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  مية،�مرجعيـــــة،�إعالميـــــة�و�ـــــ��دور�ـــــة�تصـــــدر�مـــــرت�ن�عـــــد��ـــــذه�ال�شـــــرة�وثيقـــــة�رســـــ
  ل�شـــــــــــــر�عيةا�ـــــــــــــ��الســـــــــــــنة�بـــــــــــــاللغت�ن�العر�يـــــــــــــة�و�الفر�ســـــــــــــية���شـــــــــــــمل��ـــــــــــــل�النصـــــــــــــوص��
  و�التنظيميـــــــة�ا��اصـــــــة�بقطـــــــاع�الشـــــــؤون�الدي�يـــــــة�و�وقـــــــاف�ســـــــواء�تلـــــــك�ال�ـــــــ���شـــــــرت�
 .���ا��ر�دة�الرسمية،�أو�ال���لم�ت�شر�
  

 ي�يــــــــــــــة�و��وقــــــــــــــاف�ممثلــــــــــــــةفك�ــــــــــــــل�دائــــــــــــــرة�وزار�ــــــــــــــة،��ســــــــــــــ���وزارة�الشــــــــــــــؤون�الد  
 املدير�ـــــــــــــــــــة�الفرعيـــــــــــــــــــة�للوثـــــــــــــــــــائق–�ـــــــــــــــــــ��مدير�ـــــــــــــــــــة�الدراســـــــــــــــــــات�القانونيـــــــــــــــــــة�و�التعـــــــــــــــــــاون�

،�جا�ـــدة�بالتعـــاون�مـــع��ـــل�املـــدير�ات�املركز�ـــة��خـــرى���مـــع��ـــل�النصـــوص�-و��رشـــيف
ا��اصــة�بالقطــاع�و�تصــفيف�ا�و�ترتي��ــا�إلصــدار�ا��وضــمان��شــر�ا�الواســع،�ح�ــ��توضــع�

  قطـــــاع�الشـــــؤون�الدي�يـــــة�و��وقـــــاف�ع�ـــــ��املســـــتوى�املركـــــزي��ـــــ��متنـــــاول�جميـــــع�من�ســـــ���
  .����عمال��دار�ة�اليومية لالستفادة�م��ا واملؤسسات�ذات�الوصاية�و�الالمركز�ة

   

 كما�يتم�توز�ـع��ـذه�ال�شـرة�ع�ـ���افـة�املصـا����دار�ـة�العموميـة�للدولـة�لإلطـالع
  .والتنظي��ع����ل�م�شوراتنا�و�إصداراتنا�ذات�الطا�ع�ال�شر����

  
 

 ما�تم���بھ�العدد: 
 

 وريـــــــــــل�الدستـــــــــوم�إصدار�التعديـــــــــــمرس  

د�ســم���   30املوافـق��1442جمـادى��و�ـ��عــام��15خ��ــ��ر مـؤ �442-20مرسـوم�رئا�ـ���رقــم� 

ل�صـــــــادق�عليـــــــھ��ـــــــ��اســـــــتفتاء�أو ،امليتـعــــــــلق�بـإصــــــــدار�التعـــــــديل�الدستوري،�2020 ســـــــنة

  .��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةل�،���ا��ر�دة�الرسمية�2020سنة� نوفم��

 .)173الصفحة�(

 عــــــدل��2020د�ســــــم����27املوافــــــق��1442جمــــــادى��و�ــــــ���12املــــــؤرخ��ــــــ�� 247قــــــرار��رقــــــم��

واملتضــمن�إ�شــاء��2020مــارس��8املوافــق��1441رجــب�عــام��13املــؤرخ��ــ���40القــرار�رقــم�

 ام�ا�و�شكيل��ا�وس���اال�يئة�العلمية�الثقافية�و�حدد�م�

  الوقايـة�مـن�ان�شـار�و�ـاء�ف�ـ�وس��عز�ـز�نظـام�تمديـد�و�تعلق�بتـداب���ت ةم�تنفيذييسامر

 .�اومجموع�النصوص�الالحقة�� ،وم�افحتھ) 19-كوفيد(كورونا

 
 

 

دــــــــــــــــــــــتم�ي  
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  2020لسنة��الثا�يالسداســــــــــــــي�
  

  ل��ول ـــــــــــــــــــالفص     
  

  
  

  ة�ــــــــــــــــــالرئاسي�مــــــــاملراسي *

  ةـــــــــــــــــــــــــلتنفيذياملراسيم�ا *

  ةــــــــــــــــــــــة�املش��كــــــــالقرارت�الوزار� *              
  

  

ـــطبيعة�املرس  رقم�وتار�خ�ا��ر�دة�الرسمية ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــ   ومـ
رقم�

  الصفحة

 39 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1441ذو�القعدة�عام��19الس�ت�

  م2020يوليو�سنة��11املوافق�

ــــؤرخ��ــــــ�� 176 -20تنفيــــــذي�رقــــــم� مرســـــوم - ـــام���14مــ ــدة�عـــ ــ �ه1441ذي�القعــ

للتج��ـــ�� ،�عـــدل�توز�ـــع�نفقـــات�م��انيـــة�الدولـــة2020يوايـــو�ســـنة��6املوافـــق�

  .حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
  

ـــــ�� 182 -20تنفيـــــــذي�رقـــــــم��مرســـــــوم- ــــؤرخ��ــ ـــام��17مـــ ــ ــدة�عــ ــ ه�1441ذي�القعـــ

،يتضــمن��عز�ــز�نظــام�الوقايــة�مــن�ان�شــار�و�ــاء�2020يوليــو�ســنة��9املوافــق�

    .وم�افحتھ) 19 -كوفيد(ف��وس�كورونا�

14-15  

  

  

16-18  

 40ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1441ذو�القعدة�عام��26الس�ت�

  م2020يوليو�سنة��18املوافق�

�1441ذي�القعــدة�عــام��24مــؤرخ��ــ�� 184 -20رئا�ــ���رقــم�مرسـوم� -

�163-20يــتمم�املرسـوم�الرئا�ــ���رقــم�،2020يوليــو�سـنة��16املوافـق�

�2020يونيــو�ســنة��23املوافــق��1441املــؤرخ��ــ��أول�ذي�القعــدة�عــام�

  .واملتضمن��عي�ن�أعضاءا��كومة
  

ذي�القعـــــــدة�عــــــــام����24مــــــــؤرخ��ـــــــ 185 -20مرســـــــوم�تنفيـــــــذي�رقـــــــم�-

ز�يتضــــــمن�تمديــــــد�تــــــداب����عز�ــــــ�،2020يوليــــــو�ســــــنة��16املوافــــــق��1441

  . وم�افحتھ) 19 -كوفيد(نظام�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا�
 

ـــــ���مرســـــــــــــوم�تنفيـــــــــــــذي - ــ ــ ــ ــــؤرخ��ــ ــ ــ ــ ــ ـــام��15مـ ــ ــ ــ ــ ــدة�عــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق�1441ذي�القعـ ــ ــ ــ ــ  املوافــ

،�يتضــمن�إ��ــاء�م�ــام�مفــ�ش�بــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�2020يوليـو�ســنة��7 

   .و�وقاف

19  

  

  

  

  

20-22  

  

  

23  

 
 
 

 رســـــــــــــــــــف�ـال
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  43ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
ه�1440ة�عام�ذو�ا����7الثالثاء�

  م2020يوليو�سنة��28املوافق�

�1441ذي�ا���ـــة�عـــام��4مـــؤرخ��ـــ�� 194-20مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

يتعلــــق�بتكــــو�ن�املــــوظف�ن�و�عــــوان�،2020يوليــــو�ســــنة��25املوافــــق�

العمــــــــــــــــومي�ن�وتحســــــــــــــــ�ن�مســــــــــــــــتوا�م��ــــــــــــــــ��املؤسســــــــــــــــات�و�دارات�

  . العمومية

24-36  

 44ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
ه�1441عام��ذو�ا���ة�9ا��م�س�

  2020 يوليو�سنة�30املوافق�

يوليـو��30املوافق��1441ذي�ا���ة�عام�9مؤرخ���� 01-20أمر�رقم�-

صـــــفر��18املـــــؤرخ��ـــــ���156-�66مـــــر�رقـــــم���عـــــدل�و�ـــــتمم،2020ســـــنة�

واملتضـــــــــــــمن�قـــــــــــــانون��1966يونيـــــــــــــو�ســـــــــــــنة��8املوافـــــــــــــق��1386عـــــــــــــام�

  .العقو�ات
 

�1441م�ذي�ا���ـــة�عـــا�4مـــؤرخ��ـــ�� 199-20مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

يتعلـــــق�با��ـــــان��دار�ـــــة�امل�ســـــاو�ة�،2020يوليـــــو�ســـــنة��25املوافـــــق�

�عضاء�و��ـان�الطعـن�وال��ـان�التقنيـة��ـ��املؤسسـات�و�دارات�

  .العمومية
 

�1441ذي�ا���ـــة�عـــام��9مـــؤرخ��ـــ��211 -20مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

يتضــمن�مــنح�مســاعدة�ماليــة�لفائــدة�،2020 يوليــو�ســنة�30املوافــق�

ـــــة�ف�ــــــــــ�وس�كورونــــــــــا�أ�ــــــــــ�اب�امل�ــــــــــن�ا   ملتضــــــــــررة�مــــــــــن�أثــــــــــار�جائحـــــ

  .) 19  -كوفيد�(

37-41  

  

  

  

42-64  

  

  

  

65-66  

  

  

  45ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
ه�1440ذو�ا���ة�عام���12حد�

  م2020غشت�سنة��2املوافق�

�1441ذي�ا���ـــة�عـــام��4مـــؤرخ��ـــ�� 200-20مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

نيــة�الدولــة��عــدل�توز�ــع�نفقــات�م��ا،2020يوليــو�ســنة��25املوافــق�

   .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�
  

د�ســـم���ســـنة�19املوافـــق��1441ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام��22مـــؤرخ��ـــ��قـــرار�-

  ،يحــــــــــــــــــــدد�كيفيــــــــــــــــــــات�تنظــــــــــــــــــــيم�التكــــــــــــــــــــو�ن�قبــــــــــــــــــــل�ال��قيـــــــــــــــــــــة�2019

ــــ���عــــــــض�الرتــــــــب�املنتميــــــــة�لألســــــــالك�املشــــــــ��كة��ــــــــ��املؤسســــــــات� إ�ــــ

  .و�دارات�العمومية�ومدتھ�ومحتوى�برامجھ

67-68  

  

  

  

69-76  

  

  

  46ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
املوافق��1441عام���ة�ذو�ا���19حد�

  2020سنة��غشت�9

�1441ذي�ا���ــــــة�عـــــــام��18مـــــــؤرخ��ــــــ�� 225 -20تنفيــــــذي�مرســــــوم�-

ـــــة،2020ت�ســـــــنة�شـــــــغ�8املوافـــــــق�   يتضـــــــمن�تخفيـــــــف�نظـــــــام�الوقايــ

  .وم�افحتھ) ١٩ –كوفيد�(من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا��

77-82  

  

  

 50د�ا��ر�دة�الرسمية�العد
  ه1442محرم��11حد�� 

  م2020غشت�عام��30املوافق�

  املوافـــــــــق��1441ذي�ا���ـــــــــة�عـــــــــام��25مـــــــــؤرخ��ـــــــــ���مرســـــــــوم�رئا�ـــــــــ��-

يتـضــمن�إ��ــاء�م�ـــام�املــديــــر�العـام�للــديوان�،�2020غشـــت�ســنة� 15

  .الوط���ل����والعمرة
83  
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   51ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442محرم�عام��12إلثن�ن�ا

  م2020ت�سنة�غش�31املوافق�

�1442محــــــــرم�عــــــــام��12مــــــــؤرخ��ــــــــ�� 237 -20رئا�ــــــــ���رقــــــــم��مرســــــــوم-

يحـــــدد�التـــــداب���ا��اصـــــة�املكيفـــــة�،2020غشـــــت�ســـــنة��31املوافـــــق�

يــة��ــ��إطــار�الوقايــة�مــن�ان�شــار�مو مإلجــراءات�إبــرام�الصــفقات�الع

  .وم�افحتھ) 19-كوفيد(و�اء�ف��وس�كورونا�
  

�1442ام�محـــــــرم�عـــــــ�3مـــــــؤرخ��ـــــــ�� 232 -20مرســـــــوم�تنفيـــــــذي�رقـــــــم��-

،��عـــــــــدل�توز�ـــــــــع�نفقـــــــــات�الدولـــــــــة�2020غشـــــــــت�ســـــــــنة��22املوافـــــــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�
  

�1442محــــــــرم�عــــــــام��3مــــــــؤرخ��ــــــــ���233-20مرســــــــوم�تنفيــــــــذي�رقــــــــم�-

�عـــــــــدل�توز�ـــــــــع�نفقـــــــــات�الدولـــــــــة��،2020غشـــــــــت�ســـــــــنة��22املوافـــــــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�

84-86  

  

  

  

  

87-88  

  

  

89-90  

  

  52مية�العدد�ا��ر�دة�الرس
  ه1442محرم�عام��14ألر�عاء�ا

 2020س�تم���سنة��2املوافق�
  

�1442محــــــرم�عــــــام��12مــــــؤرخ��ــــــ�� 238 -20مرســــــوم�تنفيــــــذي�رقــــــم�-

يتضـمن��عز�ـز�تـداب���تخفيـف�نظـام�،2020غشـت�سـنة��31املوافق�

ـــــة�مــــــــــــــــــــــــــــــــــن�ان�شــــــــــــــــــــــــــــــــــار�و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�ف�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�وس�كورونــــــــــــــــــــــــــــــــــا�   الوقايـــــــــــــــــــــــــــــ

  .وم�افحتھ) 19-كوفيد(
  

�1442محــــــرم�عــــــام��12مــــــؤرخ��ــــــ�� 238 -20مرســــــوم�تنفيــــــذي�رقــــــم�-

ـــات�اســـــتمرار�ا��ز�نـــــة�،2020غشـــــت�ســـــنة��31املوافـــــق� يحـــــدد�كيفيــ

  العموميـــة��ـــ��التكفل،بصـــفة�اســـت�ناثية،بتخفيض��ســـبة�الفائـــدة�

ـــات�املاليـــــة� ع�ـــــ��القـــــروض�املمنوحـــــة�مـــــن�طـــــرف�البنـــــوك�واملؤسســ

لفائـــدة�املؤسســــات�وا��ــــواص�الــــذين�يواج�ــــون�صــــعو�ات��ســــ�ب�

  .وم�افحتھ) 19-فيدكو (و�اء�ف��وس�كورونا�
  

�1442محـــــــرم�عـــــــام��12مـــــــؤرخ��ـــــــ�� 240-20مرســـــــوم�تنفيـــــــذي�رقـــــــم�-

  .يحدد�مبلغ��جر�املرج��،2020غشت�سنة��31املوافق�

91-94  

  

  

  

  

95-97  

  

  

  

  

  

98  

  53ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442محرم�عام���26ثن�ن�
 م2020س�تم���سنة��14املوافق�

  

�1442محــــــــرم�عــــــــام��26مــــــــؤرخ��ــــــــ�� 249 -20رئا�ــــــــ���رقــــــــم�مرســــــــوم�-
  يتضـــــــــــــــمن�تحو�ـــــــــــــــل�اعتمـــــــــــــــاد،2020ســـــــــــــــ�تم���ســـــــــــــــنة��14املوافـــــــــــــــق�

  .ا���م��انية��سي���وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  

�12املوافـــــق��1442محـــــرم�عـــــام��24مـــــؤرخ��ـــــ��قـــــرار�وزاري�مشـــــ��ك�-
يحـدد�كيفيــات�تطبيـق�املرسـوم�التنفيـذي�رقــم�،2020سـ�تم���سـنة�

 يوليـــو�ســـنة 30املوافـــق��1441 ذي�ا���ـــة�عـــام 9 املـــؤرخ��ـــ� 20-211
الـــذي�يتضـــمن�مـــنح�مســـاعدة�ماليـــة�لفائـــدة�أ�ـــ�اب�امل�ـــن��2020

  . )19-كوفيد(املتضررة�من�آثار�ف��وس��لورونا�

99-100  

  

  

  

101-103  

  54ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442عام�صفر  �3ثن�ن�

  م2020س�تم���سنة�21املوافق�

�1442م�محــــــــرم�عــــــــا�27مــــــــؤرخ��ــــــــ�� 251-20مرســــــــوم�رئا�ــــــــ���رقــــــــم�-
،�يتضــــــــــــمن�اســــــــــــتدعاء�ال�يئــــــــــــة�2020ســــــــــــ�تم���ســــــــــــنة��15املوافــــــــــــق�

  .�نتخابية�لإلستفتاء�املتعلق�بمشروع��عديل�الدستور 
  .مشروع��عديل�الدستور : النص�املرفق

104  
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  55 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442صفر�عام���3ثن�ن�

  م2020س�تم���سنة��21املوافق�
  

�1442محـــــــرم�عـــــــام����27مـــــــؤرخ��ـــــــ 252-20مرســـــــوم�تنفيـــــــذي�رقـــــــم�-

،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولـة�2020س�تم���سنة��15املوافق�

  .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�
  

غشـــت�27املوافـــق��1442محـــرم�عـــام��8مـــؤرخ��ـــ��مرســـوم�تنفيـــذي�-

،�يتضـــــــــــمن�إ��ـــــــــــاء�م�ـــــــــــام�بـــــــــــوزارة�الشـــــــــــؤون�الدي�يـــــــــــة�2020ســـــــــــنة�

  .و�وقاف

105-106  

  

  
107  

  56 دا��ر�دة�الرسمية�العد
  ه1442صفر�عام���5ر�عاء�

 2020س�تم���سنة��23املوافق�
  

�1442عـــــــام�صـــــــفر� أول مـــــــؤرخ��ـــــــ�� 263-20تنفيـــــــذي�رقـــــــم��مرســـــــوم-

،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولـة�2020س�تم���سنة��19املوافق�

  .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�
108-109  

 58ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442صفر�عام��13ا��م�س�

  م2020اكتو�ر�سنة��1

املوافـق��1442صـفر�عـام��12مؤرخ��ـ�� 276-20مرسوم�رئا����رقم�-

  �عـــــــــــــــــــــــــــــدل�املرســـــــــــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــــــــ���،2020ســـــــــــــــــــــــــــــ�تم���ســـــــــــــــــــــــــــــنة��30

يونيــــــو��23املوافــــــق��1441املــــــؤرخ��ــــــ��أول�ذي�القعــــــدة�عــــــام� 20-163

  .واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا��كومة�2020سنة�
  

�1442 صــــــــفر�عــــــــام�12مــــــــؤرخ��ــــــــ�� 277-20مرســــــــوم�تنفيــــــــذي�رقــــــــم�-

يتضــــــــــــمن�التــــــــــــداب���التكميليــــــــــــة�،2020ســــــــــــ�تم���ســــــــــــنة�30املوافــــــــــــق�

ـــــة�مـــــــــــن�ان�شـــــــــــار�و�ـــــــــــاء�ف�ـــــــــــ�   س�كورونـــــــــــاولتخفيـــــــــــف�نظـــــــــــام�الوقايــــــ

  )19-كوفيد( 

110  

  

  

  

  

111-113  

  

  

 60ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442صفر�عام���19ر�عاء�
  2020أكتو�ر�سنة��24املوافق�

�1442ام�صـــــــفر�عـــــــ�18خ��ـــــــ��مـــــــؤر �278- 20مرســـــــوم�تنفيـــــــذي�رقـــــــم�-

�ــــــــــعدل�توز�ــــــــع�نفقــــــــات�مـيــزانـيـــــــــة�،�2020أكتــــــــو�ر�ســــــــنة��6املوافـــــــــق�

  .2020الـدولـــة�للتـجـ�ـيــز�لـسنــة�
114-115  

  63 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
ه��1442ر�يع��ول�عام��7الس�ت�

  2020أكتو�ر�سنة��24املوافق�
  

�20ـق�املــوافـ�1442ر�يـع��ول�عـام���3ـ��خ�مـؤر �قرار�وزاري�مشـ��ك�-

  املــــــــــؤرخ�ل�القــــــــــرار�الــــــــــوزاري�املشــــــــــ��ك�عــــــــــد،�2020أكتــــــــــو�ر�سـنـــــــــــة�

   2020ســـــــــــــــ�تم���ســـــــــــــــنة� 12 املوافـــــــــــــــق�1442محـــــــــــــــرم�عـــــــــــــــام���24ـــــــــــــــ���

ــــــات�تطبيـــــق�املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�الـــــذي� �211–20يــــــّحدد�كـيـفـيـ

 2020 يوليـــو�ســــنة�30املوافــــق��1441ذي�ا���ــــة�عـــام��9خ��ـــ���املـــؤر 

لـيــة�لـفـائـــدة�أ�ـ�اب�امل�ـن�املتضـررة�واملتـضـمـن�مـنـح�مـسـاعـــدة�مـا

  )19 –كوفيد�(من�آثار�جائحة�ف��وس�كورونا�

116-117  

  65ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442ر�يع��ول�عام��18ألر�عاء�ا

 2020أكتو�ر�سنة��24املوافق�
  

 1442عــــام��ر�يـع��ول��11خ��ـ��مـؤر  308-20مرسوم�تنفيذي�رقم�-

،��ــعـــدل�و�ــتمم�املرســوم�التنفيــذي�2020 ة�ـــر�ســنـــأكـتــو �27املــوافـــــق�

ســــ�تم����30املوافــــق��1442صــــفر�عــــام� 12خ��ــــ���املــــؤر  277–20رقــــم�

ـــــــــر�الــتــكــمـيـلـيـــــــــة�لـتـخـفـيـــــــــف�نـظـــــــــام� 2020ســــــــنة� واملتضمـــــــــن�التــدابــيـ

ـــــــــــــاء�فيـــــــــــــروس�كورونــــــــــــ ـــــــــــــار�و�ـ ـــــــــــــن�انـ�ـشـ ــــاية�مـ �)19 -كوفيــــــــــــد� (االــوقـــــــــ

  .وم�افحتھ
  

118-119  
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ـــذي�مرســـــــــوم�-  أكنـــــــــو�ر�ســـــــــنة�11املوافـــــــــق��1442صـــــــــفر�عـــــــــام��23خ��ـــــــــ��مـــــــــؤر تنفيــــــ

ــاء�م�ـــــــــــــــام�مديـــــــــــــــر�دراســــــــــــات�بــــــــــــوزارة�الشــــــــــــؤون�الدي�يــــــــــــة�2020 ،يـــتضمــــــــــــــن�إنـ�ـــــــــــــ

  .و�وقاف

120  

  66ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442ر�يع��ول�عام��24الثالثاء�

  2020نوفم���سنة��10املوافق�

عــــــــام��ر�يــــــــع��ول �23خ��ـــــــ��مــــــــؤر   310–20م�مرســــــــوم�تنفيــــــــذي�رقــــــــ-

ـــــــم���ســــــنة��9املوافـــــــق�  1442 يتضــــــمن��ح�ــــــام�املتعلقــــــة�،�2020نوفـ

 –كوفيـــد�(بتعز�ـــز�نظـــام�الوقايـــة�مـــن�ان�شـــار�و�ـــاء�ف�ـــ�وس�كورونـــا�

  .وم�افحتھ) 19

121-124  

  68ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
  ه1442ر�يع��ول�عام��24الثالثاء�

 2020نوفم���سنة��10املوافق�
  

�1442عـــام� ر�يـــع��ول �30 �ـــ��خمـــؤر  314–20مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�

يتضــمن�التــداب����ضــافية�لتعز�ـــز��،2020نــوفم���ســنة��16املوافــق�

ـــــة�مــــــن�ان�شــــــار�و�ــــــاء�ف�ــــــ�وس�كورونــــــا ) 19 –كوفيــــــد�(نظــــــام�الوقايـ

  .وم�افحتھ

125-128  

  70 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442ر�يع�الثا�ي�عام�9 

  ���2020نوفم�25املوافق�

ه�املوافـــــــق�1442ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي�عـــــــام�2خ��ـــــــ��مـــــــؤر �مرســـــــوم�تنفيـــــــذي-

يتضـــــــمن��عيـــــــ�ن�مـــــــدير�الشـــــــؤون�الدي�يـــــــة�،�2020نـــــــوفم���ســـــــنة�18

  .و�وقاف����والية�ع�ن�تموش�ت
129  

  71 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442ر�يع�الثا�ي�عام���16ر�عاء�

  2020 د�سم�� 2 املوافق

عـــــــام�ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي���15ـــــــ��ؤرخ�مـــــــ�360 -20مرســـــــوم�تنفيـــــــذي�رقـــــــم�-

يتضــــــــــــمن�تكــيــــــــــــــيف�،�2020د�سـمـــــــــــــ���سـنـــــــــــــة�ه��املوافـــــــــــق�أول�1442

ـــــــــــا ـــــــــــروس�كــورونـ ـــــــــــاء�فيـ ـــــــــــار�و�ـ ـــــــــــن�انـ�ـشـ ـــــــــــة�مـ   تــدابــيـــــــــــر�نــظـــــــــــام�الــوقـايـ

  .ومكــافـحـتـھ) 19 –كــوفـيـد�( 

130-134  

 72 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442ر�يع�الثا�ي�عام�17ا��م�س�

  2020 د�سم���3ملوافق�ا

�1442عــام��ر�يــع�الثــا�ي��6ــ���خمــؤر �345–20مرســوم�تنفيــذي�رقــم�-

ـــــة�الوطنيــــــــة�،�2020نــــــــوفم���ســــــــنة��22املوافـــــــق� يحــــــــدد�م�ــــــــام�الو�الـــ

  .مل�افحة�امل�شطات�وتنظيم�ا�وس���ا
135-146  

 75 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442ر�يع�الثا�ي�عام���27حد�

  2020 د�سم���13املوافق�

�23ه�املوافـــق�1442ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام��7مـــؤرخ��ـــ�� ســـوم�تنفيـــذيمر -

يتضـــمن�إ��ـــاء�م�ـــام�مـــدير�ن�للشـــؤون�الدي�يـــة�،2020نـــوفم���ســـنة�

  .و�وقاف����الواليات
147  

 76 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442عام��جمادى��و���2ا��م�س�

  2020 د�سم���17املوافق�

�1442عــــام��لثــــا�ير�يــــع�ا�6مــــؤرخ��ــــ� 315-20مرســــوم�تنفيــــذي�رقــــم�-

�عـــــــدل�توز�ـــــــع�نفقـــــــات�م��انيـــــــة�الدولـــــــة�،2020نـــــــوفم����22املوافـــــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�
  

�1442عــام�ر�يـع�الثــا�ي�10مــؤرخ��ــ�� 349-20مرسـوم�تنفيــذي�رقـم��-

�عـــــــدل�توز�ـــــــع�نفقـــــــات�م��انيـــــــة�الدولـــــــة�،2020نـــــــوفم����26املوافـــــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2020للتج����لسنة�
  

148-149  

  

  

  

150-151  
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عــــام�أول�جمــــادى��و�ــــ��مــــؤرخ��ــــ���377-20يــــذي�رقــــم�مرســــوم�تنف-

يتضـــمن�تمديــــد�تـــداب���تكييــــف�،2020د�ســــم����16ه�املوافـــق�1442

ـــــة�مـــــــن�ان�شـــــــار�و�ـــــــاء�ف�ـــــــ�وس�كرورنـــــــا� �)19 -كوفيـــــــد(نظـــــــام�الوقايــ

  .وم�افحتھ

152-155  

 77 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442عام���و��جمادى���5حد�

  2020 د�سم���20املوافق�

عــــــــام��ر�يــــــــع�الثــــــــا�ي�26مــــــــؤرخ��ــــــــ�� 373-20مرســــــــوم�تنفيــــــــذي�رقــــــــم�-

يتعلــــق�بالوضــــعيات�القانونيــــة�،2020د�ســــم����12ه�املوافــــق�1442

  .�ساسية�للموظف
156-167  

 78 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  ه1442جمادى��و���عام���12حد�

  2020 د�سم���27املوافق�

جمــــــادى��و�ــــــ��عــــــام���8ــــــ���مــــــؤرخ 392-20مرســــــوم�تنفيــــــذي�رقــــــم�-

�عـــدل�املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�،2020د�ســـم����23ه�املوافـــق�1442

غشـــت�ســـنة�31ه�املوافـــق�1442محـــرم�عـــام��12املـــؤرخ��ـــ���20-239

ــــية ،2020 ــــــــ ــــــــــــنة�العمــومـ ــــــــــــرار�ا��ــز�ـ ـــات�اسـتــمـ    الـــــــــــذي�يحـــــــــــدد�كيفيـــــــــ

ــــــــــــة�است�نائيــــــــــــة،�بتخفيــــــــــــض �ـــــــــــ� ـــــل،�بصـــفـ ـــــة�الفائــــــــــــدة� التكــفـــــــ   �سبـــــــ

ـــات�املاليــــة�ع�ــــ ��الـقـــــروض�املمنوحــــة�مــــن�طــــــرف�البنـــــوك�واملؤسســ

لفــــائدة�املــــؤسسات�وا��ــــواص�الذيــــن�يــواجــ�ـــون�صــعو�ات��ســ�ب�

  ).19 –كوفيد�(و�اء�ف��وس�كورونا�
  

  ه�1442ر�يــــــــــع�الثــــــــــا�ي�عــــــــــام��17مــــــــــؤرخ��ــــــــــ��قــــــــــرار�وزاري�مشــــــــــ��ك� -

ـــات�مـنــــــــح�يحــــــدد�شـــــــروط�وكــيــفـ ،2020د�ســـــــم���ســـــــنة��3املـوافـــــــــق� ـيـــــ

ــــــ�شاط�النقــــــــل� ــــــارس�ن�لـ مساعــــــدة�مـالـيــــــة�لـفـائــــــدة����ــــــاص�املمــ

ـــــــــاص�ع�ــــــــ��الطــــــــرق  ـــــــــومي�لأل��ـ ـــات(العــمـ  املتضــــــــرر�ن�) بــــــــ�ن�الواليـــــ

  ).19 –كوفيد�(من�آثار�جائحة�ف��وس�كورونا�

168-169  

  

  

  

  

  

  

  

  

170-172  

                         82ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  

  1442جمادى��و���عام���15عاء��ر 

  2020د�سم����30املوافق��������

  

  وريـــــــــــل�الدستـــــــــوم�إصدار�التعديـــــــــــمرس
  

جمــــــادى��و�ــــــ��عــــــام��15خ��ــــــ��ر مــــــؤ �442-20مرســــــوم�رئا�ــــــ���رقــــــم�-

يتـعــــــلق�بـإصــــــدار�التعـــــديل�،�2020 د�ســـــم���ســـــنة�30املوافـــــق��1442

  ،�2020ســـنة� ل�نـــوفم��اســـتفتاء�أو �صـــادق�عليـــھ��ـــ�ملا،الدستوري

ـــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�ل��ــــــــــــ��ا��ر�ــــــــــــدة�الرســــــــــــمية ــــة�ا��زائر�ـــــــ ��م�ور�ــــــــ

  .الشعبية

173  
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  الثا�يل�ـــــــــــــــــــفصال
    

  املقررات -راراتـــــــالق  *     
  

    

  

  178-175  ) 36   تقرار ال�عدد. (قـرارات�فتح�املساجد -

يتضــمن�إ�شــاء���نــة�تحكــيم�م،2020أكتــو�ر��15املوافــق� ه1442صــفر�� 27 �ــ��مــؤرخ  179رقــمقــرار�-
املسابقة�الوطنية���فظ�القرآن�الكر�م�وتجو�ده�وتفس��ه�و�شكيل�ا�وم�ام�ـا�ا��اصـة�باألسـبوع�الـوط���

  .م2020ه�املوافق�سنة�1442للقرآن�الكر�م�لعام� الثا�ي�والعشر�ن
179-181  

يتضمن�فتح�مسابقة�م،2020س�تم����13 ـقاملوافـ�ه1442محرم�عام����25 مـؤرخ 126رقمقرار��-
  .�2020ـ�املوافق�لسنة��442لعام� طنية���فظ�القرآن�الكر�م�وتجو�ده�وتفـس��هو 

182-184  

،يتضــــــمن�تحديـــــــد�القائمـــــــة�2020د�ســـــــم����14ه�املوافــــــق�1442ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي�28مـــــــؤرخ��ــــــ���228مقــــــرر�-
ص�ع�ـ��املصـا���ا��ارجيـة��عنـوان�سـنة��سمية�ألعضاء�ال��نة�امل�لفة�بتوز�ع�منتوج�الت�و�ن�املتخص

2020.  
185-186  

  188-187  .،يتضمن�إ�شاء��يئة�لل��جمة2020س�تم����10مؤرخ�����2794مقرر�رقم��-

،يتضمن�إ�شاء�ال��نة�امل�لفـة�بتوز�ـع�املـنح��ختيار�ـة�لعـام�14/12/2020 :��مؤرخ� 110 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم -
2020.  

189-190  

  يتضــــــمن�فــــــتح�مســــــابقة�،2020د�ســــــم��07املوافــــــق���ـــــــ144 ر�يــــــع�الثــــــا�ي�21مــــــؤرخ��ــــــ�� 207رقــــــم�قــــــرار�-
  �ئمــــــــــــــــــــــــــــــــة،�لســــــــــــــــــــــــــــــــلك ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــ��أســــــــــــــــــــــــــــــــاس��ختبــــــــــــــــــــــــــــــــارات�لاللتحــــــــــــــــــــــــــــــــاق�بــــــــــــــــــــــــــــــــالت�و�ن�املتخّصــــــــــــــــــــــــــــــــص

  .إمام�مدرس :رتبة
191-195  

 يتضــــــمن�فــــــتح�مســــــابقة�،2020د�ســــــم��07املوافــــــق���ـــــــ144 ر�يــــــع�الثــــــا�ي�21مــــــؤرخ��ــــــ�� 208قــــــرار�رقــــــم�-

  .أستاذ�التعليم�القرآ�ي :رتبة�ئمة،�لسلك ختبارات�لاللتحاق�بالت�و�ن�املتخّصصع���أساس�� 
196-199  

 يتضــــــمن�فــــــتح�مســــــابقة�،2020د�ســــــم��07املوافــــــق���ـــــــ144 ر�يــــــع�الثــــــا�ي�21مــــــؤرخ��ــــــ�� 209قــــــرار�رقــــــم�-

  مؤذن :رتبة�ئمة،�لسلك ع���أساس��ختبارات�لاللتحاق�بالت�و�ن�املتخّصص
200-203  

 يتضــــــمن�فــــــتح�مســــــابقة�،2020د�ســــــم��07املوافــــــق���ـــــــ144 ر�يــــــع�الثــــــا�ي�21مــــــؤرخ��ــــــ�� 210قــــــرار�رقــــــم�-

  قيم :رتبة�ئمة،�لسلك ع���أساس��ختبارات�لاللتحاق�بالت�و�ن�املتخّصص
204-207  

�عــدل�القــرار�رقــم��2020د�ســم����27ه�املوافــق�1442جمــادى��و�ــ��عــام��12املــؤرخ��ــ���247قــرار�رقــم�-

واملتضـــمن�إ�شــــاء�ال�يئــــة�العلميــــة� 2020مــــارس�ســــنة��8ه�املوافــــق�1441جــــب�عـــام�ر �13املـــؤرخ��ــــ���40

  .الثقافية�و�حدد�م�ام�ا�و�شكيل��ا�وس���ا

208-209  
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 الفصل�الثالث
  

  

 :القرارات�و�املقررات�الفردية* 
  

  :املقررات�الفردية�* 
  

  :مقررات��عي�ن�* 
  
  

ـــمن214 -213 -212 -211تحـــــت�رقـــــم��وزار�ـــــةمقـــــررات� - ـــدير�ات��،�تتضــ ت�ـــــاليف��ســـــي���مــ

   .سعيدة�-ميلة�-تلمسان�-�شار: الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�للواليات��تية

211-212  

213-214  

215-216  

217-218  

  : مقررات�وزار�ة�تتضمن�التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابة�-

  .يتضمن��عي�ن�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�بالنيابة 166مقرر�رقم�-1  

   .يتضمن��عي�ن�مدير�دراسات�بالنيابة�169 مقرر�رقم-2

  .الز�اة�بالنيابة مدير نائب �عي�نيتضمن��170مقرر�-3

  .يتضمن��عي�ن�نائب�مديراس�ثمار��مالك�الوقفية�بالنيابة�217مقرر�رقم�-4   

  .يتضمن��عي�ن�نائب�مدير�التعاون�بالنيابة�218مقرر�رقم� -5   

  .�وقاف�والز�اة�وا����والعمرة�يتضمن��عي�ن�مدير �220مقرر�رقم�-6   

  .يتضمن��عي�ن�م�لف�بالدراسات�والت��يص�221مقرر�رقم�-7

  .يتضمن��عي�ن�مف�ش�باملف�شية�العامة�بالنيابة 234مقرر�رقم�-8

  
  

219-220  
  

221-222  
  

223-224  
  

225-226  
  

227-228  
  

  

229-230  
  

231-232  
  

233-234  

  :قرارات�تتضمن�التعي�ن����منصب�عا��-

  .يتضمن�التعي�ن����منصب�رئ�س�مكتب����يل��مالك�الوقفية�68قرار�رقم� -1   

  .يتضمن�التعي�ن����منصب�رئ�س�مكتب�متا�عة�جمع�الز�اة�وتوز�ع�ا�69 قرار�رقم -2   

  .يتضمن�التعي�ن����منصب�م�لف�بال��امج��حصائية�121قرار�رقم� -3  

  
  

235  
  

236  
  

237  

  :طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�ادة�قرارات�تتضمن�التوظيف�عن�-

  .التعي�ن����رتبة�م�ندس�معماري ��38قرار�رقم� -1

  .التعي�ن����رتبة�متصرف�41/ 39رقم� قرار -2

  .التعي�ن����رتبة�م��ق�رئ�����لإلدارة�43قرار�رقم� -3

  

  

  
  238  

  
  

239-240  
  

  
  

241  
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  .التعي�ن����رتبة�م��جم�ترجمان�لإلدارة�61قرار�رقم� -4

  التعي�ن����رتبة�متصرف�محلل 152قرار�رقم� -5
  

242  
  

243  

  :ت�تتضمن�فتح�إمتحان�م���لإللتحاق�باألسالك�التاليةاقرار -

  �لتحاق��سلك�املتصرف�ن،رتبة�متصرف�رئ�����- 06قرار�رقم�

  .�لتحاق��سلك�املتصرف�ن،رتبة�متصرف�- 03قرار�رقم�

  .مساعد�متصرفاملتصرف�ن،رتبة�مساعدو��لتحاق��سلك��-02قرار�رقم�

  .�لتحاق��سلك�امل��جم�ن�ال��اجمة،رتبة�م��جم�ترجمان�رئ�����- 05قرار�رقم�

  .رتبة�وثائقي�أم�ن�محفوظات�رئ����،الوثائقي�ن�أمناء�املحفوظات�لتحاق��سلك� -01قرار�رقم�

  .لإللتحاق��سلك�امل�ندس�ن�املعمار��ن،رتبةم�ندس�معماري�رئ�����-19قرار�رقم�

  .�لتحاق��سلك�الكتاب�،رتبة��اتب�مدير�ة�-08قرار�رقم�

  .�لتحاق��سلك�م��قي��دارة،رتبة�م��ق�إدارة�-04قرار�رقم�

    .�لتحاق��سلك�أعون��دارة،رتبة�عون�إدارة�رئ�����-07قرارا�رقم�

  
  

244-246  
  

247-249  
  

250-252  
  

253-255  
  

256-258  
  

259-261  
  

262-264  
  

265-267  
  

268-270  

  .رتبة�م��ق�رئ�����لإلدارة ،يتضمن�ال��قية�عن�طر�ق��متحان�امل�� 155ر�رقم�قرا-

  .محلل،رتبة�متصرف��ختيار�ةيتضمن��لتحاق�برتبة�أع���عن�طر�ق�ال��قية�191قرار�رقم�-

  مرشدة�دي�ية�رئ�سيةرتبة�ختيار�ة،يتضمن��لتحاق�برتبة�أع���عن�طر�ق�ال��قية�� �192قرار�رقم��-

  ،رتبة�متصرف�رئ�����ختيار�ة�يتضمن��لتحاق�برتبة�أع���عن�طر�ق�ال��قية�193رقم�قرار��-

271  

272  
  

 

273  
  

274  

لإللتحـاق�)تحديـد�كيفيـات�فتح�ـا(قرارات�تتضمن�فتح�مسابقة�ع�ـ��أسـاس�الشـ�ادات�-

  :باألسالك�التالية

  .�لتحاق��سلك�الكتاب،رتبة��اتب�مدير�ة�رئ�����- 14قرار�رقم� -1

  .�لتحاق��سلك�م��قي��دارة،رتبة�م��ق�رئ������دارة�-12رقم��قرار -2

  .�لتحاق��سلك�م��قي��دارة،رتبة�م��ق��دارة�-13قرار�رقم�-3

  

  

  
275- 278  

  

279- 282   
  

283 - 286  

يتضــمن�فـتح�إختبــار�م�ــ��لشــغل�منصــب�ســائق�الســيارة�مــن�املســتوى��ول� 10رقــم� قــرار-

  .���محددةبالتوقيت�ال�امل�ملدة�غ

287-289  

يتضــمن�فــتح�إختبــار�م�ــ��لشــغل�منصــب�حــارس�بالتوقيــت�ال�امــل�ملــدة�غ�ــ�� 11قــرار�رقــم�-

  .محددة

290-292  

يتضـمن�فـتح�اختبـار�م�ـ��لإللتحـاق�بمنصـب�شـغل�عامـل�م�ـ��مـن�املسـتوى� 09قرار�رقـم�-

  .بالتوقيت�ال�امل�ملدة�غ���محددة الثالث

293-295  
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�ة�لفائــدة�املــدير�ات�الوالئيــة�لإللتحــاق�باألســالكم�نيــنــات�امتحاقــرارات�تتضــمن�فــتح�-

  : التالية

 .لإللتحاق��سلك�املف�ش�ن،رتبة�مف�ش�إدارة��مالك�الوقفية- 18قرار�رقم� -1

 .الدي���والتعليم�القرآ�ي لإللتحاق��سلك�املف�ش�ن،رتبة�مف�ش�التوجيھ -15قرار�رقم� -2

 .ش�رئ����لإللتحاق��سلك�املف�ش�ن،رتبة�مف�- 16قرار�رقم� -3

  .لإللتحاق��سلك�امل�ندس�ن�املعمار��ن،رتبة�م�ندس�معماري�رئ�����-17قرار�رقم� -4

  

  
  

296-298  
  

299-302 
  

  

303-305  
  

306-309  

    :قرارات�تتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��

  311-310  -رئ�س�مكتب–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 191قرار�رقم�-

  313-312  -مسؤول�الشبكة–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 194قرار�رقم�-

  315-314  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 195قرار�رقم�-

  317-316  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 196قرار�رقم�-

  319-318  - م��ق�بالديوان –متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 197قرار�رقم�-

  321-320  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 198قرار�رقم�-

  323-322  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 199قرار�رقم�-

  325-324  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا��� 31/12/2020مؤرخ���� 200قرار�رقم�

  327-326  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 201قرار�رقم�-

  329-328  -رئ�س�مكتب��–متضمن�إ��اء����منصب�عا����31/12/2020مؤرخ���� 202قرار�رقم�-
  

م�لـــف�ب�ـــ�امج� –�ـــ��منصـــب�عـــا���متضـــمن�إ��ـــاء��31/12/2020مـــؤرخ��ـــ�� 203قـــرار�رقـــم�-

  - ال��جمة�و�ال��جمة�الفور�ة
330-331  
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األول لفصــلا  
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النصوص 



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

14 
 

     ه1441ذوالقعدة�عام�19الس�ت�                39  ا��ر�دة�الرسمية�العدد 
         م�2020يو�سنة�يول�11املوافق�                  
        

  

  

  

  
  

  إن�الوز�ر��ول،�
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية، -

  منھ،�)2الفقرة( 143و��4-99و�ناء�ع���الدستور،ال�سيما�املادتان� -

واملتعلــــــق��1984يوليــــــو�ســــــنة��7املوافــــــق��1404شــــــوال�عــــــام��8املــــــؤرخ��ــــــ���17 – 84و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  واملتمم،بقوان�ن�املالية،�املعدل�

�2019د�سم��ســـــــنة��11املوافـــــــق��1441ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي�عـــــــام��14املـــــــؤرخ��ـــــــ���14 -19و�مقت�ـــــــ���القـــــــانون�رقـــــــم� -

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

ـــــــــــــــــــــــ��عـــــــــــــــــــــــام�370-19و�مقت�ـــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــــــــم�-     1441املـــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــ��أول�جمـــــــــــــــــــــــادى��و�

  ول،واملتضمن��عي�ن�الوز�ر�� �2019د�سم���سنة��28املوافق�

    1441عــــــــــــــــــــــــــــام�لقعــــــــــــــــــــــــــــدةذي�ااملــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ��أول��163 -20و�مقت�ــــــــــــــــــــــــــــ���املرســــــــــــــــــــــــــــوم�الرئا�ــــــــــــــــــــــــــــ���رقــــــــــــــــــــــــــــم�-

  املعدل،،أعضاء�ا���ومةواملتضمن��عي�ن��2020سنة��يونيو �23املوافق�

  1419ر�يــــــــــــــــــــــــــــع��ول�عــــــــــــــــــــــــــــام��19املــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ���227-98و�مقت�ــــــــــــــــــــــــــــ���املرســــــــــــــــــــــــــــوم�التنفيــــــــــــــــــــــــــــذي�رقــــــــــــــــــــــــــــم�-

  لة�للتج���،املعدل�واملتمم،�واملتعلق�بنفقات�الدو �1998يوليو�سنة��13املوافق��

  :ــــــــــــــــــــأ�يم�ما�يـــــــــــــــــــيرس

دينـار��الي���وخمسمائة�مليون م�ةاعتماد�دفع�قدره�ثالث�2020يل���من�م��انية�سنة� :املادة��و��

  ثالثـــــــــــــــــة�مالي�ـــــــــــــــــ��وخمســـــــــــــــــمائة�مليـــــــــــــــــون�دينـــــــــــــــــار�ورخصـــــــــــــــــة�برنـــــــــــــــــامج�قـــــــــــــــــدر�ا��)دج3.500.000.000(

ـــا�ع�ال��ـــــــــــــــــــــا�يم�)دج�3.500.000.000( ـــات�ذات�الطــــــــــــــــــ   املنصـــــــــــــــــــــوص�عل��ـــــــــــــــــــــا�(قيـــــــــــــــــــــدان��ـــــــــــــــــــــ��النفقــــــــــــــــــ

ـــام��14املـــــؤرخ��ـــــ���14-�19ـــــ��القـــــانون�رقـــــم� �2019د�ســـــم���ســـــنة��11املوافـــــق��1441ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"أ�"طبقا�ل��دول��)2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

ثالثـــة�مالي�ـــ��وخمســـمائة�مليـــون�دينـــار�قـــدره�دفـــع�اعتمـــاد��2020يخصـــص�مل��انيـــة�ســـنة�: 2املـــادة�

  ورخصـــــــــــــــــة�برنـــــــــــــــــامج�قـــــــــــــــــدر�ا�ثالثـــــــــــــــــة�مالي�ـــــــــــــــــ��وخمســـــــــــــــــمائة�مليـــــــــــــــــون�دينـــــــــــــــــار��)دج3.500.000.000(

ـــا�ع�ال��ــــــــــــــــــــــا�يي )دج�3.500.000.000( ـــات�ذات�الطـــــــــــــــــــ   املنصــــــــــــــــــــــوص�عل��ــــــــــــــــــــــا�(قيــــــــــــــــــــــدان��ــــــــــــــــــــــ��النفقـــــــــــــــــــ

  ه1441ذي�القعدة�عام��14مؤرخ�����176 -20تنفيذي�رقم�مرسوم�

ل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����،�عد2020يوليو�سنة��6املوافق������
 .حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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ـــام��14املـــــؤرخ��ـــــ���14-�19ـــــ��القـــــانون�رقـــــم� �2019نة�د�ســـــم���ســـــ�11املوافـــــق��1440ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"أ�"طبقا�ل��دول��)2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�
  

  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية : 3ملادة�ا
  

  . 2020سنة��يوليو� 6املوافق��1441عام��ذي�القعدة�14حرر�با��زائر��������  
  

  ادالعز�ز�جر عبد�

  

  قـــــــــــــــــــــــــــامل��
  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�

  

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                   

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  3.500.000  3.500.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  3.500.000  3.500.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  ال��نامجرخصة�  اعتماد�الدفع

  3.500.000  3.500.000  .دعم�ا��دمات�املنتجة

  3.500.000  3.500.000  :............................املجمــــــــوع
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  إن�الوز�ر��ول،
  منھ،) 2الفقرة�(  143و��4-99بناء�ع���الدستور،السيما�املادتان� -

واملتضـمن�قـانون��1966يونيـو�سـنة��8املوافـق��1386عام�صفر��18املؤرخ�����156 – 66مر�رقم�و�مقت�����  -

  العقو�ات،املعدل�واملتمم،

�1988جـــــانفي�ســـــنة��26املوافـــــق��1408جمـــــادى�الثانيـــــة�عـــــام��7املـــــؤرخ��ـــــ���07-88و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم� -

  واملتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،

  1998يونيــــــــــو�ســـــــــــنة�27املوافـــــــــــق��1419عــــــــــام��ر�يــــــــــع��ول �3املــــــــــؤرخ��ـــــــــــ���06-98و�مقت�ــــــــــ���القــــــــــانون�رقـــــــــــم��-

  الذي�يحدد�القواعد�العامة�للط��ان�املد�ي،�املعدل�واملتمم،�

�2004غشــــــت�ســــــنة��7املوافــــــق��1422و�ــــــ��عــــــام�جمــــــادى�� �17املــــــؤرخ��ــــــ���13 -01 و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،املعدل�واملتمم،واملتعلق�

�2004غشــــت�ســــنة��14املوافــــق��1425جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��27املــــؤرخ��ــــ���08-04و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم��-

  واملتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،املعدل�واملتمم،

   2006يونيـــــــــو�ســـــــــنة��15املوافـــــــــق��1427 عامجمـــــــــادى�الثانيـــــــــة�19املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���03-06و�مقت�ـــــــــ����مـــــــــر�رقـــــــــم� -

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1432رجـــــب�عـــــام��20املـــــؤرخ��ـــــ���10 -11 و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم -

  بالبلدية�

  2012ف��ايــــــــر�ســــــــنة��21املوافــــــــق��1433ر�يــــــــع��ول�عــــــــام��28املــــــــؤرخ��ــــــــ����07-12و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم� -

  واملتعلق�بالوالية،�

  واملتعلق�بال��ة،�2018يوليو�سنة�2املوافق��1439شوال�عام��11املؤرخ�����11-18و�مقتض�القانون�رقم�

�2013غشــت�ســنة��4املوافــق��1434رمضــان�عــام��26املــؤرخ��ــ���293 – 13 و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم -

  ،2005مايو�سنة��23،املعتمدة�بجنيف�بتار�خ�)2005(واملتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�الدولية�

د�ســم���ســنة��28املوافــق��1441ملــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام�ا�370-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

يونيـــــــــو��23املوافـــــــــق��1441املـــــــــؤرخ��ـــــــــ��أول�ذي�القعـــــــــدة�عـــــــــام��163 -20 و�مقت�ـــــــــ���املرســـــــــوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم -

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،املعدل، 2020سنة

  ه�1441ذي�القعدة�عام�17مؤرخ�����182 -20مرسوم�تنفيذي�رقم�

،�يتضمن��عز�ز�نظام�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�2020يوليو�سنة��9املوافق�

  .وم�افحتھ) 19-كوفيد�( ف��وس�كورونا�
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�2020ســــنة��مــــارس�21املوافــــق��1441عــــام��رجــــب�26املــــؤرخ��ــــ���69 -20رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ــــ���املرســــوم�ال -

وم�افحتــــــھ،ومجموع�النصــــــوص�) 19 –�وفيــــــد�( علــــــق�بتــــــداب���الوقايــــــة�مــــــن�ان�شــــــار�و�ــــــاء�الف�ــــــ�وس��ورونــــــاواملت

  الالحقة�بھ،

  :يــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــم�مايـــــــــــــــــــــيرس

)  19 –�وفيـد(رسوم�إ����عز�ز�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس��ورونا���دف��ذا�امل: املادة��و��

ـــھ��ــــــ��التنظــــــيم�املعمــــــول�بــــــھ،ال�ســــــيما�املرســــــوم�التنفيــــــذي�رقــــــم� �69 -20وم�افحتھ،املنصــــــوص�عليـــ

النصــوص� واملــذ�ور�أعاله،ومجمــوع�2020مــارس�ســنة��21املوافــق��1441رجــب�عــام��26املــؤرخ��ــ��

  .الالحقة�بھ
  

�ملدة: 2 ملادةا ��تمدد �) 8(ثمانية �املادة ��2أيام،أح�ام �رقم �التنفيذي �املرسوم    168 -20من

�عام����7 املؤرخ ،املتعلقة�بتداب���واملذ�ور�أعاله�2020يونيو�سنة��29املوافق�1441ذي�القعدة

 من�صباح�يوم�) 5(مساء�إ���غاية�الساعة�ا��امسة�) 8(ا���ر�ا��ز�ي�امل����،من�الساعة�الثامنة�

   :واليات  ��ع الغد،املطبقة

  ا��زائر،و�سكرة،و�شـــــــــار،والبليدة،والبو�رة،لبوا��،و�اتنة،و�جاية،ا�درار،والشـــــــــلف،و�غواط،وامأ

 ة،ــــــــــــــــــــــــقلور ة،واملدية،واملسيلة،ومعسكر،ــــــباس،وعنابة،وقسنطينوا��لفـــــة،وسطيف،وسيـــــــــــــــــــــــدي�بلع

 وت�بــــــــازة، �ــــــــراس،أ  وادي،وخ�شلة،وسوق ــــــــــــــــــرداس،وت�سمسيلت،والـــــــــبوعر�ر�ج،و�وم وو�ران،و�ــــــــرج

  .وغل��ان
  

نھ�يمكن�الوالة،و�عـد�موافقـة�السـلطات�املختصـة،اتخاذ��ـل�التـداب���ال�ـ��تقتضـ��ا�الوضـعية�أغ���

و�ك�ـــ���ســـ��دف�أال�ـــ�ية�ل�ـــل�واليـــة،ال�ســـيما�إقـــرار�أو��عـــديل�أو�ضـــبط�أوقـــات���ـــر�م���ـــ��جز�ـــي�

  .للعدوى و�م�انا�أو�حيا،أو�أك��،�ش�د�بؤر أبلدية�
  

ـــات�) 8( تمنــــع�ملــــدة�ثمانيــــة: 3 املــــادة ـــيارات�ا��اصــــة،من�وإ�ــــ��الواليـ ـــة�املرور،بماف��ــــا�السـ أيام،حركـ

  .أعاله2املذ�ورة����املادة�

  .غ���أنھ�يمكن�الوالة،إذا�اقتضت�الضرورة�ذلك�أو�للوضعيات��ست�نائية،منح�تراخيص�للمرور

  .عاله،نقل�املستخدم�ن�ونقل�السلعال�يخص��جراء�املنصوص�عليھ����الفقرة��و���ا
  

  �علــق��شــاط�النقــل�ا��ضــري�لأل�ــ�اص،العمومي�وا��ــاص،خالل�العطــل��ســبوعية،: 4 املــادة

  .أعاله����2الواليات�املذ�ورة����املادة�
  

،اتخـــاذ�جميــع�تـــداب���ال��ـــ����املطلو�ـــة�لإلســـتغالل�يتعــ�ن�ع�ـــ��الـــوالة�املختصـــ�ن�إقليميا :5املـــادة�

ـــل�للوســـــــــائل��     10،طبقا�لل�شـــــــــر�ع�والتنظـــــــــيم�املعمـــــــــول���مـــــــــا،ال�ســـــــــيما�أح�ـــــــــام�املـــــــــادة�املتاحـــــــــةمثــــــ
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�2020مـارس�سـنة��21املوافـق��1441رجـب�عـام��26املـؤرخ��ـ�� 69 -20من�املرسوم�التنفيذي�رقـم�

  .واملذ�ور�أعاله

ـــل� ـــة�عـــــــن�ال�شـــــــاط�مقابــــ ــاء�املؤسســـــــات�والشـــــــر�ات�املتوقفــــ ـــ��ذلك،��ـــــــ����أطبـــــ و�مك��م،ز�ـــــــادة�ع�ــــ

  .،عند��قتضاءتحف��ات�مالية
  

املــد�ي��ــ��عمليــات�تــأط���حيــاء�وجمعيــات�املجتمــع�يتعــ�ن�ع�ــ��الــوالة�أن��شــر�وا���ــان�� �:6املــادة�

ول�ـــذا�الغرض،يجـــب�علـــ��م�اتخـــاذ�التـــداب���املناســـبة�الكفيلـــة�بضـــمان�تنظيم�ـــا�وتأط���ـــا�.املــواطن�ن

  .وتأدية��شاطا��ا�طبقا�لتوج��ات�ال��نة�الوالئية
  

ع�ــــ��الــــوالة�الس�ر،باإلتصــــال�مــــع�مصــــا���ال�ــــ�ة�واملصــــا���املعنيــــة،ع����عز�ــــز�يتعــــ�ن� :7املــــادة�

ــا�ع�ــــــ��مســــــتوى� املخــــــزون�الــــــدائم�لوســــــائل�الكشــــــف�و�وكســــــيج�ن�الط��،وضــــــمان�متا�عتــــــھ�يوميــــ

  .واليا��م
  

ـــات�تط��ــــــ��الشــــــوارع��:8املـــــادة� ـــ���ســـــمح�بضــــــمان�عمليــ ــاذ��ـــــل�التــــــداب���ال�ـــ ـــ�ن�ع�ــــــ��الـــــوالة�اتخــــ يتعـــ

  .اءات�العمومية،عدة�مرات����اليوموجميع�الفض�و�سواق
  

العموميـــة�وكـــذا�تلـــك�التا�عـــة�للقطـــاع�ا��ـــاص��تؤ�ـــل�مخـــابر�التحليـــل�البيولـــو���الط�ـــ� :9املـــادة�

و�جـــب�عل��ـــا�إعـــالم�).19 -�وفيـــد(املـــرخص�ل�ـــا�قانونا،بـــإجراء�تحاليـــل�الكشـــق�عـــن�ف�ـــ�وس��ورونـــا�

  .ةالسلطة�ال��ية�ب�شاط�ا،والتصر�ح�ل�ا�فورا،با��االت�املؤكد
  

طبــــاء�ومســــتخدمي�ال�ــــ�ة�يؤســــس�تــــأم�ن�خــــاص،ع���عــــاتق�الدولــــة�لفائــــدة�جميــــع�� : 10املــــادة�

  .وم�افحتھ) 19 -�وفيد(العمومية�املعني�ن�مباشرة�بالوقاية�من�و�اء�ف��وس��ورونا�
  

ن�شار�إتبقى�مطبقة�تداب���الوقاية�وا��ماية��خرى�املتخذة����إطار�نظام�الوقاية�من��:11املادة�

  .وم�افحتھ،املنصوص�عل��ا����التنظيم�املعمول�بھ)19-�وفيد(ف��وس��وروناو�اء�
  

  .2020يوليو�سنة���10سري�أح�ام��ذا�املرسوم�ابتداء�من�: 12املادة�
  

  .تل���جميع�ا���ام�املخالفة�ل�ذا�املرسوم: 13املادة�
  

  .مقراطية�الشعبيةي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الدي: 14املادة�
  

  .2020يوليو�سنة��9املوافق�1441ذي�القعدة�عام��17حرر�با��زائر�������        
  

  عبدالعز�ز�جراد              
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  ه1441عام�ذو�القعدة��26 س�ت�ال                                                  40ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  2020سنة�ليو�يو  18املوافق�                                      
        

  

  

  

  
  

  

  

  إن�رئ�س�ا��م�ور�ة،وز�ر�الدفاع�الوط��،

  منھ،)الفقرة��و���( 93و��6-91بناء�ع���الدستور،ال�سيما�املادتان� -

ـــ���املرســـــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــم� - ـــام��ذي�القعـــــــــــــــــدةاملـــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــ��أول��163 -20و�مقت�ــــــــــــــ   1441عــــــــــــــ

  ،املعدلأعضاء�ا���ومة،واملتضمن��عي�ن��2020سنة��يونيو  23املوافق��

  :يــــــــــــــــــــــأتــــــــــم�ما�يــــــــيرس    
  

ـــن�املرســـــــوم�الرئا�ـــــــ���رقـــــــم�:املـــــــادة��و�ـــــــ�  املـــــــؤرخ��ـــــــ��أول��163 -20تمـــــــم�أح�ـــــــام�املـــــــادة��و�ـــــــ��مــــ

ـــام� ـــاء��2020يونيــــــــــــــــــــو�ســــــــــــــــــــنة��23املوافــــــــــــــــــــق��1441ذي�القعــــــــــــــــــــدة�عـــــــــــــــــ واملتضــــــــــــــــــــمن��عييــــــــــــــــــــ�ن�أعضـــــــــــــــــ

  :كما�يأ�يا���ومة،املعدل،

  ،منتـــــــديا�لــــــــدى�وز�ـــــــر�ال�ـــــــ�ة�والســـــــ�ان�وإصـــــــالح�املس�شــــــــفيات�،�وز�ـــــــراحإســـــــماعيل�مصـــــــبا-

  .بإصالح�املس�شفيات�م�لفا�
  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية: 2املادة�
  

  .2020يوليو�سنة��16املوافق��1441ذي�القعدة�عام��24حرر�با��زائر���������  

  

  تبون عبد�املجيد�
  

  

  

  

  ه��1441عام��ذي�القعدة 24مؤرخ�����184 - 20مرسوم�رئا����رقم�

   163 -20يتمم�املرسوم�الرئا����رقم�،2020سنة�يوليو� 16  املوافق�

  ،�2020يونيو�سنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام�
 .تضمن��عي�ن�أعضاء�ا��كومةوامل
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  إن�الوز�ر��ول،
  منھ،) 2الفقرة�(  143و��4-99بناء�ع���الدستور،السيما�املادتان� -

واملتضـمن�قـانون��1966يونيو�سـنة��8املوافق��1386صفر�عام��18املؤرخ�����156 – 66قم�مر�ر و�مقت����� �-

  العقو�ات،املعدل�واملتمم،

�1988جـــــانفي�ســـــنة��26املوافـــــق��1408جمـــــادى�الثانيـــــة�عـــــام� 7املـــــؤرخ��ـــــ���07-88و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم� -

  واملتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،

  1998يونيــــــــــو�ســـــــــــنة�27املوافـــــــــــق��1419ر�يــــــــــع��ول�عــــــــــام��3املــــــــــؤرخ��ـــــــــــ���06-98و�مقت�ــــــــــ���القــــــــــانون�رقـــــــــــم��-

  الذي�يحدد�القواعد�العامة�للط��ان�املد�ي،�املعدل�واملتمم،�

�2004غشــــــت�ســــــنة��7املوافــــــق��1422جمــــــادى��و�ــــــ��عــــــام��17املــــــؤرخ��ــــــ���13 -01 و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  واملتعلق�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،املعدل�واملتمم،

�2004غشــــت�ســــنة��14املوافــــق��1425جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��27املــــؤرخ��ــــ���08-04و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم��-

  مم،واملتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،املعدل�واملت

   2006يونيـــــــــو�ســـــــــنة��15املوافـــــــــق��1427 عامجمـــــــــادى�الثانيـــــــــة�19املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���03-06و�مقت�ـــــــــ����مـــــــــر�رقـــــــــم� -

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1432رجـــــب�عـــــام��20املـــــؤرخ��ـــــ���10 -11 و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم -

   ،بالبلدية

  2012ف��ايــــــــر�ســــــــنة��21املوافــــــــق��1433ر�يــــــــع��ول�عــــــــام��28املــــــــؤرخ��ــــــــ����07-12نون�رقــــــــم�و�مقت�ــــــــ���القــــــــا -

  واملتعلق�بالوالية،�

  واملتعلق�بال��ة،�2018يوليو�سنة�2املوافق��1439شوال�عام��11املؤرخ�����11-18القانون�رقم���و�مقت��

�2013غشــت�ســنة��4املوافــق� 1434رمضــان�عــام��26املــؤرخ��ــ���293 – 13 و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم -

  ،2005مايو�سنة��23،املعتمدة�بجنيف�بتار�خ�)2005(واملتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�الدولية�

د�ســم���ســنة��28املوافــق��1441املــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

يونيـــــــــو��23املوافـــــــــق��1441املـــــــــؤرخ��ـــــــــ��أول�ذي�القعـــــــــدة�عـــــــــام��163 -20 ئا�ـــــــــ���رقـــــــــمو�مقت�ـــــــــ���املرســـــــــوم�الر  -

  ،،�املعدلواملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة�2020سنة

  ه1441ذي�القعدةعام��24مؤرخ�����185 -20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  ،�يتضمن�تمديد�تداب����عز�ز�نظام�الوقاية�2020يوليو�سنة��16املوافق��

  .وم�افحتھ) 19-كوفيد�( من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا�
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�2020ســــنة��مــــارس�21املوافــــق��1441عــــام��رجــــب�26املــــؤرخ��ــــ���69 -20رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ــــ���املرســــوم�ال -

وم�افحتــــــھ،ومجموع�النصــــــوص�) 19 –�وفيــــــد�( علــــــق�بتــــــداب���الوقايــــــة�مــــــن�ان�شــــــار�و�ــــــاء�الف�ــــــ�وس��ورونــــــاواملت

  الالحقة�بھ،

  :يــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــم�مايـــــــــــــــــــــيرس
  

ـــام�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�: املــــادة��و�ــــ�   املــــؤرخ�182 -��20ــــدف��ــــذا�املرســــوم�إ�ــــ��تمديــــد�أح�ـ

ـــام���17ـــــــ��� ـــام�الوقايـــــــة�و��2020يوليـــــــو�ســـــــنة��9املوافـــــــق��1441ذي�القعـــــــدة�عــــ ـــمن��عز�ـــــــز�نظــــ   املتضــــ

  .وم�افحتھ)  19 –�وفيد(من�ان�شار�و�اء�ف��وس��ورونا�
  

ـــل�بأح�ـــــــام�املــــــــادة�) 10(عشـــــــرة��يمــــــــدد�ملــــــــدة: 2 ملـــــــادةا ـــن�املرســـــــوم�التنفيــــــــذي�رقــــــــم�2أيام،العمـــــ   مـــــ

ـــام��17املـــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــ�� 182  -20  واملــــــــــــــذ�ور��2020يوليـــــــــــــو�ســــــــــــــنة��9املوافــــــــــــــق��1441ذي�القعـــــــــــــدة�عـــــــــــ

) 5(مساء�إ���غاية�السـاعة�ا��امسـة�) 8(ب���ا����ا��ز�ي،�من�الساعة�الثامنةأعاله،املتعلقة�بتدا

ـــة،� ـــات�أدرار،�والشـــــــلف،�و�غـــــــواط،�وام�بـــــــوا��،�و�باتنــــ ـــة�ع�ـــــــ��واليــــ ـــن�صـــــــباح�يـــــــوم�الغـــــــد،�املطبقــــ مــــ

،وســيدي�بلعبــاس،�و�جايــة،�و�ســكرة،�و�شــار،�والبليــدة،�والبــو�رة،�وا��زائــر،�وا��لفــة،�والسطيف

املدية،�واملسيلة،ومعسكر،�و�ورقلة،�و�و�ران،�و�رج�بوعر�ر�ج،�و�ومرداس،�وعنابة،�وقسنطينة،�و 

  .وت�سمسيلت،والوادي،وخ�شلة،وسوق�أ�راس،وت�بازة،وغل��ان
  

غ�ــ��أنــھ�يمكــن�الوالة،و�عــد�موافقــة�الســلطات�املختصــة،إتخاذ��ــل�التــداب���ال�ــ��تقضــ��ا�الوضــعية�

قـــات���ـــر�م���ـــ��جز�ـــي�أو�ك�ـــ���ســـ��دف�،ال�ســـيما�إقـــرار�أو��عـــديل�أوضـــبط�أو ال�ـــ�ية�ل�ـــل�واليـــة

   .بلدية�أو�م�انا�أو�حيا،أو�أك��،�ش�د�بؤرى�للعدوى 
  

ـــل�بأح�ـــــــام�املـــــــادة�) 10(يمـــــــدد،�ملــــــدة�عشـــــــرة� :3املـــــــادة� ـــن�املرســـــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��3أيام،العمــــ   مــــ

ـــام��17املـــــــؤرخ��ـــــــ�� 182 -20 واملـــــــذ�ور�أعـــــــاله،��2020يوليـــــــو�ســـــــنة��9املوافـــــــق��1441ذي�القعـــــــدة�عــــ

ـــيارات�ا��اصــــة،من�وإ�ــــ��الواليــــات�املــــذ�ورة��ــــ��املــــادة� بمنــــع�حركــــة�املــــرور املتعلقــــة �2بمــــا�ف��ــــا�السـ

  .أعاله
  

  .غ���أنھ�يمكن�الوالة،إذا�إقتضت�الضرورة�ذلك�أو�للوضعيات��ست�نائية،منح�تراخيص�للمرور
  

  .ال�يخص��جراء�املنصوص�عليھ����الفقرة��و���أعاله،نقل�املستخدم�ن�ونقل�السلع
  

يمدد�إجراء��عليق��شاط�النقل�ا��ضري�لأل��اص،�العمومي�وا��اص،خالل�العطـل�: 4ادة�امل

  وكــــــــذا�التــــــــداب���خرى�املنصــــــــوص�عل��ــــــــا��اعــــــــاله،��2ســــــــبوعية��ــــــــ��الواليــــــــات�املــــــــذ�ورة��ــــــــ��املــــــــادة�

يوليـــو�ســـنة��9املوافـــق��1441ذي�القعـــدة�عـــام��17املـــؤرخ��ـــ���182 -�20ـــ��املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�

  .�ور�اعالهواملذ�2020
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تبقــى�مطبقـة�تــداب���الوقايـة�وا��مايــة��خـرى�املتخــذة��ـ��إطــار�نظـام�الوقايــة�مـن�ان�شــار� :5املـادة�

  .وم�افحتھ،املنصوص�عل��ا����التنظيم�املعمول�بھ)19-�وفيد(و�اء�ف��وس��ورونا
  

  .2020يوليو�سنة���18سري�أح�ام��ذا�املرسوم�ابتداء�من�: 6املادة�

  .ع�ا���ام�املخالفة�ل�ذا�املرسومتل���جمي: 7املادة�
  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية: 8املادة�
  

  .2020يوليو�سنة��16املوافق�1441ذي�القعدة�عام��24حرر�با��زائر�������������  
  

  عبدالعز�ز�جراد                        
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  2020سنة��يوليو �7املوافق��1441عام��ذي�العقدة 15موجب�مرسوم�تنفيذي�مؤرخ����ب

بصــفتھ�مف�شــا�بــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة� ةــــــــــــيوســف�مشر�السيــــــــد�ام�ـــــــــــــــــم��اء��ــيتضــمن�إ

   .إلعادة�إدماجھ����رت�تھ��صلية�و�وقاف،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنة��يوليو  7املوافق��ه1441عام�ذي�القعدة� 15مرسوم�تنفيذي�مؤرخ����

  .،�يتضمن�إ��اء�م�ام�مف�ش�بوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف2020
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  ه1441عام�ذو�القعدة��26 س�ت�ال                                                  43ا��ر�دة�الرسمية�العدد

    2020سنة�يوليو� 18املوافق�                                  
  

  

  

  

  

  
  ،�إن�الوز�ر��ول 

  منھ،�2الفقرة��143و�4-99ور،السيما�املادتان�تبناء�ع���الدس-

واملتعلـــــق��1983يوليـــــو�ســـــنة��2املوافـــــق��1403عـــــام�رمضـــــان��21املـــــؤرخ��ـــــ���13-83و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم�-

  منھ،�7بحوادث�العمل�و�مراض�امل�نية،ال�سيما�املادة�

واملتضـمن��2006يوليو�سـنة��15املوافق��1427جمادى�الثانية�عام��19املؤرخ�����03-06و�مقت�����مر�رقم�-

  منھ، 111و�105سا����العام�للوظيفة�العمومية،ال�سيما�املادتان�القانون�� 

واملتعلـــــق��1966يونيـــــو�ســـــنة��2املوافـــــق��1386صـــــفر�عـــــام��12املـــــؤرخ��ـــــ���145 – 66بمقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�-

  بتحر�ر�و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،املعدل،واملتمم،

 2007ســنة��ســ�تم��  29وافــق�امل�1428عــام��رمضــان�17املــؤرخ��ــ���308- 07و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

الـــذي�يحـــدد�كيفيـــاتتوظيف��عـــوان�املتعاقـــدين�وحقـــوق�م�وواجبـــا��م�والعناصـــر�املشـــ�لة�لـــروات��م�والقواعـــد�

  ،منھ�15املتعلقة�ب�سي���م�وكذا�النظام�التادي���املطبق�عل��م،ال�سيما�املادة�

يوليــــــــو�ســـــــــنة��6املوافـــــــــق��1435رمضـــــــــان�عــــــــام��8املـــــــــؤرخ��ــــــــ���196 -14املرســــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقــــــــم���و�مقت�ــــــــ�-

  ،املتضمن�تنظيم�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى����ا��ارج�و�سي���ما،2014

د�سـم���سـنة��28املوافـق��1441املؤرخفي�أول�جمـادى��و�ـ��عـام��370 -19و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم��-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،��2019

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441رخ����أول�ذي�القعدة�عام�املؤ �163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلواملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�1990مــارس�ســنة��27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99 -90و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

�دارة�املركز�ـــة�والواليــــات�والبلــــديات�واملتعلـــق��ســــلطة�التعيـــ�ن�وال�ســــي����داري�بال�ســــبة�للمـــوظف�ن�وأعــــوان�

  واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

�1996ســـــنة�مـــــارس��3املوافـــــق� 1416عـــــام�شـــــوال��14املـــــؤرخ��ـــــ���92 -96و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  واملتمم،�،�املعدلوتحس�ن�مستوا�م�و�تجديد�معلوما��مملوظف�ن�علق�بت�و�ن�اواملت

  

  ه�1441ذي�ا���ة�عام������4مؤرخ�194 -20رقم�مرسوم�تنفيذي�

،يتعلق�بتكو�ن�املوظف�ن�و�عوان�العمومي�ن��2020يوليو�سنة��25املوافق�

  .وتحس�ن�مستوا�م����املؤسسات�و�دارات�العمومية
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أبر�ـــل�ســـنة��25املوافـــق��1433جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��3املـــؤرخ��ـــ���194-12التنفيـــذي�رقـــم�و�مقت�ـــ���املرســـوم�-

الــــــذي�يحـــــــدد�كيفيـــــــات�تنظـــــــيم�املســـــــابقات�و�متحانــــــات�والفحـــــــوص�امل�نيـــــــة��ـــــــ��املؤسســـــــات�و�دارات��2012

  ،وإجرا��االعمومية�

  2014يوليـــــو�ســـــنة��3املوافـــــق�1435رمضـــــان�عـــــام��5املـــــؤرخ��ــــ���193 -14و�مقت�ــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�املدير�العام�للوظيفة�العمومية�و�صالح��داري،�

   2017نــــوفم���ســــنة��2املوافــــق��1439صــــفر�عــــام��13املــــؤرخ��ــــ���193-17و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  الذي�يحدد��شكيلة�املجلس�الع���للوظيفة�العمومية�وتنظبمھ�وس��ه،�

   2017نــــوفم���ســــنة��2املوافــــق��1439صــــفر�عــــام��13املــــؤرخ��ــــ���322 -17نفيــــذي�رقــــم�و�مقت�ــــ���املرســــوم�الت-

  .الذي�يحدد�ا���ام�املطبقة�ع���امل��بص����املؤسسات�و�دارات�العمومية�
   

  :يـــــــــــأتــــــــــــــــــا�يـــرر�مـــــــــيق

ــا�ألح�ـــام�املـــاد: املـــادة��و�ـــ� جمـــادى��19املـــؤرخ��ـــ���03-06 قـــم ر��مـــر مـــن��111و��105ت�ن�تطبيقـ

واملــذ�ور�أعــاله،���ــدف��ــذا�املرســوم�إ�ــ��تحديــد��2006يوليــو�ســنة��15املوافــق��1427الثانيــة�عــام�

القواعد�العامة�املتعلقة�بت�و�ن�املوظف�ن�و�عوان�العمومي�ن�وتحسـ�ن�مسـتوا�م��ـ��املؤسسـات�

  .و�دارات�العمومية

ـــ�ن�املســـــــتوى�املن    ـــام�املرســـــــوم�الرئا�ـــــــ��يبقـــــــى�الت�ـــــــو�ن�وتحســــ   ظمـــــــان��ـــــــ��ا��ـــــــارج�خاضـــــــع�ن�ألح�ــــ

  واملذ�ور�أعاله،�2014يوليو�سنة��6املوافق��1435رمضان�عام��8املؤرخ�����196-14رقم��
  

  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــل��ول 

  أحكـــــــــــــــــــــــــــام�عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

ـــ�ن�املســـــتوى� :2ادة�املــــ ـــات�و�دارات�العموميـــــة�تنظــــيم�دورات�ت�ــــو�ن�وتحسـ ـــ�ن�ع�ــــ��املؤسسـ يتعـ

  :لفائدة�موظف��ا�و�عوان�العمومي�ن�من�أجل

ـــام� - ـــة�وممارســـــــة�م�ــــ ـــة�امل�نيــــ ــا�و�عـــــــوان�العمـــــــومي�ن�وتحظ�ـــــــ��م�لل��قيــــ ـــ�ن�مـــــــؤ�الت�موظف��ـــــ تحســــ

  .جديدة

  .املصا���العمومية�خدمات�داء�مصا���ا�وتحس�ن�نوعيةأز�ادة�مردودية�و  -
  

ـــدرج�دورات�الت�ـــــــو�ن�وتحســـــــن�املســـــــتوى�ضـــــــمن�إطـــــــار�سياســـــــة�الت�ـــــــو�ن�: 3املـــــــادة�� يجـــــــب�أن�تنــــ

  .وتحس�ن�املستوى�كما�حدد�ا�املجلس��ع���للوظيفة�العمومية
  

  :تضبط�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�خصوصا�وفق�:4املادة�

  وى،احتياجات�القطاعات����مجال�الت�و�ن�وتحس�ن�املست�-
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  �عتمادات�املالية�املتوفرة�املخصصة�للت�و�ن�وتحس�ن�املستوى،�-

  .املناصب�املالية�املخصصة�للت�و�ن�واملقاعد�البيداغوجية�املوج�ة�لتحس�ن�املستوى �-
  

يجب�أن�تندرج�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ضمن�إطار�سياسةال�سي���التقديري��:5املادة�

  :للموارد�ال�شر�ة�من�خالل

  خططات��سي���املوارد�ال�شر�ة،م-

  .املخططات�القطاعية�السنو�ة�واملتعددة�السنوات�للت�و�ن�وتحس�ن�املستوى -
  

يتكفـــل�ال�ي�ـــل�املركـــزي�للوظيفـــة�العموميـــة�بضـــمان�تجـــا�س�دورات�الت�ـــو�ن�وتحســــ�ن�: 6املـــادة�

ــا�مـــــع�سياســـــة�ت�ـــــو�ن�وتحســـــ�ن�مســـــتوى�املـــــوظف�ن�و�عـــــوان�العمـــــومي�ن�وكـــــ ذا�املســـــتوى�ومطابق��ـــ

ـــة�وزار�ــــــة�مشــــــ��كة� ـــة��ــــــ��إطــــــار���نـــ ـــات�و�دارات�العموميـــ متا�عــــــة�تنفيذ�ا،بال�شــــــاور�مــــــع�املؤسســـ

  .للت�و�ن�تحدد�اختصاصا��ا�و�شكيل�ا�وس���ا�بموجب�نص�خاص

  

  ل�الثانـــــــــــــــــــــــيــــــــــالفص

  اــــــوى�وغاي��مــــــــــن�وتحس�ن�املستـــــــــواع�التكو�ــــــــــــأن

  الفـــــــــــــــــرع��ول 

  دورات�التكو�ـــــــــــــــــــــــــن
  

  :تتضمن�دورات�الت�و�ن :7املادة�
  

  الت�و�ن�املتخصص، -

  الت�و�ن�التحض��ي�لشغل�منصب، -
  

ُ�عُد�ت�و�نـا�متخصصـا��ـل�ت�ـو�ن�منصـوص�عليـھ��ـ��القـوان�ن��ساسـية�ا��اصة،قصـد� :8املادة�

  .رتبة،أو�ال��قية�إ���رتبة�أع��،وكذا��دماج����وتبة����التوظيف�املباشر 
  

��ـــدف�الت�ــــو�ن�املتخصــــص�إ�ــــ��التمكــــ�ن�مـــن�اك�ســــاب�املعــــارف�النظر�ــــة�والتطبيقيــــة�الضــــرور�ة�   

  . ملمارسة�امل�ام�املرتبطة�بالرتبة�املراد��نتماء�إل��ا
  

القـــوان�ن��ساســـية�ُ�عـــُد�ت�و�نـــا�تحضـــ��يا�لشـــغل�منصـــب،�ل�ت�ـــو�ن�منصـــوص�عليـــھ��ـــ��:9املـــادة�

  .أو����منصب�متخصص�ا��اصة�قبل�ترسيم�امل��بص�أو�التعي�ن����منصب�عال
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ـــاب�معـــــارف�    ـــن�اك�ســ ـــ�ن�امل�ـــــ�بص�واملوظـــــف�مــ ـــ��تمكــ ـــدف�الت�ـــــو�ن�التحضـــــ���لشـــــغل�منصـــــب�إ�ــ ��ــ

  .تكميلية��سمح�لھ�بممارسة�امل�ام�املرتبطة�بمنصب�الشغل�أو�باملنصب�العا���املراد�شغلھ
  

  يــــــــــــــــــــــــرع�الثانــــــــالف

  وى ـــــــــــــــــــــن�املستـــــــــــــــــدورات�تحسي
  

  :تتضمن�دورات�تحس�ن�املستوى : 10املادة�

  الت�و�ن�أو�دراسات�التخصص،�-

  الت�و�ن�التحض��ي�للمسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية،�-

  .ل��خرى�لتحس�ن�املستوى تجديد�املعارف�أو�الندوات�أو��ل��ش�ا�-
  

ـــدف�الت�ــــــو�ن�:11املــــــادة� ـــ�ن�املــــــوظف�ن�و�عــــــوان�العمــــــومي�ن����ـــ ـــ��تمكـــ ـــات�التخصــــــص�إ�ـــ   أو�دراســـ

أو�تحيــ�ن�ت�و�نــا��م�/مــن�اك�ســاب�مــؤ�الت�جديــدة�عــن�طر�ــق�تخصــص�معــ�ن��غــرض�اســتكمال�و

  .�ولية
  

  

ـــ�ن�املســــــتو �:12املــــــادة� ـــ�ل�آخــــــر�لتحســـ ـــ��تجديــــــد��ــــــدف�تجديــــــد�املعــــــارف�والنــــــدوات�و�ــــــل�شـــ   ى�إ�ـــ

  .أو�تحس�ن�مؤ�الت�املوظف�ن�و�عوان�العمومي�ن�أو�تكييف�م�مع�املتطلبات�ا��ديدة�للمنصب
  

  الثـــــــــــــــــــــــــل�الثـــــــــالفص

  وى ــــــــــــــــــــن�وتحس�ن�املستـــــــــــــــــــروط��لتحاق�بدورات�التكو�ــــــــــــــش
  

  :د�شروط��لتحاق�بدورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى تحد :14املادة�

بموجــب�القــوان�ن��ساســية�ا��اصــة�أو�بموجــب�النصــوص�التنظيميــة�املتضــمنة�إ�شــاء�وتنظــيم� -

  ،مؤسسات�الت�و�ن�بال�سبة�لدورات�الت�و�ن

أو�املســـــؤول�املع��،حســـــب�ا��الة،بال�ســـــبة�لـــــدورات�تحســـــ�ن�و�مقـــــرر�مـــــن�الـــــوز�ر�أبموجـــــب�قـــــرار� -

  .املستوى 
  

ال�يمكـــن�أن�يفـــوق�ا��ـــد��ق�ـــ���للمـــوظف�ن�و�عـــوان�العمـــومي�ن�املقبـــول�ن��ـــ��دورة�: 15املـــادة�

مـــن�العـــدد�ا��قيقـــي�للســـلك�او�الرتبـــة�أو�املنصـــب�املقصود،حســـب�% 30تحســـ�ن�املســـتوى��ســـبة�

  .ا��الة
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  عــــــــــــــــــل�الرابـــــــالفص

  وى ـــــــــــــــــــــستن�وتحس�ن�املــــــــــــــــمدة�دورات�التكو�
  

  :تحدد�مدة�دورات�الت�و�ن: 16املادة�

ـــ��تحكــــــــــم�الرتــــــــــب�أو�املناصــــــــــب�العليــــــــــا� - و�املناصــــــــــب�أبموجــــــــــب�القــــــــــوان�ن��ساســــــــــية�ا��اصــــــــــة�ال�ـــــــ

ـــات� ـــة�املعنيـــــــــة�أو�بموجـــــــــب�النصـــــــــوص�التنظيميـــــــــة�املتضـــــــــمنة�إ�شـــــــــاء�وتنظـــــــــيم�مؤسســــــ املتخصصــــــ

  أدناه،بال�سبة�لدورات�الت�و�ن،�18املادة�الت�و�ن،وكذا�بموجب�القرارت�املنصوص�عل��ا����

ـــن�ال�يئـــــة�ال�ـــــ��ل�ـــــا�ســـــلطة�التعيـــــ�ن�املعنيـــــة - �،�بال�ســـــبةا��الـــــة�،�حســـــببموجـــــب�قـــــرار�أو�مقـــــرر�مــ

  .لدورات�تحس�ن�املستوى 
  

  تنظم�دورات�تحس�ن�املستوى����شـ�ل�دورات�طو�لـة�املدى،عنـدما�تفـوق�مدتـھ�سـتة��:17املادة�

  .�ساو��اأش�ر،وتقل�عن�سنة�واحدة�او�)6(

  أشـــ�ر) 6( أشـــ�ر،وتقل�عـــن�ســـتة)3(و��ـــون�متوســـط�املدى،عنـــدما��ســـاوي�مدتـــھ�أو�تفـــوق�ثالثـــة�   

  .أو��ساو��ا�

  .أش�ر�)3(و��ون�قص���املدى،عندماتقل�مدتھ�عن�ثالثة�   
  

  امســــــــــــــــــــــــــل�ا��ـــــــــــــــــالفص

  وى ــــــــــــــــن�املستـــــــــن�وتحسيـــــــــــــــــات�تنظيم�دورات�التكو�ـــــــــــــــكيفي

  رع��ول ـــــــــــــــــــالف

  وى ــــــــــــــــــــاملست�نن�وتحس�ــــــــــــــــــــار�تنظيم�دورات�التكو�ــــــــــــــــــــــــــــإط

  

ا��اصــة�أو��ــ��النصــوص���ــ��القــوان�ن��ساســية�مــا�لــم�تــنص�أح�ــام�ع�ــ��خــالف�ذلــك: 18 املــادة

إطـــار�تنظــــيم�الت�ـــو�ن�املتخصــــص��،�فـــإنالت�ــــو�ن�التنظيميـــة�املتضـــمنة�إ�شــــاء�وتنظـــيم�مؤسســـات

  :والت�و�ن�التحض��ي�لشغل�منصب�يحددكما�يأ�ي
  

للرتـــــــب�التا�عـــــــة�لألســـــــالك��،�بال�ســـــــبةبموجـــــــب�قـــــــرار�مـــــــن�الســـــــلطة�امل�لفـــــــة�بالوظيفـــــــة�العموميـــــــة�-

  عمومية،���املؤسسات�و�دارات�ال املش��كة
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  بموجـــب�قـــرار�مشــــ��ك�بـــ�ن�الــــوز�ر�املع�ـــ��والســــلطة�امل�لفـــة�بالوظيفــــة�العمومية،بال�ســـبة�للرتــــب��-

ـــات� أو�املناصـــــــــب�العليـــــــــا�أو�املناصـــــــــب�املتخصصـــــــــة�التا�عـــــــــة�لألســـــــــالك�النوعيـــــــــة�ملختلـــــــــف�املؤسســــــ

  .و�دارات�العمومية
  

  :ا��صوص،�مايأ�يأعاله،�ع����18تحدد�القرارات�املنصوص�عل��ا����املادة�: 19املادة�

  الشروط�القانونية��ساسية�للقبول����مختلف�الدورات، -

  مدة�وش�ل�الدورة، -

  املؤسسة�أو�املؤسسات�ال���تضمن�الت�و�ن، -

  برنامج�دورة�الت�و�ن، -

  ،كيفيات�مراقبة�إجراء�دورة�الت�و�ن -

والتنظــيم�املعمــول�طبيعــة�الز�ــادات�ال�ــ��يمكــن�ان��ســتفيد�م��ــا��عــض�امل���ــ��ن�وفقــا�لل�شــر�ع�-

  .��ما
  

ــا��ـــــــــ��املـــــــــادة��:20املـــــــــادة� �14يحـــــــــدد�قـــــــــرار�أو�مقـــــــــرر�الـــــــــوز�ر�او�املســـــــــؤول�املع��،املنصـــــــــوص�عل��مـــــــ

  :طار�تنظيم�دورات�تحس�ن�املستوى،و�و���ع���ا��صوص�ما�يأ�يإأعاله،

  شروط�ومعاي���انتقاء�امل�����ن،�-

  مدة�وش�ل�الدورة،�-

  من�تحس�ن�املستوى،املؤسسة�أو�مؤسسات�الت�و�ن�ال���تض�-

  برنامج�دورة�تحس�ن�املستوى،�-

طبيعــة�الز�ــادات�ال�ــ��يمكــن�أن��ســتفيد�م��ــا��عــض�امل���ــ��ن�وفقــا�لل�شــر�ع�والتنظــيم�املعمــول�-

  .��ما
  

  يــــــــــــــــــــــــــــرع�الثانـــــــــــــــــالف

  وى ـــــــــــــــــن�املستـــــــــــــن�وتحسيــــــــــــــمخطط�التكو�
  

ـــ�ن�املســــــتوى،يمكن :21املــــــادة� ـــة�مخططـــــا�للت�ــــــو�ن�وتحســـ   تضـــــبط��ــــــل�مؤسســــــة�أو�إدارة�عموميـــ

  .ن�يك�����طا�عا�سنو�ا�او�متعدد�السنواتأ

ـــن�أن�يك��ــــــــ���مخطــــــــط    ـــا�يمكـــــ ـــا�قطاعيــــــــا� كمـــــ ـــ�ن�املســــــــتوى�طا�عـــــ   و�غ�ــــــــ��ممركــــــــز�أالت�ــــــــو�ن�وتحســـــ

  .ال�مركز�ا�أو 
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ـــات�الت�ــــــو�ن��ســــــ�ر�الــــــوزراء�أو�مســــــؤولو�امل�:22املــــــادة� ـــة�مخططـــ ـــة�ع�ــــــ��مطابقـــ ـــات�العموميـــ ؤسســـ

وتحســــ�ن�املســــتوى�ال�ــــ���عــــد�ا�إدار��ــــم�املركز�ــــة�ومصــــا���م�غ�ــــ��املمركــــزة�واملؤسســــات�العموميــــة�

  .املوضوعة�تحت�وصاي��م،لأل�داف�املسطرة����مخطط��سي���املوارد�ال�شر�ة�لقطاعا��م
 

ـــ�ن�ا�حـــــــــــددي: 23املـــــــــــادة�   ذ�ورأعاله،ملســـــــــــتوى�املـــــــــــمخطـــــــــــط�الت�ـــــــــــو�ن�وتحســـــــــــ�ن�الت�ـــــــــــو�ن�وتحســــــــ

  :ع���ا��صوص،ما�يأ�ي

  نوع�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى، -

  الرتب�املعنية�بدورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى، -

عـــــــددد�املناصـــــــب�املاليـــــــة�املخصصـــــــة�للت�ـــــــو�ن�وعـــــــدد�املقاعـــــــد�البيداغوجيـــــــة�املوج�ـــــــة�لتحســـــــ�ن� -

  املستوى،

  بالت�و�ن�أو�بتحس�ن�املستوى،�عدد�املوظف�ن�او��عوان�العمومي�ن�املعني�ن -

  مدة�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى، -

  .املؤسسة�أو�مؤسسات�الت�و�ن�ال���تضمن�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى  -
  

يخضــــع�مخطــــط�الت�ــــو�ن�وتحســــ�ن�املســــتوى�للدراســــة�واملصــــادقة�مــــن���نــــة�خاصــــة��:24املــــادة�

  :ل�منت�شأ�لدى�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية،وت�ش�

  ،،�رئ�ساممثل�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية�-

  ،،�عضواممثل�عن�املؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية�-

  . ممثل�عن�وزارة�املالية،عضوا�-
  

  و�مكـــــــــن�ال��نــــــــــة�املـــــــــذ�ورة��ــــــــــ��الفقـــــــــرة�أعــــــــــاله،أن��ســــــــــتع�ن�بـــــــــأي��ــــــــــ�ص�مؤ�ـــــــــل�تــــــــــرى�فائــــــــــدة�   

  . ���إس�شارتھ�لتنو�ر�ا����أشغال�ا

مخطـــط�الت�ـــو�ن�وتحســـ�ن�املســـتوى،أو��عـــدل�وفـــق�نفـــس��شـــ�ال�و�جـــراءات�املنصـــوص�يـــتمم�   

  .عل��ا�أعاله
  

ــ����ايــــة��ــــل�ســــنة�ماليــــة: 25املــــادة� تقيــــيم��،�بــــإجراءتقــــوم�الســــلطة�امل�لفــــة�بالوظيفــــة�العموميــــة��ــ

ـــات ـــ�ن�املســــــتوى��ــــــ��ا�ملؤسســـ ـــات�الت�ــــــو�ن�وتحســـ و�دارات�العموميــــــة��دقيــــــق�عــــــن�تنفيــــــذ�مخططـــ

  .املعنية
  

�ـــل�دائــــرة�وزار�ـــة�أو�مؤسســـة�عموميـــة�بإعــــداد�تقر�ـــر�عـــن�إنجـــاز�العمليــــات��،�تقـــومو��ـــذا�الصـــدد   

مــارس��عنــوان�الســنة�املاليــة�املواليــة��31 ،�قبــلامل�ــ�لة��ــ��مخططا��ــا�للت�ــو�ن�وتحســ�ن�املســتوى 

   .إ���السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية�،�وترسلھللسنة�املعت��ة
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  الثـــــــــــــــــــــرع�الثـــالف

  وى ـــــــــــــــــــــن�وتحس�ن�املستـــــــــــــــــح�دورات�التكو�ــــــــــــــــــفت
  

تفـــتح�دورات�الت�ـــو�ن�وتحســـ�ن�املســـتوى�بموجـــب�قـــرار�أو�مقـــرر�مـــن�الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�: 26املـــادة�

  .صالحية�التعي�ن�أو�السلطة�الوصية،�حسب�ا��الة
  

  :و�املقرر�املنصوص�عليھ����الفقرة�أعاله،ع���ا��صوص،�مايا�يو�جب�أن�يحدد�القرار�أ   

  الرتب�املعنية�بدورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى،�-

ـــ�ن�املستوى،حســـــب��- عـــــدد�املناصـــــب�املاليـــــة�املخصصـــــة�أو�املقاعـــــد�البيداغوجيـــــة�املوج�ـــــة�لتحســ

  ا��الة،طبقا�ملخطط�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�املصادق�عليھ،

  م�ان�إجرا��ا،مدة�الدورات�و��-

  .توار�خ�فتح�واختتام�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى �-
  

أعاله،إ�ــــ��املصــــا����26يــــن��ــــ��املــــادة� يجــــب�تبليــــغ���ــــ�ة�مــــن�القــــرار�أو�املقــــرر�املــــذ�ور : 27املــــادة��

التا�عة�للسـلطة�امل�لفـة�بالوظيفـة�العمومية،مرفقـة�بقائمـة�اسـمية�للم���ـ��ن�املقبـول�ن،���أجـل�

  .ل،ابتداء�من�تار�خ�توقيعھأيام�عم)7(سبعة
  

  و�جب�ع���املصا���التا�عة�للسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية�أن�تبدي�رأيا����مطابقـة�القـرار�   

ـــھ،���أجــــــــل�أقصــــــــاه�ســــــــبعة ـــام�) 7( أو�املقــــــــرر�املــــــــذ�ور�ن��ــــــــ��الفقــــــــرة�أعاله،للتنظــــــــيم�املعمــــــــول�بـــــ أيـــــ

  .رأي�املطابقة�مك�سباو�انقضاء��ذا��جل،�عت���.عمل،إبتداء�من�تار�خ�استالم�ما
  

  .تطبق�أح�ام��ذه�املادة�ع���دورات�تحس�ن�املستوى�قص��ة�املدى�،�ال غ���انھ   
  

  و�مقــرر�فــتح�دورة�للت�ــو�ن�وتحســ�ن�املســتوى��ــ��أجــل�أقصــاه�ســبعةأجــب��شــر�قــرار�ي :28املــادة�

ـــل�،إبتـــــــداء)7 ( ـــام�عمـــ ـــھ��ـــــــ��املــــــادة��أيـــ ـــتالم�رأي�املطابقــــــة�املنصـــــــوص�عليـــ   عـــــــاله،أ�27مــــــن�تـــــــار�خ�اســـ

ـــد��قتضـــــاء،���أمــــــاكن�العمـــــل�باملؤسســــــة�أو��دارة� ـــع��ن��نت،أو،عنـــ ـــق��عـــــالن��ــــــ��موقــ عـــــن�طر�ـــ

  .املعنية،أو�ب�ل�وسيلة�أخرى�مالئمة
  

ت�ــو�ن�أو�تحســ�ن��غ�ــ��املقبــول�ن�للمشــاركة��ــ��دورةأو �عــد�قائمــة�امل���ــ��ن�املقبــول�ن�  :29املــادة�

ممثل�ـا،�وتت�ـون�مـن�املسـؤؤول��صالحية�التعيـ�ن�أو وى،��نة�خاصة�ترأس�ا�السلطة�ال���ل�ا�تاملس

ـــة�وعضــــو�منتخــــب�عــــن�ال��نــــة��دار�ــــة� ـــة�املعنيـ امل�لــــف�بــــالت�و�ن��ــــ��املؤسســــة�أو��دارة�العموميـ

  .عضاء�املختصة�إزاء�الرتبة�املعنية� امل�ساو�ة�
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ـــ�ن�املســـــ�يجـــــب�أن�ت�ـــــون�قائمـــــة�امل���ـــــ��ن�املقبـــــول�ن�للمشـــــاركة��ـــــ��دورات     توى�الت�ـــــو�ن�وتحســ

محل�إش�ار�عن�طر�ق��لصاق�ع�ـ��مسـتوى�املؤسسـة�أو��دارة�العموميـة�املعنيـة�أو�ب�ـل�وسـيلة�

ـــة،قبل�عشــــــرة� ـــل،من�تـــــــار�خ�املقــــــرر�لبدايـــــــة�دورة�الت�ـــــــو�ن��)10(أخــــــرى�مالئمــــ ـــل،ع����قـــ ـــام�عمــــ   أيــــ

  . أو�تحس�ن�املستوى�املعنية
  

املقبـــول�ن�للمشـــاركة��ـــ��دورة�ت�ـــو�ن�أو��دارة�املعنيـــة�امل���ـــ��ن�غ�ـــ����علـــم�املؤسســـة: 31املـــادة�

ـــن�إ�ـــــ��الســـــلطة� ـــ�ن�املستوى،بأســـــباب�رفـــــض�تر�ـــــ��م،و�مك��م،عند��قتضـــــاء،تقديم�طعــ أوتحســ

ـــ��يجــــب ــ��املعنيــــ�ن�قبــــل��عل��ــــا�ان�تفصــــل��ــــ���ــــذا�الطعــــن�ال�ــــ��ل�ــــا�صــــالحية�التعيــــ�ن�ال�ـ والــــرد�ع�ــ

ـــل،من�التـــــار�خ�املقـــــرر�إلجـــــراء�دورة�الت�ـــــو��)5(خمســـــة� ـــل،ع����قــ ـــام�عمــ ـــ�ن�املســـــتوى�أيــ ن�أو�تحســ

  .املعنية
  

  عــــــــــــــــــــرع�الرابـــــــــــــــــالف

  وى ـــــــــــــــــــــــــن�وتحس�ن�املستــــــــــــــــــــراء�دورات�التكو�ـــــــــــــــــــــــإج
  

  :تتضمن�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى : 32املادة�

ـــات�العموميــــــة�ال�ــــــ��ت - ـــيم�املؤسســـ ـــة،طبقا�للتنظـــ تكفــــــل�بــــــالت�و�ن�العــــــا���أو�مؤسســــــة�أخــــــرى�مؤ�لـــ

  ،املعمول�بھ،بال�سبة�للرتب�ال����ش��ط��لتحاق���ا�حيازة�ش�ادة�ت�و�ن�عال

ـــ��أو�أي�مؤسســـــــــــــة�أخـــــــــــــرى�مؤ�لـــــــــــــة،طبقا�- ـــات�العموميـــــــــــــة�للت�ـــــــــــــو�ن�املتخصـــــــــــــص�أو�امل�ــــــــــ املؤسســــــــــ

  .للتنظيماملعمول�بھ،بال�سب�للرتب��خرى 
  

  نظيم�دورات�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى��شـ�ل�متواصـل�او�تنـاو�ي�أو�عـن��عـد�يمكن�ت�:33املادة�

  .أو�إقامي�لدى�مؤسسة�ت�و�ن�مؤ�لة
  

ـــ�ل�أغ�ــــ��    ـــھ،يجب�تنظــــيم�دورات�الت�ــــو�ن�املتخصــــص�مــــن�أجــــل�التوظيــــف�املباشــــر��ــــ��رتبة،�شـ نـ

  .متواصل�وإقامي�لدى�مؤسسة�ت�و�ن�مؤ�لة
  

ـــ�ن�املســــــتوى��،�يمكــــــنأعــــــاله��33غــــــض�النظــــــر�عــــــن�أح�ــــــام�املــــــادة��:34املــــــادة� إجــــــراء�دورات�تحســـ

  .قص��ة�املدى����مقر�املؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية�أو�لدى�مؤسسة�ت�و�ن�مؤ�لة
  

و�مكـن�إجراؤ�ــا�بصــفة��املــة�أو�جزئيــة،خالل�أوقـات�العمــل�او�خارج�ا،طبقــا�لل�شــر�ع�والتنظــيم�   

  .املعمول���ما
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  امســـــــــــــــــــــــرع�ا��ــــــــــــــــــــــالف

  وى ــــــــــــــــــــن�وتحس�ن�املستــــــــــــــــــــج�دورات�التكو�ـــــــــــــــتتو�
  

  :�سلم�مؤسسة�الت�و�ن�ال���تكفلت�بإجراء�دورة�الت�و�ن�أو�تحس�ن�املستوى  :35املادة�

  ش�ادة�ت�و�ن�للم�����ن�الذين�تا�عوا�بنجاح�دورة�ت�و�ن، -

ـــ�ن�املســــــتوى�املتوســــــطة��شــــــ�ادة - ـــا�عوا�بنجــــــاح�دورة�تحســـ ـــ�ن�املستوى،للم���ــــــ��ن�الــــــذين�تـــ تحســـ

  وطو�لة�املدى،

  .ش�ادة�مشاركة�للم�����ن�الذين�تا�عوا�دورة�تحس�ن�املستوى�قص��ة�املدى -
  

  :يتم�بال�سبة�للم�����ن�الذين�تا�عوا�بنجاح�دورة�ت�و�ن�:36املادة�

ـــ�ن��ــــــ��الرتــــــب�امل - ــ��م�بصــــــفة�م��بصـــ ـــة�و�يوج�ــــــون�حســــــب�احتياجــــــات�املصــــــ��ة�و�طاقــــــة��عييــــ عنيـــ

يتعلق��مر�بالت�و�ن�املتخصص�املوجھ�إ���التوظيف��،�عندماالرغبات�ودرجة�استحقاق�املعني�ن

  املباشر����رتبة�معينة،

ا��الة،���الرتبة�املقصودة،عندما�يتعلق��مر�بـالت�و�ن�املتخصـص��،�حسبترقي��م�أو�إدماج�م -

  دماج،قبل�ال��قية�أو�� 

ترســيم�م��ــ��رتبــ��م�وفــق�الشــروط�املنصــوص�عل��ــا��ــ��التنظــيم�املعمــول�بــھ،�عنــدما�يتعلــق��مــر� -

  التحض��ي�قبل�ترسيم�امل��بص،�بالت�و�ن

�عييـــ��م��ـــ��املناصـــب�العليـــا�أو��ـــ��املناصـــب�املتخصصـــة�ذات�الصـــلة،�وفـــق�الشـــروط�املنصـــوص��-

بـالت�و�ن�قبـل�التعيـ�ن��ـ��منصـب�عـال�أو�منصـب�عل��ا����التنظيم�املعمول�بھ،عندما�يتعلق��مـر�

  .متخصص

  :يتم�بال�سبة�للم�����ن�الذين�لم�يتا�عوا�دورات�الت�و�ن�بنجاح: 37املادة�
  

  :فيما�يخص�التكو�ن�املتخصص�املوجھ�للتوظيف�املباشر����رتبة�معينة   
  

نظيميــــة�ال�ــــ��تحكــــم�إمــــاقبول�م�إلعــــادة�إجــــراء�جــــزء�مــــن�دورة�الت�ــــو�ن�أو��ل�ا،طبقــــا�لألح�ــــام�الت -

  نظام�الدراسات����مؤسسة�الت�و�ن،

نظـــام��،�أو تـــنص��ح�ـــام�التنظيميـــة�املعمـــول���ـــا�،�عنـــدماوإمـــا��عييـــ��م��ـــ��الرتبـــة��د�ـــى�مباشـــرة -

  الدراسات����مؤسسة�الت�و�ن�ع���ذلك،

  .وإما�إقصاؤ�م�من�قائمة�امل�����ن�املقبول�ن�للتوظيف�املباشر����رتبة�معينة -
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  :يخص�التكو�ن�املتخصص�املوجھ�إ���ال��قية�أو��دماج����رتبة�معينة�فيما   
  

  ،إما�قبول�م�وفقا�لألح�ام�التنظيمية�ال���تحكم�نظام�الدراسات�ملؤسسة�الت�و�ن -

  و�إما�إعادة�إدماج�م����رت��م��صلية، -
  

  :فيما�يخص�التكو�ن�التحض��ي�قبل�ترسيم�امل��بص   
  

  ���حالة�تمديد�ف��ة�ال��بص،�اء�جزء�من�دورة�الت�و�ن�أو��ل�اإلعادة�إجر  إما�قبول�م -

  .وإما�إعالن�عدم�قبول�م�للت�و�ن�-
  

التعيــــــــ�ن��ــــــــ��منصــــــــب�عــــــــال�او�منصــــــــب��فيمــــــــا�يخــــــــص�التكــــــــو�ن�التحضــــــــ��ي�قبــــــــل   

     :متخصص
  

  ،إلعادة�إجراء�جزء�من�دورة�الت�و�ن�أو��ل�ا إما�قبول�م -

  .نصب�العا���أو�املنصب�املتخصص�املقصودوإما�إعالن�عدم�قبول�م�للتعي�ن����امل -
  

  ادســــــــــــــــــــل�الســــــــــــــــــالفص

  وى ـــــــــــات�املوظف����مجال�التكو�ن�وتحس�ن�املستـــــــــــــــــــوق�و�واجبـــــــــــــــحق

  رع��ول ــــــــــــــــالف

  التكو�ن�وتحس�ن�املستوى �املوظف����مجال وق ـــــــــــــــــــــحق
  

ـــ�ل� :38املــــــادة� ـــنظم��شــــ ـــ�ن�املســــــتوى�تـــ �ســــــتفيد�املوظــــــف�املقبـــــــول�ملتا�عــــــة�دورة�ت�ــــــو�ن�أو�تحســــ

  . أش�ر،من��نتداب�خالل�مدة��ذه�الدورة) 6( متواصل�و�ساوي�مد��ا�أو�تفوق�ستة

باملردوديــة��و�ـ���ـذه�ا��الة،يتقا�ــ���مـن�إدارتـھ��صــلية�الراتـب�الرئ��ـ���والتعو�ضــات�املرتبطـة���

   .والنتائج�أو�املمارسة�الفعلية�للعمل
  

ـــ�ن�املســـــــــتوى �:39املـــــــــادة�   خـــــــــارج�ســـــــــاعات�العمـــــــــل،��ســـــــــتفيد�املوظـــــــــف�عنـــــــــدما�يتـــــــــا�ع�دورة�تحســــــ

ـــيم� ـــة��ـــــ��مجـــــال�حـــــوادث�العمـــــل�و�مـــــراض�امل�نيـــــة،وفقا�لل�شـــــر�ع�والتنظـــ مـــــن�ا��مايـــــة��جنماعيــ

  .املعمول���ما
  

ـــا�ع� :40املـــــادة� ـــ�ن�املستوى،�ســـــتفادة�مـــــن�أحـــــد�يمكـــــن�املـــــوظف�ن�الـــــذبن�تــ وا�بنجـــــاح�دورة�نحســ

  : �متيازات��تية
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 بال�سبة�لدورات�تحس�ن�املستوى�طو�لة�املدة:  
  

  درجات�خالل�املسار�امل��،�3منح�درجة�إضافية،���حدود�ثالث� -

ـــة�إ�ـــــ��رتبـــــة�أع�ـــــ� - ـــيض��قدميـــــة�لل��قيــ ــار،تخفــ ـــق��ختبـــ ـــ��أو�عـــــن�طر�ــ ـــق��متحـــــان�امل�ــ   ،عن�طر�ــ

  .�ساوي�مدة�دورة�تحس�ن�املستوى �ملدة

 بال�سبة�لدورات�تحس�ن�املستوى�متوسطة�املدة:  
  

ـــيض�� -  ـــة�إ�ـــــــ��رتـــــــب�أع�ـــــــ��عـــــــن�طر�ـــــــق�تخفــــ ـــ�ن�املســـــــتوى�لل��قيــــ قدميـــــــة�ملـــــــدة��ســـــــاوي�دورة�تحســــ

  .�متحان�امل���أو�عن�طر�ق��ختيار،وكذا�ال��قية����الدرجة

 بال�سبة�لدورات�تحس�ن�املستوى�قص��ة�املدة:  
  

أخـــذ��ـــذه�الـــدورة��عـــ�ن��عتبـــار�مـــن�أجـــل�تنقـــيط�املعنيـــ�ن�ل�ـــ�قي��م��ـــ��الدرجات،وكـــذا�مـــن�أجـــل�-

  .�عيي��م����املناصب�املوافقة�لطبيعة�دورة�تحس�ن�املستوى 
  

  الفـــــــــــــــــــــــــرع�الثـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

  ـن�وتحس�ن�املستــــــــوى واجبــــــــــــات�املوظف����مجال�التكو�ــــــ
  

يخضع�امل����ون�املقبولون�للمشاركة����دورات�الت�و�ن�أو�تحس�ن�املستوى�للنظام� :41املادة�

  .الداخ���ملؤسسة�الت�و�ن
  

املعمـول�بـھ،يلزم��ـل� دون��خالل�باألح�ام�املنصوص�عل��ا�����ذا�املجال����التنظـيم�:42املادة�

�ن�املســـتوى،بالقيام�بخدمـــة�فعليـــة�لـــدى��دارة�العموميـــة�ملـــدة�م���ـــ��تـــا�ع�دورة�ت�ـــو�ن�أو�تحســـ

  .سنوات�)7(ا�سبع��مرات�مدة�الدورة�املتا�عة،���حدود�مدة�أقص) 3(ثالث�
  

وى،انقطع�بمحــــض�إرادتــــھ�عــــن�دورة�ت�ن�املســــأو�تحســــيلــــزم��ــــل�مســــتفيد�مــــن�ت�ــــو�ن��:43املــــادة�

�)1(�ـــ��أجـــل�شـــ�ر ��ايـــة�الت�ـــو�ن�الت�ـــو�ن�أو�تحســـ�ن�املســـتوى،�أو�لـــم�يلتحـــق�بمنصـــب��عينـــھ�عنـــد

دون�م�ـ�ر�مقبول،ابتــداء�مـن�تــار�خ�تبليغـھ�بمقــرر�التعيـ�ن�أو�غــادر��دارة�قبـل���ايــة�املـدة�املحــددة�

   .أعاله،ب�سديد��امل�املصار�ف�امل��تبة�ع���الت�و�ن�أو�تحس�ن�املستوى ����42املادة�
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  ـــــــــــــــــــــع�الفصــــــــــــــــــــــــــــــــل�السابــــــــ

  أحكـــــــــــــــــــام�مختلفــــــــــــة�وختاميـــــــــــــــة
  

ـــ�ن�املســـــتوى�املـــــوظف�ن�و�عـــــوان�العمـــــومي�ن�: 44املـــــادة� ـــدرج�دورات�ت�ـــــو�ن�أو�تحســ عنـــــدما�ال�تنــ

املؤسســــــة�أو��دارة�املعنيــــــة��،�تلــــــزمضــــــمن�الصــــــالحيات�الرئ�ســــــية�للمؤسســــــة�العموميــــــة�للت�ــــــو�ن

  .باملصار�ف�امل��تبة�ع����ذه�الدورات
  

تحدد�كيفيات�تطبيق��ذا�املرسوم،عند�ا��اجـة،بموجب��عليمـات�مشـ��كة�بـ�ن�وز�ـر��:45املادة�

  .املالية�والسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية
  

م��ـا�أح�ـام�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��،�والسـيماح�ـام�املخالفـة�ل�ـذا�املرسـومتل�ـ���ـل�� �:46املادة�

واملتعلـــق�بت�ـــو�ن�املـــوظف�ن��1996 مـــارس�ســـنة�3املوافـــق��1416شـــوال�عـــام��14املـــؤرخ��ـــ���96-92

  .،�املعدل�و�املتمموتحس�ن�مستوا�م�وتجديد�معلوما��م
  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�:47املادة�

  

  2020يوليو�سنة��25املوافق��1441ام�ذي�ا���ة�ع�4حرر�با��زائر������������  

  

  عبد�العز�ز�جراد             
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  ه1441ذو�ا���ة�عام��9ا��م�س�              44ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  م2020يوليو�سنة��30املوافق�              

  

  

  

  

  

  
  إن�رئ�س�ا��م�ور�ة،

  منھ،�142و��7-140 تانبناء�ع���الدستور،السيما�املاد�-

واملتضــمن�قــانون��1966يونيــو�ســنة��8املوافــق��1386صــفر�عــام��18املــؤرخ��ــ���155-�66مــر�رقــم��و�مقت�ــ�� -

  �جراءات�ا��زائية،املعدل�واملتمم،

واملتضــمن�قــانون��1966يونيــو�ســنة��8املوافــق��1386صــفر�عــام��18املــؤرخ��ــ���156-66و�مقت�ــ����مــر�رقــم� -

  واملتمم،�،�املعدلالعقو�ات

�2006يوليـــــــو�ســـــــنة��15املوافـــــــق��1427جمـــــــادى�الثانيـــــــة�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���03-06م�و�مقت�ـــــــ����مـــــــر�رقـــــــ -

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتضــــمن��2008ســـنة��غشـــت�5املوافـــق��1430عـــام�شــــعبان� 14املـــؤرخ��ـــ���04-09و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم� -

  جيات��عالم�و�تصال�وم�افح��ا،واعد�ا��اصة�للوقاية�من�ا��رائم�املتصلة�بتكنولو الق

�الـــذي�يحـــدد�2018ســـنةمـــايو� 10املوافـــق��1439عـــام�شـــعبان� 24املـــؤرخ��ـــ���04-18و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم� -

  ،واعد�العامة�املتعلقة�بال��يد�و�تصاالت��لك��ونيةالق

واملتعلــــــق��2018يوليــــــو�ســــــنة��2املوافــــــق��1439شــــــوال�عــــــام��18املــــــؤرخ��ــــــ���11 -18و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  بال��ة،
  

  و�عد�رأي�مجلس�الدولة،�-

  �ستماع�إ���مجلس�الوزراء،و�عد��-
  

  : ��ي�نصھ�مر يصدر�� ������
  

صـــفر�عـــام��18املــؤرخ��ـــ���156 – 66إ�ـــ���عــديل�وتتمـــيم��مـــر�رقـــم��مـــر ��ــدف��ـــذا�� : املـــادة��و�ـــ�

  .واملتضمن�قانون�العقو�ات�1966يونيو�سنة��8املوافق��1386
  

  

  ،2020يوليو�سنة��30املوافق��ه1441ذي�ا���ة�عام�9مؤرخ�����01- 20أمر�رقم�

  يونيو�8املوافق��1386 صفر�عام� 18املؤرخ�����156- �66عدل�و�تمم��مر�رقم�

  .واملتضمن�قانون�العقو�ات�1966سنة��
  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

38 
 

  �مــر�رقــممــن�ا��ــزء�الثــا�ي��مــن�البــاب��ول�مــن�الكتــاب�الثالــث الفصــل�ا��ــامس يــتمم: 2ادة�املــ

  بقســــــــــــــــم�أول�مكرر،عنوانــــــــــــــــھواملــــــــــــــــذ�ور�أعــــــــــــــــاله،� 1966يونيــــــــــــــــو�ســــــــــــــــنة��8املــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــ���156 – 66 

  مكــــرر 149و��149واد�املــــ�شــــمل��"��انــــة�والتعــــدي�ع�ــــ��املؤسســــات�ال�ــــ�ية�ومســــتخدم��ا��" 

�149و��6مكــرر �149و��5مكــرر��149و��4مكــرر��149و��3مكــرر��149و��2ر�مكــر �149و��1مكــرر 149و�

�149و�12مكــــــرر��149و�11مكـــــرر��149و�10مكــــــرر��149و�9مكـــــرر��149و�8مكــــــرر��149و�7مكـــــرر�

  :وتحرر�كما�يأ�ي�14مكرر �149و�13مكرر�
  

  القسم��ول�مكرر 

  "��انة�والتعدي�ع���املؤسسات�ال��ية�ومستخدم��ا"
  

  

ـــب�بـــــا���س�مـــــن��: 149 املـــــادة"  ـــة�مـــــنســـــنوات�) 5(خمـــــس�إ�ـــــ��)2(ســـــ�ت�ن�عاقــ  دج�200.000 و�غرامــ

ـــ��ال�ـــــــــــــــــــــ�ة�بمف�ـــــــــــــــــــــوم�القـــــــــــــــــــــانون�رقـــــــــــــــــــــمدج،��ـــــــــــــــــــــل�مـــــــــــــــــــــن�500.000إ�ـــــــــــــــــــــ��  أ�ـــــــــــــــــــــان�أحـــــــــــــــــــــد�م�ن�ــــــــــــــــــ

واملتعلـــق�بال�ـــ�ة،أو�أحــــد��2018يوليـــو�ســـنة��2املوافــــق��1439شـــوال�عـــام��18املـــؤرخ��ـــ���18-11 

ـــتخدمي�ال�يا�ـــــــل�واملؤسســـــــات�ال�ـــــــ�ية،بالقول�  أو��شـــــــارة�أو�ال��ديـــــــد�أو�بارســـــــال�مـــــــوظفي�أو�مســــ

ـــاء�تأديـــــة�م�ـــــام� ـــاس��مأو��ســـــليم�أي�شـــــ��،إل��م�أو�بالكتابـــــة�أو�الرســـــم�أثنــ أو�بمناســـــب��ا�قصـــــد�املســ

  ."�شرف�م�أو�باعتبار�م�أو�باإلح��ام�الواجب�ل�م
  

  

دج�200.000سـنوات�و�غرامـة�مـن�) 8(ثمـا�ي�إ���) 2( س�ت�ن�عاقب�با���س�من�: مكرر 149املادة�" 

ـــ��ال�ـــــــ�ة�أو�أحـــــــد�مـــــــوظفيدج،��ـــــــل�مـــــــن��800.000إ�ـــــــ�   عـــــــدى�بـــــــالعنف�أو�القـــــــوة�ع�ـــــــ��أحـــــــد�م�ن�ــــ

  .أو�مستخدمي�ال�يا�ل�واملؤسسات�ال��ية،أثناء�تأدية�م�امھ�أو�بمناسب��ا�
  

القـــوة�أو�ال��ديـــد�باســـتعمال�ا،من�شـــأنھ���عـــديا،�ل�فعـــل�عمـــدي�ينطـــوي�ع�ـــ��اســـتعمال�شـــ�ل����   

  ."ما��انت�الوسيلة�املستعملةإحداث�ا��وف�أو�الفزع�لدى�الغ��،م�
  

  

ـــاء�أو�جـــــــرح�أو�مـــــــرض�أو�وقـــــــع�مـــــــع�ســـــــبق� :1مكـــــــرر��149املـــــــادة�" ـــالة�دمــــ   إذا�ترتـــــــب�ع�ـــــــ��العنـــــــف�إســــ

سـنوات�إ�ـ��إثن�ـ��عشـرة��)5(أو�ترصد�أو�مع�حمل�السالح،ت�ون�العقو�ـة�ا��ـ�س�مـن�خمـسإصرار�

  .دج1200.000دج�إ���500.000سنة،والغرامة�من�)12(

ـــ�س�مـــــــــــــــن�عشـــــــــــــــروت�ـــــــــــــــون�العقو�ـــــــــــــــة��        ســـــــــــــــنة،والغرامة�)20(ســـــــــــــــنوات�إ�ـــــــــــــــ��عشـــــــــــــــر�ن�)10 (ا��ــــــــــــ

و�ترتـــــب�عل��ـــــا�أ�إذا�ارتكبـــــت��فعـــــال�باســـــتعمال�الســـــالحدج،�2.000.000دج�إ�ـــــ���1.000.000مـــــن�

  ب�ـــ��أحــــد��عضـــاء�أو���ــــز�عـــن�اســــتعمالھ�أو�فقـــد�النظــــر�أو�فقـــد�إبصــــار�إحـــدى�العينــــ�ن�أو �ھو�شـــ�

  .أو�أية�عا�ة�مستديمة�أخرى 



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

39 
 

ــا��ـــــ��الفقـــــرت�ن��خ�ـــــ�ت�ن��خ�ـــــ�ت�نامل�ات�ـــــالعقو �طبـــــقوت    مـــــن��ـــــذا��148مـــــن�املـــــادة��نصـــــوص�عل��ـــ

  ."القانون،إذا�أدى�العنف�إ���املوت

ـــب�بـــــــــــــا���س�مـــــــــــــن�ســـــــــــــ�:2مكـــــــــــــرر �149املـــــــــــــادة�"  و�غرامـــــــــــــة� ،ســـــــــــــنوات) 5(خمـــــــــــــسإ�ـــــــــــــ��) 2( �ت�ن�عاقــــــــــ

�ــــل��ــــل�مــــن�يقــــوم�بتخر�ــــب��مــــالك�املنقولــــة�أو�العقار�ــــة�لل�يادج،500.000دج�إ�ــــ��200.000 مــــن

  .واملؤسسات�ال��ية
  

ـــ�س�مــــــن�       ـــة�مــــــن�) 10(إ�ــــــ��ســـــنوات�) 3(ثـــــالثوت�ـــــون�العقو�ـــــة�ا��ــ   دج300.000ســـــنوات�والغرامــ

أدت��فعــال�إ�ـــ��التوقــف�الك�ـــ��أو�ا��ز�ــي�لل�ي�ـــل�أو�املؤسســة�ال�ـــ�ية�،�إذا�دج1.000.000إ�ــ���

  ."املعنية�أو�ملص��ة�من�مصا���ا�أو�عرقلة�س���ا�أو�إ���سرقة�عتاد�ا

ـــب�بــــــــــــا���س�مــــــــــــن�ســــــــــــ�ت�ن� :3مكــــــــــــرر �149ملــــــــــــادة�ا�"   ســــــــــــنوات،�و�غرامــــــــــــة�) 5(إ�ــــــــــــ��خمــــــــــــس) 2(�عاقـــــــــ

دج،�ـــل�مـــن�يقـــوم�ب��ـــ�يل�م�املـــات�أو�أحاديـــث�أو�التقـــاط�أو��شـــر�500.000دج�إ�ـــ��200.000مـــن�

صــــور�أو�فيــــديو�ات�أو�أخبــــار�أو�معلومــــات�ع�ــــ��موقــــع�أو�شــــبكة�إلك��ونيــــة�أو��ــــ��مواقــــع�التواصــــل�

أخرى،قصـــد��ضــرار�أو�املســاس�بالســالمة�املعنو�ـــة�ألحــد�م�ن�ــ��ال�ـــ�ة��جتمــا���أو�بــأي�وســيلة�

  .أو�أحد�موظفي�أو�مستخدمي�ال�يا�ل�واملؤسسات�ال��ية،أثناء�تأدية�م�ام�م�أو�بمناسب��ا
  

ـــ���وأســـــــــر�م�أو�بال�يا�ـــــــــل�       ـــق�نفـــــــــس�العقو�ـــــــــة�إذا�ارتكبـــــــــت��ـــــــــذه��فعـــــــــال�إضـــــــــرارا�باملر�ــــــ وتطبــــــ

  .رمة�الواجبة�للمو�ىواملؤسسات�ال��ية�أو�مساسا�با��

ــا��ـــــ���ـــــذه�املـــــادة،إذا�تـــــم�تحـــــو�ر�الصـــــور�أو�الفيـــــديو�ات��        وتضـــــاعف�العقو�ـــــات�املنصـــــوص�عل��ـــ

أو��خبـار�أو�املعلومــات��شــ�ل�مغــرض�أو�تــم�إلتقاط�ــا�خلســة�أو��ــ���مــاكن�غ�ــ��املفتوحــة�ل��م�ــور�

  ".بال�ي�ل�أو�املؤسسة�ال��ية�أو�إذا�تم�إخراج�ا�من�سياق�ا

ـــب�بـــــــــا���س�مـــــــــن�ســـــــــتة��:4مكـــــــــرر��149 املـــــــــادة" ـــ��ثـــــــــالث�) 6(�عاقــــــ  و�غرامـــــــــة�ســـــــــنوات�) 3(أشـــــــــ�ر�إ�ــــــ

ـــات��300.000دج�إ�ـــــ���60.000 مـــــن ــ��ال�يا�ـــــل�أو�املؤسســ دج،�ـــــل�مـــــن�دخـــــل�باســـــتعمال�العنـــــف�إ�ـــ

  .ال��ية

ـــ�س�مــــــن�ســــــ�ت�ن�       ـــة�مــــــن�) 5(إ�ــــــ��خمــــــس�) 2(وت�ــــــون�العقو�ــــــة�ا��ـــ   دج�200.000ســــــنوات�و�غرامـــ

  ".لدخول�باستعمااللعنف�إ����ماكن�ذات�الدخول�املنظمدج،إذا�تم�ا500.000إ���
  

،�ســنة�)15(ســنوات�إ�ــ��خمــس�عشــرة) 5(ت�ــون�العقو�ــة�ا��ــ�س�مــن�خمــس�: 5مكــرر��149املــادة�"

�149دج،إذا�ارتكبت��فعال�املنصوص�عل��ا��ـ��املـوارد�1.500.000دج�إ���500.000من��والغرامة

  :4ر�مكر �149و��3مكرر 149و�2مكرر 149و�1مكرر �149و

  خــالل�ف�ــ�ات�ا���ــر�الصــ���أو�خــالل�وقــوع��ارثــة�طبيعيــة��أو�ليولوجيــة�أو�تكنولوجيــة�أو�غ���ــا��-

  من�ال�وارث،
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  .قصد�النيل�من�مصداقية�ال�يا�ل�واملؤسسات�ال��ية�وم�ني��ا�-
  

ســــــنة،�) 20(ســــــنوات�إ�ــــــ��عشــــــر�ن�)  10(ت�ــــــون�العقو�ــــــة�ال�ــــــ�ن�مــــــن�عشــــــر�: 6مكــــــرر�149ملــــــادة�ا"

ـــة�مــــن� ــا��ــــ��املــــواد��2.000.000دج�إ�ــــ��1.000.000والغرامـ دج،إذا�ارتكبــــت��فعــــال�املنصــــوص�عل��ــ

  :3مكرر��149و��2مكرر��149مكرر�و�149و149

  ���إطار�جماعةـ -

  إثر�خطة�مدبرة، -

  �عد�الدخول�إ���ال�يا�ل�أو�املؤسسة�ال��ية�باستعمال�العنف، -

  ".بحمل�السالح�أو�استعمالھ -
 

مــن��ــذا�القــانون�غ�ــ���1مكــرر��149قو�ــات�املنصــوص�عل��ــا��ــ��املــادة��عــد�الع: 7مكــرر��149املــادة�"

  :النحو���ي�،�ع��قابلة�للتخفيض

  ت�ون�العقو�ة�ال��ن�املؤ�د،�،�عندماسنة���نا)  20( عشرون�-

  ".�ل�ا��االت��خرى �،���العقو�ة�املقررة)  2/3( ثلثا�-
  

ــا��ــــ���ــــذا�القــــانون،يمكن�دون��خــــالل�العقو�ــــات�التكميليــــة�املنصــــ: 8مكــــرر �149املــــادة�" وص�عل��ــ

ــا��ــــــ���ــــــذا�القســــــم،� ـــة�مــــــن�ا��ــــــرائم�املنصــــــوص�عل��ــــ ـــ�ب�إرت�ابــــــھ�جر�مـــ   حرمــــــان�املح�ــــــوم�عليــــــھ��ســـ

مــن�اســتخدام�أي�شــبكة�إلك��ونيــة�أو�منظومــة�معلوماتيــة�أو�أيــة�وســيلة�مــن�وســائل�تكنولوجيــات�

  ضـاء�العقو�ـة��صـلية�سنوات��سري�ابتداء�مـن�يـوم�انق)  3(تصال،ملدة�أقصا�ا�ثالث��عالم�و�

ـــھ،أو�مـــــن�تـــــار�خ�صــــ��ورة�ا��كـــــم���ائيـــــا�بال�ســــبة�للمح�ـــــوم�عليـــــھ�غ�ـــــ�� أو��فــــراج�عـــــن�املح�ـــــوم�عليـ

  ".املحبوس
  

دون�املســـاس�بحقـــوق�الغ�ـــ��حســـن�النيـــة،يحكم�بمصـــادرة��ج�ـــزة�وال�ـــ�امج��:9مكـــرر��149املـــادة�" 

ــا��ــــ���ــــذا�القســــم،�والوســــائل�املســــتخدمة��ــــ��ارت�ــــاب�جر�مــــة�أو�أك�ــــ��مــــن�ا��ــــرائم�امل نصــــوص�عل��ــ

ـــل� ـــطتھ�ا��ر�مــــــة�أو�جعـــ ـــت�بواســـ ـــع��لك��و�ــــــي�أو�ا��ســــــاب��لك��و�ــــــي�الــــــذي�ارتكبـــ و�ـــــإغالق�املوقـــ

الـــدخول�إليـــھ�غ�ـــ��ممكن،وإغـــالق�محـــل�أو�م�ـــان��ســـتغالل�إذا��انـــت�ا��ر�مـــة�قـــد�ارتكبـــت��علــــم�

  ".مالكھ
  

ـــة�وســــــيلة��انــــــت��عاقــــــب�بالعقو�ــــــات�املقــــــررة�للفاعل،�ـــــل�مــــــ: 10مكــــــرر��149املـــــادة�"    ن�يحــــــرص�بأيـــ

  ".ع���إرت�اب�ا��رائم�املنصوص�عل��ا�����ذاالقسم
  

ــا��ــــ���ــــذا�القســــم��:11مكــــرر��149املــــادة�"  �عاقــــب�ع�ــــ��الشــــروع��ــــ��ارت�ــــاب�ا��ــــنح�املنصــــوص�عل��ــ

  ".بالعقو�ات�املقررة�ل��ر�مة�التامة
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  ".حالة�العودتضاعف�العقو�ات�املنصوص�عل��ا�����ذا�القسم����:12مكرر��149املادة�" 
  

  يمكـــــــــن�أن�تباشـــــــــر�النيابـــــــــة�العامـــــــــة�إجـــــــــراءات�املتا�عـــــــــة�ا��زائيـــــــــة�تلقائيـــــــــا�: 13مكـــــــــرر �149املـــــــــادة�" 

  .���ا��رائم�املنصوص�عل��ا�����ذا�القسم

  يمكن�أن�تحل�الدولة�أو�املؤسسة�ال��ية�املستخدمة�محل���ية�ا��رائم�املنصوص�عل��ا�      

  ".����ذا�القسم،للمطالبة�بالتعو�ض
  

  �عاقـــب�ال�ـــ�ص�املعنـــوي�الـــذي�يرتكـــب�إحـــدى�ا��ـــرائم�املنصـــوص�عل��ـــا�: 14مكـــرر��149املـــادة�" 

  ".����ذا�القسم�بالعقو�ات�املقررة،وفقا�آلح�ام��ذا�القانون 
  

  .ي�شر��ذا��مر����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�:3املادة�
  

  .2020يوليو�سنة��30املوافق��1441ذي�ا���ة�عام��9با��زائر����حرر�                          
        

  عبد�املجيد�تبون           
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  إن�الوز�ر��ول،
  منھ،�2الفقرة��143و�4-99بناء�ع���الدستور،ال�سيما�املادتان� -

�2006يوليـــــــو�ســـــــنة��15املوافـــــــق��1427جمـــــــادى�الثانيـــــــة�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���03-06ر�رقـــــــم�مـــــــو�مقت�ـــــــ����  -

  منھ،�73واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،ال�سيما�املادة�

   1984ينــــــــاير�ســــــــنة��14املوافــــــــق��1404ر�يــــــــع�الثــــــــا�ي�عــــــــام��11املــــــــؤرخ��ــــــــ���10-84و�مقت�ــــــــ���املرســــــــوم�رقــــــــم� -

  الذي�يحدد�اختصاص�ال��ان�امل�ساو�ة��عضاء�و�شكيل�ا�وتنظيم�ا�وعمل�ا

   1984ينــــــــاير�ســــــــنة��14املوافــــــــق��1404ر�يــــــــع�الثــــــــا�ي�عــــــــام��11املــــــــؤرخ��ــــــــ���11-84ملرســــــــوم�رقــــــــم�و�مقت�ــــــــ���ا -

  الذي�يحدد�كيفياتتعي�ن�ممثل�ن�عن�املوظف�ن����ال��ان�امل�ساو�ة��عضاء

د�ســم���ســنة��28املوافــق�1441املــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  عي�ن�الوز�ر��ول،�واملتضمن���2019

يونيـــــو�ســـــنة��23املوافـــــق��1441املـــــؤرخ��ـــــ��أول�ذي�القعـــــدة�عـــــام��163-20و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم� -

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،املعدل�واملتمم،�2020

�1990مــارس�ســنة��27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� -

تعلـــق��ســـلطة�التعيـــ�ن�وال�ســـي����داري�بال�ســـبة�للمـــوظف�ن�واعـــوان��دارة�املركز�ـــة�و�الواليـــات�والبلـــديات�وامل

  واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،
  

  :أ�يـــــــــــــــــــيرسم�ما�ي    
  

انيـــة�عـــام�جمـــادى�الث�19املـــؤرخ��ــ���03-06مــن��مـــر�رقـــم��73تطبيقــا�ألح�ـــام�املـــادة�: املـــادة��و�ـــ�

ـــدف�2006يوليــــــو�ســــــنة��15املوافــــــق��1427 ـــ��تحديــــــد�القواعــــــد��واملــــــذ�ور�أعــــــاله،���ـــ   �ذااملرســــــوم�إ�ـــ

ال�ــ��تخضــع�ل�ــا�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�و��ــان�الطعــن�و��ــان�التقنيــة��ــ��املؤسســات�

  .و�دارات�العمومية

 

  

  
  

  

  ه� 1441ذي�ا���ة�عام��4مؤرخ�����199-20مرسوم�تنفيذي�رقم�

يتعلق�بال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�و��ان� ،2020يوليو�سنة��25املوافق�

  .الطعن�وال��ان�التقنية����املؤسسات�و�دارات�العمومية
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  اب��ول ـــــــــــــالب

  ة��عضاءــــــة�امل�ساو�ـــــــــــــــــــان��دار�ــــــــال��

  ل��ول ـــــــالفص

  ةـــــــــــــــم�وال�شكيلــــــــــــــــالتنظي
  

ـــاء: 2املـــــادة� ـــة�م�ســـــاو�ة��عضــ ـــات�و�دارات�العموميـــــة���ـــــان�إدار�ــ �،�حســـــبت�ـــــون�لـــــدى�املؤسســ

مســتو�ات�رتبــة�أو�مجموعــة�مــن�الرتب،ل�ــل�ســلك�أو�مجموعــة�مــن��ســالك�ت�ســاوى��،�ل�ــلا��الــة

  .تأ�يل�ا

و�ؤخذ،��ع�ن��عتبار،���جميع�الرتب�أو�سالك�ال�ـ��ت�سـاوى�مسـتو�ات�تأ�يل�ا،طبيعـة�امل�ـام����

  .ل�ذه�الرتب�أو��سالك،�و�عدادا��ا،وكذا�ضرورة�املص��ة�وتنظيم�ا
  

عندما�ال��سـمح�عـدد�املـوظف�ن�بت�ـو�ن���ـان�إدار�ـة�م�سـاو�ة��عضـاء�لـدى�املؤسسـات�: 3املادة�

��ـان��،�ت�ـو�نأعـاله�2وفقا�لألش�ال�املنصوص�عل��ا����املادة��،�يمكن�دارات�العمومية�املعنيةو

  .مش��كة�ما�ب�ن�عدة�مؤسسات�أو�إدارات�عمومية�تا�عة�لنفس�القطاع�الوزاري 
  

ـــ��ملوظف��ــــــا�: 4املــــــادة� ـــة�ذات�ال�ســــــي���املركــــــزي�للمســــــار�امل�ـــ ـــات�و�دارات�العموميـــ   يمكــــــن�املؤسســـ

ـــ��تتــــــــوفر� ــا���ع�ــــــــ��املســــــــتوى�ا���ــــــــوي�ووال�ـــــ ـــة�م�ســــــــاو�ة�/ع�ــــــــ��مصــــــ أو�املح��،ت�ــــــــو�ن���ــــــــان�إدار�ـــــ

ــا��ــــــــــ��املــــــــــادة� ـــاء،وفقا�للكيفيــــــــــات�املنصــــــــــوص�عل��ــــــــ أعاله،بموجــــــــــب�قــــــــــرار�أو�مقرر،حســــــــــب���2عضـــــــ

ا��الـــة،من�الســـلطة�ال�ــــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيــــ�ن�املعنية،�عـــد�أخـــذ�رأي�الســــلطة�امل�لفـــة�بالوظيفــــة�

  .العمومية

ـــابقة،�صـــــالحيات�ال��ـــــان�املـــــذ�ورة��يحـــــدد�القـــــرار ������ ــا��ـــــ��الفقـــــرة�الســ   أو�املقـــــرر،�املنصـــــوص�عل��ـــ

  .أعاله

ـــاءت�ـــــــون�ال��ـــــــان��دار�ـــــــة�امل�:5املـــــــادة�   قـــــــرار�أو�مقـــــــرر �،�بموجـــــــبا��الـــــــة�،�حســـــــب�ســـــــاو�ة��عضــــ

من�السلطة�ال���ل�ـا�صـالحية�التعيـ�ن�لـدى�املؤسسـة�أو��دارة�العموميـة�املعنيـة�أو�لـدى�السـلطة�

  .الوصية
  

توضع�ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء،حسب�ا��الة،لدى�السلطة�ال���ل�ا�صالحية��:6ادة�امل

  .التعي�ن�للمؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية�أو�لدى�السلط�الوصية،عند��قتضاء

أعاله،لــدى�مســؤول��4توضــع�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�امل�ونــة�طبقــا�ألح�ــام�املــادة�������

  .��ة�املعنيةاملص
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ترســـل���ـــ�ة�مـــن�قـــرار�أو�مقـــرر�الت�ـــو�ن،�مرفقـــة�بمحاضـــر�العمليـــات��نتخابيـــة،إ���مصـــا���������

  .أيام�ال���ت���إمضاء�ا) 10 (السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية�خالل�العشرة
  

ــاو� :7املـــادة� ــاء�عـــددا�م�سـ ��مـــن�ممث�ـــ���دارة�وممث�ــــ�اتتضـــمن�ال��ـــان��دار�ـــة�امل�ســـاو�ة��عضــ

ـــاء�إضــــــــــافي�ن�ي�ســـــــــاوون��ــــــــــ��العــــــــــدد� ـــ�ن�وأعضـــــــ ــاء�دائمــــــ ـــ�ن�وت�شـــــــــ�ل�مــــــــــن�أعضــــــــ   املـــــــــوظف�ن�املنتخبـــــــ

  .مع��عضاء�الدائم�ن

  :يحدد�عدد�املمثل�ن����ال��ان�كما�يأ�ي������

ــاو��عنـــــــــوان�ممث�ـــــــــ���) 2(دائمـــــــــان�وعضـــــــــوان�) 2(عضـــــــــوان�- إضـــــــــافيان��عنـــــــــوان��دارة،�وعـــــــــدد�مســـــــ

ـــن�الرتـــــــــب�أو�ســـــــــلك�املـــــــــوظف�ن�املنتخبـــــــــ�ن،�عنـــــــــدما�ي�ـــــــــون�عـــــــــدد�املـــــــــ ـــة�مــــــ   وظف�ن�لرتبـــــــــة�أو�مجموعــــــ

  ،)21(و�قل�عن�واحد�وعشر�ن��)10 (أو�مجموعة�من��سالك��ساوي�يفوق�عشرة�

مسـاو��عنـوان�ممث�ـ���،�وعـددأعضاء�إضافي�ن��عنوان��دارة) 3(أعضاء�دائم�ن�وثالث��)3(ثالث��-

ـــة�مـــــــــ�،�عنـــــــــدمااملـــــــــوظف�ن�املنتخبـــــــــ�ن  ن�الرتـــــــــب�أو�ســـــــــلك�ي�ـــــــــون�عـــــــــدد�املـــــــــوظف�ن�لرتبـــــــــة�أو�مجموعــــــ

  )150(و�قل�عن�مائة�وخمس�ن�)21 (أو�مجموعة�من��سالك��ساوي�واحدا�وعشر�ن

مسـاو��عنـوان�ممث�ـ���،�وعـددأعضاء�إضـافي�ن��عنـوان��دارة) 4 (أعضاء�دائم�ن�وأر�عة�)4 (أر�عة-

ـــن�الرتـــــــــب�أو�ســـــــــلك��،�عنـــــــــدمااملـــــــــوظف�ن�املنتخبـــــــــ�ن ـــة�مــــــ  ي�ـــــــــون�عـــــــــدد�املـــــــــوظف�ن�لرتبـــــــــة�أو�مجموعــــــ

  ،)500(و�قل�عن�خمسمائة��)150 (ة�من��سالك��ساوي�مائة�وخمس�نأو�مجموع

ـــ�ن�وخمســــة�)5 (خمســــة- ــاء�دائمــ ــاو��عنـــــوان�) 5 (أعضــ ـــاء�إضــــافي�ن��عنــــوان��دارة،وعـــــدد�مســ أعضــ

ـــن�الرتـــــب�أو�ســـــلك� ـــة�مــ   ممث�ـــــ��املـــــوظف�ن�املنتخب�ن،عنـــــدما�ي�ـــــون�عـــــدد�املـــــوظف�ن�لرتبـــــة�او�مجموعــ

  .)500 (خمسمائةأو�مجموعة�من��سالك��ساوي�أو�يفوق�

يقدر��عداد�املوظف�ن�الذين�يؤخذون����ا��سبان�لتحديد�عدد�املمثلـ�ن�عنـد�التـار�خ�املحـدد�������

  .لقفل�قائمة�الناخب�ن

ـــتم)10 (عنـــــدما�ي�ـــــون��عـــــداد�املـــــوظف�ن�لـــــدى�مؤسســـــة�أو�إدارة�عموميـــــة�أقـــــل�مـــــن�عشـــــرة������ �،�يــ

لــدى��دارة��،�امل�شــأةرتبــة�أو�لســلك�انتمــا��مإ��ــاق�املــوظف�ن�املعنيــ�ن�بال��نــة��دار�ــة�املوافقــة�ل

  .لدى�مؤسسة�أو�إدارة�عمومية�تا�عة�لنفس�القطاع�الوزاري  الوصية
  

  .سنوات�)3(تحدد�ع�دة�أعضاء�ال��ان��دار�ة�الن�ساو�ة��عضاء�بثالث� :8املادة�

  قــــرار��يمكــــن�بصــــفة�إســــت�نائية،تقليص�مــــدة�الع�ــــدة�أو�تمديد�ا،لضــــرورة�املصــــ��ة،بموجب�������

أو�مقرر،حســـب�ا��الــــة،من�الســــلطة�ال�ــــ��ل�ــــا�صــــالحية�التعيــــ�ن�أو�الســــلطة�الوصــــية�املعنية،عنــــد�

�قتضـــاء،�عد�أخـــذ�رأي�مصـــا���الســـلطة�امل�لفـــة�بالوظيفـــة�العموميـــة،وال�يمكـــن�أن�يتجـــاوز��ـــذا�

  .أش�ر) 6 (التقليص�أو�التمديد�مدة�ستة
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رتبـة�أوسـلك،يمكن�إ��ـاء�ع�ـدة�أعضـاء�ال��ـان��غ���أنھ،���حالة�ما�إذا�طـرأ��عـديل�ع�ـ���ي�ـل������

  �دار�ـــة�امل�ســـاو�ة��عضـــاء�التـــا�ع�ن�ل�مـــا،دون�اشـــ��اط�املـــدة،بموجب�قـــرار�أو�مقـــرر�مـــن�الســـلطة�

  .ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�أو�السلطة�الوصية�املعنية
ـــة�م�ســـــاو�ة��عضاء،يباشـــــر��          ـــد���نـــــة�إدار�ــ ــاء�ا��ـــــدد�وظائف�م،عنـــــدعنـــــد�تجديــ التـــــار�خ��عضـــ

  .عضاء�الذين�يخلفو��م� الذي�ت�ت���فيھ�ع�دة�
  

إذا�انقطعـــت�عضـــو�ة�أحـــد��عضـــاء�الـــدائم�ن��ـــ����نـــة�إدار�ـــة�م�ســـاو�ة��عضـــاء،قبل�: 9املـــادة�

ان��ــاء�ع�دتــھ��ســ�ب��ســتقالة�أو�عطلــة�طو�لــة��مــد�أو��حالــة�ع�ــ���ســ�يداع،أو�ألي�ســ�ب�آخــر�

خـــب�مـــن�أجل�ـــا،أو�أصـــبح�ال�تتـــوفر�فيـــھ�الشـــروط�املطلو�ـــة��ـــ���ـــذا�ت�ت�ـــ��بـــھ�امل�ـــام�ال�ـــ��عـــ�ن�أو�انت

ـــة�م�ســــــاو�ة��عضــــــاء،�ع�ن�خلفــــــھ��ضــــــا���عضـــــــوا� ـــ��ي�ــــــون�عضــــــوا��ــــــ��ال��نـــــــة�إدار�ـــ املرســــــوم�ح�ـــ

  .دائما،بدال�عنھ�إ���غاية�تجديد�ال��نة

  �،اســتخالفھ��عضــو�إضــا��،�يــتمعنــدما��غ�ــ��أحــد�ممث�ــ��املــوظف�ن�الــدائم�ن�الســلك�أو�الرتبــة������

ــا�إ�ــــ��غايــــة� و�ــــ��حالــــة�عــــدم�وجــــود�عضــــو�إضا��،يواصــــل�املع�ــــ��تمثيــــل�الرتبــــة�ال�ــــ��عــــ�ن�مــــن�أجل�ــ

  .تجديد�ال��نة
  

دون��خــــــــالل�بأح�ــــــــام�القــــــــوان�ن��ساســــــــية�ا��اصــــــــة،�ع�ن�ممثلــــــــو��دارة�الــــــــدائمون� :10املــــــــادة�

ـــة،بموجب�قــــــــــرار�أو�م   قــــــــــرر�و�ضــــــــــافيون��ــــــــــ��ال��ــــــــــان��دار�ــــــــــة�امل�ســــــــــاو�ة��عضاء،حســــــــــب�ا��الـــــــ

يوما�املواليـة�إلعـالن�نتـائج�)15(من�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�املعنية،خالل�ا��مسة�عشر

  .انتخابات�ممث���املوظف�ن

  . "أ��« املجموعةو�عينون�من�ب�ن�موظفي��دارة�املعنية�املنتم�ن�إ���رتبة�مصنفة����    
�،�يمكـــن�ــاف�،�غ�ــ� �ــ��نفـــس��دارة�"أ��" املجموعــةإذا��ــان�عــدد�املــوظف�ن�املنتمـــ�ن�إ�ــ��رتبــة�مـــن�   

  ."ب��"�عي�ن�ممث����دارة�من�ب�ن�املوظف�ن�املنتم�ن�إ���رتبة�من�املجموعة�

  .ي�تخب�ممثلو�املوظف�ن�وفق�الكيفيات�املحددة�����ذا�املرسوم        
  

نھ�إذا��ان��ع�ن�املوظف�ممثل��دارة������نة�إدار�ة�م�ساو�ة��عضاء�واحدة،�غ���ا: 11املادة�

  .التعداد�ال��سمح�بذلك،�يمكن��عي�نھ����عدة���ان
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  ل�الثـــــــــــــــــــــــا�يـــــــــــــالفص

  رــــــــــــــــــات�والسيــــــ�ختصاص
  

ـــتممــــــع�مراعــــــاة�أح�ــــــام�القــــــوان�ن��ساســــــية�ا��اصــــــة:12املــــــادة� الرجــــــوع�إ�ــــــ��ال��ــــــان��دار�ــــــة��،�يـــ

  :إلبداء�الرأي�املطابق�املسبق�حول�املسائل�املتعلقة�با��االت��تية امل�ساو�ة��عضاء

  ترسيم�امل��بص،�-

  ال��قية����الدرجة،�-

  ال��قية����الرتبة�عن�طر�ق��ختيار،�عد�ال���يل����قائمة�التأ�يل،�-

  �دماج����رتبة��نتداب،�-

  النقل��جباري�لضرورة�املص��ة،-

  درجت�ن�الثالثة�والرا�عة،العقو�ات�التأدي�ية�من�ال-

  إعادة�إدماج�املوظف�املعزول��س�ب�إ�مال�املنصب،�وفقا�للتنظيم�املعمول�بھ،-
  

  يمكن�الرجوع�إ���ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�إلبداء�رأي�اس�شاري،خصوصا�: 13املادة�

  :���املسائل�املتعلقة�با��االت��تية

  ��مختلف�انماط�التوظيف،�عديل�ال�سب�القانونية�املطبقة�ع��-

  منا���تقييم�املوظف�ن،�-

  النقطة�املرقمة�املع��ضة�عل��ا�من�قبل�املوظف����إطار�تقييمھ،�-

  إحالة�املوظف�ع����س�يداع�ألغراض���صية،�-

  ترقية�املوظف����الرتبة،بطر�قة�است�نائية،عندما�ينص�القانون�السا����ا��اص�ا��اضع�لھ��-

  .ع���ذلك

ــا��ــــــ��القـــــــوان�ن�،�املنصــــــوصتــــــتم�اس�شــــــار��ا��ــــــ��ا��ر�ــــــات�الدور�ــــــة�لنقــــــل�املــــــوظف�نكمــــــا�        ���عل��ــــ

  .ال���يخضعون�ل�ا�ساسية�
  

تــرأس�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�الســلطة�ال�ــ��توضــع�ع�ــ��مســتوا�ا�أو�ممثــل�: 14املــادة�

ــا�مـــــن� ـــة�موظفـــ ـــة،�ع�ن�الســـــلطة�املعنيــ ـــة�وقـــــوع�مـــــا�ع�لـــــرئ�س�ال��نــ ــا���ـــــ��حالــ ـــ���دارة�ع��ـــ بـــــ�ن�ممث�ــ

  .الدائم�ن،���ذات�ال��نة��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء

ـــ���دارة�        ــا�مــــــن�بــــــ�ن�ممث�ــــ ـــة�موظفــــ ـــة،�ع�ن�الســــــلطة�املعنيـــ �ــــــ��حــــــال�وقــــــوع�مــــــا�ع�لــــــرئ�س�ال��نــــ

  .الدائم�ن،���ذات�ال��نة��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء

  .�ايتو���كتابة�ال��نة�ممثل�عن��دارة،غ���عضو�ف�       
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ـــام�الــــــداخ����: 15املـــــادة� ـــاء�نظام�ـــــا�الــــــداخ��،طبقا�للنظـــ ـــة�م�ســــــاو�ة��عضـــ �عــــــد��ــــــل���نــــــة�إدار�ــ

  .النمو���املحدد�بموجب�قرار�من�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية

تــتم�املوافقــة�ع�ــ��النظــام�الداخل��،حســب�ا��الــة،بموجب�قــرار�أو�مقــرر�مــن�الســلطة�ال�ــ��ل�ــا��     

  .عنيةصالحية�التعي�ن�امل
  

  .���السنة�ع����قل�)2(تجتمع�ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�مرت�ن�: 16املادة�

أعضــا��ا�) 1/3(و�تجتمــع�بنــاء�ع�ــ��اســتدعاء�مــن�رئ�ســ�ا�بمبــادرة�منــھ�أو�بطلــب�كتــا�ي�مــن�ثلــث�      

  .الدائم�ن،�ع����قل

ـــات�إال��ـــــــــــــ��حالـــــــــــــة��     ـــافي�ن�حضـــــــــــــور��جتماعــــــــــ ـــاء�ال�يمكـــــــــــــن��عضـــــــــــــاء��ضــــــــــ   اســـــــــــــتخالف��عضــــــــــ

  .���حالة�غياب�م��ر
  

ــ�ا�أو�بطلــــــب�كتــــــا�ي��:17املــــــادة� ــاء�مــــــن�طــــــرف�رئ�ســــ ـــتم�إخطارال��ــــــان��دار�ــــــة�امل�ســــــاو�ة��عضــــ يـــ

مم�ــــ���مــــن�طــــرف�نصــــف�ممث�ــــ��املــــوظف�ن،ع����قــــل،أو�مــــن�طــــرف�املــــوظف�ن�املعنيــــ�ن�أنفســــ�م�

  .حول�جميع�املسائل�املدرجة�ضمن�اختصاصا��ا

  .لبية�ال�سيطة�لألعضاء�ا��اضر�نوتبدي�رأ��ا�باألغ���

  .إذا�وقع��نتخاب،فإنھ�ي�ون�باإلق��اع�السري،و�جب�أن��شارك�فيھ��ل�أعضاء�ال��نة���

و�ـ��حالـة��عـادل��صـوات،�ي�ـون�صـوت�الـرئ�س�مر��ا،مـا�عـدا��ـ��حالـة��نضـباط�ال�ـ��ت�ــون����

  .العقو�ة�املتخذة�تقل�مباشرة�عن�العقو�ة�املق��حة
  

�يمكـــن�أي�عضـــو��ـــ��ال��نـــة��دار�ـــة�امل�ســـاو�ة��عضـــاء�املتوقـــع���ـــ�يلھ��ـــ��جـــدول�ال �:18املـــادة�

  .ال��قية����الدرجات�أو����قائمة�التأ�يل�لل��قية�إ���رتبة�أع���املشاركة����مداوالت�ال��نة

ـــة�م�ســـــــاو�ة��عضـــــــاء�حضـــــــور�اجتماع�ـــــــا���� ـــاء���نـــــــة�إدار�ــــ ـــك،اليمكن�أحـــــــد�أعضــــ ـــ��ذلــــ   وز�ـــــــادة�ع�ــــ

  .��نة�بصدد�إبداء�رأي�يخصھ�بصفة�فرديةإذا��انت��ذه�ال
  

) ¾(ال�ت�ـــــ��مـــــداوالت�ال��ـــــان��دار�ـــــة�امل�ســـــاو�ة��عضـــــاء،إال�بحضـــــور�ثـــــالث�أر�ـــــاع� :19املـــــادة�

  .أعضا��ا،ع����قل

ــاء�ال��نــــة�خــــالل�أجــــل�ثمانيــــة ،��ســــتد��عنــــد�عــــدم�اكتمــــال��ــــذا�النصــــاب��� ) 8( مــــن�جديــــد�أعضــ

  .نصف�عدد�أعضا��ا�إذا�حضر �،�و�صبح،�عندئذ،�اجتماع�اأيام
  

ـــاء،يحرر�محضــــــر�مــــــداوالت�: 20املــــــادة� عنــــــد���ايــــــة��ــــــل�إجتمــــــاع�ل��نــــــة��دار�ــــــة�امل�ســــــاو�ة��عضـــ

ـــ��دف�ـــــ��مـــــرقم�ومؤشـــــر�مـــــن�طـــــرف� ـــ�ل��ــ مفصل،و�م�ـــــ���مـــــن�طـــــرف��ـــــل��عضـــــاء�ا��اضر�ن،و��ــ

  .السلطة�املعنية
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،و��ب�����ــ�يل�يجــب�ع�ــ��أعضــاء�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�إمضــاء�محضــر�مــداوالت���

  .التحفظات�املحتملة�ل�ل�عضو

�ســري�قــرارات�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�املجتمعــة�كمجلــس�تــأدي��،�ابتــداء�مــن�تــار�خ����

أيام،ايتـــداء�مـــن�تـــار�خ�) 8(ظـــف�املع�ـــ���ـــ��أجـــل�ثمانيـــة�و إمضـــاء�محضـــر��جتمـــاع،وتبلغ�كتابيـــا�للم

  .�ذا��جتماع
  

  ا��الــة،�،�حســب�دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�بموجــب�قــرار�أو�مقــرر يمكــن�حــل�ال��نــة��:21املــادة�

أخــــــــذ�رأي�الســــــــلطة�امل�لفــــــــة�بالوظيفــــــــة��،��عــــــــدمــــــــن�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�التعيــــــــ�ن�املعنيــــــــة

  :العمومية،خصوصا����ا��االت��تية

  إلغاء�أو�إعادة�تنظيم�املؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية،�-

  ي�لة�السلك�أو�الرتبة،عندما�يطرأ��عديل�ع�����-

  عند�حل�النقابة�أو�النقابات�املمثلة�لدى�ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء،�-

  عندما�ال�يتمكن��عضاء�املنتخبون�ومستخلفو�م�من�حضور��جتماعات،ألي�س�ب��ان،�-

  .اجتماعات�ال��نة�أو�رفض��مضاء�ع���املحاضر�املتعلقة���ا عضاء�حضور عند�رفض�� �-

حســـب�الشـــروط�املحـــددة،بموجب��ـــذا�) 2( و�تم،عندئـــذ،ت�و�ن���نـــة�جديـــدة��ـــ��أجـــل�شـــ�ر�ن����

  .املرسوم
  

  الفصــــــــــــــــــل�الثالث

  نــــــــــــــــــــــم�انتخابات�ممث���املوظفيـــــــــــــــتنظي
  

�21ص�عل��ــا��ــ��املــادة��ــ��حالــة�حــل�ال��نــة��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�املنصــو  مــا�عــدا: 22املــادة�

  ع�ــ���قــل،)  2( اشــ�ر�ع�ــ���ك�ــ��وشــ�ر�ن) 4( أعاله،تجــري�انتخابــات�ممث�ــ��املوظف�ن،قبــل�أر�عــة

  .من�تار�خ�ان��اء�ع�دة��عضاءا��الي�ن

ـــ�ن�املعنية،وت�شــــر�قبــــل��ـــــذا���� يحــــدد�تــــار�خ��ق�ــــ�اع�مـــــن�طــــرف�الســــلطة�ال�ـــــ��ل�ــــا�صــــالحية�التعيــ

  .ي�وسيلة�مناسبة�أخرى التار�خ����أماكن�العمل�و�أ
  

ـــام��:23املـــــادة� ـــعية�القيــ ـــاء،املوظفون��ـــــ��وضــ ـــة�م�ســـــاو�ة��عضــ �عـــــد�نـــــاخب�ن،�عنوان���نـــــة�إدار�ــ

  .با��دمة�أو��نتداب،�املنتمون�إ���الرتبة�أو�السلك�الذي�س�تم�تمثيلھ�����ذه�ال��نة

ـــعية�إنتــــــداب،���� عنوان�ال��ــــــان��عــــــد�نــــــاخب�ن��ــــــ��إدار��ــــــم��صــــــلية،املوظفون�املتواجــــــدون��ــــــ��وضـــ

  .�دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�املؤ�لة�إزاء�م
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ـــة�م�ســــــــــــاو�ة��:24املــــــــــــادة� تضــــــــــــبط�قائمـــــــــــة�النــــــــــــاخب�ن�املــــــــــــدعو�ن�إ�ــــــــــــ��التصــــــــــــو�ت،��عنــــــــــــوان���نـــــــــ

�عضـــــــاء،بموجب�قـــــــرار�أو�مقرر،حســـــــب�ا��الـــــــة،من�طـــــــرف�الســـــــلطة�ال�ـــــــ��ل�ـــــــا�صـــــــالحية�التعيـــــــ�ن�

  .املعنية

  .تأدية�العمليات��نتخابيةيمكن�توز�ع�الناخب�ن�ع���فروع�اق��اع،�ل���

يومـــا،�ع�ـــ���قـــل،�مـــن�التـــار�خ�)  20(يجـــب�أن�يـــتم�قفـــل�قائمـــة�النـــاخب�ن�و�شـــر�ا�قبـــل�عشـــر�ن����

  .املحدد�لإلق��اع

يرفق�عدد�املقاعد�املطلوب�شغل�ا�ل�ل���نة�إدار�ـة�م�سـاو�ة��عضـاء�يقائمـة�الناخب�ن،وت�شـر����

  .حسب�الشروط�نفس�ا
  

  :من�القائمة��نتخابية�بال�سبة�ل�ل�موظفيجب�أن�تتض�:25املادة�

  �سم�واللقب،�-

  تار�خ�التوظيف،�-

  رتبة��نتماء،�-

  .الوظيفة،�واملص��ة�التا�ع�ل�ا�-
  

الســلطة� ،�كتابيــا،�إ�ــ�يــدون�اســمھ��ــ��قائمــة�النــاخب�ن�أن�يقــدم�،�لــميمكــن�أي�موظــف�:26املــادة�

أيـــام�عمل،ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ��شـــر��ـــذه�) 3( ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�ن�طلـــب���ـــ�يل،���اجـــل�ثـــالث�ال�ـــ�

  .القائمة

  .السلطة�املعنية����الطلبات�فورا�ثوت����
  

   3ال�تقبــــــــل�أي�مراجعــــــــة�لقائمــــــــة�الناخب�ن،�عــــــــد�تــــــــار�خ��قفــــــــال�املحــــــــدد��ــــــــ��الفقــــــــرة��:27املــــــــادة�

أعاله،إال�إذا�طرأ��عديل����وضعية�املوظف�ن��عد��ذا�التـار�خ،ي�ون�سـار�ا��ـ��أق�ـ���24من�املادة�

  .حد�عشية��ق��اع،يؤدي�إ���اك�ساب�أو�فقدان�صفة�الناخب

  و�ـ���ــذه�ا��الـة،يقرر�ال��ــ�يل�أو�الشــطب،���أجـل�أقصــاه�عشــية��ق�ـ�اع،من�طــرف�الســلطة����

  ال�ــ��ل�ــا�صــالحية�التعي�ن،إمــا�بمبــادرة�م��ــا،أو�بطلــب�مــن�املع��،و�بلــغ��ــ��ا��ــ�ن�إ�ــ��علــم�املــوظف�ن�

اخرى�مناسبة،إال�ان��ذه�النعـديالت�ال�تـؤثر�ع�ـ��عـدد�املقاعـد��عن�طر�ق��لصاق�أو�ب�ل�وسيلة

  .املطلو�ة�شغل�ا
  

الذين�تتوفر�ف��م��،�املوظفون ��نة�إدار�ة�م�ساو�ة��عضاء�،��عنوانيمكن�أن�ي�����:28املادة�

  .الشروط�املطلو�ة�لل���يل����قائمة�الناخب�ن�ل�ذه�ال��نة
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ــاو�ة��عضــــاء،غ���أنــــھ�يمكنــــھ�املشــــاركةال�يمكــــن�امل�ــــ�بص�ال���ــــ��ل��نــــ�:29املــــادة�   ة�إدار�ــــة�م�ســ

  .���انتخاب�ممث���املوظف�ن�املنتم�ن�إ���الرتبة�ال���من�املقرر�ترسيمھ�ف��ا�
  

مــع�مراعــاة��ح�ــام�املنصــوص�عل��ــا��ــ��القــوان�ن��ساســية�ا��اصــة،يقدم�امل���ــ�ون��:30املــادة�

�دار�ـــة�امل�ســـاو�ة��عضـــاء،الذين�تتـــوفر��لع�ـــدة�انتخابيـــة�لتمثيـــل�املـــوظف�ن�ع�ـــ��مســـتوى�ال��ـــان

ف��م�شروط�التأ�يل،�من�طرف�املنظمات�النقابية��ك���تمثيال،وفقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمـول�

  .��ما

ال�يمكـــن��ـــل�منظمـــة�نقابيـــة�أك�ـــ��تمثـــيال�أن�تقـــدم�إال�قائمـــة�م���ـــ��ن�واحـــدة��عنـــوان���نـــة�������

  .إدار�ة�م�ساو�ة��عضاء

ــ���ـــــ��عـــــدة�قـــــوائم��عنـــــوان�نفـــــس�ال��نـــــة��دار�ـــــة�امل�ســـــاو�ة�ال�يمكـــــ������ ن�أن�يقـــــدم�نفـــــس�امل���ـــ

  .�عضاء
  

يجــب�أن�تحتــوي�قــوائم�امل���ــ��ن�لإلنتخابــات�عــددا�مــن��ســماء��ســاوي�عــدد�مقاعــد�:31املــادة�

  .أعاله�7املمثل�ن�الدائم�ن�و�ضافي�ن،املطلوب�شغل�ا�طبقا�ألح�ام�املادة�
  

  قــــــــوائم�امل���ــــــــ��ن�ل��ــــــــان��دار�ــــــــة�امل�ســــــــاو�ة��عضــــــــاء�لــــــــدى��دارة،�يجــــــــب�إيــــــــداع�:32املــــــــادة�

  .يوما،ع����قل،من�التار�خ�املحدد�لإلق��اع) 20 (من�طرف�املنظمات�النقابية��ك���تمثيال،قبل�

يجــب�أن�يــرد��ــ���ــل�قائمــة�إســم�املوظــف�امل���ــ��منــدوب�القائمــة،املؤ�ل�لتمثيل�ــا��ــ��جميــع�������

  .ابيةالعمليات��نتخ

ـــ��ذلك،يجــــــب�أن�يرفــــــق�إيــــــداع��ــــــل�قائمــــــة�للم���ــــــ��ن�بتصــــــر�ح�تر�ــــــ��مم�ــــــ���       ـــافة�إ�ـــ   و�اإلضـــ

  .من�طرف��ل�م����،وأن�ي�ون�محل�وصل�استالم��سلم�إ���املوظف�مندوب�القائمة
  

  الشروط�املحددة��امل�����ن،أن�قائمة�ال��ستو���إذا�تب�ن�لإلدارة،�عد�مراجعة�قوائم�:33املادة�

  .مقررا�معلال�يق�����عدم�قبول�ا�ذا�املرسوم،�سلم�ملندوب�القائمة�املعنية،���أح�ام�
  

ال�يمكـــن�إيـــداع�أي�قائمـــة�أو��عـــديل�ا��عـــد�التـــار�خ�املحـــدد�إليـــداع�القـــوائم،إال��ـــ��حالـــة� :34املـــادة�

  .عالهأ �33عد�إجراء�املراجعة�وفقا�ألح�ام�املادة��دارة�التعديل�املطلوب�من�طرف�

دم�إجــراء�التعــديالت،وإذا�تبــ�ن�أن�م���ــ�ا�أو�عــدة�م���ــ��ن�م�ــ�ل�ن��ــ��إحــدى��ــ��حالــة�عــ������

  .القوائم�غ���قابل�ن�لل����،�عت���القائمة�املعنية�غ���مقبولة���ائيا

   ،�و�جـــبأيـــام�عمـــل�املواليـــة�لتـــار�خ�إيـــداع�القـــوائم�)3(يجـــب�أن�تـــتم�املراجعـــة��ـــ��أجـــل�الثالثـــة������

  .أيام�عمل�ابتداء�من�تار�خ�انقضاء��جل��ول ) 5(أجل�خمسةأن�يتم�التعديل�أو�التعديالت����

  .  أيام�املحددة�أعاله) 5(ال�يمكن��عديل�أي�قائمة��عد�انقضاء�أجل�ا��مسة������
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  وجـود�املنظمـات�النقابيـة���ك�ـ��تمثـيال�لـدى�مؤسسـة�أو�إدارة�عموميـة،����حالة�عدم�:35املادة�

ين�تتـوفر�فـ��م�شـروط�ال���ـ��أن�يقـدموا�تصـر�حا�بال���ـ��أو����حالة�عدم�إيداع�ا�املوظف�ن�الـذ

  .مم����من�طرف�م،إ���السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�املعنية

يحدد�تار�خ�جديد�لإلق��اع�بموجب�قرار�أو�مقرر�من�طرف�السلطة�ال���ل�ـا�صـالحية�التعيـ�ن������

  .املعنية�و��شر����أماكن�العمل�و�أي�وسيلة�مالئمة

ســــلطة�املعنيــــة،بموجب�قــــرار�أو�مقرر،حســــب�ا��الة،قائمــــة�وحيــــدة�للم���ــــ��ن،وفقا��عــــد�ال������

  .يوما�قبل�التار�خ�املحدد�لإلق��اع�)15(أعاله،ع����قل،خالل�ا��مسة�عشر�31ألح�ام�املادة�

يجــب�أن�تتضــمن�القائمــة�املــذ�ورة�أعاله،اســم�املوظــف�املؤ�ــل�لتمثيــل�امل���ــ��ن��ــ��جميــع�������

  .خابيةالعمليات��نت
  

�ـــل��،�فـــورا،��ـــ�ت�شـــر�القـــوائم�املعـــدة�حســـب�الشـــروط�املحـــددة�بموجـــب��ـــذا�الفصـــل�:36املـــادة�

  .أماكن�العمل�و�أي�وسيلة�أخرى�مالئمة
  

نتخابية،يحـدث�بموجـب�قـرار�أو�مقرر،حسـب�ا��الـة،من�الســلطة�لتأديـة�العمليـات�� �:37املـادة�

ل�ـل���نـة�إدار�ـة�م�سـاو�ة��عضـاء�يـراد�ال���ل�ا�صـالحية�التعيـ�ن�املعنيـة،مكتب�تصـو�ت�مركـزي�

  .ت�و���ا

ـــد��قت�:38املــــــادة� ضــــــاء،م�اتب�التصــــــو�ت�امل��قة،رئ�ســــــا�يضــــــم�مكتــــــب�التصــــــو�ت�املركزي،وعنـــ

موظفي�املؤسسـة�أو��دارة� و�اتبا،غ���مر���ن،�عي��ما�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن،من�ب�ن

  .ئمالعمومية�املعنية،وكذا�املوظف�ن�مندو�ي�القوا
  

  .تجري�العمليات��نتخابية�عالنية����محالت��دارة�املعنية،وخالل�أوقات�العمل:39املادة�

و��ـون�التصــو�ت�بـاإلق��اع�الســري��ــ��ظـرف�أو�باملراســلة�أو�عــن�طر�ـق�ال��يــد��لك��و�ي،حســب�    

  .كيفيات�تحدد�بموجب��عليمة�من�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية

ق�ــ�اع،أوراق�تصـو�ت�يـتم�إعـداد�ا�حسـب�نمـوذج�تحــدده�ف�الناخـب،�يـوم��توضـع�تحـت�تصـر     

  .�دارة

�ســـلم�أوراق�التصـــو�ت�و�ظرفـــة�بالعـــدد�ال�ـــا���إ�ـــ��رئـــ�س��ـــل�مكتـــب�تصـــو�ت�مركزي،أو،عنـــد�    

  .�قتضاء،مكتب�تصو�ت�م��ق
  

  .مل�����نأو�قوائم�ايختار�الناخبون�مر���م�من�ب�ن��سماء�الواردة����قائمة�: 40املادة�
  

   .يقوم�أعضاء�مكتب�التصو�ت�املركزي�بفرز�أصوات��ق��اع: 41املادة�
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ـــل�ــــــ��حالــــــة�إحــــــداث�مكتــــــب�تصــــــو�ت�م��ــــــق������ ــا��ــــــ���ــــــذا�� جميــــــع��،�ترســـ ـــل�عل��ــــ صــــــوات�املحصـــ

  .املكتب،���ظرف�مغلق�من�طرف�رئ�سھ�إ���مكتب�التصو�ت�املركزي 
  

  :يحدد�مكتب�التصو�ت�املركزي �:42املادة�

  �جما���للمصوت�ن،العدد� -

  العدد��جما���لألصوات�املع���ع��ا، -

  صوات�ال���تحصل�عل��ا��ل�م����،� عدد� -

  .العدد��جما���لألوراق�امللغاة -
  

  .امللغاة�أصواتا�مع��ا�ع��ا�عند�الفرز �ال��عت����وراق: 43املادة�

ل�ـــ��تتضـــمن�أيـــة�عالمة،وكـــذا��ظرفـــة�و�اأ�ـــا�بـــاألوراق�املمزقـــة���عت�ـــ��ملغاة،�صـــوات�املع�ـــ��ع������

  .ال���تتضمن�أية�ورقة�أو�تضم�عدة�أوراق
  

�عـــد�قائمـــة�امل���ـــ��ن�الـــدائم�ن�و�ضـــافي�ن�املنتخب�ن،حســـب�ال��ت�ـــب�التنـــاز���لعـــدد�: 44املـــادة�

ــ��حــــدود�عــــدد�املقاعــــد�املطلــــوب�  شــــغل�ا�ل�ــــل���نــــة��صــــوات�ال�ــــ��حصــــل�عل��ــــا��ــــل�واحــــد�م��م،�ــ

  .عضاءإدار�ة�م�ساو�ة�� 

  عنــدما�يتحصــل�م���ــ�ان�أو�عــدة�م���ــ��ن�ع�ــ��نفــس�عــدد��صــوات،يتم�اعتمــاد��قدميــة������

  .قدمية�العامة�للفصل�بي��متبة�و�ر ���ال�
  

  نتخابية،و�رســــــــــــل،�عــــــــــــن�العمليــــــــــــات�� �ُ�عــــــــــــُد�مكتــــــــــــب�التصــــــــــــو�ت�املركــــــــــــزي�محضــــــــــــرا: 45املــــــــــــادة�

ـــة،إ�ــــــ��ا��ــــــال، ال���تؤكــــــد�نتــــــائج��نتخابــــــات�و�علــــــن����الســــــلطة�ال�ــــــ��ل�ــــــا�صــــــالحية�التعيــــــ�ن�املعنيـــ

ـــ�ن�وإضــــــافي�ن،و�مقرر،حســــــب�ا��الأبموجــــــب�قــــــرار�   ة،قائمــــــة�امل���ــــــ��ن�املصــــــرح�بانتخــــــا��م�دائمـــ

  .���حدود�عدد�املقاعد�املطلوب�شغل�ا

  .ماكن�العمل�و��ل�وسيلة�أخرى�مالئمةأت�شر�القائمة�املذ�ورة�أعاله،���������
  

ن�خـالل��ق�ـ�اع��ول�أقـل�مـن�نصـف�عـدد�النـاخب�ن��عـد�عنـدما�ي�ـون�عـدد�املصـوت� : 46املادة�

  .محضر�قصور�ل�ذا�الغرض،و�تم،عندئذ،إجراء�دور�ثان�لإلنتخابات

  يــــنظم�الــــدور�الثــــا�ي�لإلنتخابات،حســــب�الشــــروط�املحــــددة�بال�ســــبة�ل��الــــة�املنصــــوص�عل��ــــا�������

  .ول�اق��اعأاء�من�تار�خ�يوما،�ابتد)  35(أعاله،���أجل�ال�يتعدى�خمسة�وثالث�ن�����35املادة�

  .وتصبح،حي�ئذ،��نتخابات�م�ما�يكن�عدد�املصوت�ن�����
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  الثـــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــياب�ــــــــــــــــــــــالب

  نــــــــــــــــــــــــــان�الطعــــــــــــــــــــــــــــــ��

  ــــــل��ول الفصــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــم�وال�شكيلـــــــــــــــــــالتنظي   ةــــ
  

ـــل�بال�ســـــبة�أت�ـــــون���ـــــان�الطعن،لـــــدى��ـــــل�وز�ـــــر� : 47املـــــادة� و�وال�وكـــــذا�لـــــدى�أي�مســـــؤول�مؤ�ــ

ـــات�و�دارات�العموميــــــــة�ل�ــــــــل�مجموعــــــــة�أســــــــالك�مــــــــوظف�ن�ت�ســــــــاوى�مســــــــتو�ات� ـــبعض�املؤسســـــ لـــــ

ــا��ـــــو�منصــــــو ) أ،ب،ج،أو�د(  تـــــأ�يل�م ـــھ��ـــــ��املـــــادة�مــــــن��مـــــر�رقـــــم�كمـــ �19املـــــؤرخ��ــــــ���03-06ص�عليــ

  .واملذ�و�أعاله�2006يوليو�سنة��15املوافق��1427جمادى�الثانية�عام�

�،�عنـدمات�و�ن���نة�طعن�مش��كة�ب�ن�عدة�مجموعات�من�أسالك�املـوظف�ن�،�يمكنغ���أنھ������

  .��نة�خاصة�ب�ل�مجموعة�،�بت�و�نال��سمح�التعدادات
  

ـــة،بموجب�قــــــــرار�أو�مقــــــــرر�مــــــــن�الــــــــوز�ر�أو�الــــــــوا����: 48املــــــــادة� �ــــــــون���ــــــــان�الطعن،حســــــــب�ا��الـــــ
ُ
  ت

  دارات�العمومية�املعنية،و�� أبال�سبة�لبعض�املؤسسات� أو�املسؤول�املؤ�ل

ـــا��������� ترســــل���ــــ�ة�مــــن�قــــرار�أو�مقــــرر�الت�و�ن،مرفقــــة�بمحاضــــر�العمليــــات��نتخابيــــة،إ���مصـ

  .أيام�ال���ت���إمضاء�ا) 10(��أجل�عشرةالسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية��
  

ـــات�الطعــــــن�مــــــن�ســــــبعة� : 49املــــــادة� ـــ���دارة�وســــــبعة�) 7(تت�ــــــون���ـــ ـــن�ممث�ـــ ـــ�ن�مـــ ــاء�دائمـــ   أعضــــ

ـــاء�) 7( ـــع��عضـــ ـــاء�إضــــــافي�ن�ي�ســــــاوون��ــــــ��العــــــدد�مـــ ـــن�ممث�ــــــ��املــــــوظف�ن�وأعضـــ ـــ�ن�مـــ ــاء�دائمـــ أعضــــ

  .الدائم�ن
  

  تمثيــــــل�عــــــدة�أســــــالك�مــــــن�املــــــوظف�ن،را��،عنــــــد�ت�ــــــو�ن���نــــــة�الطعــــــن�لــــــدى�الوا��،ي:  50املــــــادة�

  .وال�يمكن�ت�و���ا�من�ممثل�ن�مرسم�ن�لسلك�واحد
  

  .سنوات)3(بثالث�تحدد�ع�دة�أعضاء���ان�الطعن��:51املادة�

  الشــــروط�املحــــددة��ــــ��الفقــــرة��و�ــــ��،�وفــــقيمكــــن�تقلــــيص�أو�تمديــــد�مــــدة�الع�ــــدة،�اســــت�نائيا������

  .أعاله�8من�املادة��2و�

ـــاء�ع�ــــــدة�عنـــــد�تجديــــــد���ـــــا������ ــاء�ا��ــــــدد�م�ــــــام�م�ابتـــــداء�مــــــن�تـــــار�خ�ان��ـــ ن�الطعن،يباشــــــر��عضـــ

  .�عضاء�الذين�يخلفو��م

ن�يحـــتفظ��عضـــو�تھ��ـــ���ـــذه�أعضـــوا�ممـــثال�مـــن�املـــوظف�ن��ـــ����نـــة�الطعـــن،�،�يمكـــنغ�ـــ��أنـــھ������

  .ال��نة�إ���غاية���اية�الع�دة،ولو�ان��ت�ع�دتھ����ال��نة��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء
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ـــاء��: 52دة�املـــــــــا ـــد��عضـــــــــاء�الـــــــــدائم�ن��ـــــــــ����نـــــــــة�طعـــــــــن�قبـــــــــل�انقضــــــ إذا�انقطعـــــــــت�عضـــــــــو�ة�أحــــــ

ــا��ـــــ��املـــــادة� ـــباب�املنصـــــوص�عل��ـــ ـــد��ســ ـــھ�امل�ـــــام�ال�ـــــ��عـــــ�ن�أو�انتخـــــب��9ع�دتھ،ألحــ   اعاله،ت�ت�ـــــ��بــ

  .من�أجل�ا،�ع�ن�م�انھ�خلفھ��ضا���عضوا�دائما�إ���غاية�تجديد��ذه�ال��نة
  

الــــدائمون�و�ضــــافيون��ــــ����ــــان�الطعن،حســــب�ا��الــــة،بموجب���عــــ�ن�ممثلــــو��دارة�:53املــــادة�

قــــرار�مــــن�الــــوز�ر�أو�الــــوا��،أو�بمقــــرر�مــــن�املســــؤول�املؤ�ــــل�بال�ســــبة�لــــبعض�املؤسســــات�أو��دارات�

ـــة،���أجــــــل�ا��مســـــــة�عشــــــر ـــة�املعنيــــ يومـــــــا�املواليــــــة�إلعـــــــالن�نتــــــائج�إنتخابـــــــات�ممث�ـــــــ��)  15( العموميـــ

  .املوظف�ن

ـــ�ن�املـــــوظف�ن�املنتمـــــ�ن�إ�ـــــ��الفـــــوج��عـــــ�ن�ممثلـــــو��دارة������� واملـــــؤ�ل�ن�) أ�( �ـــــ����ـــــان�الطعـــــن�مـــــن�بــ

  .ملعا��ة�املسائل�ال���تندرخ�ضمن�اختصاصات���ان�الطعن

  .ي�تخب�ممثلو�املوظف�ن�طبقا�ألح�ام��ذا�املرسوم������
  

  الفصــــــــــــــــــــــــــل�الثـــــــــــــــــــــــــــــا�ي

  ـــــــــــــــــات�والسيـــــــــــــــــــــــــــــرالصالحيـــــــــــ
   

،املتعلقـة�بـالقرارت�املتضـمنة�عقو�ـات��ت�لف���ان�الطعن�بالبث����طعون�املـوظف�ن:  54املادة�

  واملرفوعــة��أو�الرا�عة،الصــادرة�عـن�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاءتأدب�بـة�مــن�الدرجــة�الثالثــة�

  .     واحد�ابتداء�من�تار�خ��خطار�بالقرار�التأدي��)  1( ���أجل�أقصاه�ش�ر

  .�عليق�العقو�ة�الصادرة�أعاله،�أثر ي��تب�ع���الطعن�املرفوع�����جل�املحدد����الفقرة��
  

يتع�ن�ع�����نة�الطعن�أن�تصدر�قرار�ا�برأي�معلل����أجل�أقصاه�خمسـة�وأر�عـون�����: 55املادة�

طار�ا،قصد�إلغاء�أو�تث�يت�أو��عديل�القرارات�املتضمنة�العقو�ـات�يوما،ابتداء�من�تار�خ�إخ) 45(

  .أعاله�54التأدي�ية�املنصوص�عل��ا����املادة�

  .�سري�قرار���نة�الطعن�ابتداء�من�تار�خ�إجتماع�ا���

ـــع���نـــــة�الطعـــــن�� ــا��ـــــ���جـــــل�املحـــــدد��ـــــ��الفقـــــرة��و�ـــــ��أعاله،لســـــ�ب�أ�إذا�لـــــم�تجتمــ و�لـــــم�تبـــــد�رأ��ـــ

الة�النوقيف�املحتمل�للموظف�و����ذه�ا��الة،�عاد�إدمـاج�املوظـف��ـ��وظيفتـھ�ما،يمكن�إ��اء�ح

  و�ســـ��جع��امـــل�حقوقـــھ�وتبقـــى�العقو�ـــة�املســـلطة�عليـــھ�موقوفـــة�ح�ـــ��تصـــدر���نـــة�الطعـــن�قرار�ـــا

  .���قض�تھ�

  .ة�الطعننغ���أنھ،�ال�يمكن�اس��جاع�ا��زء�الذي�خصم�من�راتبھ�إال��عد�صدور�قرار���������
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  تخــتص���ــان�الطعــن�امل�ونــة�لــدى�الــوزراء�أو�املســؤول�ن�املــؤ�ل�ن�لــبعض�املؤسســات��: 56املــادة�

ظر��ــ��الطعــون�املرفوعــة�مــن�طــرف�املــوظف�ن�التــا�ع�ن�لــإلدارات�املركز�ــة�نو��دارات�العموميــة،بال

  .واملؤسسات�العمومية�التا�عة�ل�ا
  

ــان�الطعــــن�امل�ونــــة�لــــدى�الــــوالة،�بــــالنظر��ــــ���: 57املــــادة� ـــة�مــــن�طــــرف�تخــــتص���ــ الطعــــون�املقدمـ

مــوظفي�املصــا���غ�ــ��املمركــزة�للدولــة�وا��ماعــات��قليميــة�واملؤسســات�العموميــة�ال�ــ���ــ��تحــت�

  .ع���مستوى�الواليات وصايا�قطاع�وزاري�متواجد

دون��خالل�بأح�ام�الفقرة��و���أعاله،يخضع�املوظفون�املنتمـون�ألسـالك��سـاتذة�البـاحث�ن����

ـــفائي�ن�ا� ـــاتذة�البـــــــاحث�ن�والبـــــــاحث�ن�الدائم�ن،إلختصـــــــاص���نـــــــة�الطعـــــــن��س�شــــ �ـــــــامعي�ن�و�ســــ

  .امل�ونة�لدى�الوز�ر�املع��
  

  .ترأس���نة�الطعن�السلطة�املوضوعة�ع���مستوا�ا�أو�ممثل�ا�املع�ن�ل�ذا�الغرض:  58املادة�
  

  .يتو���الكتابة�ممثل�عن��دارة�ال�ي�ون�عضوا������نة�الطعن���
  

�ل���نة�طعن�نظام�ا�الداخ���طبقا�للنظـام�الـداخ���النمـوذ���املحـدد�بموجـب��عد��:59املادة�

  .قرار�من�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية

ـــل�الـــــــوز�ر��� ـــة،من�قبــــ ـــام�الـــــــداخ���بموجـــــــب�قـــــــرار�أو�مقرر،حســـــــب�ا��الــــ ـــة�ع�ـــــــ��النظــــ   تـــــــتم�املوافقــــ

  .عنيةأو�الوا���أو�املسؤول�املؤ�ل�لبعض�املؤسسات�أو��دارات�العمومية�امل�
  

رأ��ـا�باألغلبيـة�ال�سـيطة��،�وتبـديع�ـ��اسـتدعاء�مـن�رئ�سـ�ا�،�بنـاءتجتمع���ان�الطعـن :60املادة�

  .لألعضاء�ا��اضر�ن

إذا�تـــم�ال��ـــوء�إ�ـــ��التصـــو�ت،�ي�ـــون��ـــذا�التصـــو�ت�بـــاإلق��اع�الســـري،�و�جـــب�أن��شـــارك�فيـــھ����

  .مر��ا�جميع�أعضاء�ال��نة،�و���حالة��ساوي�عدد��صوات،ي�ون�صوت�الرئ�س

ـــات�إال�عنـــــــــد�اســـــــــ��� ـــافي�ن�حضـــــــــور��جتماعــــــ   خالف��عضـــــــــاء�الـــــــــدائم�ن�تال�يمكـــــــــن��عضـــــــــاء��ضــــــ

  .���حالة�حدوث�ما�ع�م��ر
  

ال�يمكن�عضـوا��ـ����نـة�الطعـن�حضـور��جتمـاع،إذا��انـت��ـذه�ال��نـة�بصـدد�إبـداء��:61املادة�

  .رأي����مسألة�تخصھ�بصفة�فردية
  

  .�قل�أعضا��ا،�ع��) ¾(أر�اع�الطعن�إال�بحضور�ثالثة��ال�ت���مداوالت���ان�:62املادة�

أيــام�) 8(أجــل�ثمانيــة��،��ــ�مــن�جديــد�أعضــاء�ال��نــة�،��ســتد��النصــابعنــد�عــدم�اكتمــال��ــذا����

  .إذا�حضر�نصف�أعضا��ا�،�اجتماع�او���،�عندئذ
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�يحـــرر�عنــد���ايـــة��ــل�إجتمـــاع�ل��نــة�الطعـــن�محضــر�مـــداوالت�و�م�ــ���مـــن�طــرف��ـــل:  63املــادة�

  .�عضاء�ا��اضر�ن�و���ل����دف���مرقم�ومؤشر�عليھ
  

  يمكـن�حـل���نـة�الطعن،�عـد�رأي�السـلطة�امل�لفـة�بالوظيفـة�العموميـة�بموجـب�قــرار�: 64املـادة�

ـــات�أو�الـــــــوا���أأو�مقرر،حســــــب�ا��الــــــة�،مــــــن�الــــــوز�ر� ـــبعض�املؤسســــ ـــل�بال�ســــــبة�لـــ   و�املســــــؤول�املؤ�ـــ

  :ت��تيةأو��دارات�العمومية�املعنية،خصوصا����ا��ال 

  إلغاء�أو�إعادة�تنظيم�املؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية،�-

  حل�النقابة�أو�النقابات�املمثلة����ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء،�-

ــاء�املنتخبــــون�ومســــتخلفو�م�مــــن�حضــــور��جتماعــــات،ألي�ســــ�ب��ــــان،�-   عنــــدما�ال�يــــتمكن��عضــ

  .�نة�أو�رفض�إمضاء�محاضر�اأو�عند�رفض��عضاء�حضور�اجتماعات�ال�

حســـب�الشـــروط�املحـــددة�بموجــــب�) 2( ��نـــة�جديـــدة��ــــ��أجـــل�شـــ�ر�ن�،�عندئـــذ،�ت�ـــو�نو�ـــتم������

  .�ذا�املرسوم
  

  الفصــــــــــــــــــل�الثـــــــــــــــــــــــــالث

  نــــــــــــــــابات�ممث���املوظفيـــــــــــــــــم�انتخـــــــــــتنظي
  

انتخابـــات��،�تجـــري أعـــاله�64مـــا�عـــدا��ـــ��حالـــة���نـــة�الطعـــن�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��املـــادة� :65املـــادة�

  .عضاء�ا��الي�نقل،قبل�تار�خ�ان��اء�عضو�ة�� ع����)2 ( ممث���املوظف�ن����أجل�ش�ر�ن

يحـــدد�تـــار�خ��ق�ـــ�اع�بموجـــب�قـــرار�أو�مقرر،حســـب�ا��الـــة،�مـــن�الـــوز�ر�أو�الـــوا���أو�املســـؤول�������

بال�ســـبة�لـــبعض�املؤسســـات�او��دارات�العموميـــة�املعنيـــة،�و��شـــر��ـــ��امـــاكن�العمـــل�و��ـــل�املؤ�ـــل�

  .وسيلة�أخرى�مالئمة
  

دار�ــة�امل�ســاو�ة�� املــوظف�ن�املنتخبـ�ن��ــ��ال��ـان��،�ممثلـو �عــد�نـاخب�ن��ــ����نـة�الطعــن: 66املـادة�

  .�عضاء�املعنية

ـــة،تضــــــبط�قائمــــــة�النــــــاخب�ن��ــــــ����ــــــان�الطعــــــن�بموجــــــ�: 67املــــــادة�   ب�قــــــرار�أو�مقرر،حســــــب�ا��الـــ

  مــــن�الــــوز�ر�أو�الــــوا���أو�املســــؤول�املؤ�ــــل�لــــبعض�املؤسســــات�أو��دارات�العموميــــة�املعنية،وت�شــــر�

يوما،ع����قل�مـن�التـار�خ�املحـدد�)  20( و��ل�وسيلة�أخرى�مالئمة،قبل�عشر�ن ���أماكن�العمل

  . لإلق��اع

  .اق��اع�يمكن�توز�ع�الناخب�ن�املعني�ن�ع���فروع������
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�،��ســـميةأعـــاله�25ع�ـــ��العناصـــر�الـــواردة��ـــ��املـــادة��،�ز�ـــادةن�تتضـــمن�قائمـــة�النـــاخب�نأيجـــب�������

   .�دارة�ال���ي�ت���إل��ا�املوظف�املع��
  

  �عضاء�املعنية،لم�يرد�إسمھ� يمكن��ل�ممثل�للموظف�ن����ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة�:68املادة�

لبــــا�كتابيــــا�لل��ــــ�يل�حســــب�ا��الــــة،للوز�ر�أو�الــــوا���أو�املســــؤول��ــــ��قائمــــة�النــــاخب�ن،أن�يقــــدم�ط

  أيــــام�عمــــل�ابتــــداء�) 3 (املؤ�ــــل�لــــبعض�املؤسســــات�أو��دارات�العموميــــة�املعنيــــة،خالل�أجــــل�ثالثــــة

  .من�تار�خ��شر��ذه�القائمة

  .السلطة�املعنية����الطلبات�الواردة�إل��ا�فورا�ثوت�������
  

ـــ���عنـــــ�:69املـــــادة� ـــن�أن�ي���ــ ـــ�ن،�،�ممثلـــــو وان���نـــــة�طعـــــنيمكــ   املـــــوظف�ن�املنتخبـــــ�ن�بصـــــفة�دائمــ

    .���ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�املعنية

  وا�تصــر�حا�بال���ــ��مم�ــ���مــن�طــرف�مميمكــن�املــوظف�ن�املســتوف�ن�شــروط�ال���ــ��أن�يقــد������

  .إ���السلطة�املؤ�لة�
  

  أو�مقرر،حســـب�ا��الـــة،من�وز�ـــر��عـــد�قائمـــة�امل���ـــ��ن�ل��ـــان�الطعـــن�بموجـــب�قـــرار �:70املـــادة�

أو�الــــوا���أو�املســــؤول�املؤ�ــــل�لــــبعض�املؤسســــات�أو��دارات�العموميــــة�املعنيــــة�وت�شــــر��ــــ��أمــــاكن��

يومــــا،ع����قــــل،من�التــــار�خ�املحــــدد��)15 (العمــــل�و��ــــل�وســــيلة�أخــــرى�مالئمــــة�قبــــل�خمســــة�عشــــر

  .لإلق��اع

ـــذكر�عـــــددا�مـــــن��ســـــ������ ماء��ســـــاوي�عـــــدد�مقاعـــــد�املمثلـــــ�ن�يجـــــب�أن�تتضـــــمن�القائمـــــة�ســـــالفة�الــ

  أعاله،�49ألح�ام�املادة��،�وفقاشغل�ا�،�املطلوبالدائم�ن�واملستخلف�ن

  .تتم��شارة����القائمة�املذ�ورة�أعاله�إ���سلك�وإدارة�انتماء�امل���������
  

  لتأديـــة�العمليـــات��نتخابية،يحـــدث�بموجـــب�قـــرار�او�مقرر،حســـب�ا��الـــة،من�الـــوز�ر��:71املـــادة�

ـــة�املعنيــــــة،مكتب�تصـــــــو�ت��أو  ـــات�أو��دارات�العموميـــ ـــبعض�املؤسســـ الــــــوا���أو�املســــــؤول�املؤ�ــــــل�لــــ

  .مركزي�ل�ل���نة�يراد�ت�و���ا

�67يمكــــن�إحــــداث�م�اتــــب�التصــــو�ت�م��قــــة�ع�ــــ��مســــتوى�فــــروع��ق�ــــ�اع�املــــذ�ورة��ــــ��املــــادة�      

  .أعاله

تب�التصـــو�ت�امل��قة،رئ�ســـا�تتضـــمن��شـــكيلة�مكتـــب�التصـــو�ت�املركزي،وعنـــد��قتضـــاء،م�ا      

  .و�اتبا�معين�ن�من�قبل�السلطة�املؤ�لة
  

تــنظم�العمليــات��نتخابيــة�وفــرز�أصــوات��ق�ــ�اع�حســب�نفــس�الكيفيــات�املنصــوص�:  72املــادة�

   .أعاله�43إ����39عل��ا����املواد�
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كتـب�حسـب�يتم�إعداد�قائمة�امل�����ن�املنتخب�ن�الدائم�ن�و�ضافي�ن�من�طرف�امل : 73املادة�

ـــام� ــا�مـــــن�طـــــرف��ـــــل�واحـــــد�مـــــ��م�مـــــع�مراعـــــاة�ا���ــ ـــل�عل��ـــ ال��ت�ـــــب�التنـــــاز���لعـــــدد��صـــــوات�املحصــ

   .أعاله�50املنصوص�عل��ا����املادة�

  عنــدما�يتحصــل�م���ــ�ان�أو�عــدة�م���ــ��ن�ع�ــ��نفــس�عــدد��صــوات،يتم�اعتمــاد��قدميــة������

  .���الرتبة�أو��قدمية�العامة����الفصل�بي��م
  

ـــة�مـــــن�طـــــرف�مكتـــــب�التصـــــو�ت�املركـــــزي�و�: 74ة�املـــــاد ـــل� يحـــــرر�محضـــــر�العمليـــــات��نتخابيــ يرســ

ـــة�إ�ـــــــــ� ـــات�او��دارات��فورا،حســـــــــب�ا��الــــــ ـــبعض�املؤسســــــ الـــــــــوز�ر�او�الـــــــــوا���او�املســـــــــؤول�املؤ�ـــــــــل�لــــــ

ـــة�املعنية،الــــذي�يؤكــــد�نتــــائج��نتخابــــات�و�علــــن�بموجــــب�قــــرار�او�مقرر،قائمــــة�امل���ــــ��ن� العموميـ

  .ائم�ن�و�إضافي�ن����حدود�عدد�املقاعد�املطلوب�شغل�ااملصرح�بانتخا��م�د

أمــــاكن�العمــــل�للمؤسســــات�و�دارات�العموميــــة��،��ـــ�يجـــب�أن�ت�شــــر�القائمــــة�املــــذ�ورة�أعــــاله������

  .املعنية،و��ل�وسيلة�أخرى�مالئمة
  

عنـــدما�ي�ـــون�عـــدد�املصـــوت�ن��ـــ���ق�ـــ�اع��ول�أقـــل�مـــن�نصـــف�عـــدد�النـــاخب�ن،يحرر�:  75املـــادة�

  .قصور�بذلك�و�تم،عندئذ،إجراء�دور�ثا�ي�لإلنتخابات�محضر 

ـــنظم�الـــــدور�الثـــــا�ي�لإلنتخابـــــات��ـــــ��أجـــــل�ال�يتعـــــدى�ثالثـــــ�ن������ يومـــــا�ابتـــــداء�مـــــن�تـــــار�خ�أول��)30 (يــ

  .اق��اع

  .وت��،حي�ئذ،�نتخابات،م�ما�يكن�عدد�املصوت�ن�����
  

  البــــــــــــــــــــاب�الثــــــــــــــــــــــالث

  ةـــــــــــــــان�التقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال��

  الفصــــــــــــــــــــــــــــل��ول 

ـــــــــــــــــةم�وال�شكيلــــــــــــــــــــالتنظي   ـــ
  

  .ت�ون�لدى�املؤسسات�أو��دارات�العمومية���ان�تقنية: 76املادة�

ـــات�و�        ـــ��ملوظف��ـــــا�غ�ـــــ��أنـــــھ،يمكن�املؤسســ ـــة�ذات�ال�ســـــي���املركـــــزي�للمســـــار�امل�ــ   دارات�العموميــ

أو�املح��،ت�ـو�ن���ـان�تقنيـة�لـدى��ـذه�املصـا���/تتوفر�ع���مصا���ع�ـ��املسـتوى�ا���ـوي�و وال��

  .صا��،إذا�اقتضت�ذلك�الشروط�العامة�للعمل،وإذا�سمحت�التعدادات�ذا�بذلكع���امل
  

ب�ن�عدة�مؤسسات�أو�إدارات�عمومية�عندما�ت�ون����كةيمكن�ت�و�ن���نة�تقنية�مش�:77املادة�

  .املقر��داري �تا�عة�لنفس�الدائرة�الوزار�ة�أو�متواجدة����نفس
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�ــــون�ال��ــــان�التقنيـــة�:78املـــادة�
ُ
قــــرار�أو�مقـــرر�مــــن�الســـلطة�ال�ــــ��ل�ــــا��،�بموجــــبا��الـــة�،�حســــبت

  .عي�ن�املعنيةتصالحية�ال

مؤسســات�وإدارات�عموميــة،طبقا�ألح�ــام�املــادة��عــدةعنــدما�ت�ــون���نــة�تقنيــة�مشــ��كة�بــ�ن�������

�ـــون��ـــذه�ال��نة،حســـب�ا��الـــة�بموجـــب�قــــرار�أو�مقـــرر�مـــن�الســـلطة�الوصـــية�املعنيــــة،77
ُ
  أعاله،ت

أو�بموجب�قرار�أو�مقـرر�مشـ��ك�بـ�ن�السـلطات�ال�ـ��ل�ـا�صـالحية�التعيـ�ن��ـ��املؤسسـات�و�دارات�

  .العمومية�املعنية

ـــھ��ــــــــ��الفقــــــــرة�أعاله،الســــــــلطة�ال�ــــــــ��توضــــــــع�يحــــــــدد�القــــــــرار�أو�املقــــــــر ������   ر�املش��ك،املنصــــــــوص�عليـــــ

  .ع���مستوا�ا��ذه�ال��نة�التقنية،وال���تلزم�بضمان��سي���ا

ـــا��������� ـــل���ـــــــ�ة�مـــــــن�قـــــــرار�أو�مقـــــــرر�الت�و�ن،مرفقـــــــة�بمحاضـــــــر�العمليـــــــات��نتخابيـــــــة�ملصــــ ترســــ

  .ت���إمضاء�اأيام�ال���) 10 (السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية،���أجل�العشرة
  

ـــ�ن�املنتخبــــــــ�ن��التقنيــــــــة�تتضــــــــمن�ال��ــــــــان�:79املــــــــادة� ـــ���دارة�واملمثلـــــ ـــن�ممث�ـــــ ــاو�ا�مـــــ عــــــــددا�م�ســــــ

  .للموظف�ن����ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�املعنية

  .وت�ش�ل�من�أعضاء�دائم�ن�وأعضاء�إضافي�ن�ي�ساوون����العدد�مع��عضاء�الدائم�ن������
  

ضـــــــاء�ممث�ـــــــ��املـــــــوظف�ن�وممث�ـــــــ��املـــــــوظف�ن�املنتخبـــــــ�ن�لـــــــدى�ال��ــــــــان�عأيحـــــــدد�عـــــــدد��:80املـــــــادة�

  :التقنية،كما�يأ�ي

�إضــافيان��عنــوان��دارة�وعــدد�مســاو��عنــوان�ممث�ــ��املــوظف�ن) 2 (دائمــان�وعضــوان) 2 ( عضــوان-

  ،)100(ي�ون�عدد�موظفي�املؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية�يقل�عن�مائة�،�عندمااملنتخب�ن

مساو��عنوان�ممث����،�وعددأعضاء�إضافي�ن��عنوان��دارة)  3 (عضاء�دائم�ن�وثالثةأ�)3(ثالثة� -

ـــة�املعنيـــــة��ســـــاوي��،�عنـــــدمااملـــــوظف�ن�املنتخبـــــ�ن   ي�ـــــون�عـــــدد�مـــــوظفي�املؤسســـــة�أو��دارة�العموميــ

  ،)500(و�قل�عن�خمسمائة��)100 (أو�يفوق�مائة

دارة،وعــدد�مســاو��عنــوان�ممث�ــ��وان�� أعضــاء�إضــافي�ن��عنــ�)4(أعضــاء�دائمــ�ن�وأر�عــة�)4(أر�عــة -

ـــة�املعنيــــــة��ســـــــاوي �املــــــوظف�ن   املنتخب�ن،عنــــــدما�ي�ـــــــون�عــــــدد�مـــــــوظفي�املؤسســــــة�او��دارة�العموميــــ

  ،�)1000(و�قل�عن�ألف)500(أو�يفوق�خمسمائة

ــاء�دائمـــ�ن�وخمســـة��)5 (خمســـة- ــاو��عنــــوان��،�وعـــددإضـــافي�ن��عنـــوان��دارة�ءأعضـــا�)5(أعضـ مسـ

عنيــــــة�ملدارة�العموميــــــة�او�� أي�ــــــون�عــــــدد�مــــــوظفي�املؤسســــــة��،�عنــــــدماتخبــــــ�نممث�ــــــ��املــــــوظف�ن�املن

  .)1000(و�يفوق�ألفاأ�ساوي�
  

  .سنوات)  3(تحدد�مدة�ع�دة�أعضاء�ال��ان�التقنية�بثالث��:81املادة�
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ـــفةيمكـــــن������ ـــيصاســـــت�نائية�،�بصــ أو�تمديـــــد�الع�ـــــدة�حســـــب�الشـــــروط�املحـــــددة��ـــــ��الفقـــــرة��،�تقلــ

  أعاله،�8ادة��و���والثانية�من�امل

�عضــاء��عضــاء�ا��ـدد�م�ــام�م�عنــد�تــار�خ�ان��ــاء�ع�ــدة� �،�يباشــر عنـد�تجديــد�ال��نــة�التقنيــة������

  .الذين�يخلفو��ا
  

  

ـــد�� �:82املـــــــــادة� ـــلعضـــــــــاء�الـــــــــدائم�ن��ـــــــــ����نـــــــــة�تقنيـــــــــةإذا�انقطعـــــــــت�عضـــــــــو�ة�أحــــــ ـــاء��،�قبــــــ انقضــــــ

ـــباب�املـــــــــــذ�ورة��ـــــــــــ��املـــــــــــادة� ـــد��ســــــــ ـــام�9ع�دتھ،ألحــــــــ ـــھ�امل�ــــــــ   ال�ـــــــــــ��عـــــــــــ�ن�أو�انتخـــــــــــب��أعاله،ت�ت�ـــــــــــ��بــــــــ

  .من�أجل�ا،و�ع�ن�م�انھ�مستخلفھ�عضوا�دائما�إ���غاية�تجديد��ذه�ال��نة
  

  �عـــ�ن�ممثلـــو��دارة�الـــدائمون�و�ضـــافيون��ـــ��ال��ـــان�التقنيـــة�بموجـــب�قـــرار�أو�مقـــرر��:83املـــادة�

عـالن�يومـا�املواليـة�إل ) 15 (من�طرف�السلطة�ال���ل�ا�سلطة�التعي�ن�املعنيـة،خالل�ا��مسـة�عشـر

  .نتائج�انتخابات�ممث���املوظف�ن

  .ي�تخب�ممثلو�املوظف�ن����ال��ان�التقنية�وفقا�ألح�ام��ذا�املرسوم������
  

ظفي�املؤسســات�و�دارات�دارة��ــ��ال��ــان�التقنيــة�مــن�بــ�ن�مــو �عــ�ن��عضـاء�ممثلــو��  :84املــادة�

الــذين�يث�تــون�مــؤ�الت�أكيــدة��"أ�"رتبــة�مــن�املجموعــة��،�إ�ــ��قــل�،�ع�ــ�العموميــة�املعنيــة�املنتمــ�ن

  .لدراسة�املسائل�ال���تدخل�ضمن�اختصاصات�ال��ان�التقنية

  .ي�ون�مسؤول��سي���الوسائل�عضوا�من�أعضاء��دارة�����
  

  الفصـــــــــــــــل�الثـــــــــــــــــــــــــا�ي

  رـــــــــــــــــات�والسيـــــــــــــــــالصالحي
  

�1427جمـادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06رقـم���مـر �مـن�70قا�ألح�ام�املـادة�طب :85املادة�

واملـذ�ور�أعاله،تضـطلع�ال��ـان�التقنيـة�باملسـائل�املتعلقـة�بالقواعـد��2006يوليو�سـنة��15املوافق�

  .العامة�للعمل�وكذا�النظافة�و�من�داخل�املؤسسات�و�دارات�العمومية�ال���تؤسس�لد��ا

  :ع���وجھ�ا��صوص�،��س�شار فةو��ذه�الص

  :���مجال�ظروف�العمل

  مشروع�النظام�الداخ���للمؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية،�-

  املسائل�املتعلقة�بالظروف�العامة�لللعمل،�-

تنظــــيم�وســــ���املصــــا��،ال�ســــيما�فيمــــا�يخــــص��ــــل�تــــدب���يتعلــــق�بتحــــديث�منــــا���وتقنيــــات�العمــــل��-

  .وتأث���اع���املوظف�ن
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  :ال�النظافة�و�من���مج

  ،ماكن�العملأاملسائل�املتعلقة�بالتداب���العامة�لألمن���� -

  املسائل�املتعلقة�بالنظافة،ال�سيما��ل�التداب���املتعلقة�بنظافة�املبا�ي�وتوا�ع�ا،�-

  .�عالم�والتحس�س����مجال�النظافة�و�من�-
  

ـــات�و�  :86املــــــــــادة� ـــة�مــــــــــن�املؤسســـــــ العموميــــــــــة�ال�ــــــــــ��تــــــــــم�تنصــــــــــي��ا��داراتتتلقــــــــــى�ال��ــــــــــان�التقنيـــــــ

لد��ا،حصـــيلة�ســــنو�ةعن�حالـــة�تطبيــــق�التـــداب���التنظيميــــة�املتعلقـــة�باملســــائل�ال�ـــ��تــــدخل�ضــــمن�

  .اختصاصا��ا،وتناقش�ال��ان�التقنية��ذه�ا��صيلة
  

عنــــدما�تؤســــس���نــــة�تقنيــــة�مشــــ��كة�بــــ�ن�مؤسســــات�وإدارات�عموميــــة�تا�عــــة�لــــنفس� : 87املــــادة�

ه�ال��نة�ت�ون�مختصة�بدراسة��ل�املسائل�ال�ـ��تخـص�الـدائرة�الوزار�ـة�الدائرة�الوزار�ة،فإن��ذ

  .املعنية

  �انـت�املسـألة�مشـ��كة��،�وإذاأعـاله�77ألح�ام�املادة��،�طبقاعند�تأس�س���نة�تقنية�مش��كة������

ـــ�ن�مؤسســـــات�وإدارات�عموميـــــة�متواجـــــدة��ـــــ��نفـــــس ـــة�وحـــــد�ا��بــ املقـــــر��داري،تخـــــتص��ـــــذه�ال��نــ

  .ل�����م��ذه�املؤسسات�و�دارات�العموميةبدراسة�املسائل�ا
  

ـــة�مـــــــن�طـــــــرف�الســـــــلطة�ال�ـــــــ��توضـــــــع�ع�ـــــــ��مســـــــتوا�ا�أو�ممثل�ـــــــا� :88املـــــــادة� ـــــــرأس�ال��ـــــــان�التقنيــــ
ُ
  ت

  .موظف��ع�ن�من�قبل��دارة�عضاء�ممث����دارة،و�تو���الكتابةالذي�يختار�من�ب�ن�� 
  

عد��ل���نة�تقنية�نظام�ا�الداخ���طبقا�للن�:89املادة�
ُ
ظام�الداخ���النموذ���املحـدد�بموجـب��

  .قرار�من�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية

ـــة�و ������ ـــام�الـــــداخ���ســـــ���ال��نـــــة�التقنيــ  قـــــرار�،�بموجـــــبا��الـــــة�،�حســـــبوافـــــق�عليـــــھ�يحـــــدد�النظــ

  .أو�مقرر�من�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�املعنية
  

الســلطة�ال�ــ��ل�ــا��،�مــنا��الــة�،�حســبرر و�مقــأقــرار��،�بموجــبيمكــن�حــل���نــة�تقنيــة�:90املــادة�

  .أعاله����64ا��االت�املذ�ورة����املادة��،�خصوصاصالحية�التعي�ن�املعنية
       

حســـب�الشــــروط�املحــــددة�بوجــــب�)2(و�تم،عندئذ،�شـــكيل���نــــة�تقنيــــة�جديـــدة��ــــ��اجــــل�شــــ�ر�ن��

  .�ذا�املرسوم
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  الثــــــــــــــــــــــل�الثــــــــــــــالفص

  م�انتخابات�ممث���املوظف�نتنظي
      

انتخابـات�أعضـاء�ال��ـان��دار�ـة��،��عد)2(ش�ر�نيجب�وضع�ال��ان�التقنية����أجل� :91املادة�

  .امل�ساو�ة��عضاء

انتخابـات�تجديـد��،�تجـري أعـاله�90ما�عدا��ـ��حالـة�حـل���نـة�تقنيـة�منصـوص�عل��ـا��ـ��املـادة������

�قل،�من�ان��اء�ع�ـدة�عضـو�ة��،�ع��)2(قنية�قبل�ش�ر�ن�عضو�ة�ممث���املوظف�ن����ال��ان�الت

  .�عضاء�ا��الي�ن

الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�ن�املعنية،و��شـــر��ـــ��أمـــاكن��يحـــدد�تـــار�خ��ق�ـــ�اع�مـــن�طـــرف������

  .العمل�و��ل�وسيلة�مالئمة
  

دار�ــة�امل�ســاو�ة�ظف�ن�املنتخبــ�ن��ــ��ال��ــان�� املــو �،�ممثلــو �عــد�نــاخب�ن��ــ����نــة�تقنيــة :92املــادة�

  .�عضاء�املعنية
  

�عد�قائمة�الناخب�ن������نة�تقنيـة،بموجب�قـرار�أو�مقرر،حسـب�ا��الـة،من�السـلطة��:93املادة�

ـــة،قبل�عشــــــر�ن ـــ�ن�املعنية،وت�شــــــر��ـــــ��أمـــــاكن�العمــــــل�و��ـــــل�وســــــيلة�مالئمــ   ال�ـــــ��ل�ـــــا�صــــــالحية�التعيــ

  .يوما�ع����قل،من�التار�خ�املحدد�لإلق��اع�) 20 (

  .ن�املعني�ن�ع���فروع�اق��اعيمكن�توز�ع�الناخب��     
  

ــاو�ة��عضــــ�:94املــــادة� ـــل�للمــــوظف�ن��ــــ��ال��ــــان��دار�ــــة�امل�ســ اء�املعنيــــة�لــــم�يــــرد�يمكــــن��ــــل�ممثـ

اســــم�في�قائمــــة�الناخب�ن،أنيقــــدم�طلبــــا�كتابيــــا�لل��ــــ�يل�إ�ــــ��الســــلطة�ال�ــــ��ل�ــــا�صــــالحية�التعيــــ�ن�

  .داء�من�تار�خ��شر��ذه�القائمةأيام�عمل،ابت) 3(املعنية،خالل�أجل�ثالثة�

  .السلطة�املعنية����الطلبات�الواردة�إل��ا�فورا�وت�ث������
  

ـــفة��: 95املــــادة� ــا��م�بصــ ـــة،ممثلو�املــــوظف�ن�الــــذين�تــــم�انتخــ ـــ���عنــــوان���نــــة�تقنيـ ـــن�أن�ي���ـ يمكـ

  .عضاء�املعنيةدائم�ن����ال��ان��دار�ة�امل�ساو�ة�� 

ـــ��أن�يقــــــدموا�تصــــــر�حا�بال���ــــــ��بــــــذلك�مم�ــــــ���يمكــــــن�املــــــوظف�ن�املســــــتوف�ن�شــــــرو ������   ط�ال���ـــ

  .من�طرف�م�إ���السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�املعنية
  

ـــد�قائمـــــــــة�امل���ــــــــــ��ن�ل��ـــــــــان�التقنيــــــــــة�بموجـــــــــب�قــــــــــرار��:96املـــــــــادة� ـــة،أ�عـــــــ   و�مقرر،حســـــــــب�ا��الـــــــ

قبــل�مــن�الســلطة�ال�ــ��ل�ــا�صــالحية�التعيــ�ن�املعنية،وت�شــر��ــ��أمــاكن�العمــل�و��ــل�وســيلة�مالئمــة�

  .يوما،ع����قل،من�التار�خ�املحدد�لإلق��اع)  15(خمسة�عشر
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ـــذكر�عـــــددا�مـــــن��ســـــماء��ســـــاوي�عـــــدد�مقاعـــــد�املمثلـــــ�ن������� يجـــــب�أن�تتضـــــمن�القائمـــــة�ســـــالفة�الــ

  .أعاله�80ح�ام�املادة�أل  ،�وفقاالدائم�ن�واملستخلف�ن�املطلوب�شغل�ا
  

و�مقرر،حسـب�ا��الـة،من�الســلطة�أقـرار�لتأديـة�العمليـات��نتخابية،يحـدث�بموجـب��:97املـادة�

  .ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�املعنية�مكتب�تصو�ت�مركزي�ل�ل���نة�تقنية�يراد�ت�و���ا

ـــة�ع�ــــــ��مســــــتوى�فــــــروع��ق�ــــــ�اع�املنصــــــوص�عل��ــــــا������� ـــا�يمكن،ت�ــــــو�ن�م�اتــــــب�تصــــــو�ت�م��قـــ   كمـــ

  .اعاله����93املادة�

قتضـــاء،مراكز�التصـــو�ت�امل��قـــة�رئ�ســـا�تتضـــمن��شـــكيلة�مكتـــب�التصـــو�ت�املركزي،وعنـــد��������

  .و�اتبا�معن�ن�ن�من�طرف�السلطة�املعنية
  

تــتظم�العمليــات��نتخابيــة�لإلق�ــ�اع�وكــذا�كيفيــات��عــالن�عــن�النتــائج،�حســب�نفــس��:98املــادة�

  .أعاله�45إ�����39ش�ال�املنصوص�عل��ا����املواد�
  

�ول�أقـــل�مـــن�النصــف،يتم�تنظـــيم�دور�ثـــان��عنـــدما�ي�ـــون�عــدد�النـــاخب�ن��ـــ���ق�ــ�اع�:99املــادة�

  .أعاله�75لإلنتخابات�حسب�الكيفيات�املنصوص�عل��ا����املادة�
  

  البــــــــــــــاب�الرابـــــــــــــــــــــــــــع

  ةـــــــــــــــــــــة�و��ائيــــــــــــــــــــام�انتقاليــــــــــــــــــــــــأحك
  

ن�تـــوفر�ل�يئـــات�املشـــاركة�والطعـــن��ـــل�أع�ـــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميـــة�يجـــب��:100املـــادة�

  .الوثائق�واملس�ندات�الالزمة�ملمارسة�م�ام�ا

ـــن�وكــــــذا��اتــــــب�ا��لســــــة،�ل��ام�بــــــاح��ام�الســــــر������� ــاء��يئــــــات�املشــــــاركة�والطعـــ يجــــــب�ع�ــــــ��اعضــــ

  .امل��،بخصوص�جميع�الوقا�ع�والوثائق�ال���اطلعوا�عل��ا�بحكم�صف��م
  

ــ��صــــفة�العضــــو�ة��ــــ��إحــــدى��يئــــات�املشــــاركة�والطعــــن،�ا��ــــق��ــــ��أي��: 101املــــادة� ال�ي��تــــب�ع�ــ

ـــة�إ�ـــــــ��املعني�ن،حســــــــب�الشـــــــروط�املحــــــــددة�   راتـــــــب،غ���انـــــــھ�يمكــــــــن�دفـــــــع�مصـــــــار�ف�النقــــــــل�و�قامــــ

  .���التنظيم�املعمول�بھ
  

��ع�ــد��ا�عنــد�تبقــى�ال��ــان��دار�ــة�امل�ســاو�ة��عضــاء�و��ــان�الطعــن�ال�ــ��لــم�ت�ت�ــ�:102املــادة�

   .تار�خ��شر��ذا�املرسوم،�سار�ة�إ���غاية�انقضاء�ع�د��ا
  

ـــة،كيفيات��:103املـــــــادة� ـــة�مـــــــن�الســـــــلطة�امل�لفـــــــة�بالوظيفـــــــة�العمومية،عنـــــــد�ا��اجــــ ـــدد��عليمــــ تحــــ

  .تطبيق��ذا�املرسوم
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�10-84ح�ــام�املرســوم�رقــم�أتل�ــ��جميــع��ح�ــام�املخالفــة�ل�ــذا�املرسوم،الســيما�م��ــا� :104املــادة�

الـذي�يحـدد�اختصـاص�ال��ـان��1984ينـاير�سـنة��14املوافـق��1404ر�يع�الثـا�ي�عـام��11ؤرخ����امل

ر�يـــع�الثـــا�ي��11املـــؤرخ��ـــ���11-84امل�ســـاو�ة��عضـــاء�و�شـــكيل�ا�وتنظيم�ـــا�وعمل�ـــا،�واملرســـوم�رقـــم�

ـــام� ـــاير�ســــــنة��14املوافــــــق��1404عـــ ـــ�ن�عــــــن�املــــــوظف�ن�1984ينـــ ـــات��عيــــــ�ن�ممثلـــ ـــدد�كيفيـــ   الــــــذي�يحـــ

  .امل�ساو�ة��عضاء���ال��ان�
  

ي�شــــــــر��ــــــــذا�املرســــــــوم��ــــــــ��ا��ر�ــــــــدة�الرســــــــمية�ل��م�ور�ــــــــة�ا��زائر�ــــــــة�الديمقراطيــــــــة��:105املــــــــادة�

  .الشعبية
  

  .2020يوليو�سنة��25املوافق��1441ذي�ا���ة�عام�4حرر�با��زائر�����������������������

  

  عبد�العز�ز�جراد          
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  إن�الوز�ر��ول،
  منھ،) 2الفقرة�(  143و��4-99ناء�ع���الدستور،السيما�املادتان�ب -

الـــذي�يحـــدد��1996ينـــاير�ســـنة��10املوافـــق��1416شـــعبان�عـــام��19املـــؤرخ��ـــ���01– 96و�مقت�ـــ����مـــر�رقـــم��-

  القواعد�ال���تحكم�الصناعة�التقليدية�وا��رف،

�2001ســــــنة�غشـــــت� 19املوافــــــق��1422عـــــام��و�ــــــ�جمـــــادى�� �29املـــــؤرخ��ــــــ�� 14-01و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقــــــم�- 

  واملتمم،�،�املعدل�نظيم�حركة�املرور�ع���الطرق�وسالم��ا�وأم��اواملتعلق�ب

�2004غشــــت�ســــنة��14املوافــــق��1425جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��27املــــؤرخ��ــــ���08-04و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم��-

  واملتمم،�،�املعدلواملتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة

واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1432رجـــــب�عـــــام��20املـــــؤرخ��ـــــ���10 -11 رقـــــم�و�مقت�ـــــ���القـــــانون  -

   ،بالبلدية

  2012ف��ايــــــــر�ســــــــنة��21املوافــــــــق��1433ر�يــــــــع��ول�عــــــــام��28املــــــــؤرخ��ــــــــ����07-12و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم� -

  واملتعلق�بالوالية،�

  واملتعلق�بال��ة،�2018يوليو�سنة 2املوافق��1439شوال�عام��11املؤرخ�����11-18و�مقتض�القانون�رقم�-

د�ســم���ســنة��28املوافــق��1441املــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

يونيـــــــــو��23املوافـــــــــق��1441املـــــــــؤرخ��ـــــــــ��أول�ذي�القعـــــــــدة�عـــــــــام��163 -20 و�مقت�ـــــــــ���املرســـــــــوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم -

  ،،�املعدلواملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة 2020سنة

�2020ســــنة��مــــارس�21املوافــــق��1441عــــام��رجــــب�26املــــؤرخ��ــــ���69 -20رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ــــ���املرســــوم�ال -

وم�افحتــــــھ،ومجموع�النصــــــوص�) 19 –�وفيــــــد�( علــــــق�بتــــــداب���الوقايــــــة�مــــــن�ان�شــــــار�و�ــــــاء�الف�ــــــ�وس��ورونــــــاواملت

  الالحقة�بھ،

  :يــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــمايم�ـــــــــــــــــــــيرس
  

منح��مساعدة�ماليـة�لفائـدة�أ�ـ�اب��عـض�امل�ـن�املتضـررة����دف��ذا�املرسوم�إ��: املادة��و��
  ).19 –�وفيد�(من�آثار�جائحة�ف��وس��ورونا�

  

  ثالثــــــــــ�ن�ألــــــــــف�،�بمبلــــــــــغتحــــــــــدد�املســــــــــاعدة�املاليــــــــــة�املــــــــــذ�ورة��ــــــــــ��املــــــــــادة��و�ــــــــــ��أعــــــــــاله�:2املــــــــــادة�
  .دينار����الش�ر )30.000 (

  ه�1441ذي�ا���ة�عام��9مؤرخ�����211 – 20مرسوم�تنفيذي�رقم�

،يتضمن�منح�مساعدة�مالية�لفائدة�أ��اب�امل�ن�2020يوليو�سنة��30املوافق��

  )19-يد�فكو (املتضررة�من�آثار�جائحة�ف��وس�كورونا�
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  .عن�ا��سائر�املرتبطة�بف��ة�ا���ر�الص���،��عو�ضاأش�ر) 3 (وتدفع�ملدة�ثالثة
  

تمـنح�املسـاعدة�املالـة�املـذ�ورة،ع���أسـاس�تقيـيم�دقيـق�لوضـعية��ـل�فئـة�م�نيـة�خـالل��:3املادة�
  .املاضية) 4(�ش�ر��ر�عة

  

  .ال�إلش��ا�ات�الضمان��جتما��ال�تخضع�املساعدة�املالية�للضر�بة�و��:4املادة�
  

حـــدد�كيفيـــات�تطبيـــق�أح�ـــام��ـــذا�املرســـوم�بموجـــب�قـــرار�وزاري�مشـــ��ك�بـــ�ن�الـــوزراء�ت : 5املـــادة�
  .امل�لف�ن�بالداخلية�وا��ماعات�املحلية،واملالية،والتجارة،والعمل

  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�الديمقراطية�الشعبية�:6املادة�
  

  2020يوليو�سنة��30املوافق��1441ذي�ا���ة�عام��9حرر�با��زائر�����������������������
  

        د�العز�ز�جرادبع              
                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

67 
 

  ه���1441ذو�ا���ة�عام��12حد�                  45  ا��ر�دة�الرسمية�العدد
م��������2020غشت�سنة��2املوافق�                  
          

  

  

  

  
  

  إن�الوز�ر��ول،�
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

  منھ،�)2الفقرة( 143و��4-99و�ناء�ع���الدستور،ال�سيما�املادتان�-

واملتعلــــــق��1984يوليــــــو�ســــــنة��7املوافــــــق��1404شــــــوال�عــــــام��8املــــــؤرخ��ــــــ���17 – 84و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  بقوان�ن�املالية،�املعدل�واملتمم،

�2019د�سم��ســــــــنة��11املوافــــــــق��1441ر�يــــــــع�الثــــــــا�ي�عــــــــام��14املــــــــؤرخ��ــــــــ���14 -19 و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم-

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

واملتضـمن�قـانون��2020يونيـو�سـنة�4املوافـق��1441شـوال�عـام��12املـؤرخ��ـ���07-20و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2020املالية�التكمي���لسنة�

ـــــــــــــــــــــــ��عـــــــــــــــــــــــام�370-19و�مقت�ـــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــــــــم�-     1441املـــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــ��أول�جمـــــــــــــــــــــــادى��و�

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019د�سم���سنة��28املوافق�

    1441عـــــــــــــــــــــــــــــام�ي�القعـــــــــــــــــــــــــــــدةاملـــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــــــــ��أول�163�ّ -20و�مقت�ـــــــــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــــــــــــــم�-

  املعدل،،أعضاء�ا���ومةواملتضمن��عي�ن��2020سنة��يونيو �23املوافق�

  1419ر�يــــــــــــــــــــــــــــع��ول�عــــــــــــــــــــــــــــام��19املــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ���227-98رقــــــــــــــــــــــــــــم�و�مقت�ــــــــــــــــــــــــــــ���املرســــــــــــــــــــــــــــوم�التنفيــــــــــــــــــــــــــــذي�-

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،املعدل�واملتمم،��1998يوليو�سنة��13املوافق��

  :ــــــــــــــــــــأ�يم�ما�يـــــــــــــــــــيرس
  

ـــن�م��انيـــــة�ســـــنة� :املـــــادة��و�ـــــ� ـــع�قـــــدره��2020يل�ـــــ��مــ ـــة�وأر�عـــــون اعتمـــــاد�دفــ مليـــــون�دينـــــار��خمســ

مليـون��أر�عة�وعشرون�مليارا�وسـتمائة�وسـبعة�وأر�عـون ورخصة�برنامج�قدر�ا��)دج45.000.000(

ـــا�ع�ال��ــــــــــــا�ي�)دج24.647.000.000(دينــــــــــــار� ـــات�ذات�الطـــــــــ   املنصــــــــــــوص�عل��ــــــــــــا�(مقيــــــــــــدان��ــــــــــــ��النفقـــــــــ

واملتضـــمن��2020ســـنة�يونيـــو� 4املوافـــق��1441عـــام�شـــوال��12املـــؤرخ��ـــ���07-�20ـــ��القـــانون�رقـــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"أ�"طبقا�ل��دول��)2020لسنة�كمي���التقانون�املالية�

  

  ه�1441ذي�ا���ة�عام��4مؤرخ�����200 -20تنفيذي�رقم�مرسوم�

،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����2020يوليو�سنة��25املوافق�
 .حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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ـــة�وأر�عـــــــــون�مليـــــــــون�دينـــــــــار�قـــــــــدره�دفـــــــــع�اعتمـــــــــاد��2020يخصـــــــــص�مل��انيـــــــــة�ســـــــــنة�: 2املـــــــــادة� خمســــــ

ورخصة�برنامج�قدر�ا�أر�عة�وعشرون�مليارا�وسـتمائة�وسـبعة�وأر�عـون�مليـون��)دج45.000.000(

ـــات�ذ�)دج24.647.000.000(دينـــــــــــــار� ـــا�ع�ال��ـــــــــــــا�ييقيـــــــــــــدان��ـــــــــــــ��النفقــــــــــ   املنصـــــــــــــوص�عل��ـــــــــــــا�(ات�الطــــــــــ

واملتضـــمن��2020يونيـــو�ســـنة��4املوافـــق��1441شـــوال�عـــام��12املـــؤرخ��ـــ���07-�20ـــ��القـــانون�رقـــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"ب�"طبقا�ل��دول��)2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�
  

  

  .الديمقراطية�الشعبيةي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة� : 3ملادة�ا
  

      

  . 2020يوليو��سنة��25املوافق��1441ة�عام���ذي�ا��4حرر�با��زائر������                    
  

  العز�ز�جرادعبد�                                                                 

  

  قـــــــــــــــــــــــــــامل��
  يةمسا�مات���ائ�"أ��"ا��دول�

  
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                 

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  24.647.000  45.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  24.647.000  45.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  24.647.000  45.000  .�صول�ع���السكندعم�ا�

  24.647.000  45.000  .........................:...املجمــــــــوع
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  ر��ول ـــــــــــــــــــــــا���الوز�ــــــــــــمص

  

  

  

  

  
  ،�إن�الوز�ر��ول 

واملتضـمن�إ�شـاء��1964يونيو�سنة��8املوافق��1384محرم�عام��27املؤرخ�����155-64مقت����املرسوم�رقم�ب-

  تمم،وامل�،�املعدلاملدرسة�الوطنية�لإلدارة

واملتعلـــــق��1966يونيـــــو�ســـــنة��2املوافـــــق��1386صـــــفر�عـــــام��12املـــــؤرخ��ـــــ���145 – 66بمقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�-

  ،،�واملتمم،�املعدلبتحر�ر�و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن

واملتضــمن� 1990ســنة�مــايو� 26ق�املوافـ�1410عــام�ذي�القعــدة� 2املـؤرخ��ــ�� 149- 90و�مقت�ـ���املرســوم�رقــم�-

  إ�شاء�جامعة�الت�و�ن�املتواصل�وتنظيم�ا�وعمل�ا،

ســـــــنة��د�ســـــــم��  19املوافـــــــق��1415عـــــــام��جـــــــبر �15املـــــــؤرخ��ـــــــ���450 -94املرســـــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم���و�مقت�ـــــــ�-

وطنيـــة�لت�ـــو�ن�مســـتخدمي�ا��ماعـــات�املحليـــة�وتحســـ�ن�مســـتو�ا��م� زالـــذي�يحـــدد�قواعـــد�إ�شـــاء�مراكـــ،1994

  علوما��م�وتنظيم��ذه�املراكز�وعمل�ا،املعدل�واملتمم،وتجديد�م

سـنة��غشـت 23املوافـق��1424عـام��ثانيـةجمادى�ال ���24 املؤرخ�279 -03رقم��تنفيذيو�مقت����املرسوم�ال�-

  ،�واملتمم�،�املعدلالذي�يحدد�م�ام�ا��امعة�والقواعد�ا��اصة�ب�نظيم�ا�وس���ا 2003

�2008ســــــنة�ينــــــاير� 19املوافــــــق��1429عــــــام�محــــــرم�11املــــــؤرخ��ــــــ���04-08رقــــــم��تنفيــــــذيو�مقت�ــــــ���املرســــــوم�ال-

املتضــــــــمن�القـــــــــانون��سا�ــــــــ���ا��ـــــــــاص�بــــــــاملوظف�ن�املنتمـــــــــ�ن�لإلســــــــالك�املشـــــــــ��كة��ــــــــ��املؤسســـــــــات�و�دارات�و 

  العمومية،املعدل�واملتمم،

�2008ســــنة�يوليــــو��14املوافــــق��1429عــــام�رجــــب��11املــــؤرخ��ــــ���220 -08و�مقت�ـــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  ضمن�تحو�ل�املع�د�الوط���للت�و�ن�����عالم�����إ���مدرسة�خارج�ا��امعة،واملت

 2008ســــنة�يوليــــو��14 املوافــــق�1433عــــام�رجــــب�11املــــؤرخ��ــــ���222 - 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  و�حصاء�إ���مدرسة�خارج�ا��امعة،�للتخطيط واملتضمن�تحو�ل�املع�د�الوط��

 2012ســنة��ف��ايـر  12املوافــق��1433ر�يــع��ول�عـام��19املــؤرخ��ـ�� 80- 12رقـم��م�التنفيــذيرسـو و�مقت�ـ���امل-

وترقيتـھ�و�غي�ـ���سـميتھ�ليصـبح��واملتضمن��عديل�القانون��سا�ـ���للمع�ـد�الـوط���لتطـو�ر�الت�ـو�ن�املتواصـل

   الديوان�الوط���لتطو�ر�الت�و�ن�املتواصل�وترقيتھ،

مـــارس�ســـنة��19املوافـــق��1433ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام��26املـــؤرخ��ـــ���125 – 12م�و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــ-

  ،الذي�يحدد�القانون��سا����النموذ���للمعا�د�الوطنية�املتخصصة����الت�و�ن�امل�� 2012

  ،2019ة�ند�سم���س�19املوافق�ه� 1441ر�يع�الثا�ي�عام��22قرار�مؤرخ����

  يحدد�كيفيات�تنظيم�التكو�ن�قبل�ال��قية�إ����عض�الرتب�املنتمية�

  .برامجھ�لألسالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية�ومدتھ�ومحتوى 
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أبر�ـل�سـنة��20املوافـق��1435جمـادى�الثانيـة�عـام��20املـؤرخ��ـ���140 -14املرسوم�التنفيذي�رقم�و�مقت���� -

  .الت�و�ن�امل���والتم��ن النموذج�ملراكز�سا����حدد�القانون�الذي�ي�2004

   2014ســـــنة��يوليـــــو  3املوافـــــق�1435عـــــام��رمضـــــان�5املـــــؤرخ��ـــــ��193-14و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم� -

  ،و�صالح��داري للوظيفة�العمومية�صالحيات�املدير�العام�الذي�يحدد��

�2016يونيــو�ســنة��14املوافــق��1437رمضــان�عــام��9املــؤرخ��ــ�� 176 – 16و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� -

  .الذي�يحدد�القانون��سا����النموذ���للمدرسة�العليا

  :يــــــــــــــرر�ما�يأتـــــــــــــــــيق         
  

ــا�ألح�ـــــــام�املـــــــواد� :املـــــــادة��و�ـــــــ�   3 مكـــــــرر 115 و 60و57 و55 و 40و 30و�2مكـــــــرر �26و��18تطبيقـــــ

ـــن�املرســـــوم�التنفيـــــذي��220و 217 و 3مكـــــرر  191و180 و166 و160 و 3كـــــرر م150و127 و121 و مــ

ـــام��11املــــــــؤرخ��ــــــــ���04 -08رقـــــــم� ـــاير�ســــــــنة��19املوافــــــــق��1429محــــــــرم�عـــــ ،املعــــــــدل�واملــــــــتمم�2008ينـــــ

واملذ�ور�أعاله،��دف��ذا�القرار�إ���تحديد�كيفيات�تنظيم�الت�و�ن�قبـل�ال��قيـة�إ�ـ���عـض�الرتـب�

��املؤسســــات�و�دارات�العموميــــة�ومدتــــھ�ومحتــــوى�برامجھ،حســــب�املنتميــــة�لألســــالك�املشــــ��كة��ــــ

  :�يأماي

  :سلك�املتصرف�ن *
  .رتبة�متصرف -

  :�نتصرفاملسلك�مساعدي� *
  .رتبة�مساعد�متصرف -

  :سلك�م��قي��دارة *

  .رتبة�م��ق��دارة -

  :سلك�أعوان��دارة *
  .رتبة�عون�إدارة-

  :سلك�الكتاب��دار��ن *

  .ر�ةرتبة��اتب�مدي -

  .رتبة��اتب�مدير�ة�رئ���� -

  :سلك�املحاسب�ن��دار��ن *
  .رتبة�محاسب�إداري  -

  .رتبة�محاسب�إداري�رئ���� -
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  :سلك�مساعدي�امل�ندس�ن�����عالم���� *
  .1رتبة�مساعد�م�ندس�مستوى� -

  :سلك�التقني�ن�����عالم���� *
  .رتبة�تق���سام -

  :م����سلك�املعاون�ن�التقني�ن�����عال  *
  .رتبة�معاون�تق�� -

  :سلك�مساعدي�امل�ندس�ن�����حصائيات *
  .1رتبة�مساعد�م�ندس�مستوى��-

  :سلك�التقني�ن�����حصائيات *
  .رتبة�تق���سام�-

  :سلك�املعاون�ن�التقني�ن�����حصائيات *
  .رتبة�معاون�تق���-

  :سلك�الوثائقي�ن�أمناء�املحفوظات *
  .فوظاترتبة�وثائقي�أم�ن�مح�-

  :سلك�املساعدين�الوثائقي�ن�أمناء�املحفوظات *
  .رتبة�مساعد�وثائقي�أم�ن�محفوظات�-

  .رتبة�مساعد�وثائقي�أم�ن�محفوظات�رئ�����-

  :سلك�مساعدي�امل�ندس�ن����املخ���والصيانة *
  .1رتبة�مساعد�م�ندس�مستوى� -

  :سلك�التقني�ن����املخ���والصيانة *
  .رتبة�تق���سام -

  :ن�التقني�ن����املخ���والصيانةعاون�سلك�امل *

  .رتبة�معاون�تق���-

عاله،�عد�النجاح�أو���بالت�و�ن�قبل�ال��قية����الرتب�املذ�ورة����املادة��  يتم��لتحاق: 2املادة�

ـــة�التأ�يل،وفقــــا�أ�ــــ���متحــــان�امل�ــــ�� ـــ�يل��ختيــــار،عن�طر�ــــق�ال��ــــ�يل��ــــ��قائمـ و�القبــــول�ع�ــــ��سـ

  .للتنظيم�املعمول�بھ
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عاله،بموجـــب�أيـــتم�فـــتح�دورة�الت�ـــو�ن�قبـــل�ال��قيـــة��ـــ��الرتـــب�املـــذ�ورة��ـــ��املـــادة��و�ـــ���:3املـــادة�

  :و�مقرر�من�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن،يحدد�فيھ�ع���ا��صوص،مايأ�يأقرار�

   الرتبة�أو�الرتب�املعنية، -

وي�ل�ســـي���املــــوارد�ال�شــــر�ة�عـــدد�املناصــــب�املاليـــة�املفتوحــــة�للت�و�ن،املحـــددة��ــــ��املخطـــط�الســــن -

و�املتعــــدد��الســــنوات��للت�ــــو�ن�وتحســــ�ن�املســــتوى�وتجديــــد�معــــارف�واملخطــــط�القطــــا���الســــنوي�ا

ن�الســنة�املعت��ة،طبقــا�لإلجــراءات�املعمـــول� املتعاقــدين�املصــادق�عل��مــا��عنــوا املــوظف�ن�و�عــوان

  ��ا،

  مدة�الت�و�ن،�-

  تار�خ�بداية�الت�و�ن،�-

  ،)واصل�او�تناو�يمت(نمط�الت�و�ن��-

  املؤسسة�العمومية�للت�و�ن�املعنية،�-

  .قائمة�املوظف�ن�املعني�ن�بالت�و�ن�حسب�نمط�ال��قية�-
  

أعاله،للسـلطة�امل�لفـة�بالوظيفـة��3و�املقرر،املـذ�ور�ن��ـ��املـادة�أتبلغ����ة�من�القـرار��: 4املادة�

  .أيام�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ) 10(العمومية،���أجل�عشرة�
  

يجــب�ع�ــ��املصــا���املعنيــة�للوظيفــة�العموميــة�إبــداء�رأي�باملطابقــة�خــالل�أجــل�عشــرة��:5ملــادة�ا

  .من�تار�خ�استالم�القرار�أو�املقرر �،�ابتداءأيام) 10(
  

ـــ�يل��:6املــــادة� ـــ��أو�املقبولــــون�لل��قيــــة�ع�ــــ��سـ ــا��ــــ���متحــــان�امل�ـ يلــــزم�املوظفــــون�النــــا��ون���ائيــ

      .      عاله،بمتا�عـــة�دورة�الت�ـــو�ن�املنصـــوص�عل��ـــا�ل�ـــذا�الغـــرضأاملـــادة��ختيــار��ـــ��الرتـــب�املـــذ�ورة��ـــ��

ـــتدعاء�فـــــردي� ـــطة�اســ ـــل�ال��قيـــــة�بواســ   �علـــــم��دارةاملســـــتخدمة�املعنيـــــ�ن�بتـــــار�خ�بدايـــــة�الت�ـــــو�ن�قبــ

  .خرى�مالئمة،عند��قتضاءأية�وسيلة�و�بأأ
  

  :�ن��تيةللت�و العمومية��،�املؤسساتتضمن�الت�و�ن�قبل�ال��قية�:7املادة�
  

  :بال�سبة�لرتب�متصرف�ومساعد�متصرف�وم��ق��دارة *

  املدرسة�الوطنية�لإلدارة، -

  املتواصل،�جامعة�الت�و�ن -

  �ليات�ا��قوق�با��امعات، -

  ،)بال�سبة�لرتبة�م��ق�إدارة�( املعا�د�الوطنية�املتخصصة�للت�و�ن�امل���لل�سي�� -
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وتجديـــد�معــــارف�م��اعـــات�املحليـــة�وتحســـ�ن�مســـتو�ا��ماملراكـــز�الوطنيـــة�لت�ـــو�ن�مســـتخدمي�ا��م -

  ،)بال�سبة�لرتبة�م��ق��دارة(

  .الديوان�الوط���لتطو�ر�الت�و�ن�املتواصل�وترقيتھ -
   

تق�ــ���ــ���عــالم���ــ���اون و�اتــب�مدير�ــة�ومعــ�بال�ســبة�لرتــب�عــون�إدارة�و�اتــب�مدير�ــة�رئ��ــ��*

  :خ���والصيانة��امل�ومعاون�تق�������حصائيات�ومعاون�تق���

  ،املتخصصة����الت�و�ن�امل���لل�سي�� املعا�د�الوطنية -

  ،)باست�ناء�رتبة��اتب�مدير�ة�رئ����(مراكز�الت�و�ن�امل���والتم��ن��-

  . املراكز�الوطنية�لت�و�ن�مستخدمي�ا��ماعات�املحلية�وتحس�ن�مستو�ا��م�وتجديد�معلوما��م�-
  

  :ومحاسب�إداري بال�سبة�لرتب���محاسب�إداري�رئ�����*

  فحسب،) رتبة�محاسب�إداري�رئ����(�ليات�العلوم��قتصادية�والتجار�ة� -

  جامعة�الت�و�ن�املتواصل، -

  امل���لل�سي��،لت�و�ن�املتخصصة�لاملعا�د�الوطنية� -

   .س�ن�مستو�ا��م�وتجديد�معارف�محمستخدمي�ا��امعات�املحلية�وتاملراكز�الوطنية�لت�و�ن� -
  

مـ�ن�محفوظـات�ومسـاعد�أمـ�ن�محفوظـات�ومسـاعد�وثـائقي�أوثـائقي��بال�سبة�لرتـب*

  :م�ن�محفوظات�رئ����أوثائقي�
  أقسام�علم�اقتصاد�املكتبات�با��امعات، -

  �ليات�العلوم���سانية، -

  ،)رتبة�مساعد�وثائقي�أم�ن�محفوظات(املعا�د�الوطنية�املتخصصة�للت�و�ن�امل���لل�سي��� -

  .لت�و�ن�املتواصل�وترقيتھالديوان�الوط���لتطو�ر�ا -
  

  :وتق���سام�����حصائيات�1بال�سبة�لرتب���مساعد�م�ندس�مستوى�*

  املدرسة�الوطنية�العليا�لإلحصاء�وافقتصاد�التطبيقي، -

  �قتصادية�والتجار�ة،��ليات�العلوم -

  .جامعة�الت�و�ن�املتواصل -
  

  :���والصيانةوتق���سام����املخ�1بال�سبة�لرتب���مساعد�م�ندس�مستوى�*

  ال�ليات�ال���تتضمن�الت�و�ن����التخصص، -
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) رتبـة�تق�ـ��سـام( املعا�د�الوطنية�املتخصصة�للت�ـو�ن�امل�ـ��ال�ـ��تضـمن�الت�ـو�ن��ـ��التخصـص -

  .فحسب
  

ـــل�أو�تنـــــــــاو�ي�:8املــــــــادة� ـــ�ل�متواصـــــ ـــل�ال��قيــــــــة��شـــــ ـــنظم�الت�ــــــــو�ن�قبــــــ دروســــــــا�نظر�ـــــــــة��،�و�شــــــــمليـــــ

  .ومحاضرات�من��ية�وتر�صا�تطبيقيا

  .خذ�رأي�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العموميةأ ،��عدعدكما�يمكن�تنظيمھ�عن��ُ    
  

  :يأ�ي�،�كماو���  تحدد�مدة�الت�و�ن�قبل�ال��قية����الرتب�املذ�ورة����املادة�:9املادة�
  

  :تيةأش�ر�بال�سبة�للرتب��) 9(�سعة� *

  متصرف، -

  مساعد�متصرف، -

  وثائقي�ام�ن�محفوظات، -

  .ي�أم�ن�محفوظات�رئ����مساعد�وثائق -
  

  :ش�ر�بال�سبة�للرتب��تيةأ) 7 ( سبعة*

  ����عالم����،�1مساعد�م�ندس�مستوى��-

  ����حصائيات،�1مساعد�م�ندس�مستوى� -

  .���املخ���والصيانة�1مساعد�م�ندس�مستوى� -
  

  :أش�ر�بال�سبة�للرتب��تية) 6(ستة*

  م��ق�إدارة، -

  عون�إدارة، -

  ،�اتب�مدير�ة -

  �اتب�مدير�ة�رئ����، -

  محاسب�إداري، -

  محاسب�إداري�رئ����، -

  تق���سام�����عالم����، -

  معاون�تق�������عالم����، -

  تق���سام�����حصائيات، -

  معاون�تق�������حصائيات، -

  مساعد�وثائقي�أم�ن�محفوظات، -
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  تق���سام����املخ���والصيانة، -

  .والصيانةمعاون�تق������املخ��� -
  

يخضع�املوظفون�املعنيون�بـالت�و�ن�خـالل��ـذه�الف�ـ�ة�إ�ـ��النظـام�الـداخ���ملؤسسـات��:10املادة�

  .الت�و�ن
  

صـل��ـذا�القـرار،و�تم�تفصـيل�محتوا�ـامن�طــرف�أت��ـق�بـرامج�الت�ـو�ن�قبـل�ال��قيـة�ب�:11املـادة�

  .أعاله�7املؤسسات�العمومية�للت�و�ن�املذ�ورة����املادة�
  

يتـــو���تـــأط���ومتا�عـــة�املـــوظف�ن�أثنـــاء�الت�و�ن،أســـاتذة�التعلـــيم�للمؤسســـات�العموميـــة� :12املـــادة�

  .أو��طارات�املؤ�لة�للمؤسسات�و�دارات�العمومية/أعاله�و�7للت�و�ن�املذ�ورة����املادة�
  

ال��قيـــة�إ�ـــ��الرتـــب�املـــذ�ورة��ـــ��املـــادة��و�ـــ���،�قبـــليلـــزم�املوظفـــون�املعنيـــون�بـــالت�و�ن :13املـــادة�

  .تقر�ر���اية�الت�و�ن�حول�املوضوع�لھ�صلة�ب��نامج�الت�و�ن�،�بإعدادعالهأ
  

يـــتم�تقيـــيم�املعـــارف�حســـب�مبـــدأ�املراقبـــة�البيداغوجيـــة�املســـتمرة�و�شـــمل�امتحانـــات��:14املـــادة�

  . دور�ة����ا��انب�النظري�والتطبيقي
  

  ��املـــادة��و�ـــ��أعـــاله،تـــتم�كيفيـــات�تقيـــيم�الت�ـــو�ن�قبـــل�ال��قيـــة��ـــ��الرتـــب�املـــذ�ورة��ـــ�:15املـــادة�

  :كما�يأ�ي

  ،1معدل�املراقبة�البيداغوجية�املستمرة�ملجموع�الوحدات�املدرسة،املعامل� -

  ،1 ،�املعاملعالمة�ال��بص�التطبيقي -

  .2 ،�املعاملعالمة�تقر�ر���اية�الت�و�ن -
  

ن�معـــدال�عامـــا�يـــتم�إعـــالن�النجـــاح�ال��ـــا�ي��ـــ��الت�ـــو�ن�قبـــل�ال��قيـــة�للمـــوظف�ن�ا��ـــائز��:16املـــادة�

  الت�ـــو�ن�طـــرف���نـــة���ايـــة��،�مـــنأعـــاله��15ـــ��التقيـــيم�املـــذ�ور��ـــ��املـــادة���10/20ســـاوي�أو�يفـــوق�

  : تت�ون�من�ال��

  ،و�ممثل�ا�املؤ�ل�قانونا،رئ�ساأالسلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن� -

  مدير�املؤسسة�العمومية�للت�و�ن�املعنية�او�ممثلھ، -

  .التعليم�للمؤسسة�العمومية�للت�و�ن�املعنيةعن�سلك�أساتذة�) 2(ممثل�ن� -

غ����ة�من���
َ
عـده�ال��نـة�املـذ�ورة� تبل

ُ
  املركز�ـة�املصـا����،�إ�ـ�عـالهأمحضـر�النجـاح�ال��ـا�ي�الـذي��

   .أيام،ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ)  8 (جل�ثمانيةأا��الة،��� املحلية�للوظيفة�العمومية،حسب�أو 
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م�مدير�املؤسسة�الع�:17املادة
َ
مومية�للت�و�ن�املعنيـة�عنـد���ايـة�الت�ـو�ن،�شـ�ادة�للمـوظف�ن��سل

  .النا���ن���ائيا،�ع���أساس�محضر���نة���اية�الت�و�ن
  

ـــل�ال��قيــــــة،�إ�ــــــ��الرتــــــب��:18املــــــادة� ــا��ــــــ��دورة�الت�ــــــو�ن�قبـــ ير�ــــــ��املوظفــــــون�املعلــــــن�نجــــــاح�م���ائيــــ

  .املقصودة
  

  .ر�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةي�شر��ذا�القرار����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�و �:19املادة�
  

  

  .2019د�سم���سنة��19املوافق��1441ر�يع�الثا�ي�عام��22حرر�با��زائر����������������������

  
  عن�الوز�ر��ول�و�تفو�ض�منھ

  املدير�العام�للوظيفة�العمومية�و�صالح��داري 

  بلقاسم�بوشمال
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  ه���1441ذو�ا���ة�عام��19حد�         46  ا��ر�دة�الرسمية�العدد

  م��������2020غشت�سنة��8املوافق�              
  

  

  

  

  
  

  إن�الوز�ر��ول،
  منھ،) 2الفقرة�(  143و��4-99بناء�ع���الدستور،السيما�املادتان� -

ن�واملتضـمن�قـانو �1966يونيو�سـنة��8املوافق��1386صفر�عام��18املؤرخ�����156 – 66و�مقت�����مر�رقم��-

  واملتمم،�،�املعدلالعقو�ات

�1988جـــــانفي�ســـــنة��26املوافـــــق��1408جمـــــادى�الثانيـــــة�عـــــام��7املـــــؤرخ��ـــــ���07-88و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم� -

  واملتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،

  1998يونيــــــــــو�ســـــــــــنة�27املوافـــــــــــق��1419ر�يــــــــــع��ول�عــــــــــام��3املــــــــــؤرخ��ـــــــــــ���06-98و�مقت�ــــــــــ���القــــــــــانون�رقـــــــــــم��-

  القواعد�العامة�للط��ان�املد�ي،�املعدل�واملتمم،الذي�يحدد��

�2004غشــــــت�ســــــنة��7املوافــــــق��1422جمــــــادى��و�ــــــ��عــــــام��17املــــــؤرخ��ــــــ���13 -01 و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  واملتمم،�،�املعدلواملتعلق�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ

�2004غشــــت�ســــنة��14ق�املوافــــ�1425جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��27املــــؤرخ��ــــ���08-04و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم��-

  واملتمم،�،�املعدلواملتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة

   2006يونيـــــــــو�ســـــــــنة��15املوافـــــــــق��1427 عامجمـــــــــادى�الثانيـــــــــة�19املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���03-06و�مقت�ـــــــــ����مـــــــــر�رقـــــــــم� -

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1432عـــــام��رجـــــب�20املـــــؤرخ��ـــــ���10 -11 و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم -

  بالبلدية�

  2012ف��ايــــــــر�ســــــــنة��21املوافــــــــق��1433ر�يــــــــع��ول�عــــــــام��28املــــــــؤرخ��ــــــــ����07-12و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم� -

  واملتعلق�بالوالية،�

  واملتعلق�بال��ة،�2018يوليو�سنة�2املوافق��1439شوال�عام��11املؤرخ�����11-18و�مقتض�القانون�رقم�

�2013غشــت�ســنة��4املوافــق��1434رمضــان�عــام��26املــؤرخ��ــ���293 – 13 و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم -

  ،2005مايو�سنة��23بجنيف�بتار�خ��،�املعتمدة)2005(واملتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�الدولية�

د�ســم���ســنة��28املوافــق��1441املــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

ه1441ذو�ا���ة�عام��18مؤرخ�����225 -20مرسوم�تنفيذي�رقم�  

،�يتضمن�تخفيف�نظام�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�2020غشت�سنة��8املوافق��
وم�افحتھ�)  19–كوفيد�( ف��وس�كورونا  
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يونيـــــــــو��23املوافـــــــــق��1441املـــــــــؤرخ��ـــــــــ��أول�ذي�القعـــــــــدة�عـــــــــام��163 -20 و�مقت�ـــــــــ���املرســـــــــوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم -

  ،،�املعدلواملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة�2020سنة

�2020ســــنة��مــــارس�21املوافــــق��1441عــــام��رجــــب�26املــــؤرخ��ــــ���69 -20رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ــــ���املرســــوم�ال -

وم�افحتــــــھ،ومجموع�النصــــــوص�) 19 –�وفيــــــد�( علــــــق�بتــــــداب���الوقايــــــة�مــــــن�ان�شــــــار�و�ــــــاء�الف�ــــــ�وس��ورونــــــاواملت

  الالحقة�بھ،

  :يــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــم�مايـــــــــــــــــــــيرس
  

راقب�لتداب���تخفيف�نظام�الوقاية�والـم ��دف��ـذا�الــمـرسـوم�إ���التنـفـيـذ�التـدر�ـجـي:املادة��و��

 باألح�ـــام�الراميـــة��دوم�افحتـــھ،�وذلـــك��ـــ��ظـــل�التقيـــ) 19–�وفيـــد(مـــن�ان�شـــار�و�ـــاء�ف�ـــ�وس��ورونـــا�

  .إ���ا��فاظ�ع�����ة�الـمواطن�ن�وحماي��م�من�أي�خطر�الن�شار�و�اء�ف��وس��ورونا
  

  ل��ول ــــــــــالفص
  ةـــــــــــــام�عامـــــــــــــــأحك�

  

ـــل�بأح�ــــــــــام�املــــــــــادة�2020غشــــــــــت�ســــــــــنة��31إ�ــــــــــ��غايــــــــــة��9ّمــــــــــدد،�ابتــــــــــداء�مــــــــــن�ي :2املــــــــــادة�    2،العمـــــــ

 يوليـو�سـنة�27الــموافق��1441ذي�ا���ـة�عـام� 6املـؤرخ��ـ���207-20من�الـمرسوم�التنفيذي�رقـم�

ــــز�ي�امل���ـــ�،�مـــع��عـــديل�أوقاتـــھ�مـــ�2020 ــــر�ا��ـ ــــاله،�املتعـلـقــــة�بتـدابـيــــر�ا��ـجـ ــــور�أعـ ن�الســـاعة�واملــذكـ

من�صـباح�يـوم�الغـد،�املطبقـة�ع�ـ��واليـات�) 6(ليال�إ���غاية�الساعة�السادسة�) 11(ا��ادية�عشر�

أدرار،�والشـــلف،�و�غـــواط،�وأم�البــــوا��،�و�اتنـــة،�و�جايــــة،�و�ســـكرة،�و�شــــار،�والبليـــدة،�والبــــو�رة،�

ـــاس،�وعنابــــــــة،�وقســــــــنطينة،�واملديــــــــة،�وامل ســــــــيلة،�وا��زائــــــــر،�وا��لفــــــــة،�وســــــــطيف،�وســــــــيدي�بلعبـــــ

ومعسكــــــــر،�وورقـــــــلة،�وو�ــــــــران،�و�ــــــــرج�بـــــوعر�ر�ج،�و�ـــــومرداس،�وت�سمســـــيلت،�والـــــوادي،�وخ�شـــــلة،�

  .وسوق�أ�راس،�وت�بازة،�وغل��ان

نـــــھ،�يمكـــــن�الـــــوالة،�و�عـــــد�موافقـــــة�الســـــلطات�الــــــمختصة،
ّ
ـــ��تقتضـــــ��ا��غ�ـــــ��أ ــاذ��ـــــل�التـــــداب���ال�ــ اتخـــ

أو�ضــبط�أوقــات���ــر�م���ــ��جز�ــي�أو�ك�ــ���الوضــعية�ال�ــ�ية�ل�ــل�واليــة،�ال�ســيما�إقــرار�أو��عــديل

  .ا�للعدوى �س��دف�بلدية�أو�م�انا�أو�حيا،�أو�أك��،��ش�د�بؤر 
  

ـــام�الـــــــــــمادة��2020غشــــــــــت�ســــــــــنة��31إ�ــــــــــ��غايــــــــــة��9،ابتــــــــــداء�مــــــــــن�يمدد :3املــــــــــادة� ـــل�بأح�ـــــــ    4العمـــــــ

يوليـــو��27الـــموافق��1441ذي�ا���ــة�عــام��6املـــؤرخ��ــ���207-�20ــ��� لـــمرسوم�التنفيــذي�رقــمامــن�

ي�مومـعــاملــذ�ور�أعــاله،�الـــمتعلقة�بــإجراء��عليــق��شــاط�النقــل�ا��ضــري�لأل��ـــاص،�ال2020 ةســن

 .أعاله�2وا��اص،�خالل�العطل��سبوعية����الواليات�الـمذ�ورة����الـمادة�
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  الفصـــــــــــــــل�الثــــــــــــــــــا�ي

  دـــــــام�تتعلق�باملساجـــــــــــــــــــــــأحك
  

الـفــتــــح�التــدر����والـــمراقب�للمســاجد،�وذلــك� 2020غــشـــت�سـنـــة��15يتــــم،�ابـتــــداء�مــــن� : 4ة�املــاد

ـــل�التقيـــــ ـــاء��د�ـــــ��ظــ ـــة�مـــــن�ان�شـــــار�و�ــ ـــة�وا��مايــ بالتـــــداب���وال��وتو�ـــــوالت�ال�ـــــ�ية�املتعلقـــــة�بالوقايــ

  .)19–�وفيد�(ف��وس��ورونا�
  

�2الـــمذ�ورة��ــ��الـــمادة�) 29(والعشــر�ن� عيطبــق�إجــراء�فــتح�الـــمساجد��ــ��الواليــات�ال�ســ :5املــادة�

ـــل�بال�ســــبة�لصــــلوات�1000أعــــاله،�و�خــــص�املســــاجد�ال�ـــــ��ل�ــــا�قــــدرة�اســــ�يعاب�تفـــــوق� الظ�ـــــر� مّصـ

  ،�ع�ــــــــ��مــــــــدى��ــــــــل�أيــــــــام��ســــــــبوع،�باســــــــت�ناء�يــــــــوم�ا��معــــــــة� اوالعصــــــــر�والـــــــــمغرب�والعشــــــــاء�حصــــــــر�

  . الذي�ستؤدى�فيھ�صلوات�العصر�والـمغرب�والعشاء�فقط

ـــتح،�الــــــــمساجد�ال�ـــــــ��تفـــــــوق�قـــــــدرة� �خـــــــرى،�يخـــــــص) 19(ت�ال�ســـــــع�عشـــــــرة�و�ـــــــ��الواليـــــــا إجـــــــراء�الفــــ

مّصــل،�بال�ســبة�للصــلوات�ا��مــس�اليوميــة،�وذلــك�ع�ــ��مــدى��ــل�أيــام��ســبوع،��1000اســ�يعا��ا�

  .باست�ناء�يوم�ا��معة�الذي�ستؤدى�فيھ�صلوات�العصر�والـمغرب�والعشاء�فقط
  

�،�بموجـــبأعـــاله�5و��4نصـــوص�عليـــھ��ـــ��أح�ـــام�املـــادت�ن�جد�امليطبـــق�إجـــراء�فـــتح�الــــمسا :6املـــادة�

  .قرار�من�الوا���يلصق�عند�مدخل�املساجد

تحــــــت�رقـــــــــابة�وإشــــــراف�الـمـديــر�ــــــــن�الـــــــوالئي�ن�للـشــــــــؤون�الـديـنـــــــية��ديـــــتم�الفتـــــــــح�الـمبـــــــــرمج�لـــلـــمساجـــــــ

ــــــاجد�واللــجــــــان�الــمسـ ـــن�خـــــــالل�مــوظفــــــي�الــمـسـ ـــ ـــاف،�مـ جــــــدية،�وذلــــــك�بـالت�ـــــــسيق�الوثيـــــق�مـــــع�و�وقــــ

مصــا���ا��مايــة�املدنيــة�ومصــا���الـــمجالس�الشــعبية�البلديــة،�ومســا�مة���ــان��حيــاء�وا��ركــة�

  .ا��معو�ة�الـمحلية
  

ـــل�التقيـــــ�:7املـــــادة� ـــاميطبـــــق�إجـــــراء�فـــــتح�الــــــمساجد��ـــــ��ظــ ـــعھ��د�بنظــ ـــا�ي�الـــــذي�تضــ الــــــمرافقة�الوقــ

   : أعاله،�والذي��شمل�ال�سيما�6مادة�من�الـ��2طراف�الـمذ�ورة����الفقرة�

ـــل�ســــــ��م�عــــــن� - ســـــنة،�و��ــــــ�اص�الــــــذين��عــــــانون��15منـــــع�دخــــــول�ال�ســــــاء،�و�طفــــــال�الـــــذين�تقـــ

  �شاشة���ية،�

  الـمصليات�والـمدارس�القرآنية،� غلق�قاعات�الصالة�و -

  غلق�أماكن�الوضوء،� -

  ارتداء�القناع�الوا���إجبار�ا،� -

  ال��صية،��استعمال�الـمص���ل��ادتھ -

  ع����قل،�) م1.5(احـــتـــرام�الــتـبـــاعد�ا��سدي�ب�ن�الـمصل�ن�بمسافــة�مــتــر�ونصف� -
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  إلصاق�إرشادات�التذك���بتداب���الوقاية�ال��ية، - 

تنـــظـيـــم�الــدخـــول�ع�ـ��نــحـــو��سمـــح�بــاحــتـــرام�الـمسافـــة�والتباعـد�ا��سـدي،�وكـذا���يئـة�الـدخول� - 

  ا��روج����اتجاه�واحد�للمرور،�من�أجل�تفادي�تال���الـمّصل�ن،�و 

  وضع�محلول�مط�ر����متناول�الـمّصل�ن،� -

  منع�استعمال�أج�زة�تكييف�ال�واء�والـمراوح،� -

  .ال��و�ة�الطبيعية�للمساجد�وتط����ا�الـمنتظم -
  

   .ج�زة�ا��رار�ةيخضع�الدخول�إ���الـم��د�للـمراقبة�الـمسبقةعن�طر�ق��   :8 املادة�
  

وا��مايـــة،�عنــد�ا��اجـــة،�بموجـــب� يمكـــن�الــوالة،�ز�ـــادة�ع�ــ��ذلـــك،�اتخــاذ�تـــداب���الوقايــة :9املــادة�

  .فجائية�من�أجل�التحقق�من�مدى�التقي�وضعھ قرار،�والقيام��عمليات�تفت�ش
  

  الثـــــــــــــــــــل�الثــــــــــــــــالفص
  ق�بالشواطئام�تتعلـــــــــــــــــــــــــأحك

  ھـــــــــــــــــام�وال��فيـــــــــــــــــــــن�ال���ة�والراحة�وفضاءات��ستجمــــــــــــــوأماك

  ار�ةـــــــــــــــــــــــــــو�عض���شطة�التج
  

ـــل�التقيــــ الـــــمواطن�ن،�� يمكــــن: 10املــــادة� وال��وتو�ــــوالت�ال�ــــ�ية�للوقايــــة��د�الصــــارم�بالتــــداب�� ظـ

 2020غشـــــــت�ســـــــنة��15،�ابتـــــــداء�مـــــــن�)19–�وفيـــــــد(مـــــــن�ان�شـــــــار�و�ـــــــاء�ف�ـــــــ�وس��ورونـــــــا��وا��مايـــــــة

ـــة�وفضـــــــاءات��ســـــــتجمام� ـــة�والراحــــ الــــــدخول�إ�ـــــــ��الشـــــــواطئ�الــــــــمرخصة�والــــــــمراقبة،�وأمـــــــاكن�ال���ــــ

  وال��فيــھ،�مــع��متثــال�لنظــام�الـــمرافقة�الوقــا�ي�الــذي�تضــعھ�الســلطات�الـــمحلية،�والــذي��شــمل،

  :ال�سيما

   ،ع�الوا���إجباري ارتداء�القنا -

  ع����قل،�) م1.5(اح��ام�التباعد�ا��سدي�بمسافة�م���ونصف� -

ـــاط�الــــــــدخول�-  ـــف�نقــــ ـــة�ال�ــــــــ�ية�ع�ـــــــ��مســـــــتوى�مختلـــــ   إلصـــــــاق�إرشـــــــادات�للتــــــــذك���بتـــــــداب���الوقايــــ

  إ����ماكن،�

  تنظيم�أماكن�مناسبة�لركن�السيارات،� -

�مايـــة�الــــمدنية،�عنـــد�الضـــرورة،�قيـــاس�درجـــة�حـــرارة�الــــمصطاف�ن،�مســـبقا،�مـــن�قبـــل�عناصـــر�ا� -

  ع���مستوى�مداخل�الشواطئ�عن�طر�ق��ج�زة�ا��رار�ة،

  �قنعة�أو�القفازات�أو�الـمناديل�الـمستعملة من توف���صناديق�مخصصة�للتخلص - 
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ـــيم�إعــــــــادة�فــــــــتح�الشــــــــواطئ�وأمــــــــاكن ي�لــــــــف :11املــــــــادة� ـــة�وفضــــــــاءات��الــــــــوالة�ب�نظـــــ ـــة�والراحـــــ ال���ـــــ

  .�جيا�ستجمام�وال��فيھ،تدر 
  

غشـــت�ســـنة��15يـرخــــص�بـاسـ�ئـنــــاف��شـــاط�الفنـــادق�والــــمقا���ّوالــــمطاعم�ابتـــداء�مـــن� :12املـــادة�

ر�و�ــــاء�إن�شــاو�بقــى�خاضــعا�لتطبيــق�التــداب���وال��وتو�ــوالت�ال�ــ�ية�للوقايــة�وا��مايــة�مــن�،2020

  :الذي��شمل�ع���ا��صوص) 19–كــوفيــد(فيـروس�كــورونـا�

  ��إجبار�ا،�ارتداء�القناع�الوا� -

  خارج�الـمحل، تنظيم�التباعد�ا��سدي�داخل�و -

ــ��الفضــــاءات�- إســــتخدام�الشــــرفات�مــــن�بــــاب��ولو�ــــة�واســــتغالل�طاولــــة�واحــــدة�مــــن�بــــ�ن�اث�تــــ�ن��ــ

  الداخلية،�

  وضع�مم��ات�مط�رة�لألحذية�عند�الـمداخل،�-

  الكرا����والـمعدات��خرى، التط����الـمنتظم�لألماكن�والطاوالت�و-

  ظيف�الـمنتظم�لألقمشة�والـمناشف�و�ذالت�العمل،التن-

  وضع�محلول�مط�ر����متناول�الـز�ائن،�-

  منع�استعمال�أج�زة�تكييف�ال�واء�والـمراوح،�-

  .ال��و�ة�الطبيعية�لألماكن-
  

ـــة�ّع�ـــــ��مســـــتوى�الفنـــــادق�والــــــمقا���/يمنـــــع�تنظـــــيم�ا��فـــــالت�و :13املـــــادة�  ـــمناسبات�العائليــ أو�الـــ

  .والـمطاعم
  

يمكن�الوالة،�ز�ادة�ع���ذلك،�اتخـاذ�تـداب���الوقايـة�وا��مايـة،�عنـد�ا��اجـة،�بموجـب� : 14ة�املاد

د�بالنظــــام�الــــذي�تــــم�قــــرار،�والقيــــام��عمليــــات�تفتــــ�ش�فجائيــــة�مــــن�أجــــل�التحقــــق�مــــن�مــــدى�التقيــــ

  .وضعھ

  الفصــــــــــــــــل�الرابـــــــــــــــع
  ةــــــــــــام�مختلفــــــــــــــــــــــــــأحك

  

ـــ�ن�ع�ــــــــ��الـــــــوالة�الســـــــ�ر�ع�ــــــــ��فـــــــرض�التقيـــــــد�الصــــــــارم: 15املـــــــادة� ـــة�وا��مايــــــــة� يتعــــ بتـــــــداب���الوقايــــ

  .الـمنصوص�عل��ا����أح�ام��ذا�الـمرسوم

و���أح�ام��ذا�الـمرسوم،�عند�ا��اجة،�بموجب�قــرار�وزاري�مـشــتــرك�بــ�ن�الــــوزراء�ت�:16املادة�

  .والـجماعات�الـمحلية�والشؤون�الدي�ية�و�وقاف�والسياحة�وال��ةالـمـكــلـفــ�ن،�بـالــداخـلــية�
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ال�ــ�ية�للوقايــة�وا��مايــة�مــن�ان�شــار� �ــ��حالــة�عــدم��متثــال�للتــداب���وال��وتو�ــوالت :17املــادة�

،�أو��ـــ��حالــــة�التبليــــغ�عــــن�أي�عـــدوى،�يــــتم��عــــالن�عــــن�الغلــــق�)19–�وفيــــد�( و�ـــاء�ف�ــــ�وس��ورونــــا

  .الفوري�لـم�ان�الصالة
  

دون��خالل�بالعقو�ات�الـمنصوص�عل��ـا��ـ��ال�شـر�ع�والتنظـيم�الــمعمول���مـا،�يـؤدي� :18املادة�

عــدم��متثــال�للتــداب���وال��وتو�ــوالت�ال�ــ�ية�للوقايــة�وا��مايــة�مــن�ان�شــار�و�ــاء�ف�ــ�وس��ورونــا�

  .أو�توقيف�ال�شاط�الـمع��/،�إ���الغلق�الفوري�للفضاء�و)19–�وفيد(
  

ـــام�الـــــــــــــــــمادة�تلـ :19املــــــــــــــادة�   الــــــــــــــــمؤرخ�207 -20 مــــــــــــــــن�الـــمرســـــــــــــــوم�التنفيــــــــــــــذي�رقــــــــــــــم�3غــــــــــــــــى�أحـكـــــــــــــ

واملذ�ور�أعاله،�الـمتعلقة�بمنع�حركة��2020يوليو�سنة��27الـموافق��1441ذي�ا���ة�عام������6

  .أعاله�2الـمرور،�بما�ف��ا�السيارات�ا��اصة،�من�وإ���الواليات�الـمذ�ورة����الـمادة�
  

ـــميّ �شـــــــر��ـــــذا�املـرســــــــوم�فـــــــي�ا��ــــــــر�دة�الــــــر�يــ�: 20املـــــادة� ل��م�ور�ـــــة�ا��زائر�ـــــة�الديمقراطيــــــة�ة�ســ

  الشعبية�

  .2020غشت�ّسنة��8املوافق��1441ذي�ا���ة�عام��18ر�با��زائر����حر ��������������

            

  عبد�العز�ز�جراد          
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  ه1442محرم�عام���11حد�              50ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  2020غشت�سنة��30املوافق�              

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه1442ذي�ا���ة�عام��25بموجب�مرسوم�رئا����مؤرخ����

،بصفتھ�مديرا�عاما�د�يوسف�عزوزةـــــــالسي،تن���م�ام�2020غشت�سنة��15املوافق��

  للديوان�ا����والعمرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ه1442ذي�ا���ة�عام��25مرسوم�رئا����مؤرخ����

  ير�العام،�يتضمن�إ��اء�م�ام�املد2020غشت�سنة��15املوافق�

  للديوان�ا����والعمرة
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  ه1442محرم�عام���12ثن�ن�               51ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  2020غشت�سنة��31املوافق�               

  

  

  

  

  

  

  
          

  ة،�ـــــــــــــــإن�رئ�س�ا��م�ور�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،�  -
  منھ،) �و���الفقرة(  143و��6-91  و�ــناء�عــ���الــدسـتــور،�ال�سيـمــا�الــمــادتــان -

الـــمتعلق� و1990غشـت�سـنة�15الـــموافق� 1411 ام�محــرم�عـ�24خ��ـ��الــمؤر �21–90و�مقت�ـ���القــانون�رقـم� –

   ل�واملتمم،باملـحاسبة�العمومية،�املعد

والــمتعلق��1990غشـت�سـنة��18الــموافق� 1411عـام�محـرم��27خ��ـ��الــمؤر �22–90و�مقت����القانون�رقم��- 

  واملتمم،�،�املعدلالتجاري بال��ل�

واملتعلـــــق��1995ينـــــاير�ســـــنة��25املوافـــــق� 1415  شـــــعبان�عـــــام��23رخ��ـــــ��الــــــمؤ �07–95و�مقت�ـــــ����مـــــر�رقـــــم��-

  املعدل�واملتمم،بالتأمينات،�

واملتعلـق�بمجلـس��١995يوليـو�سـنة��17املوافـق��1416صـفرعام��19خ��ـ��الــمؤر �20–95و�مقت�����مر�رقـم� -

  املعدل�واملتمم،املـحاسبة،�

واملتعلـق� 2003يوليـو�سـنة��19فـق�املوا 1424 عـام�و�ـ��جمـادى��19خ��ـ��الـمؤر �03–03و�مقت�����مر�رقم��-

  ل�واملتمم،باملنافسة،�الـمعد

   2004يونيــــــو�ســــــنة�23املوافــــــق���1425جمــــــادى��و�ــــــ��عــــــام���5ــــــ�� خالـــــــمؤر  02–04و�مقت�ـــــ���القــــــانون�رقــــــم��-

  ل�واملتمم،�و���القواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�املعدالذي�يحدد

غشـت�ســنة��14الثانيــة�الــموافق��1425جمــادى�الثانيـة�عـام���27ـ��خ�الــمؤر �08–04و�مقت�ـ���القـانون�رقــم��-

  ،ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمّعدل�والـمتم�والـمتعلق��شروط 2004

واملتعلـــق� 2006ف��ايـــر�ســـنة� 20الــــموافق� 1427عـــام�محـــرم��21خ��ـــ��الــــمؤر 01–06و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم��-

  ل�واملتممبالوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ،�املعد

�2007نــــــوفم���ســــــنة��25الـــــــموافق�1428عــــــام��ذي�القعــــــدة�15خ��ــــــ��الـــــــمؤر �11–07و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  ل،واملتضمن�النظام�املـحاس���املا��،�املعد

  ه�1442محرم�عام�����12 خؤر م�237-20رئا����رقم���مرسوم�

،�يحدد�التداب���ا��اصة�املكيفة�إلجراءات�إبرام�2020غشت�سنة� 31املوافق�� 

  الصفقات�العمومية����إطار�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا
  .وم�افحتھ) 19 -كوفيد�(
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واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1432رجـــــب�عـــــام��20املـــــؤرخ��ـــــ���10 -11 و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم -

   ،بالبلدية

  2012ف��ايــــــــر�ســــــــنة��21املوافــــــــق��1433ر�يــــــــع��ول�عــــــــام��28املــــــــؤرخ��ــــــــ����07-12و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم� -

  واملتعلق�بالوالية،�

�املعــدل�،واملتعلــق�بال�ــ�ة�2018يوليــو�ســنة�2املوافــق��1439شــوال�عــام��11املــؤرخ��ــ���11-18القــانون�رقــم��-

  واملتمم،

ســــ�تم���ســــنة��16ملوافــــق�ا�1436ذي�ا���ــــة�عــــام��2خ��ــــ��املــــؤر �247–15و�مقت�ــــ���الـــــمرسوم�الرئا�ــــ���رقــــم�-

  ،والـمتضمن�تنظيم�الصفقات�العمومية�وتفو�ضات�املرفق�العام 2015

�2020ســــنة��مــــارس�21املوافــــق��1441عــــام��رجــــب�26املــــؤرخ��ــــ���69 -20رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ــــ���املرســــوم�ال -

  املتمم،املعدل�و وم�افحتھ،) 19 –�وفيد�( علق�بتداب���الوقاية�من�ان�شار�و�اء�الف��وس��وروناواملت

  :يــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــم�مايـــــــــــــــــــــيرس
  

تحديد�التداب���ا��اصة�املكيفة�إلجراءات�إبـرام�الصـفقات��إ����دف��ـذا�الــمـرسـوم�:املادة��و��

   .م�افحتھو ) 19  –كـــوفـيــد�(العمومية����إطار�الـوقــايــة�مــن�ان�ـشــار�و�ـاء�فيـروس�كــورونــا�
  

ذي�ا���ـة���2ـ���247 -15الرئا�ـ���رقـم�مـن�الــمرسوم���3غض�النظر�عـن�أح�ـام�املـادة��: 2املادة�

ـــاء��2015ســـ�تم���ســـنة��16املوافـــق��1436عـــام� ــــن�انـ�ـشـــــار�و�ــ ـــة�مـ واملـــذ�ور�أعـــاله،�و�ـــ��إطـــار�الـوقــايــ

ـــــا� ل�يئــــة�العموميــــة�أو�الــــوز�ر�أو�الــــوا��،�يمكن�مســــؤول�اوم�افحتــــھ،�)19 -كـــوفـيـــــد�(فـيـــــروس�كــورونـ

ــــــــة� ـــل�إبـــــــــرام�الصفــقـ ـــات�قــبــــــ ـــــ ـــ��بـــــــدء�تــنــفــيـــــــــذ�ا��دمـ ـــل،�أن�يـــــــرخص�بالشـــــــروع��ــــ بموجـــــــب�مقـــــــرر�معلــــ

ــا��ــــو�ضــــروري�فقــــط�للتمكــــ�ن�مــــن�مواج�ــــة� و. الــعــمـومـيـــــة يـــــجب�أن�تقتصــــر��ــــذه�ا��ــــدمات�ع�ــــ��مــ

  .أعالهالظروف�املذ�ورة�

حالـــة� �ـــ� املصـــ��ة�املتعاقـــدة�واملتعامـــل�املتعاقـــد�عـــن�طر�ـــق�تبـــادل�الرســـائليث�ـــت��تفـــاق�بـــ�ن�      

  .�ست��ال�امل���املنصوص�عليھ�����ذه�املادة
  

  خ�املـــؤر �247–15مـــن�الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم�27و��21غـــض�النظـــر�عـــن�أح�ـــام�املـــادت�ن� :3 ةاملـــاد

ـــام���2ــــــ�� ـــة�عـــ اله،�يمكــــــن�املصــــــ��ة�واملــــــذ�ور�أعــــــ�2015ســــــ�تم���ســــــنة��16املوافــــــق� 1436ذي�ا���ـــ

ـــة،� ـــل�أو�مقــــــررات�معللـــ ـــة،�بموجــــــب�مقــــــرر�معلـــ   املتعاقــــــدة�القيــــــام��عــــــدة�طلبــــــات�مــــــن�نفــــــس�الطبيعـــ

  .دمع�نفس�املتعامل�املتعاق

ـــادت�ن� : 4املــــــادة� ـــن�املقــــــرر�املــــــذ�ور��ــــــ��املـــ ـــل���ــــــ�ة�مـــ إ�ــــــ��مجلــــــس�مــــــن��ــــــذا�املرســــــوم�، 3 و 2ترســـ

   .املـحاسبة�وإ���الوز�ر�امل�لف�باملالية
  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

86 
 

مكن�أن�ت�ون�ا��دمات�املنفذة����إطار��ذا�املرسوم،�بصفة�است�نائية،�محل��سـو�ة�ي :5املادة�

ـــل��مــــر�بالصــــرف� ــا�مــــن�قبـ ـــل�إبــــرام�صــــفقة�ال�ســــو�ة�و�عــــد�أداء�ا��دمــــة�املصــــادق�عل��ــ ماليــــة،�قبـ

  .املختص
  

���إطار�ا��دمات�املنفذة�بموجب�أح�ام��ذا�املرسوم،�ت��م�صفقة�عمومية�ع���س�يل� :6املادة�

أش�ر�ابتداء�من�تـار�خ�توقيـع�املقـرر�املنصـوص�) 10(ة،�وم�ما�يكن�من�أمر،����أجل�عشرة�ال�سو�

   .،�املذ�ورت�ن�أعاله3و�2عليھ����املادت�ن�

مـــن�الـــــمرسوم��13عنـــدما�يتعـــدى�مبلـــغ�ا��ـــدمات�املبــــالغ�املـــذ�ورة��ـــ��الفقـــرة��و�ــــ��مـــن�املـــادة�      

ـــة�عـــــــا�2املـــــــؤرخ��ـــــــ���247 – 15الرئا�ـــــــ���رقـــــــم� �2015ســـــــ�تم���ســـــــنة��16املوافـــــــق�1436م�ذي�ا���ــــ

املــــــذ�ور�أعــــــاله،��عــــــرض�صــــــفقة�ال�ســــــو�ة�ع�ــــــ��ال�يئــــــة�املختصــــــة�بالرقابــــــة�ا��ارجيــــــة�للصــــــفقات�و 

   .العمومية،�لدراس��ا
  

يمكن�املص��ة�املتعاقدة�ال��وء�إ���ال��ا����ال�سيط�إلبرام�صفقات�عمومية��ـ��إطـار� : 7املادة�

ـــة�مـــــن�ان�شـــــار�و�ـــــاء�ف�ـــــ�وس��ورونــــــ ـــات�. وم�افحتـــــھ) 19 -�وفيـــــد�(ا�الوقايــ ـــن�أن�تـــــتم�املفاوضـــ   و�مكــ

   .ع���أساس��سعار�املتداولة����السوق 
  

ع�ـــ���يئـــات�الرقابـــة�القبليـــة�إعطـــاء�أولو�ـــة�وعنايـــة�خاصـــت�ن��ـــ��معا��ـــة�امللفـــات�يجـــب��:8املـــادة�

  .م�افحتھ و) 19 –�وفيد�(إطار�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس��ورونا��ل���ا���امل�َ� 
  

بموجــــب�قــــرار�مــــن�الــــوز�ر�امل�لــــف� كيفيــــات�تطبيــــق��ــــذا�املرســــوم،�عنــــد�ا��اجــــة�ــــ��تو  :9ادة�املــــ

  .باملالية
  

  تطبـــــــــق�أح�ـــــــــام��ـــــــــذا�املرســـــــــوم�ع�ـــــــــ��مجمـــــــــوع�ا��ـــــــــدمات�املنفـــــــــذة،�بموجـــــــــب�رخصـــــــــة� :10املـــــــــادة�

  .وم�افحتھ) 19 -�وفيد�(من�السلطة�املؤ�لة،����إطار�الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس��ورونا�
     

ـــام�الــــــــــمرسوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم�ت�:11ة�املـــــــــاد ـــام��2املـــــــــؤرخ��ـــــــــ�� 247–15طبـــــــــق�أح�ــــــ ـــة�عــــــ ذي�ا���ــــــ

واملـــذ�ور�أعـــاله،�ال�ـــ��ال�تتعـــارض�مـــع�أح�ـــام��ـــذا�املرســـوم،� 2015ســـ�تم���ســـنة��16املوافـــق�1436

   .عند�ا��اجة
  

يــــــــة�الديمقراط ا��زائر�ـــــــة�سمية�ل��م�ور�ــــــــةيـ�ـشــــــــر��ـــــــــذا�املـرســـــــــوم�فـــــــــي�ا��ـر�ـــــــــدة�الــــــــر  :12املـــــــادة�

شعبية
ّ
   .ال

  2020سنة�غشت��31املوافق��1442عام� ممحر �12حرر�با��زائر����                    

  عبد�املجيد�تبون                                                                                  
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  إن�الوز�ر��ول،�
  الية،بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�امل-

  منھ،�)2الفقرة( 143و��4-99و�ناء�ع���الدستور،ال�سيما�املادتان�-

واملتعلــــــق��1984يوليــــــو�ســــــنة��7املوافــــــق��1404شــــــوال�عــــــام��8املــــــؤرخ��ــــــ���17 – 84و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  بقوان�ن�املالية،�املعدل�واملتمم،

�2019د�سم��ســــــــنة��11افـــــــق�املو �1441ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي�عــــــــام��14املـــــــؤرخ��ــــــــ���14 -19و�مقت�ـــــــ���القـــــــانون�رقــــــــم�-

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

واملتضـمن�قـانون��2020يونيـو�سـنة�4املوافـق��1441شـوال�عـام��12املـؤرخ��ـ���07-20و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2020املالية�التكمي���لسنة�

ـــــــــــــــــــــــ��عـــــــــــــــــــــــام�370-19و�مقت�ـــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــــــــم�-     1441املـــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــ��أول�جمـــــــــــــــــــــــادى��و�

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019د�سم���سنة��28ق�املواف

    1441عــــــــــــــــــــــــــــام�ذي�القعــــــــــــــــــــــــــــدةاملــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ��أول��163 -20و�مقت�ــــــــــــــــــــــــــــ���املرســــــــــــــــــــــــــــوم�الرئا�ــــــــــــــــــــــــــــ���رقــــــــــــــــــــــــــــم�-

  املعدل،،أعضاء�ا���ومةواملتضمن��عي�ن��2020سنة��يونيو �23املوافق�

  1419ر�يــــــــــــــــــــــــــــع��ول�عــــــــــــــــــــــــــــام��19املــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ���227-98و�مقت�ــــــــــــــــــــــــــــ���املرســــــــــــــــــــــــــــوم�التنفيــــــــــــــــــــــــــــذي�رقــــــــــــــــــــــــــــم�-

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،املعدل�واملتمم،��1998يوليو�سنة��13ملوافق�ا�

  :ــــــــــــــــــــأ�يم�ما�يـــــــــــــــــــيرس

�الي�ـــ��وخمســــمائة�مليــــون م�ةاعتمــــاد�دفـــع�قــــدره�أر�عــــ�2020يل�ــــ��مــــن�م��انيـــة�ســــنة� :املـــادة��و�ــــ�

مليـــــــــون�دينـــــــــار��خمســـــــــمائة�و مالي�ـــــــــ��عـــــــــة�ورخصـــــــــة�برنـــــــــامج�قـــــــــدر�ا�أر��)دج4.500.000.000(دينـــــــــار�

ــ��النفقــــات�ذات�الطــــا�ع�ال��ــــا�ي�)دج4.500.000.000( املنصــــوص�عل��ــــا���القــــانون�رقــــم�(مقيــــدان��ــ

ـــام��12املـــــؤرخ��ـــــ���20-07 ـــمن�قـــــانون�املاليـــــة��2020يونيـــــو�ســـــنة��4املوافـــــق��1441شـــــوال�عــ واملتضــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"أ�"طبقا�ل��دول��)2020التكمي���لسنة�
  

مليـــون�دينـــار��ة�مالي�ــ��و�خمســـمائةأر�عـــقـــدره�دفـــع�اعتمــاد��2020يخصــص�مل��انيـــة�ســـنة�: 2ملـــادة�ا

ـــة�م�)دج4.500.000.000( مليــــــــــــــــون�دينــــــــــــــــار��خمســــــــــــــــمائة�و الي�ــــــــــــــــ��ورخصــــــــــــــــة�برنــــــــــــــــامج�قــــــــــــــــدر�ا�أر�عـــــــــــــ

ـــا�ع�ال��ـــــــــــــــــــــــا�ي�)دج4.500.000.000( ـــات�ذات�الطــــــــــــــــــــ   املنصـــــــــــــــــــــــوص�عل��ـــــــــــــــــــــــا�(يقيـــــــــــــــــــــــدان��ـــــــــــــــــــــــ��النفقــــــــــــــــــــ

  ه��1442محرم�عام��3مؤرخ�����232 -20قم�تنفيذي�ر مرسوم�

،��عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����2020غشت�سنة��22املوافق��
 .حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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واملتضـــمن��2020يونيـــو�ســـنة��4املوافـــق��1441شـــوال�عـــام��12املـــؤرخ��ـــ���07-�20ـــ��القـــانون�رقـــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"ب�"طبقا�ل��دول��)2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�
  

  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية : 3ملادة�ا
  

  . 2020سنة��غشت 22فق�املوا�1442عام�محرم� 3حرر�با��زائر��������  
  

  العز�ز�جرادعبد�

  

  قـــــــــــــــــــــــــــامل��
  

  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�
  

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  4.500.000  4.500.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  4.500.000  4.500.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

                                               

  )بآالف�الدنان��(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  4.500.000  4.500.000  .امل�شآت�القاعدية��قتصادية�و�دار�ة

  4.500.000  4.500.000  :............................املجمــــــــوع
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  إن�الوز�ر��ول،�
  ���تقر�ر�وز�ر�املالية،بناء�ع -

  منھ،�)2الفقرة( 143و��4-99و�ناء�ع���الدستور،ال�سيما�املادتان� -

واملتعلــــــق��1984يوليــــــو�ســــــنة��7املوافــــــق��1404شــــــوال�عــــــام��8املــــــؤرخ��ــــــ���17 – 84و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  بقوان�ن�املالية،�املعدل�واملتمم،

�2019د�سم��ســـــــنة��11املوافـــــــق��1441الثـــــــا�ي�عـــــــام�ر�يـــــــع��14املـــــــؤرخ��ـــــــ���14 -19و�مقت�ـــــــ���القـــــــانون�رقـــــــم� -

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

واملتضـمن�قـانون��2020يونيـو�سـنة�4املوافـق��1441شوال�عام��12املؤرخ�����07-20و�مقت����القانون�رقم� -

  ،2020املالية�التكمي���لسنة�

    1441و�ـــــــــــــــــــــــ��عـــــــــــــــــــــــاماملـــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــ��أول�جمـــــــــــــــــــــــادى�� �370-19و�مقت�ـــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــــــــم� -

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019د�سم���سنة��28املوافق�

    1441عـــــــــــــــــــــــــــام�ذي�القعـــــــــــــــــــــــــــدةاملـــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــــــ��أول��163 -20و�مقت�ـــــــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــــــوم�الرئا�ـــــــــــــــــــــــــــ���رقـــــــــــــــــــــــــــم� -

  املعدل،،أعضاء�ا���ومةواملتضمن��عي�ن��2020سنة��يونيو �23املوافق�

  1419ر�يـــــــــــــــــــــــــــع��ول�عـــــــــــــــــــــــــــام��19املـــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــــــــــ���227-98و�مقت�ـــــــــــــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــــــــــــوم�التنفيـــــــــــــــــــــــــــذي�رقـــــــــــــــــــــــــــم� -

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،املعدل�واملتمم،��1998يوليو�سنة��13املوافق��

  :ــــــــــــــــــــأ�يم�ما�يـــــــــــــــــــيرس
  

ا�و�ســعمائة�مليونـثمانمائــة�و�واحـد�اعتمــاد�دفـع�قـدره��2020يل�ــ��مـن�م��انيـة�سـنة� :املـادة��و�ـ�

 ا�و��ســـعمائة�ألـــفمليونـــثمانمائـــة�و�واحـــد�ورخصـــة�برنـــامج�قـــدر�ا��)دج801.900.000(دينـــار� ألـــف

املنصوص�عل��ا���القـانون�رقـم�(مقيدان����النفقات�ذات�الطا�ع�ال��ا�ي�)دج801.900.000(دينار�

ـــام��12املـــــؤرخ��ـــــ���20-07 ـــمن�قـــــانون�املاليـــــة��2020يونيـــــو�ســـــنة��4املوافـــــق��1441شـــــوال�عــ واملتضــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"أ�"ا�ل��دول�طبق�)2020التكمي���لسنة�
  

ثمانمائـة�و�واحـد�مليونـا�و�سـعمائة�ألـف�قدره�دفع�اعتماد��2020يخصص�مل��انية�سنة�: 2املادة�

ثمانمائـــة�و�واحـــد�مليونـــا�و��ســـعمائة�ألـــف�دينـــار�ورخصـــة�برنـــامج�قـــدر�ا� )دج801.900.000(دينـــار�

  ه1442محرم�عام��3مؤرخ�����233 -20تنفيذي�رقم�مرسوم�

 ،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����2020غشت�سنة��22املوافق��

 .ب��ل�قطاعحس�2020لسنة�
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ـــا�ع�ال��ـــــا� )دج801.900.000( ـــات�ذات�الطــ ــا��ـــــ��القـــــانون�رقـــــم�(ييقيـــــدان��ـــــ��النفقــ   املنصـــــوص�عل��ـــ

ـــام��12املـــــؤرخ��ـــــ���20-07 ـــمن�قـــــانون�املاليـــــة��2020يونيـــــو�ســـــنة��4املوافـــــق��1441شـــــوال�عــ واملتضــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم�"ب�"طبقا�ل��دول��)2020التكمي���لسنة�
  

  

  .بيةي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشع : 3ملادة�ا
  

    

  . 2020غشت�سنة��22املوافق��1442محرم�عام��3حرر�با��زائر����                      
  

  العز�ز�جرادعبد�

  

  قـــــــــــــــــــــــــــامل��
  

  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�
  

  

  )آالف�الدنان��ب(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  801.900  801.900  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  801.900  801.900  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  801.900  801.900  .امل�شآت�القاعدية��قتصادية�و�دار�ة

  801.900  801.900  :............................املجمــــــــوع
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  ه1442محرم�عام���14ر�عاء��              52ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  2020سنة��س�تم��  2املوافق�               

  

  

  

  

  

  
  ،�الوز�ر��ول إن�

  منھ،) 2 الفقرة(  143و��4-99  بــناء�عــ���الــدسـتــور،�ال�سيـمــا�الــمــادتــان -

ضـمن�قـانون�واملت�1966يونيـو�سـنة��8املوافـق� 1386صـفر�عـام��18خ��ـ��الــمؤر �156–66و�مقت�����مر�رقـم�-

  املعدل�واملتمم،�العقو�ات

ينــــاير�ســــنة��26املوافــــق�املوافــــق��1408جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��7خ��ــــ��الـــــمؤر �07–88و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم�-

  والـمتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،��1988

القواعــــد���الــــذي�يحــــدد�1988يونيــــو�ســــنة��27الـــــموافق�1419عــــام��خالـــــمؤر �06–98و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم�-

  ل�واملتممالعامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،�الـمعد

 2001غشــــت�ســــنة��7الـــــموافق� 1422 جمــــادى��و�ــــ��عــــام�17خ��ــــ��الـــــمؤر �13–01و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم��-

   ،والـمتضمن�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،�الـمعدل�والـمتم

غشـت�ســنة��14الثانيــة�الــموافق��1425نيـة�عـام�جمــادى�الثا�27خ��ـ��الــمؤر �08–04و�مقت�ـ���القـانون�رقــم��-

  ،ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمّعدل�والـمتم�والـمتعلق��شروط 2004

�2006يوليــــــو�ســــــنة��15الـــــــموافق�1427عــــــام�جمــــــادى�الثانيــــــة� 19خ��ــــــ��الـــــــمؤر �03–06و�مقت�ــــــ����مــــــر�رقــــــم�-

  والـمتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1432رجـــــب�عـــــام��20املـــــؤرخ��ـــــ���10 -11 انون�رقـــــمو�مقت�ـــــ���القـــــ -

  بالبلدية،�

  2012ف��ايــــــــر�ســــــــنة��21املوافــــــــق��1433ر�يــــــــع��ول�عــــــــام��28املــــــــؤرخ��ــــــــ����07-12و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم� -

  واملتعلق�بالوالية،�

واملتعلـــــــق��2018يوليــــــو�ســـــــنة�2افـــــــق�املو �1439شـــــــوال�عــــــام��11املـــــــؤرخ��ــــــ���11-18القـــــــانون�رقــــــم�و�مقت�ــــــ��� -

  املعدل�واملتمم،بال��ة،

غشـــــــت�ســـــــنة��4املوافـــــــق��1431رمضـــــــان�عـــــــام��26خ��ـــــــ��املـــــــؤر �293–13و�مقت�ـــــــ���الــــــــمرسوم�الرئا�ـــــــ���رقـــــــم�-

  ،2005مايو�سنة��23،�الـمعتمدة�بجنيف�بتار�خ�)2005(والـمتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�الدولية�2013

  ه�1442محرم�عام�����12 خؤر م�238- 20رقم��تنفيذي� مرسوم�

  الوقاية�تخفيف�نظام�تداب�� يتضمن��عز�ز�،�2020غشت�سنة� 31املوافق�� 
  .وم�افحتھ) 19 -كوفيد�( من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا�
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د�ســم����28الـــموافق��1441أول�جمــادى��و�ــ��عــام��خ��ــ��الـــمؤر �370-19و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم� –

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

ــــام�خ��ـــ��الــــمؤر �163–20و�مقت�ـــ���الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم� – يــونــيــــو��23الـمــوافــــق��1441أول�ذي�القعـــدة�عــ

  ملتمم،ا�و �املعدلم،والـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2020سنـة�

 2020ســــنة��مــــارس�21املوافــــق��1441عــــام��رجــــب�26املــــؤرخ��ــــ���69 -20رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ــــ���املرســــوم�ال -

  .ومجموع�النصوص��حقة�بھوم�افحتھ،) 19 –�وفيد�( واملتعلق�بتداب���الوقاية�من�ان�شار�و�اء�الف��وس��ورونا

  :يــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــم�مايـــــــــــــــــــــيرس
  

ـــ�����ــــدف��ـــــذا�الــمـرســـــوم�:املــــادة��و�ــــ� ـــام�تــــداب���عز�ــــز�إ�ـ ـــاء�تخفيــــف�نظـ ـــة�مــــــن�ان�ـشــــــار�و�ــ الـوقــايـــ

الراميــة�إ�ــ��ا��ــــــفاظ��د�باألح�ــاموذلــك��ــ��ظـــــل�التقيــ�،م�افحتــھو ) 19  –كـــوفـيــــد�(فيـــروس�كــورونــــا�

  .ر�و�اء�ف��وس��وروناع�����ة�الـمواطنـ�ن�وحماي��م�من�أي�خطر�الن�شا
  

   :��يالنحو��،�ع��يوما )30(إجراء�ا���ر�ا��ز�ي�الـم�����لـمدة�ثالث�ن �عدل�:2 ةداامل

ال�إ�ــــــ��غايــــــة�الســــــاعة�لــــــي) 11(بــــــق�إجــــــراء�ا���ــــــر�ا��ز�ــــــي�امل���ــــــ��مــــــن�الســــــاعة�ا��اديــــــة�عشــــــر�ُيط -

بجايـــة،�والبليـــدة،�: �تيـــة�) �18ي�عشـــرة�امـــن�صـــباح�يـــوم�الغـــد،�ع�ـــ��الواليـــات�الثمـــ) 6(السادســـة�

والبو�رة،�وت�سة،�وتلمسان،�وت�ـ�ي�وزو،�وا��زائـر،�وجيجـل،�وعنابـة،�والــمدية،�وو�ـران،�وإيل�ـ�ي،�

ــــ��،�وغل�ـــ�ان،�باســـت�ناء�الواليـــات�الــــمذ�ورة ــــازة،�وعـــ�ن�الدفـ   و�ـــومرداس،�والطـــارف،�وتنـــدوف،�وتـ�بـ

  ���الفقرة�أدناه،��

ـــات�- ـــــــــف،�و�غـــــــــــواط،�: �تيــــــــة��30 الثالثــــــــ�نال�يخــــــــص�إجــــــــراء�ا���ــــــــر�الـــــــــم�����الواليـــــ   أدرار،�والشلــ

ـــعيدة،� وأم ـــكرة،�و�شــــــار،�وتامنغســــــت،�وتيــــــارت،�وا��لفــــــة،�وســــــطيف،�وســـ ـــــــوا��،�و�ــاتــنــــــــة،�و�ســـ الــبــ

ـــمة،�وقســــنطينة،�ومســــتغانم،�والـــــمسيلة،�ومعســــكر،�وورقلــــة،� وســــكيكدة،�وســــيدي�بلعبــــاس،�وقالــ

الـــوادي،�وخ�شـــلة،�وســـوق�أ�ـــراس،�وميلـــة،�والنعامـــة،�والبـــيض،�و�ـــرج�بـــوعر�ر�ج،�وت�سمســـيلت،�و 

  .وع�ن�تموش�ت،�وغرداية
  

ـــ��تقتضـــــ��ا� : 3املـــــادة� يمكـــــن�الـــــوالة،�و�عـــــد�موافقـــــة�الســـــلطات�الــــــمختصة،اتخاذ��ـــــل�التـــــداب���ال�ــ

الوضعية�ال��ية�ل�ل�والية،�السيما�إقرار�أو��عديل�أو�ضبط�أوقـات�إجـراء�ا���ـر�امل���ـ��ا��ز�ـي�

  .أك��،�ش�د�بؤرا�للعدوى بلدية�أو�م�انا�أو�حيا�أو أو�الك����س��دف�
  

  

ـــاط�ر�ــــــــاض�ودور�حضــــــــانة��طفــــــــال،�مــــــــع�التنفيــــــــذ�الصـــــــــارم�ُيــــــــ . : 4املــــــــادة� رخص�باســــــــت�ناف��شـــــ

   : أن�يتضمن،�ال�سيما�ف�يجبل��وتو�ول�ص���مكي

،�قبـــل�فـــتح�) 19 –�وفيـــد�(إلزاميـــة�إخضـــاع�جميـــع�الــــمستخدم�ن�الختبـــار�الكشـــف�عـــن�ف�ـــ�وس� -

  ،الـمؤسسة
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  بال�الـمؤسسات،����مرحلة�أو��،قرات�استــدمن�قـــــ%  50استـــخدام� - 

  اح��ام�التباعد�ا��سدي،� -

  �رتداء��جباري�للقناع�الوا�����ميع�الـمستخدم�ن،�  -

  إلصاق�التداب���املا�عة�والوقائية�عند�مختلف�نقاط�الدخول،� -

ـــابخ�والـمــراحيــــض�واملـــ التـــط�ـــ���اليـــومـــي�للقاعات�و -   لطاوالت�والكرا����وا طــ

  �ماكن�واملعدات��خرى،

  وضع�مم��ات�لتط�����حذية�عند�الـمداخل، -

  وضع����املتناول�الـمحلول�املا�ي�الكحو��،� -

  ال��و�ة�الطبيعية�لألماكن، -

  منع�استعمال�أج�زة�تكييف�ال�واء�والـمراوح، -

   .��اص��جانب�عن�الـمؤسسة�من�الدخول�إ���املـحالتمنع�أولياء��طفال�و� - 

ـــة�وا��مايـــــــة��لــــــزم�مســـــــ��ويو����� ـــتخدمو��ـــــــذه�الــــــــمؤسسات�باالمتثــــــال�الصـــــــارم�لتـــــــداب���الوقايــــ ومســــ

  .املنصوص�عل��ا�أعاله

ـــة�مـــــن�قبــــل�الســـــلطات�الـمـــؤ�ــــــلة،�و�ـــــ��حــــــــالة�عــــــــــدم��متــــــــثال� ـــات�تفتـــــ�ش�فجائيــ ـــتم�إجـــــراء�عمليــ و�ـ

ـــمنصوص�عل��ــــــا�أعــــــاله،�ي�ــــــون�للبـــروت ـــة�وا��مايــــــة�الــــ ��و��ــــــذه�مســـــــــــــــو�ول�الصـــــــــ���ولتــــــداب���الوقايـــ

الــــمؤسسات�مســـؤول�ن،�و�تعرضـــون�للعقو�ـــات�الــــمنصوص�عل��ـــا��ـــ��ال�شـــر�ع�والتنظـــيم�الــــمعمول�

   .��ما،�فضال�عن�الغلق�الفوري�للـمؤسسة
  

ـــات�الـمطــــــــ رخصيـــــ :5املـــــادة� ـــاطات�الــــــمكتبات�وقاعــ   العة�والــــــمتاحف،�مـــــع�التنفــــــيذ�باســـــت�ناف��شــ

يفة�يجب�أن�تتضمن�ال�سيما الت���يةو الصـــارم�لبــروتــوكـ
ّ

   : مك

  مرحلة�أو��،�،���من�قدرات�استقبال��ذه�الـمؤسسات%  50استخدام� -

  اح��ام�التباعد�ا��سدي، -

  �رتداء��جباري�للقناع�الوا�����ميع�الـمستخدم�ن�والـمرتفق�ن،� -

  الدخول،�داب���املا�عة�والوقائية�عند�مختلف�نقاطإلصاق�الت -

  التطــــ����اليومي�للقاعات�واملـــراحيض�والطــــاوالت�والكرا����و�ماكن�واملعدات��خرى، –

  وضع�مم��ات�لتط�����حذية�عند�الـمداخل،� -

  وضع����املتناول�محلول�ما�ي�كحو��،� -

  ال��و�ة�الطبيعية�لألماكن،� -
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  .والـمراوحعمال�أج�زة�تكييف�ال�واء�منع�است -

ـــة�وا��مايــــــة�و����� لــــــزم�مســــــؤولو��ــــــذه�الـــــــمؤسسات�ب�نفيــــــذ�ال��وتو�ــــــوالت�ال�ــــــ�ية�وتــــــداب���الوقايـــ

  .وفرض��متثال�ل�االـمنصوص�عل��ا�أعاله،
  

ـــة،�بال�شــــاور��ي�لــــف�،بال�ســــبة�لأل�شــــطة�والتظــــا�رات�الر�اضــــية :6 املــــادة ـــباب�والر�اضـ   وز�ــــر�الشـ

ـــي�ل�ــــــــذه���شـــــــــطة��حاديــــــــات�الر�اضــــــــــية،�بدراســــــــــة�إمـــــــــمــــــــع�مختلــــــــف��ت انية��ســـــــــت�ناف�التدر�جـــــــ

   .�ـــور،�حــســـب�بروتو�والت���ية�مكيفة�مع��ل�اختصاص�ر�ا���موالتظـــا�رات�دون�جــ
  

ــا،�إجـــــــــ) 30(ّمـــــدد،�لـمـــــــــــدة�ثالثــــــــ�ن�يُ �:7املــــادة� اء��علــــــيق��شــــاط�النقـــــل�ا��ضـــــري�لأل�ـــــ�اص،�ر يوًمــ

املـذ�ورة��ـ��الــمادة�) 18(ومي�وا��اص،�خالل�عطل���اية��سبوع����الواليات�الثمـا�ي�عشـرة�العم

  .أعاله�2
  

ــــــــيع�ُيمـــــــدد� :8املـــــــادة� ــمـــ ـــن�جـ ــــــــراء�مــــ ــــــــعات�وا��فـــــــالت�وأنـــــــإجـــــــ ــمـ ـــة،/واع�التجـ ـــمناسبات�العائليــــ   أو�الـــــ

الســـلطات�د�الـــزواج�مـــن�قبـــل��ـــ��إبـــرام�عقـــو غ�ـــ��انـــھ�ُ�ســـتمر� و�ا��تـــانال�ســـيما�احتفـــاالت�الـــزواج��

  .طًبقا�لل�شر�ع�والتنظيم�الـمعمول���ما�املختصة
  
  

ــاء�ا��وامـــــل�اللـــــوا�ي�يُ  :9 املـــــادة رفـــــع�إجـــــراء�العطلـــــة��ســـــت�نائية�مدفوعـــــة��جـــــر�الــــــممنوحة�لل�ســـ

ـــــرة� ـــــع�عشـــ ـــــن�أر�ـ ـــــار�م�عــ ــال�تقــــل�أعمـــــ ـــــنة،�الـمنـــصـــــوص�عليــــھ��ــــ��أح�ــــا) 14(يتــــّول�ن�تر�يــــة�أطفــ م�سـ

  .واملذ�ور�أعاله�2020يونيو�سنة��13خ����الـمؤر 159–20من�الـمرسوم�التنفيذي�رقم��16الـمادة�
  

ـــــادة� ــ ـــة� :10املــ   تبقـــــــــى�مطبقـــــــــة�تـــــــــداب���الوقايـــــــــة�وا��مايـــــــــة��خـــــــــرى�الــــــــــمتخذة��ـــــــــ��إطـــــــــار�نظـــــــــام�الوقايــــــ

  .ل�بھعل��ا����التنظيم�الـمعمو  وم�افحتھ،�الـمنصوص) 19–�وفيد(من�ان�شار�و�اء�ف��وس��ورونا�
  

   2020سنةتـــســـــري�أحكــام��ذا�الـمــرســوم�ابتداء�من�أول�ّس�تم��� :11املادة�
  

  .الدمقراطية�الشعبية ةا��زائر�الرسمية�ل��م�ور�ة��ـذا�املـــرســـوم����ا��ـــر�ـــدة��ر ي�شــ :12املادة�
  

   
  

  2020سنة�غشت��31املوافق��ه1442عام� ممحر �12حرر�با��زائر����                    

                                                                                    

  لعز�ز�جرادعبد�ا     
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  إن�الوز�ر��ول،
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،� -
  منھ،�) 2الفقرة� ( 143و�4–99ان�تـــما�املـــاديـتــور،�ال�سـسو�ــنـــاء�ع���الد-
واملتضـمن�قـانون��2009يوليـو�سـنة��22املوافـق� 1430 رجـب�عـام��29خ��ـ��املـؤر �01–09رقـم��ر و�مـقـتـ�����مـ-

  منھ،��109،�ال�سيما�املادة�2009املالية�التكمي���لسنة�
يــــة�واملتــضــــــمن�قــــــانون�املال�2009د�ســمــــــ���ســــنة��30املوافــــق� 1431 خاملــــؤر �09–09و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم�-

  منھ،��74،�ال�سيما�املادة�2020لسنة�
واملتضــمن�� 2012د�ســم���ســنة��26املوافــق� 1434صــفر�عــام���12ــ�� خاملــؤر �12–12و�مقتـــــ����القـــــانون�رقــم�-

  منھ،��59و�58ال�سيما�املادتان��املعدل�واملتمم، 2013املالية�لسنة�قانون�
 2015د�ســـــــم���ســـــــنة��30املوافـــــــق��1437ام�عـــــــ�ر�يـــــــع��ول �18خ��ـــــــ��املـــــــؤر �18–15و�مقت�ـــــــ���القـــــــانون�رقـــــــم�-

  منھ،��94ال�سيما�املادة��املاليةواملتضمن�قانون�
واملتضـــــمن���2020يونيــــو�ســـــنة��4املوافـــــق��1441شــــوال�عـــــام��12خ��ـــــ��املـــــؤر �07–20و�مقت�ــــ���القـــــانون�رقــــم�-

  منھ،�67،ال�سيما�املادة�2020قانون�املالية�التمكي���لسنة�
د�ســم���ســنة��28املوافــق���1441و�ــ��عـام�دى�خ��ــ��أول�جمــااملـؤر  370–19و�مقت�ـ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019
يونيـــــو�ســـــنة��23املوافـــــق��1441أول�ذي�القعـــــدة�عـــــام�املـــــؤرخ��ـــــ�� 163–20و�مقت�ــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�-

  م،واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتم 2020
ـــــ���ســــنة��6املـــــــوافق��1424رجـــــب�عـــــام��9خ��ــــ��املــــؤر  290– 03التنفيــــذي�رقــــم�و�مقت�ــــ���املرســــوم- �2003س�تمـ

   ،�املعدل�واملتممالذي�يحدد�شروط��عانة�املقدمة�للشباب�ذوي�املشار�ع�ومستوا�ا
�2004ينـاير�سـنة��٣3املوافـق� 1424ذي�القعـدة�عـام��10خ��ـ��املؤر �02–04 و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم-

سـنة�) 50 (وخمسـ�ن�)30(شروط��عانات�املمنوحة�للباطل�ن�ذوي�املشار�ع�البالغ�ن�ما�ب�ن�ثالثـ�ن�حددالذي�ي
  ومستو�ا��ا،املعدل�واملتمم،

�2004ينـاير�سـنة��22املوافـق� 1424ذي�القعـدة�عـام��29خ����املؤر �15–04و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-
  من�القرض�املصغر�ومستوا�ا،�املعدل�واملتمالذي�يحدد�شروط��عانة�املقدمة�للمستفيدين�م

�2010يونيـــو�ســــنة��30املوافـــق��1431رجـــب�عــــام� 17خ��ـــ��املـــؤر �167–10و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�-
ز�ااملمنوحـــة�للمـــرق�ن�العقـــار��ن�املســــا�م�ن��ـــ��إنجــــ �ســـبة�الفائـــدة�ع�ـــ��القـــروض الـــذي�يحـــدد�معـــدل�تخفـــيض

  برامج�عمومية�للسكن�وكيفيات�منحھ،

  ه�1442 محرم�عام�12خ����مؤر  239–20مرسوم�تنفيذي�رقم�
   ،�يحــدد�كـيفيات�استمرار�ا��ز�ــنة�العمومية2020سنة�غشــت��31املوافــق� 
  ة�است�نائية،�بتخفيض��ســبة�الفــائدة�ع���القـروض�املمنوحة�فالتكفل،�بصـ ��

 نمن�طرف�البنوك�واملؤســسات�املـــالية�لفــائدة�املؤسسات�وا��واص�الذي
  )19 –كوفيد( كورونا صعو�ات��س�ب�و�اء�ف��وس يواجــ�ون 
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ــــــ����املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�- املوافـــــق�أو�يحـــــدد�كيفيـــــات��1434عــــــام��رمضـــــان�23خ��ـــــ��املـــــؤر  280-13و�مقتـ
  ،“ة�الفالحيـــة�يالصـــــــندوق�الوطـــــ���للتنـمــــ“ الـــذي�عنــــوانھ� 302 -139 ص�رقـــما�س�يــــر�حـــســــــاب�التخصيــــص�ا��ــــ

  منھ،��4ال�سيما�املادة��
�2013ل�غشـت�سـنة�املوافـق�أو �1434رمضـان�عـام� 23خ����املؤر   281 -13و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

الصــــندوق�الــــوط���“ الــــذي�عنوانــــھ��302-140يحــــدد�كيفيــــات��ســــي���حســــاب�التخصــــيص�ا��ــــاص�رقــــم�الــــذي�
  منھ��4،�ال�سيما�املادة�”للتنمية�الر�فية

�2013نــوفم���ســـنة��24املـــوافـــق��1435عـــام��حــرمم 20خ��ــ��املــؤر �389–13و�مقت�ـ���املرســوم�التنفيــذي�رقـم�-
الـذي�يحــدد�مسـتو�ات�وكيفيــات�مـنح�تخفــيض�معـدل�الفائــدة�ع�ـ��القــروض�ال�ـ��تمنح�ــا�البنـوك�واملؤسســات�
املاليـــة�القتنـــاء�ســـكن�جمـــا���و�نـــاء�ســـكن�ر�فـــي�وكـــذا�ســـكن�فـــردي�ينجـــز��ـــ��شـــ�ل�مّجمـــع��ـــ��منـــاطق�محـــددة�

  بواليات�ا��نوب�وال�ضاب�العليا،�
 2016يوليــــو�ســــنة��4املوافــــق� 1437رمضــــان�عـــام� 29خ��ــــ��املــــؤر  196 -16قـــم�و�مقت�ـــ���املرســــوم�التنفيــــذي�ر -

  الذي�يحدد�مـــستــوى�وشـــروط�وكيفيات�منح�تخفيض��سبة�فائدة�القروض�الس�ثمار�ة،�
�2020ســــنة� مــــارس�21املوافــــق��1441رجــــب�عــــام��26خ��ــــ��املــــؤر  69–20و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  .موم�افحتھ،�املّعدل�واملتم�)19–�وفيد(قــايـة�مـــن�ان�ـشار�و�اء�فيـــروس��ورونـا�واملـتـعـلـق�بـتـداب���الو 
  

  :يــــــــــيرسم�ما�يأت 
  

ا��ز�ـــنة�العموميـة��ـ��التكفــل،�ت��اسـتمرار���ـدف��ـــذا�املرســوم�إ�ــ��تحــديد�كيـــفيا:  �و�ــ� املـادة 
ـــيض��ســـــــبة�الفائـــــــدة�ع�ـــــــ��القـــــــروض��ســـــــ ـــتغالل� �ثمار�ة�وقـــــــروضبصــــــــفة�اســـــــت�نائية،�بتخفــــ �ســــ

ـــة�وال�ـــــ��تمـــــت�إعـــــادة�جـــــدول��ا� ـــة�مـــــن�طــــــــرف�البنـــــــوك�واملؤسســـــات�املاليــ ـــكن�املمنوحــ   وقــــــروض�الســ
الـــذين�يــواج�ـــــون�صـــعو�ات��ســـ�ب�و�ــــاء� أو�أجـــل��ســـديد�أقســـاط�ا،�لفائـــدة�املؤسســـات�وا��ــــواص

  .) 19 –�وفيد(ف��وس��ورونا�
   

ـــل�ا��ز�نـــــة�العموميــــــة� :2املـــــادة� ـــيض��ســــــبة�الفائــــــدة�ع�ـــــ��القــــــروض�املمنوحــــــة��ســــــتمر�تكفـــ   بتخفــ
مــن�طــرف�البنــوك�واملؤسســات�املاليــة�وال�ــ��تمــت�إعــادة�جــدول��ا�أو�أجــل��ســديد�أقســاط�ا�لفائــدة�

  )19 –�وفيد(الذين�يواج�ون�صعو�ات��س�ب�و�اء�ف��وس��ورونا� املؤسسات�وا��واص
  :�سري�أح�ام��ذا�املرسوم�ع���ما�يأ�ي      

ـــك��قســــــــاط�املرتبطــــــــة�،�2020حقة�ابتــــــــداء�مـــــــن�أول�مــــــــارس�ســــــــنة��قســـــــاط�املســــــــت -  ـــ��ذلـــــ ــا��ــــ بمــــــ

  أو�تأجيل��قساط،/ال���س�تـجاوز�آجالــ�ا�التعاقدية�ن�يجة�إعادة�ا��دولة�و بالقـروض

القروض�ال���سبقت�إعادة�جدول��ا�وال���لم�يتم�الوفاء�بأقـساط�ا�املستحقة�بتــار�خ�أول�مــــارس� -

   .�عد�ا�اوم 2020سـنة�
  

من�طرف�البنوك�واملؤسسـات�املاليـة� املمنوحة القروض �سري�أح�ام��ذا�املرسوم�ع�� :3املادة�
   :لفائدة

  املؤسسات�لتمو�ل�املشار�ع��س�ثمار�ة، -
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  املّرق�ن�العقار��ن�املسا�م�ن����إنجاز�برامج�عمومية�للسكن،� -

ـــاء�ســـــكن�ر�فــــــي�وكـــــذا�و ا��ــــــ-   ينجــــــز��ـــــ��شـــــ�ل�مجمــــــع�ســـــكن�فـــــردي�اص�القتــــــناء�سكــــــن�جمــــــا���و�نــ

  ا��نوب�وال�ضاب�العليا،مناطق�محددة�بواليات����

  لشباب�ذوي�املشار�ع،�ا - 

  املستفيدين�من�القرض�املصغر،� -

  سنة،�) 50(وخمس�ن� )30(البطال�ن�ذوي�املشار�ع�البالغ�ن�ما�ب�ن�ثالث�ن� -

  الفالح�ن�ومر����املوا����وصغار�املس�ثمر�ن،�-

  الفالحيــــة�والصــــناعة�الغذائيــــة�القصــــ��ة�املتوســــطة�والطو�لــــة��جــــل،�املســــتفيدين�مــــن�القــــروض -

  �يجاري، املوج�ة�للعتاد�الفال���الذي�تم�اقتناؤه����إطار�عقد�القرض بما�ف��ا�القروض�

ــــــروض - ــــــدين�مـــــــن�قـ ـــة�و�قـــــروض��ســـــتغالل�و��ســـــ�ثمار�الواجـــــب�منح�ـــــا���شـــــطة��املستفيـ ا��ملــ

  .تالصيد�البحري�وتر�ية�املائيا
  

ـــيض��ســــــــبة�الفائــــــــدة�ع�ـــــــ��القــــــــروض :4املـــــــادة� ـــة�مـــــــن�طــــــــرف�البنــــــــوك� تقيــــــــد�مبــــــــالغ�تخفــــ املمنوحـــــ
  .واملؤسسات�املالية����حسابات�التخصيص�ا��اص�املتعلقة���ا

  
  

ـــتداء�من�أول�مارس�سنة�  :5املادة�   .�2020ســــري�أحــكــــام��ذا�املـــرســـوم�ابـــ
  

  .الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية��ا��ــر�ــدة�ي�شـر��ــذا�املــرسـوم�� :6املادة�
  

  .2020غشت�سنة��31املوافق�ه�1442محرم�عام��12حرر�با��زائر������                  
  

  عبد�العز�ز�جراد�������������������������������������������������������������
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  ،إن�الوز�ر��ول 
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية، - 
  منھ،) 2الفقرة�( 143و�99–4دتــان�او�ـناء�ع���الدسـتور،�ال�سيما�الـمـ -
واملتضـــمن� 2020يونيـــو�ســـنة��4املوافـــق� 1441 شـــوال�عـــام�12خ��ـــ��الــــمؤر �07–20و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  منھ،�44ال�سيما�املادة�،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�
د�سـم���سـنة� 28املوافـق��1441جمـادى��و�ـ��عـام��خ��ـ��أول ر ؤ امل�370 -��19الـمرسوم�الرئا����رقم�و�مقت��-

  ،واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول �2019
ــــوم�الرئا�ـــ���رقـــم�- و�ســــنة�يـــيون�23املـوافــــق��1441أول�ذي�القعـــدة�عــــام��خ��ـــ�ر ؤ املـــ�163–20و�مقت�ـــ���الـمرســ

  ،مة،�املعدل�واملتم�عي�ن�أعضاء�ا���وم�،�واملتضمنم�2020
  

  :يـــــــــم�ما�يأتـــــــيرس� 
  

  

�1441 شوال�عام�12ؤرخ����امل 07-20رقم�من�القانون��44دة�اتطبيقا�ألحكـام�املـ:  �و�� املادة 
  .واملذ�ور�أعاله،���ـدف��ذا�املـرسـوم�إ���تحديد�مبلغ��جر�املرج���2020يـونيو�سنة��4املوافق�

  
  

  .) دج18.000 (ديناربلغ��جر�املرج���بثمانية�عشر�ألف�يحدد�م : 2املادة�
  
  

  .�2020سـري�أحكـام��ذا�املـــرسـوم�ابتـداء�من�أول�يونيو�سنة� :3ملادة�ا
  
  

  .الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةي�شـر��ــذا�املــرسـوم����ا��ــر�ــدة� :4املادة�
  

  .2020غشت�سنة��31املوافق��1442محرم�عام��12 حرر�با��زائر�������������������
  

  عبد�العز�ز�جراد  
  
  
  
  
  
  

  ه�1442محرم�عام��12خ����ر ؤ مــ 240 –20تنـفـيذي�رقـم�مرسـوم
  د�مبلغ��جر�املرج��د،�يح2020غـشت�سـنة��41املوافـق� 
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  ه1442محرم�عام���26ثن�ن�           53 ة�العددا��ر�دة�الرسمي
  م2020س�تمر�سنة��14املوافق�          

  
  
  
  

  
  

  
  

  رئ�س�ا��م�ور�ة،إن�
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

  منھ،) الفقرة��و��( 143و�6–91و�ناء�ع���الدستور،�ال�سيما�الـمادتان� –
واملتعلـق�بقـوان�ن�1984يوليـو�سـنة��7املوافـق� 1404شـوال�عـام��8خ����الـمؤر �17–84و�مقت����القانون�رقم�-

  املالية،�املعدل�واملتمم،�
واملتضــمن��2019د�ســم���ســنة��11املوافــق��1441عــام��شــوال�8خ��ــ��الـــمؤر �14–19و�مقت�ــ���القــانون�رقــم�-

   2020 قانون�املالية�لسنة
واملتضـــمن� 2020يونيـــو�ســـنة��4ملوافـــق�ا 1441 شـــوال�عـــام�12خ��ـــ��الــــمؤر �07–20و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  ،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�
�2020جـــــــانفي�ســــــــنة�27املوافــــــــق��1441عـــــــام��جمـــــــادى�الثانيــــــــة�2خ��ــــــــ��و�مقت�ـــــــ���الــــــــمرسوم�الرئا�ــــــــ���املـــــــؤر -

يـــــة�الت�ــــاليف�املشــــ��كة�مـــــن�م��انيــــة�ال�ســـــي��،�بموجــــب�قـــــانون�واملتضــــمن�توز�ــــع��عتمـــــادات�املخصصــــة�مل��ان
  ،2020املالية�لسنة�

جــانــفـي�سـنة��27املـوافــق��1441جـمـادى�الــثــانيـة�عـــام��2خ����املؤر 16–20و�مقت����الـمرسوم�التنفيذي�رقم�-
�انيـة�ال�سـي��،�بموجـب�واملتضمن�توز�ع��عتمادات�املخصصة�لوز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقـاف�مـن�م� 2020

  .2020قانون�املالية�لسنة�
   يــــــــــيرسم�ما�يأت�

ـــن�م��انيــــــة�ســــــنة��:�و��املــــــادة ـــة�وستــــــــون�مــلــيــونـــــــا��2020يل�ــــــ��مـــ ـــة�و�سعـــــ اعتمــــــاد�قــــــدره��سعــمــائـــــ
و�ـــ��البـــاب�رقـــم���ـــ��م��انيـــة�الت�ـــاليف�املشـــ��كةد�مقيـــ�)دج969.900.000 (و�سعـمـائــــة�ألــــف�ديـنــــار�

  . "ع�احتياطي�مجم�–نفقات�محتملة� "  91–37

ــــــــص�مليــزانـيــــــــة�ســنـــــــــة� :2املـــــــادة� ــــــــون�مــلــيــونــــــــا��2020يخصـ ـــة�وستـ ـــــ ـــة�و�سعـ ــــــــاد�قـــــــدره��سعــمــائــــــ اعـتـمـ
�ـــــــــ��م��انيـــــــــة��ســـــــــي���وزارة�الشـــــــــؤون�الدي�يـــــــــة�د�يقيـــــــــ) دج�969.900.000(ّو�سعـمـائــــــــــة�ألــــــــــف�ديـنــــــــــار�

   .��ذا�املرسوما��دول�امل��ق�نة����و����بواب�املب�و�وقاف�

يكــلــــف�وز�ــــر�املالـيـــــة�ووز�ــــر�الــشـــــؤون�الـديـ�يـــة�و�وقـــاف،��ــل�فيمـــا�يخصــھ،�ب�نفيـــذ��ـــذا� :3املــادة�
  �ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�الديمقراطية�الشعبيةاملرسوم�الذي�يـ�شـر���ا�

             

  .2020س�تم���سنة��14املوافق��1442محرم�عام��26 حرر�با��زائر������                      

  عبد�املجيد�تبون       
  

  ه 1442محرم�عام��26مؤرخ�����249- 20سوم�رئا����رقم�مر 
،�يتضمن�تحو�ل�اعتماد�إ���م��انية��سي���2020س�تم���سنة��14املوافق�

  .وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
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  ا��دول�امل��ق
رقم�

  �بواب
  )دج(�عتمادات�املخصصة�  العناو�ن

    وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف  

      الفرع��ول     

    فرع�وحيد  

    لثا�يالفرع�ا��ز�ي�ا  

     الالمركز�ة�التا�عة�للدولة�املصا��  

    ن�الثالثالعنوا  

    وسائل�املصا��  

    القسم��ول   

    مرتبات�العمل�- املوظفون       

  230.400.000  .........................الراتب�الرئ�����لل�شاط�–املصا���الالمركز�ة�التا�عة�للدولة�  11 - 31

  545.520.000  ..................التعو�ضات�واملنح�املختلفة�–املصا���اللالمركز�ة�التا�عة�للدولة�    12- 31

  775.920.000  مجموع�القسم��ول   

    القسم�الثالث  

    الت�اليف��جتماعية�–املوظفون�  

  193.980.000  .................................الضمان��جتما���–املصا���الالمركز�ة�التا�عة�للدولة�  13- 33

  193.980.000  مجموع�القسم�الثالث  

  969.900.000  لثالثمجموع�العنوان�ا  

  969.900.000  مجموع�الفرع�ا��ز�ي�الثا�ي  

  969.900.000  مجموع�الفرع��ول   

  969.9000.000  ..............................................................مجموع��عتمادات�املخصصة  
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  ةــــــــــــــــوزارة�املالي

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  خلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرانية،�إن�وز�ر�الدا

  وز�ر�املالية،� و

  وز�ر�التجارة،� و

  وز�رة�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما���بالنيابة،� و
ـــــة��23املوافـــــق��1441ذي�القـعـــــدة�عـــــام��ــــ��أول� خاملــــؤر �163–20بمقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم� - ـــــو�سنـ يــونــيـ

  م،ء�ا���ومة،�املعدل�واملتمواملتضمن��عي�ن�أعضا�2020

�1995ف��ايــر�ســنة��15املوافــق��1415رمضــان�عــام��15خ��ــ��املــؤر �54–95و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� -

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�املالية،�

�2002د�ســم���ســنة��21املوافــق��1423 شــوال�عــام17خ��ــ��املــؤر �453–02و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� -

  حيات�وز�ر�التجارة،صال �دالذي�يحد

أبر�ــــل�ســــنة��15املوافــــق��1429ر�يــــع�الثــــا�ي�عــــام��9خ��ــــ��املــــؤر �124–08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم� -

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،��2008

د�ســم���ســنة��22املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام� 14خ��ــ��املــؤر �331–18و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� -

  الــذي�يحــدد�صـالحــيــات�وز�ـــر�الــداخـلـية�وا��ـمـاعــات�املحلـيـة�وال��يئة�العمرانية،��2018

�2020مــارس�ســـنة��21املوافــق��1441رجــب�عــام��26خ��ــ��املــؤر �69–20و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� –

وم�افحتــــھ،�وجميــــع�النصــــوص� )19 –يــــد��وف(الــــذي�يّحــــدد�تــــداب���الوقايــــة�مــــن�ان�شــــار�و�ــــاء�ف�ــــ�وس��ورونــــا�

  الالحقة�بھ،�

يوليـــــو�ســـــنة��30املوافـــــق��1441ذي�ا���ـــــة�عـــــام��9خ��ـــــ��املـــــؤر �211–20و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  واملتضــــــمن�مــــــنح�مســــــاعدة�ماليــــــة�لفائــــــدة�أ�ــــــ�اب�امل�ــــــن�املتضــــــررة�مــــــن�آثــــــار�جائحــــــة�ف�ــــــ�وس��ورونــــــا��2020

   ،)19 –�وفيد�(

  

رم�عــام��24  فــيخ�ار�وزاري�مشتــرك�مؤر ر ق
ّ
  ه� 1442مـــحــ

  تطبيق�املرسوم�التنفيذي��د�كيفيات،�يــحد2020سـبـتـمـبـر�سـنـة��12املـــوافــق�

 2020 يوليو�سنة�30املوافق��1441ذي�ا���ة�عام������9خاملؤر �211–20رقم�

ة�أ��اب�امل�ن�املتضررة�من�آثار�دالــذي�يـتـضـمـن�مـنـح�مــســاعدة�مــالــيـة�لــفــائـ

  .) 19–كوفيد�(جائحة�ف��وس�كورونا�
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  :ما�يأتـــــــــــــي رون ر ــــــــــــيق 
  

ــا�ألحــكــــــــــام�املــــــــــادة� :املـــــــــادة��و�ـــــــــ��� ــــــــ ــــــــــوم��5تطـبـيـقــ    خاملـــــــــؤر �211–20رقـــــــــم�التنفيـــــــــذي�مــــــــــن�املـرســ

ـــام���9ـــــ�� ـــة�عــ   واملـــــذ�ور�أعـــــاله،���ـــــدف��ـــــذا�القـــــرار�2020يوليـــــو�ســـــنة��30املوافـــــق� 1441ذي�ا���ــ

ملتضـــررة�مـــن�آثـــار�جائحـــة�مســـاعدة�ماليـــة�لفائـــدة�أ�ـــ�اب��عـــض�امل�ـــن�ا إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�مـــنح

  .)19–�وفيد�(ف��وس��ورونا�
  

ـــــــــــلغ�ثـــالثـــــــــــ�ن�ألـــــــــــف�تحــــــــــدد�:2املــــــــــادة� ـــــــــــدينــــــــــار��ــــــــــ��الشــــــــــ�ر�) 30.000( املــســـاعـــــــــــدة�املـــالـيـــــــــــة�بمبـ   �ضاو تـــعـ

  .)19 –�وفيد�(عـــن�ا��سائـــر�الــــــ�����قت�بأ��ــــاب�امل�ــــن�املتضررة�من�آثار�جائحة�ف��وس��ورونا�
  

مــنح�املســاعدة�املاليـــة�ع�ــ��أســاس�تقيـــيم�دقيــق�لوضــعية��ــل�فئـــة�م�نيــة�خــالل�أشـــ�ر�تُ �: 3املــادة�

  .2020يونيو�من�سنة� مايو�و مارس�وأبر�ل�و
  

أعاله،�ل�ل��ـ�ص�يمـارس�م�نـة�تـم��عليـق��2منح�املساعدة�املالية�املذ�ورة����املادة�تُ �: 4ملادة�ا 

  .ن�طرف�السلطات�العمومية�خالل�ف��ة�ا���ر�الص���شاط�ا�مؤقتا����إطار�التداب���املتخذة�م
  

    : أعاله،�ما�يأ�ي��4ش��ط�ع���املستفيد�من�املساعدة�باإلضافة�إ���أح�ام�املادة��: 5ملادة�ا

  حيازة���ل�تجاري�أو�بطاقة�حر��،�حسب�ا��الة،�أو�وثيقة�أخرى�ت��ر�ممارسة�امل�نة،� -

ــــــــــــلـــــــــــدى�مصال�أن�ي�ـــــــــــون�دخلـــــــــــھ�الســـــــــــنوي�املصـــــــــــرح�بـــــــــــھ�-   ،�2019لغ�ـــــــــــ���جـــــــــــراء��عنـــــــــــوان�ســـــــــــنة� حـ

  دينار،480.000أقل�من�أو��ساوي�

�ّسدد�بانتظـام��شـ��ا�ات��جتماعيـة��ـ��الصـندوق�الـوط���للضـمان��جتمـا���لغ�ـ���جـراء�أن� - 

  ،�2019عنوان�سنة�

  .2020أن�يكت�ب����جدول��سديد��ش��ا�ات�السنو�ة��عنوان�سنة� -
  

�ــ�اص�الــذين�يمارســون�امل�ـن�و�ســتوفون�الشــروط�املــذ�ورة��ــ��املــادت�ن�يجـب�ع�ــ����: 6املــادة�

أعـــاله،�مـــلء�استــمـــــارة�مــوضوعــــة�تحـــت�تصرفـ�ـــــم�ع�ـــ��مستــــــوى�املوقــــع��لــكــتـــــرو�ي�لــلـــــوزارة��5و�4

لـفـة�بـالـداخـلـيـة،�املرفـق�نـمـوذجـ�ـا�بامل��ق���ذا�القرار
ّ
  .املكـ

لفة�بقطاع��شـاط�صـاحب�تودع��ستمارة��عد�      
ّ
مل��ا��عناية،�ع���مستوى�املدير�ة�الوالئية�امل�

  .يوما�من�تار�خ�توقيع��ذا�القرار) 15(الطلب،�وذلك����أجل�خمسة�عشر�

مكن�الوا��،����حالة�الضرورة،�تمديد��جال�ال��ائية�إليداع�الطلبات،�ملدة�ال�تتجاوز�سـبعة�ي�����

  .أيام) 7(
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ن�الوالئيون�املعنيون،�دور�ا،�قوائم�طال���املساعدة�بال�سبة�للم�ن�التا�عـة�املديرو  �عد :7املادة�

ـــندوق�الـــــوط��� ـــ��شكـــــــل�إلـكـــــ��و�ي،�بـ�ــــــدف�املراجـعـــــة،�إ�ــــ��الــوكــالـــــــة�الــوالئــيــــــة�للصـ ل�ــــم،�وإرســــال�ا��ــ

   .للضمان��جتما���لغ����جراء
  

ـــندوق�ا�: 8املـــــادة� لـــــوط���للضــــــمان��جتمـــــا���لغ�ــــــ���جــــــراء�تقــــــوم�مصـــــا���الو�الــــــة�الوالئيـــــة�للصـــ

ـــائج�املراجعــــة،�خــــالل�ثمانيــــة� ـــ�ن،�ب�تـ ـــام،�ابتــــداء�مــــن�تــــار�خ�) 8(بإخطــــار�املــــدير�ن�الــــوالئي�ن�املعنيـ أيـ

   .استالم�القوائم
  

بنــاء�ع�ــ��نتــائج�املراجعــة،�يــتم�اعتمــاد�القــوائم�الــنــ�ــائــيــــة�مــــن�طـــرف�املديـر�ـــن�الـوالئـــي�ن��: 9املــادة�

  .أيام) 3(الـ�ـا��ـغـرض�التكفل���ا�إ���مدير�ة��دارة�املحلية����أجل�ال�يتجاوز�ثالثة�وإرس
  

لــدى� بال�ســبة�للطلبــات�ال�ــ���انــت�محــل�رفــض،�يمكــن�صــاحب�الطلــب�تقــديم�طعــن:  10ادة�املــ 

لفة�بقطاع�ال�شاط،����أجل�سبعة�
ّ
   .أيام،�ابتداء�من�تار�خ�املصادقة�ع���القوائم) 7(املدير�ة�امل�

  

ـــ���دارة�املركز�ـــــة��: 11املـــــادة� ـــھ�إ�ــ ـــل���ـــــ�ة�منــ يلـــــزم�الـــــوا���بإعـــــداد�تقر�ـــــر�تقيي�ـــــ��للعمليـــــة�ترســ

لفة�بالداخلية
ّ
  .للوزارة�امل�

  

ـــندوق��: 12املــــــادة�  ـــاتق�م��انيــــــة�الدولــــــة،�عــــــن�طر�ــــــق�صـــ ـــة�ع�ــــــ��عـــ يــــــتم�التكفــــــل�باملســــــاعدة�املاليـــ

  .التضامن�ل��ماعات�املحلية
  

ــــــــــر�بـ�: 13املـــــــــادة�  ـــدفع�املســـــــــاعدة�املاليـــــــــةيـقــــــــــوم��مـ ـــان�بــــــ ــــــــــب�العـمــــــــــومي�املعنيــــــ   الـصــــــــــرف�واملحـاسـ

  .ع���أساس�القوائم�املعتمدة�من�طرف�املدير�ن�املعني�ن�
  

لـــــف�الـــــوا���باتخـــــاذ�التـــــداب���الالزمـــــة�فيمـــــا�يتعلـــــق�ب�نفيـــــذ��ـــــذا�القـــــرار�فيمـــــا�يخـــــص��:14املـــــادة� 
ّ
ي�

   .قوائم�الرفض�الصادرة�عالم�حول�شروط�منح�املساعدة،�و�جال�املّحددة،�وكذا�
  

  ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�ةسميا��ر�دة�الر  ي�شر��ذا�القرار���: 15املادة�
  

  . 2020سنة��س�تم����12املوافق��1442محرم�عام��24حرر�با��زائر�����������������������������
  

     

  وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرانية                                                وز�ر�املالية�   

    كمال�ب��ود��              أيمن�بن�عبد�الرحمان
  

  

  

  وز�ر�التجارة                       وز�رة�العمل�وال�شغيل

  والضمان��جتما���بالنيابة

    كمال�رز�ق                           �وثر�كر��و           
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         ه1442محرم�عام���28ر�عاء�          54 ��ر�دة�الرسمية�العددا

  م2020س�تم���سنة��16املوافق�    

  

  

  

  

  

  
  

  إن�رئ�س�ا��م�ور�ة،  
  منھ،�208و��6-91و��8بناء�ع���الدستور،ال�سيما�املواد� -

غشـت��25املوافـق��1437ذي�القعدة�عام��22املؤرخ����10-16و�مقت����القانون�العضوي�رقم� -

  منھ،�151و�150و��149و��14ام��نتخابات،املعدل�واملتمم،ال�سيما�املواد�واملتعلق�بنظ�2016سنة�

  : يرسم�ما�يأتـــــــــــي
  

�ســـتد���النـــاخبون�والناخبـــات�لـــإلدالء�بـــرأ��م�عـــن�طر�ـــق��ســـتفتاء�حـــول�مشـــروع�: املـــادة��و�ـــ�

  .�2020عديل�الدستور�وذلك�يوم��حد�أول�نوفم���سنة�
  

  .ل�ناخب�ورقتان�للتصو�تتوضع�تحت�تصرف���:2املادة�

  :�و�إن�السؤال�املطروح�ع���الناخب�ن�والناخبات
  

  " نتم�موافقون�ع���مشروع��عديل�الدستور،�املطروح�عليكمأ�ل� "
  

  .)الورقة�البيضاء(  "�عم��" بـــــــ�إذا�كنتم�موافق�ن�اجيبوا-

  .)الورقة�الزرقاء�( "ال��"  إذا�كنتم�غ���موافق�ن�أجيبوا�بــــــــــ-
  

  .ي��ق�مشروع��عديل�الدستور���ذا�املرسوم�:3املادة�
  

ــ��املراجعــــة��ســــت�نائية�للقــــوائم��نتخابيــــة�ابتــــداء�مــــن�يــــوم�� �:4املــــادة�   ســــ�تم����20حــــد��شــــرع��ــ

  .2020س�تم���سنة��27حد�،�وتختتم�يوم�� 2020سنة�
  

  .الديمقراطية�الشعبيةي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة��:5املادة�
  

  .2020سنة��س�تم�� �15املوافق��1442محرم�عام��27حرر�با��زائر����                        

  عبد�املجيد�تبون                                  

  ه�1442محرم�عام��27مؤرخ�����251- 20مرسوم�رئا����رقم�

نتخابية�لإلستفتاء�،يتضمن�استدعاء�ال�يئة�� 2020س�تم���سنة��15املوافق��

  املتعلق�بمشروع��عديل�الدستور 
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  ه1442صفرعام���3ثن�ن�              55ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  2020س�تم���سنة��21املوافق�              

  

  

  

  
  

  

  

  ،��ر��ول إن�الوز 
  ء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،�بنا-

  منھ،) 2الفقرة�( 143 و�4–99و�نـــاء�ع���الدســتور،�ال�سـيــما�الـمــادتـان� -

واملتعلـــق�بقـــوان�ن�املاليـــة،��1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404عـــام��خالـمــــؤر �17–84و�مقت�ـــ���القانــــون�رقـــم�-

  ل�واملتمم،املعد

 2019د�ســــــم���ســــــنة��11املوافــــــق��1441عــــــام��ر�يــــــع�الثــــــا�ي�14خ��ــــــ��املــــــؤر �14–19و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

واملتضـــمن� 2020يونيـــو�ســـنة��4املوافـــق� 1441 شـــوال�عـــام�12خ��ـــ��الــــمؤر �07–�20ـــ���القـــانون�رقـــم�و�مقت-

  ،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�

د�ســـــم����28املــــــوافق��1441جمــــادى��و�ــــ��عــــام���ــــ��أول خ�املـــــؤر �370–19 الرئا�ــــ���رقــــمو�مقت�ــــ���الـمرســـــــوم�-

  املتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،� و 2019سنة�

و�ســــنة�ييــــون�23املــــوافق��1441ذي�القـعــــدة�عــــام���ـــ��أول خ�املـــؤر �163–20و�مقت�ـــ���الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم�-

  مواملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتم�م2020

ـــــرسوم�التنفيــــذي�رقــــم�و�م - يوليــــو�ســــنة��13املوفــــق��1419ر�يــــع��ول�عــــام���19ــــ�� خاملــــؤر  227–98قتـــــ����الـمـ

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998

  :يـــــــــــــيرسم�ما�يأت
  

ار�واحــــد�مليــــون�ديـنــــ اعتمـــاد�دفـــع�قـــدره�خمــــسمائة�و 2020يل�ــ��مـــن�م��انيـــة�ســـنة� :�و�ـــ� املـــادة

) دج501.000.000 (ـــيون�دينـارلواحــد�مـ ـمائة�وسـبــرنامــج�قدر�ا�خــمـ�ةرخصو �)دج 501.000.000(

ـــ�ا�ي�مقيــــدان� ــ��ا��ــــ��القــــــانون�رقــــــــم(�ـــــ��النــــــفقات�ذات�الطــــــا�ع�النـــ    خالـمـــــــؤر �07– 20املنــــــــصوص�علــــ

ـــام��12ـــ�� ـــوال�عـ
ّ

 ـمن�قـــانون�املاليـــة�التكمي�ـــ��لســــنة�واملـــتضـــــ 2020يونـيــــــو�ســــنة��4املـــوافــــق��1441ش

  .امل��ق���ذا�املرسوم” أ”طبقا�ل��دول�) 2020

  ه�1442عام��محرم�27مؤرخ�����252-20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����عدل��ـ،2020س�تم���سنة��15املوافق��

  حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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 دينـــــارقـــــدره�خمســـــمائة�و�واحـــــد�مليـــــون�اعتـــــــماد�دفـــــع�ّ 2020ســــــنة��ةانـيــــــز يخــــــصص�مليـ : 2املـــــادة� 

) دج501.000.000 (ملـيــــون�دينـــار�دمج�قـــدر�ا�خـمســــمائة�وواحــــاورخــــصة�برنــــ )دج 501.000.000(

ـــا�ع�ال��ــــــــا�ي�يقيـــــــدان��ـــــــ ـــات�ذات�الطــــ ـــا�ع�ال��ــــــــا�ي��النفقـــــ ـــات�ذات�الطــــ   املنــــــــــصوص�علـــــــــ��ا(�ـــــــ��النفقـــــ

ـــــــــوال�عــــــــــ�12خ��ـــــــــ��الـمــــــــــــؤر  07–�20ـــــــــ��القـــــــــانون�رقــــــــــم��
ّ

� 2020يونـيــــــــــو�ســــــــــنة��4املــوافــــــــــق��1441م�اش

  .امل��ق���ذا�املرسوم  “ب”طبـقا�ل��دول�) 2020واملتضـمن�قانـون�املـالـية�التكمـي���لسنة�
  

   .ة�ا��زائر�ة�الديمقراطة�الشعبيةل��م�ور��سميةا�املـــرســـوم����ا��ـــر�ـــدة�الر ذيـ�شـر��ـ :3ادة�امل

  

  .2020س�تم���ّسنة��15املوافق��1442عام�محرم��27حرر�با��زائر���������������������

  

  رادعبد�العز�ز�ج          

  
  قــــــــــــــــــــــــامل��

  
  �ائيةمسا�مات���"أ��"ا��دول�

  
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                   

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  501.000  501.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  501.000  501.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                   

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  501.000  501.000  دعم�ا��دمات�املنتجة

  501.000  501.000  .......................:.....املجمــــــــوع
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  ،2020غشت�سنة��27 ه�املوافق 1442محرم�عام��8بموجب�مرسوم�تنفيذي�مؤرخ����

  :و�وقافالشؤون�الدي�ية��،�بوزارة���م�ام�السيدة�والسيد���ي�أسماؤ�ماــــــــــتن
  

  .،بصفتھ�مف�شا،إلحالتھ�ع���التقاعدةـــــــحميد�رمض -

 .نائبة�مدير�للم��انية�واملحاسبة�،�بصف��اوجـــــــسليمة�مع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

  ،2020غشت�سنة��27املوافق��1442محرم�عام��8مرسوم�تنفيذي�مؤرخ����

  يتضمن�إ��اء�م�ام�بوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
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  ه1442صفر�عام���5ر�عاء�              56ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  م2020م���سنة�س�ت�23املوافق�              
  
  

  

  

  
  

  

  ،�إن�الوز�ر��ول 
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،�-

  منھ،) 2الفقرة�( 143و��4–99ما�الـمــادتـان�و�نـــاء�ع���الدســتور،�ال�سـيــ -

واملتعلـــق�بقـــوان�ن�املاليـــة،��1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404الـمــــؤرخ�عـــام��17–84و�مقت�ـــ���القانــــون�رقـــم�-

  املعدل�واملتمم،

�2019د�ســــــم���ســــــنة��11املوافــــــق��1441ر�يــــــع�الثــــــا�ي�عــــــام��14املــــــؤرخ��ــــــ���14–19و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  ،2020نون�املالية�لسنة�واملتضمن�قا

واملتضـــمن��2020يونيـــو�ســـنة��4املوافـــق� 1441شـــوال�عـــام��12الــــمؤرخ��ـــ���07–�20ـــ���القـــانون�رقـــم�و�مقت -

  ،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�

د�ســـــم����28املــــــوافق��1441املـــــؤرخ��ـــ��أول�جمــــادى��و�ــــ��عـــام��370–19و�مقت�ـــ���الـمرســـــــوم�الرئا�ـــ���رقــــم�-

  املتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�و��2019سنة�

يــــونيو�ســــنة��23املــــوافق��1441ذي�القـعــــدة�عــــام���ـــ��أول املـــؤرخ��163–20و�مقت�ـــ���الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم�-

  م�واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم2020

يوليــــو�ســــنة��13فـــق�املو �1419ر�يـــع��ول�عــــام��19املـــؤرخ��ــــ���227–98و�مقتــــ����الـمــــــرسوم�التنفيـــذي�رقــــم��-

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998

  :يـــــــــــــيرسم�ما�يأت
  

 6.000.000.000 (ديـنــار�سـتة�مالي�ـ� اعتمـاد�دفـع�قـدره� 2020يل���من�م��انية�سـنة� :�و�� املادة

�ــ��النـــفقات�ذات� مقيــدان) دج10.000.000.000(دينــارعشــرة�مالي�ــ��بــرنامــــج�قــدر�ا��ةرخصــو �)دج

ـــ�ا�ي�� ــ��ا��ـــــ��القــــــانون�رقــــــــم(الطـــــــا�ع�النـــ ـــام��12ـــــ�� خالـمــــــــؤر �07– 20املنــــــــصوص�علـــــ ـــــوال�عــــ
ّ

�1441ش

ـــو�ســـنة��4املـــوافـــق� ” أ”طبقــا�ل��ــدول�) 2020 واملـــتضـــــمن�قــانون�املاليــة�التكمي�ــ��لســنة� 2020يونـيــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم

  

  ه�1442رم�عام�مح�27مؤرخ�����252-20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج�����لعدل�يــ،2020س�تم���سنة��15املوافق��

  حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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 دينـــــــــــــــــارســـــــــــــــــتة�مالي�ـــــــــــــــــ��قـــــــــــــــــدره�اعتـــــــــــــــــــماد�دفـــــــــــــــــع�ّ 2020ســــــــــــــــــنة��ةانـيــــــــــــــــــز يخــــــــــــــــــصص�مليـ : 2املـــــــــــــــــادة� 

يقيـــدان�) دج10.000.000.000(دينـــار�عشـــرة�مالي�ـــ� مج�قـــدر�ا�اورخــــصة�برنــــ )دج6.000.000.000(

ـــا�ع�ال��ــــــــــــــا�ي� ـــات�ذات�الطـــــــــــ ـــا�ع�ال��ــــــــــــــا�ي�ــــــــــــــ��النفقـــــــــــ ـــات�ذات�الطـــــــــــ ـــــــــــــــصوص�علـــــــــــــــ��ا�(�ــــــــــــــ��النفقـــــــــــ   املنــ

ـــــــــ�12خ��ـــــــــ��الـمــــــــــــؤر  07–�20ـــــــــ��القـــــــــانون�رقــــــــــم��
ّ

� 2020يونـيــــــــــو�ســــــــــنة��4املــوافــــــــــق��1441م�اوال�عــــــــــش

  .امل��ق���ذا�املرسوم  “ب”طبـقا�ل��دول�) 2020واملتضـمن�قانـون�املـالـية�التكمـي���لسنة�
  

  . ة�ا��زائر�ة�الديمقراطة�الشعبيةل��م�ور��سميةا�املـــرســـوم����ا��ـــر�ـــدة�الر ذيـ�شـر��ـ :3املادة�
  

  .2020س�تم���ّسنة��19املوافق��1442عام� أول�صفرر�با��زائر����حر �����������������

  

  رادعبد�العز�ز�ج          

  
  قــــــــــــــــــــــــامل��

  
  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�

  
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                     

  القطاع
  بالغ�امللغاةامل

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  10.000.000  6.000.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  10.000.000  6.000.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                  

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  10.000.000  6.000.000  الفالحة�والري 

  10.000.000  6.000.000  :............................املجمــــــــوع
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  ه1442صفر�عام�13ا��م�س������              58ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  م2020أكتو�ر�سنة��1املوافق�                     
  
  

  

  

  

  

  
  

   

  إن�رئ�س�ا��م�ور�ة،�وز�ر�الدفاع�الوط��،�
  منھ،�) الفقرة��و��( 93منھ،�و�6–91بنـاء�ع���الدسـتور،�ال�سـيـما�املـادتـان� -

ــــ�املـــؤرخ��ـــ��أول �163–20و�مقت�ـــ���املرســـوم�الرئا�ـــ���رقـــم� - ــــة�ي�23املوافـــق��1441ة�عــــام�دذي�القعــ ــــو�سنـ ــونــيـ

  مم،دل�واملتاملعم،�واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،��2020
 2020ســــ�تم���ســــنة��30املوافــــق��1442فر�عــــام�صــــ�12خ��ــــ��املــــؤر  275–20بمقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم�–

ــــــرة�الــتضامــــــن�الـوطــــــ���و�ســـــرة�وقضايــــــا�املـــــرأة�بم�ـــــام�وز�ـــــر�ال ــــــف�وز�ـ ــــــاء�تــكــلــيـ عمـــــل�وال�شـــــغيل�واملتضـــــمن�إنــ�ـ

  والضمان��جتما��،�بالنيابة،�

  :يـــــــــــرسم�ما�يأتـــــــــي
  

ـــن�املرســـــوم���عـــــدل�أح�ـــــام�املـــــادة��و�ـــــ�:  املـــــادة��و�ـــــ�    �ـــــ��أول��املـــــؤرخ�163-20الرئا�ـــــ���رقـــــم�مــ

ا���ومة،املعـدل�واملتضمــــن��ــعـــي�ن�أعضـاء�،�2020يونيـو�سـنة��23املوافـق� 1441ذي�القعدة�عـام�

  :ع���النحو���ي�ملتمم،�وا

   .،�وز�را�للعمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��ال�اشمي�جعبوب - 
  

ة�ا��زائر�ــــــــة�الديمقراطيــــــــة�ل��م�ور�ــــــــ�ســــــــميةينــــــشــــــــــــر��ــــــــــذا�املـــرســــــــــوم��ــــــــ��ا��ـر�ـــــــــــدة�الر �: 2املــــــــادة�

   الشعبية
  

  . 2020س�تم���سنة��30 املوافق 1442صفر�عام��12با��زائر����حرر����������������������
  

  املجيد�تبون عبد�                                                                                  

  

  

  ه��1442صفر�عام��12خ����مؤر �276–20مرسوم�رئا����رقم�

   163–20املرسوم�الرئا����رقم�،�عدل�2020س�تم����30املوافق��

   2020يونيو�سنة��23افق�املو �1441عام��القعدة�ذي�خ����أول�املؤر 

  .واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا��كومة
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  لوز�ر��ول،�اإن�
  منھ،) 2الفقرة�( 143و�4–99  تانبنـاء�ع���الدسـتور،�ال�سـيـــمـــا�الـمـــاد -

واملتضـمن�قـانون��1966يونيـو�سـنة��8املوافـق� 1386صـفر�عـام��18لــمؤ�رخ��ـ��ا 156 -66و�مقـتـ�����مــر�رقـم�-

  ،الـمتماملعدل�و العقو�ات،�

ـــــــــــاير�ســـــــــــنة��26 قافــــــــــو امل 1408عــــــــــام��جمــــــــــادى�الثانيــــــــــة�7خ��ــــــــــ��الـــــــــــمؤر �07–88و�مقت�ــــــــــ���القــــــــــانون�رقــــــــــم�- ينـ

  والـمتــعــلق�بالــوقــايــة�ال��ية�و�من�وطب�العمل،1988

ـــــــــــــؤر  06–98رقــــــــــــم��و�مقت�ــــــــــــ���القانـــــــــــــون  - ـــــــــــــو�ســــــــــــنة��27الـمـــــــــــــوافق��1419عــــــــــــام��ر�يــــــــــــع��ول �3خ��ــــــــــــ��الـمــ   يـونيـ

  ل�واملتمم،العامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،�الـمعد الذي�يحـدد�القواعد1998

ــــــنة�شغــــــ�7وافـــــق�امل�1422 جمـــــادى��و�ـــــ��عـــــام�17خ��ـــــ��الــــــمؤر �13–01و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم�-  2001ت�سـ

  ل�و�املتمم،ال��ي�وتنظيمھ،�الـمعد�نقلتوجيھ�الوالـمتضمن�

 2004غشـــت�ســـنة��14الــــموافق�1425الثانيـــة�عـــام��جمـــادى�27خ��ـــ��الــــمؤر �08–04و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  م،والـمتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمّعدل�والـمتم

ـــــق�الـ�1427الثــانـــــية�عــــام�جمــــادى��19خ��ــــ��الـــــمؤر �03–06 و�مقتـــــ�����مـــــر�رقـــــم-  2006يــوليــــــو�ســـــنة��15مــوافـ

  والـمتــضــمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلــــق� 2011يونيـــو�ســــنة��22الـــــموافق� 1432 رجـــب�عــــام��20خ��ــــ��الـــــمؤر �10–11و�مقت�ـــ���القـــــانون�رقـــم�-

  بالبلدية،�

�2012ف��ايــــــر�ســــــنة��21وافق�الـــــــم�1433عــــــام��ر�يــــــع��ول��28خ��ــــــ��الـــــــمؤر  07–12و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  والـمتعلق�بالوالية،

والــــمتعلق��2018يوليــو�ســـنة��2لــــموافق�ا 1439 شـــوال�عــام��18خ��ــ��الــــمؤر  11–18و�مقت�ــ���القـــانون�رقــم�-

  بال��ة،�

�2013غشــــــت�ســـــــنة��4املوافـــــــق��1434رمضـــــــان�عــــــام�26خ��ــــــ�� 293–13و�مقت�ــــــ���الــــــــمرسوم�الرئا�ــــــ���رقـــــــم�-

  ،�2005مايو�سنة��23،�الـمعتمدة�بجنيف�بتار�خ�)2005(الدولية�والـمتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�

د�ســـم����28الــــموافق��1441أول�جمـــادى��و�ـــ��عـــام��خ��ــ�الــــمؤر �370–19و�مقت�ــ���الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم�-

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

   ه�1442 صفر�عام�12خ����مؤر �277–20مرسوم�تنفيذي�رقم�

،�يتضمن�التداب���التكميلية�لتخفيف�نظام�2020س�تم���سنة��30املوافق��
.وم�افحتھ) 19 –كوفيد�(الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا�  
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يونيــو�ســنة��23الـــموافق��1441أول�ذي�القعــدة�عــام��خ��ــ��الـــمؤر 163–20و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم�–

  موالـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�الـمعدل�والـمتم 2020

�2020مــارس�ســنة�21الـــموافق��1441رجــب�عــام� 26خ��ــ��الـــمؤر �69–20و�مقت�ــ���الـــمرسوم�التنفيــذي�رقــم�-

ـــــ ـــــر�الوقـــايــ ـــــاء�فـيـــــــــروس�كـورونـــــا��ةواملتعلــــق�بـتدابــيـ ـــــشار�و�ـ وم�افحتــــھ،�ومجمــــوع�النصــــوص��)19–�وفيــــد(مــــن�انتــ

  الالحقة�بھ،

  :يــــــــيرسم�ما�يأت�
  

ـــاء�:  �و�ــــ�املــــادة�  ـــة�مــــن�ان�شــــار�و�ـ ��ــــدف��ــــذا�الـــــمرسوم�إ�ــــ��تتمــــيم�تــــداب���تخفيــــف�نظــــام�الوقايـ

ـــاظ�) 19 –�وفيــــد�(ف�ــــ�وس��ورونــــا� ــ��ا��فـ ـــة�إ�ــ ـــام�الراميـ ـــد�باألح�ـ   وم�افحتــــھ،�وذلــــك��ــــ��ظــــل�التقيـ

   .م�من�أي�خطر�الن�شار�و�اء�ف��وس��وروناع�����ة�الـمواطن�ن�وحماي��
  

   :يأ�ييوما�كما�) 30(�عاد�تكييف�إجراء�ا���ر�ا��ز�ي�الـم�����لـمدة�ثالث�ن� :2املادة�

الســاعة�السادســة� غايــة�إ�ــ�عشــر�مســاء��يطبــق�إجــراء�ا���ــر�ا��ز�ــي�امل���ــ��مــن�الســاعة�ا��اديــة -

ـــــوا��،�ع�ــــ��الواليــــات��حــــدى��مــــن�اليــــومصــــباح� بـاتـنـــــة،�و�جايــــة،�والبليــــدة،�: �تــيـــــة�) 11(عشــــر�الـمــ

ــان،�و ت�ــــ�ي�وزو،�وا��زائــــر،�وجيجــــل،�وســــطيف،�وعنابــــة،�وقســــنطينة،�وو�ــــران،�باســــت�ناء� وتلمســ

   .الواليات�الـمذ�ورة����الفقرة�أدناه

�أدرار،�والشــلف،: �تيــة�) 37(ال�يخــص�إجــراء�ا���ــر�ا��ز�ــي�الـــم�����الواليــات�الســبعة�والثالثــ�ن�-

ـــة،� ـــكرة،�و�شـــــــار،�والبـــــــو�رة،�وتامنغســـــــت،�وت�ســـــــة،�وتيـــــــارت،�وا��لـفـــــ و�غـــــــواط،�وأم�البـــــــوا��،�و�ســــ

ـــتغانم،�والــــــمسيلة،�ومعســـــكر،� ـــمة،�واملديـــــة،�ومســ ـــاس،�وقـالـــ ـــكيكدة،�وسيــــــدي�بـلـعـبـــ وسعــــــيدة،�وســ

ـــيض،�وإيل�ـــــــ�ي،�و�ــــــرج�بـــــــوعر�ر�ج،�و�ـــــــومرداس،�والطــــــارف،�وتنـــــــدوف،�وت�سمســـــــيلت،� وورقلــــــة،�والبــــ

وخ�شـــلة،�وســـوق�أ�ـــراس،�وت�بـــازة،�وميلـــة،�وعـــ�ن�الـــدف��،�والنعامـــة،�وعـــ�ن�تيموشـــ�ت،��والـــوادي،

   .وغرداية،�وغل��ان
  

ـــ��تقتضـــــ��ا� يمكـــــن�الـــــوالة،�و�عـــــد�موافقـــــة�الســـــلطات�الــــــمختصة :3املـــــادة� ــاذ��ـــــل�التـــــداب���ال�ــ اتخـــ

ـــات�إجــــراء�ا���ـــــر�ا��ز�ـــــ ـــيما�إقـــــرار�أو��عـــــديل�أو�ضــــبط�أوقــ   يالوضــــعية�ال�ـــــ�ية�ل�ــــل�واليـــــة،�ال�سـ

  .ى أو�الك���الـمس��دف�لبلدية،�أو�بلدة،�أو����أو�أك��،��ش�د�بؤرا�للعدو 
  

أو�الـــمناسبات�العائليــة،�وال�ســيما�/يمــدد�إجراءحظرجميـع�أنــواع�التجمعــات�وا��فــالت�و :4املــادة�

  .احتفاالت�الزواج�وا��تان
  

الل�يرفــــــع�إجــــــراء��عليـــــق��شــــــاط�النقـــــل�ا��ضــــــري�لأل�ــــــ�اص،�العمـــــومي�وا��ــــــاص،�خــــــ: 5املـــــادة�

  .العطل��سبوعية
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ـــة�وا��مايـــــــة�:6ة�ملـــــــادا ـــاء�فيــــــــروس�كـــورونــــــــا��تبقـــــــى�مطبقـــــــة�تـــــــداب���الوقايــــ ـــــ ـــن�و�ـ ) 19 –�وفيـــــــد�(مــــ

  .وم�افحتھ،�الـمنصوص�عل��ا�بموجب�التنظيم�الـمعمول�بھ
  

  .2020سنة��أكتو�ر م��ذا�الـمرســـوم�ابـتـداء�مـــن�أول�ا�سـري�أحـكـ :7املادة� 
  

  .ا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةي�شر��ذ�:8املادة�
  

  .2020س�تم���سنة��30املوافق��1442صفر�عام��12حرر�با��زائر������������������������

  

  عبد�العز�ز�جراد�                                                                                        
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  ه1442صفر�عام���19ر�عاء�                 60 العدد�ا��ر�دة�الرسمية

  م2020سنة��أكتو�ر � 7املوافق�              
  
  

  

  

  
  

  

  ،�إن�الوز�ر��ول 
  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،�-

  منھ،) 2الفقرة�( 143و��4–99و�نـــاء�ع���الدســتور،�ال�سـيــما�الـمــادتـان� -

واملتعلـــق�بقـــوان�ن�املاليـــة،��1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404الـمــــؤرخ�عـــام��17–��84القانــــون�رقـــم�و�مقت�ـــ�-

  املعدل�واملتمم،

�2019د�ســــــم���ســــــنة��11املوافــــــق��1441ر�يــــــع�الثــــــا�ي�عــــــام��14املــــــؤرخ��ــــــ���14–19و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

واملتضـــمن��2020يونيـــو�ســـنة��4املوافـــق� 1441شـــوال�عـــام��12الــــمؤرخ��ـــ���07–�20ــ���القـــانون�رقـــم�و�مقت�-

  ،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�

د�ســـــم����28املــــــوافق��1441املـــــؤرخ��ـــ��أول�جمــــادى��و�ــــ��عـــام��370–19و�مقت�ـــ���الـمرســـــــوم�الرئا�ـــ���رقــــم�-

  و�املتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،��2019سنة�

يــــونيو�ســــنة��23املــــوافق��1441املـــؤرخ��ـــ���أول�ذي�القـعــــدة�عـــام��163–20ئا�ـــ���رقــم�و�مقت�ــ���الــــمرسوم�الر -

  م�واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم2020

يوليــــو�ســــنة��13املوفـــق��1419ر�يـــع��ول�عــــام��19املـــؤرخ��ــــ���227–98و�مقتــــ����الـمــــــرسوم�التنفيـــذي�رقــــم��-

  ��،�املعدل�واملتمم،واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج��1998

  :يـــــــــــــيرسم�ما�يأت
  

أر�عـة�مالي�ـ��وثمانمائـة�وخمسـة� اقـدر�رخصـة�برنـامج� 2020مـن�م��انيـة�سـنة� تل�ـ� :�و�ـ� املـادة

ــا�وســـــــتمائة�ألـــــــف�دينـــــــار� ـــا�ع� ةمقيـــــــد) دج�4.845.600.000(وأر�عـــــــون�مليونـــــ ـــــ �ـــــــ��النــــــــفقات�ذات�الطـ

ـــ�ا�ي�� ــ��ا��ـــــ��القــــــان(النـــ ــــــماملنــــــــصوص�علــــ ـــام��12ـــــ�� خالـمـــــــؤر �07– 20ون�رقــ ـــــوال�عـــ
ّ

  املـــوافــــــق��1441ش

ــــو�ســــنة��4 امل��ـــق�” أ”طبقـــا�ل��ـــدول�) 2020 واملـــتضــــــمن�قـــانون�املاليـــة�التكمي�ـــ��لســـنة� 2020يونـيــ

  .��ذا�املرسوم

  

  ه�1442عام�صفر  18مؤرخ�����278-20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����عدل��ــ،2020سنة�أكتو�ر� 6املوافق��

  حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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ة�أر�عـــة�مالي�ـــ��وثمانمائـــة�وخمســـمج�قـــدر�ا�اصـــة�برنــــرخ 2020ســــنة��ةانـيــــز خــــصص�مليـت : 2املـــادة� 

قيــد��ــ��النفقــات�ذات�الطــا�ع�ال��ــا�ي�ت�)دج�4.845.600.000(وأر�عــون�مليونــا�وســتمائة�ألــف�دينــار�

ــوال��12خ��ــ��الـمـــــؤر  07–20املنـــــصوص�علـــ��ا��ــ��القــانون�رقـــم��(�ــ��النفقــات�ذات�الطــا�ع�ال��ــا�ي
ّ

ش

ــقا�) 2020مــــي���لســـنة�واملتضــــمن�قانــــون�املـالــــية�التك� 2020يونـيــــو�ســــنة��4املــوافــــق��1441م�اعــــ طبــ

  .امل��ق���ذا�املرسوم  “ب”ل��دول�
  

   .ة�ا��زائر�ة�الديمقراطة�الشعبيةل��م�ور��سميةا�املـــرســـوم����ا��ـــر�ـــدة�الر ذيـ�شـر��ـ :3املادة�

  

  .2020سنة�أكتو�ر� 6املوافق��1442عام�صفر��18حرر�با��زائر���������������������

  

  رادلعز�ز�جعبد�ا                   

  
  

  قــــــــــــــــــــــــامل��
  

  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�
  
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                

  رخصة�ال��نامج�امللغاة  القطاع

  4.845.600  .........................تياطي�لنفقات�غ���متوقعةحا

  4.845.600  ...............................................................املوجوع

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                

  القطاع
صة�ال��نامج�رخ

  خصصةامل

  4.845.600  .......امل�شآت�القاعدية��جنماعية�والثقافية

  4.845.600  ...............................................................املوجوع
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  ه1442عام��ر�يع��ول � �7ر�عاء�                   63 العدد�ا��ر�دة�الرسمية

  م2020سنة��و�ر أكت� 24املوافق�                 
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرانية،�إن� -

  املالية،�و�وز�ر��-

  وز�ر�التجارة،� -

  وز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،� -
يــونــيـــــو�سنـــــة��23 املوافـــــــق�1441ذي�الــــقــــعـــــــدة�عـــــام�خ��ــ��أول�املـــؤر �163–20بمقت�ــ���املرســـوم�الرئا�ـــ���رقـــم� -

  م�عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتم�واملتضمن�2020

�1995ف��ايـــر�ســـنة��15املوافـــق��1415رمضـــان�عـــام�15 خ��ـــ�املـــؤر �54–95و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم� -

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�املالية،�

�2002د�سـم���ســنة��21املوافــق��1423عـام�شـوال��17املـؤرخ��ــ�� 453–02و�مقت�ـ���املرسـوم�التنفيــذي�رقـم�-

  صالحيات�وز�ر�التجارة،��دالذي�يحد

  2008أبر�ــــــل�ســــــنة��15املوافــــــق��1429املــــــؤر�ر�يــــــع�الثــــــا�ي�عــــــام�124–08و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�التنفيــــــذي�رقــــــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،

د�ســم���ســنة��22املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام� 14 خ��ــ�املــؤر �331–18قت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�م-

  الذي�يحــدد�صـالحــيــات�وز�ـــر�الــداخـلـية�وا��ـمـاعــات�املحلـيـة�وال��يئة�العمرانية،��2018

�2020مــــــارس�ســــــنة��21املوافــــــق��1441رجــــــب�عــــــام��26خ�املــــــؤر �69–20و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�التنفيــــــذي�رقــــــم�-

ـــ ــــا�واملتعلـــق�بــــتداب���الــوقــايـ ــــروس�كــورونـ ــــاء�فــيـ ــــ�شار�و�ـ وم�افحتـــھ،�وجميـــع�النصـــوص� )19 –كــوفـيــــد�(ـة�مـــــن�انـ

  الالحقة�بھ،�

  ه�1442ر�يع��ول�عام������3خقرار�وزاري�مش��ك�مؤر 

  القرار�الوزاري�املش��ك��ل�،��عد2020أكتو�ر�سـنـة��20املــوافـق��

   2020س�تم���سنة� 12املوافق��1442محرم�عام��24 خ���املؤر 

    211  –20الذي�يـحدد�كـيـفـيــات�تطبيق�املرسوم�التنفيذي�رقم�

    2020يوليو�سنة��30املوافق��1441ذي�ا���ة�عام�����9خ�املؤر 

واملتـضـمـن�مـنـح�مـسـاعــدة�مـالـيـة�لـفـائــدة�أ��اب�امل�ن�املتضررة�من�آثار�
 )19 –كوفيد�(جائحة�ف��وس�كورونا�
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�2020يوليــو�ســنة��30املوافــق��1441ذي�ا���ــة�عــام��9خ��ــ��املــؤر �211–20و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

  )19 –�وفيد�(حة�ف��وس��ورونا�واملتضمن�منح�مساعدة�مالية�لفائدة�أ��اب�امل�ن�املتضررة�من�آثار�جائ

ــــــــ-    2020ســـــــ�تم���ســـــــنة��12املوافــــــق��1442عـــــــام��محــــــرم 24خ��ـــــــ��ك�املــــــؤر ر و�مقــــــــــت����الـــــقــــــــــرار�الــــــوزاري�املشتــــ

�30املوافــق��1441ذي�ا���ـة�عـام� 9خ��ـ��املـؤر �20–211كيفيـات�تطبيـق�املرسـوم�التنفيــذي�رقـم�يحـدد�الـذي�

عدة�ماليــــة�لفائـــدة�أ�ـــ�اب�امل�ــــن�املتضـــررة�مـــن�آثــــار�جائحـــة�ف�ــــ�وس�واملتضــــمن�مـــنح�مســـا�2020يوليـــو�ســـنة�

  )19 –�وفيد�(�ورونا�

  : ما�يأ�ي�ررون ـــــــــــيق
  

ـــ��ك�املـــــؤرخ��ـــــ��مــــــن�الــقــــــرار�الـــــــوزاري��6حـكــــــام�املـــــــادة�أ��عـــــدل  :املـــــادة��و�ـــــ� ـــام�محـــــرم� 24املشــ عــ

�211 -20رقــــم�ســـــــوم�التنفيــــذي�الــــذي�يحــــدد�كيفيــــات�تطبيــــق�املـر �2020ســــ�تم����12املوافـــق�1442

ـــام���9ـــــ��املـــــؤرخ� ـــة�عــ ــــــة��2020يوليـــــو��30املوافـــــق��1441ذي�ا���ــ ــــــدة�مــالــيـ ـــح�مساعـ ـــ ــــــن�مــنـ واملتضمـ

  .)19 –�وفيد�(لــفــائـدة�أ��ـاب�امل�ن�املتضررة�من�آثار�جائحة�ف��وس��ورونا�
  .) بدون��غي���حت( ............................................................................ : 6املادة� "

ـــاط�تــــــود������ ـــة،ع���مســــــتوى�املدير�ــــــة�الوالئيــــــة�امل�لفــــــة�بقطــــــاع��شـــ ـــا��عنايـــ ـــد�مل��ـــ ع��ســــــتمارة��عـــ

  .2020نوفم���سنة��30صاحب�الطلب،�وذلك����أجل�أقصاه�

    "............................................)البا���بدون��غي��(..................................................
  

      .ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعية�ةيا��ر�دة�الرسم �� ي�شر��ذا�القرار�: 2املادة�

  

  . 2020 أكتو�ر�سنة��20املوافق�1442ر�يع��ول�عام��3با��زائر����حرر�������������������

  

  �ر�الداخلية�وا��ماعات�املحليةوز           ر�املاليةـــــــــــــوز�   

  و�ال��يئة�العمرانية�������������                                             

  كمال�ب��ود�  عبد�الرحمنبن�أيمن�
  

  

  وز�ــــــــــــر�التجارة   و�ال�شغيل��وز�ر�العمل

  والضمان��جتما���

  كمال�رز�ق���                          ال�اشمي�جعبوب�����������������������������������
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      ه1442عام��ر�يع��ول � �18ر�عاء�       65 العدد�ا��ر�دة�الرسمية

  م2020سنة��نوفم��   4املوافق�                                            
  

  

  

  

  

  

  
    

  إن�الوز�ر��ول،�
  منھ، )2الفقرة�(143و�4–99بناء�ع���الدستور،�ال�سيما�الـمادتان�-

واملتضـمن�قـانون��1966يونيـو�سـنة��8املوافـق� 1386صفر�عـام��18الـمؤرخ�����156–66و�مقت�����مر�رقم� -

  العقو�ات،�الـمعدل�والـمتمم،�

�1988ينــــاير�ســــنة��26املوافــــق��1408جمــــادى�الثانيــــة�عــــام���7ــــ� الـــــمؤرخ�07–88و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم� -

  لعمل،والـمتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�ا

  1998يونيــــــو�ســــــنة��27الـــــــموافق��1419ر�يـــــع��ول�عــــــام��3الـــــــمؤرخ��ــــــ���06–98و�مقت�ـــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  الذي�يحدد�القواعد�العامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،�الـمعدل�والـمتمم،�

 2001غشـــت�ســـنة��7الــــموافق��1422جمـــادى��و�ـــ��عـــام��17الــــمؤرخ��ـــ��13–01و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم� -

  ـمتضمن�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،�الـمعدل�والـمتمم،�وال

�2004غشــت�ســنة��14الـــموافق��1425جمــادى�الثانيــة�عــام��27الـــمؤرخ��ــ���08–04و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

  والـمتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمعدل�والـمتمم،�

 2006يوليــــــو�ســــــنة��15الـــــــموافق��1٤27عــــــام�جمــــــادى�الثانيــــــة��19الـــــــمؤرخ��ــــــ�� 03–06و�مقت�ــــــ����مــــــر�رقــــــم� 

  والـمتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،�

واملتعلــق� 2011يونيــو�ســنة��22الـــموافق� 1432رجــب�عــام��20الـــمؤرخ��ــ���10–11و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

  بالبلدية،

 2012ف��ايـــــر�ســـــنة��21فق�الــــــموا�1433ر�يـــــع��ول�عـــــام��28الــــــمؤرخ��ـــــ���07–12و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم� -

  والـمتعلق�بالوالية،

والـــمتعلق��2018يوليــو�ســنة��2لـــموافق�ا�1439شــوال�عــام��18الـــمؤرخ��ــ���11–18و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

  بال��ة،�املعدل�واملتمم،

غشـــــــت�ســــــــنة��4املوافــــــــق�1434رمضـــــــان�عـــــــام� 26املـــــــؤرخ��ــــــــ���293–13مقت�ـــــــ���الــــــــمرسوم�الرئا�ــــــــ���رقـــــــم�و�-

  ،�2005مــــايو�ســـــنة��23،�الـــــمعتمدة�بجنيــــف�بتـــــار�خ�)2005(ر�اللـــــوائح�ال�ــــ�ية�الدوليـــــة�والـــــمتضمن��شــــ2013

    ه�1442 عـــام�ر�يع��ول �11خ����مؤر �308-20مرسوم�تنفيذي�رقم�

�277–20،��ــعـدل�و�تمم�املرسوم�التنفيذي�رقم�2020أكـتــو�ــر�ســنـة��28املــوافـــق��

  2020س�تم���سنة��30املوافق��1442عام�صفر��12املؤرخ����

فيـروس��اءخـفـيـف�نـظـام�الــوقـاية�مــن�انـ�ـشـار�و�ـواملتضمـن�التــدابــيــر�الــتــكــمـيـلـيـة�لـتـ

.ومكـــافـحـتـھ) 19–كوفيد(كورونـا�  
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د�ســم����28الـــموافق��1441الـــمؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370 - 19و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

ــــام�عـــ�ـــ��أول�ذي�الـقـالــــمؤرخ��163–20و�مقت�ـــ���الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم� - يــونــيـــــو��23الـمــوافــــق��1441ـدة�عــ

  والـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�الـمعدل�والـمتمم،� 2020سنـة�

 2020مـــارس�ســـنة��21الــــموافق��1441رجـــب�عـــام� 26الــــمؤرخ��ـــ��69–20و�مقت�ـــ���الــــمرسوم�التنفيـــذي�رقـــم� -

  وم�افحتھ،�ومجموع�النصوص�الالحقة�بھ، )19 –�وفيد�(ورونا�واملتعلق�بتداب���الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس��
  

  :يرسم�ما�يأ�ي�
  

من�املرسوم�التنفيذي��2يـ�ــدف��ــذا�الـمرســوم�إ����ـعــديــل�وتتـمـيـم�أح�ام�املادة� :�و��� املادة

� � 12خاملؤر �277–20رقم ��1442صفر�عام ��30املوافق �التداب���2020س�تم���سنة واملتضمن

�التكمي ��ورونا �ف��وس �ان�شار�و�اء �من �الوقاية �نظام �لتخفيف �(لية   وم�افحتھ،) 19 –�وفيد

  :كمايأ�ي�

"� ��"2املادة �لـمدة�عاد �الـم���� �ا���ر�ا��ز�ي �إجراء �عشر� تكييف �النحو�) 15(خمسة �ع�� يوًما

  :��ي

�امســة�إ�ــ��غايــة�الســاعة�ا��عشــر�مســاءإجــراء�ا���ــر�ا��ز�ــي�امل���ــ��مــن�الســاعة�ا��اديــة��يطبــق�

ـــكرة،�: �تيــــــــة�) 20(الـــــــــموا��،�ع�ــــــــ��الواليــــــــات�العشــــــــر�ن�ا�مــــــــن�اليــــــــوم�صــــــــباح باتنــــــــة،�و�جايــــــــة،�و�ســـــ

ـــــــــ��ي�وزو،�وا��زائــــــــر،�وجيـتوالبليــــــــدة،�والبــــــــو�رة،�وت�ســــــــة،�وتلمســــــــان،�وتيــــــــارت،� ـل،�وسطيـــــــــف،�جـــــــــ

اســت�ناء�،�وقسـنطينة،�واملديــة،�واملسـيلة،�وورقلــة،�وو�ـران،�و�ـرج�بــوعر�ر�ج،�و�ـومرداس،�بةوعـنـــابــ

  الواليات�الـمذ�ورة����الفقرة�أدناه،�
  

أدرار،�والشــلف،�: �تيــة�) 28(إجــراء�ا���ــر�ا��ز�ــي�الـــم�����الواليــات�الثمــا�ي�والعشــر�ن�خــص�يال�

و�غــــواط،�وأم�البــــوا��،�و�شــــار،�وتامنغســــت،�وا��لفــــة،�وســــعيدة،�وســــكيكدة،�وســــيدي�بلعبــــاس،�

وف،�وتـ�سمسيـــــلت،�والـــــوادي،�د�ي،�والطـــارف،�وتـنـــوقالــمة،�ومســتغانم،�ومعسـكر،�والبــيض،�وإيل�ـ

وخـــــ�شلة،�وســــوق�أ�ــــراس،�وت�بــــازة،�وميلــــة،�وعــــ�ن�الــــدف��،�والنعامــــة،�وعــــ�ن�تمو�شــــت،�وغردايــــة،�

  .وغل��ان
  

  

  .2020سنة�أكتو�ر ��31سري�أح�ام��ذا�الـمرسوم�ابتداء�من� :2املادة�
  

  .لشعبيةال��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�ة�سمية�الـر ذا�املــرســوم�فــي�ا��ــر�ـد�يـ�ــشر�:3 املادة
  

  . 2020أكتو�ر�سنة��28املوافق��1442ر�يع��ول�عام��11حرر�با��زائر���                    
  

  دعبد�العز�ز�جرا                                                                                                     
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  2020أكتو�ر�سنة��11املوافق��1442صفر�عام��23 مرسوم�تنفيذي�مؤرخ���بموجب�

  ،�بصفتھ�مديرا�للدراسات�رــــــــــعبد�الـلـھ�أكي���م�ام�السيد�ــــــــتن

  .�وقافو��بوزارة�الشؤون�الدي�ية�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  ،�2020 أكنو�ر�سنة�11املوافق��1442صفر�عام��23خ����مرسوم�تنفيذي�مؤر 

  .يـــتضمـــن�إنـ�ـــاء�م�ـــام�مديـــر�دراسات�بوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
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  ه1442عام��يع��ول ر�� �18ر�عاء�                   66 العدد�ا��ر�دة�الرسمية

    م2020سنة��نوفم�� � 4املوافق�                 
  

  

  

  

 

  
  

  إن�الوز�ر��ول،
  منھ،) 2الفقرة�(143و�4–99بنــــــاء�ع���الدسـتور،�ال�سـيـما�الـمـدتـان�-

واملتضــــمن�قــــانون��1966يونيــــو�ســـنة��8املوافــــق� 1386صــــفر��18 الــــمؤرخ��ــــ�156–66و�مقتــــــ�����مـــــر�رقـــــم�-

  ،�املعدل�واملتمم،العقو�ات

�1988يــــــناير�ســــنة��26املوافــــق��1408عـــــام�جمــــادى�الثانيــــة�07خ��ــــ��الـــــمؤر �07–88و�مقت�ــــ���القانـــــــون�رقـــــم�-

  والـمتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،�

ــــيو�ســــنة��27الـمـوافــــق��1419عـــام��خالــــمؤر �06–98و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�- ــــدد�القواعـــد�1998يونـ  الـــذي�يحـ

  ل�وامتمملعامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،�الـمعدا

والــمتضمن�توجيـھ� 2001غشـت�سـنة��7الــموافق���1422و���عـام��خالـمؤر �13–01و�مقت����القــانون�رقـم� -

  ل�واملتممالنقل�ال��ي�وتنظيمھ،�الـمعد

�2004غــــشت�ســـــنة��14ــــوافق�الـم1425الثــــانية�عــام�جمــادى��27خ��ـ��الــمؤر �08–04و�مقت�ـ���القــــانون�رقــم�-

  والـمــــتعلق��شـــروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمعدل�والـمتم�

 2006يوليـــــو�ســـــنة��15الــــــموافق��1427عـــــام��جمـــــادى�الثانيـــــة�19خ��ـــــ��الــــــمؤر �03–06و�مقت�ـــــ����مـــــر�رقـــــم��-

  والـمتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،�

واملتعلـــــق��2011يونيـــــو�ســـــنة��22الــــــموافق� 1442 رجـــــب��20خ��ـــــ��الــــــمؤر �10–11ـــــــون�رقـــــم�و�مقت�ـــــ���القـــــانـ-

  بالبلدية،�

�2012ف��ايـــــــر�ســـــــنة��21الــــــــموافق��1444عـــــــام��ر�يـــــــع��ول �28خ��ـــــــ��الــــــــمؤر �07–12و�مقت�ـــــــ���القـــــــانون�رقـــــــم�-

  والـمتعلق�بالوالية،�

والــمتعلق��2018يوليـو�سـنة��2موافق�الــ 1439 عـام�شـوال��18الــمؤرخ��ـ���11–18و�مقت�ـ���القـانون�رقـم� –

  م�ماملتو بال��ة،�املعدل�

�2013غشــت�ســنة��4املوافــق��1434رمضــان�عــام� 26خ��ــ��املــؤر �293–13و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم�-

ـــــــــنيف�بتــــــــار�خ�تمدة�،�الـمعـــــــــ)2005(والـــــــــمتضمن�نـــشـــــــــــر�اللــــــــوائح�الصــحـــــــــية�الدوليــــــــة�   ،�2005مــــــــايو�ســــــــنة��23بجـ

  ه1442عام��ر�يع��ول �����23خمؤر 310–20مرسـوم�تنفيذي�رقـم�

  ،�يتضمن��ح�ام�املتعلقة�بتعز�ز�نظام�الوقاية�2020نوفــم���سنة��9املوافـق�

  .وم�افحتھ) 19 –كوفيد�(من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا�
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د�ســـم����28الــــموافق� 1441أول�جمـــادى��و�ـــ��عـــام�خ��ـــ��الــــمؤر �370–19مرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم�و�مقت�ـــ���الــــ-

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،��2019سنة�

يونيــو�ســنة��23الـــموافق��1441أول�ذي�القعــدة�عــام��خ��ــ�الـــمؤر �163–20و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  ل�والـمتم�والـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�الـمعد�2020

 2020مـارس�سـنة��21الـمــوافــق��1441رجب�عــام�  26خ����الـمؤر �69–20و�مقت����الـمرسوم�التنفيذي�رقم�-

وم�افحتــــھ،�ومجمــــوع�النصــــوص� )19 –�وفيــــد�(واملتعلــــق�بتــــداب���الوقايــــة�مــــن�ان�شــــار�و�ــــاء�ف�ــــ�وس��ورونــــا�

  الالحقة�بھ،

  :يــــــــم�ما�يأتـــــــيرس 
  

ـــ���عـــــــد��ـــــــ:  �و�ــــــ�املــــــادة� ـــة�إ�ـــ ــــ ـــد��حــــــــ�ام�الـرامـيـ ـــ��تحديـــ ـــام�الوقـز ف��ــــــذا�الـمرســــــــوم�إ�ـــ   يــــــــة�ا�ز�نظـــــ

ـــام�الراميـــــــــة�) 19 –�وفيـــــــــد�(مـــــــــن�ان�شــــــــــار�و�ـــــــــاء�ف�ـــــــــ�وس��ورونـــــــــا ـــد�باألح�ــــــ ـــھ،فيظل�التقيــــــ   وم�افحتــــــ

  .إ���ا��ـفاظ�ع���صـحة�الـمـواطـن�ن�وحماي��م�من�أي�خطر�الن�شار�ف��وس��ورونا
  

ــا�ع�ــــ��النحـــو���ــــي) 15(راء�ا���ـــر�ا��ز�ــــي�الــــم�����لــــمدة�خمســــة�عشـــر�إجــــيكيـــف��:2املـــادة�   :يوًمـ

ـــــــز�ي�املنـــــــز���مــــــن�الســــــاعة�الثامنــــــة� ُيطبــــــق- ـــاء�إجــــــراء�ا��ـــــــجر�ا��ـ   إ�ــــــ��غايــــــة�الســــــاعة�ا��امســــــة�مســـ

أدرار،�و�اتنـــة،�و�جايـــة،�: واليـــة��تيـــة�) 29(مـــن�صـــباح�اليـــوم�الــــموا��،�بال�ســـبة�لل�ســـع�والعشـــر�ن�

ـــكرة،�وال بليـــــــــدة،�والبـــــــــو�رة،�وت�ســـــــــة،�وتلمســـــــــان،�وتيـــــــــارت،�وت�ـــــــــ�ي�وزو،�وا��زائـــــــــر،�وجيجـــــــــل،�و�ســــــ

ـــة، و�ــــران،�وإيــلـيـــــزي،�و�ــــــرج� ورقلــــة،�و وقاملــــة،�وقســــنطينة،�واملديـــــة،�واملســــيلة،�و وســــطيف،�وعنابـ

  وف،�وت�سمسيلت،�والوادي،�وخ�شلة،�وت�بازة،�وع�ن�تموش�ت،دبوعر�ــر�ــج،�و�ـومــرداس،�وتـنـ
  

الشــلف،�و�غــواط،�: �تيــة�) 19(راء�ا���ــر�ا��ز�ــي�الـــم�����الواليــات�ال�ســع�عشــرة�ال�يخــص�إجــ-

وأم�البـــوا��،�و�شـــار،�وتامنغســـت،�وا��لفـــة،�وســـعيدة،�وســـكيكدة،�وســـيدي�بلعبـــاس،�ومســـتغانم،�

ـــة،� ـــيض،�والطـــــــارف،�وســـــــوق�أ�ـــــــراس،�وميلـــــــة،�وعـــــــ�ن�الـــــــدف��،�والنعامـــــــة،�وغردايــــ ـــكر،�والبــــ ومعســــ

  .وغل��ان
  

ـــ��تقتـــضــــــ��ا� نيمكـــــ:3 دةملـــــاا  ــاذ��ـــــل�التـــــداب���ال�ــ ــــ الـــــوالة،��عـــــد�موافقـــــة�الســـــلطات�الــــــمختصة،�اتخــ

الوضعــية�الصـــحـــية�ل�ـل�واليــة،�ال�سيــــما�إقــرار�أو��عـديل�أو�ضــبط�أوقـات���ــر�م���ـ��جز�ــي�أو�ك�ــ��

نا�أو�ًحيا�أو�أك��،�ال����ش�د�بؤر�
ً
  .للعدوى��ستـ�دف�بلدية�أو�م�ا

النــز�ــــة��نكانـــد�ا��اجـــة،�ال��ت�بـــات�الضـــرور�ة�لغــــلق�ك�ـــ��أو�جــــز�ي�ألمــــكمـــا�يمكـــ��م�أن�يتخـــذوا،�ع

قا�
ً
ـــدف ـــھ�وال�ســـــلية،�وكـــــذا��ـــــل�م�ـــــان�مـــــن�شـــــأنھ�أن��ســـــتقبل�تــ ـــ��احة�وفضــــــاءات�ال��فيــ كب�ـــــ�ا�و�ســـ

  . ل��م�ور 
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ـــدد��جـــــراء�الـــــذي�يحظـــــر�أي�نـــــوع�مـــــن�تجمعـــــات����ــــــاصي�:4املـــــادة� ــــــمعات�العـــــــائلية، ّمــ   والتــجـ

  مل�ال��اب�الوط��،�وال�سيما�حفالت�الزواج�وا��تان،�وكذا�التجمعات�بمناسبة�ا��نازاتعـ���كــا

ـــل���:5 املــــــادة ـــام�العطـــ علــــــق��شــــــاط�النقــــــل�ا��ضــــــري�لأل�ــــــ�اص،�العمــــــومي�وا��ــــــاص،�خــــــالل�أيـــ

   .�سبوعية
  

 �: 6املــــــادة�
ُ
غلــــــق�لـــــــمدة�خـمـــــــــسة�عـشـــــــر�يــــــــوم�الـــــــمركبات�الـــــــمستعملة�ع�ــــــ��مســــــتوى��امــــــل�ال�ــــــ�اب��

  .وط��ال
  

  ت�لـــف�الـمصــــا���الـمخـتـصــــة�بتـنـفــــيذ�عمــــليات�رقــــــابة�ع�ـــ��مســـتوى��ســـواق��ســـبوعية� :7املـــادة� 

ـــيما��رتـــداء��جبـــاري�للقنـــاع�مامـــن�أجـــل�التحقـــق�مـــن�مـــدى�تطـبــــيق�تدابــــ���الوقــــاية�وا��ــــ ية،�ال�سـ

يام��عمـليــــات�رقــــابة�وتفقـــد�كمـــا�ت�لـــف�الـمصــــا���الـمختصـــــة�بالقـــــ .الـــوا���وكـــذا�التباعـــد�ا��ســـدي

للـــمتاجر�وغ���ــا�مــن���شــطة�ال�ــ���ســتقبل�ا��م�ــور،��غــرض�الســ�ر�ع�ــ��التطبيــق�ا��يــد�لتــداب���

ـــمتاجر� ـــالف�ن�أو�غلــــــــق��ــــــــذه�الــــــ ـــة�وا��مايــــــــة،�وذلــــــــك�دون��خــــــــالل�بتوجيــــــــھ�إعــــــــذارات�للمخـــــ الوقايـــــ

�ـــ��إطــــار�مكـافـحــــة�ان�ــــشار�و�مكـــن�أن�يقـــوم�الـــوالة��ـــ��حالـــة�ان��ـــاك�التـــداب���الــــمتخذة� .و��شـــطة

  .أعاله�2،�بالغلق�الفوري�لألماكن�الـمذ�ورة����الفقرت�ن��و���و)19 –�وفيد�(فيـروس��ورونا�
  

لــف�الســلطات�الـــمختصة،�بمســاعدة�ا��ركــة�ا��معو�ــة�وا��معيــات�الدي�يــة�و��ــان� : 8املــادة�
ّ
ت�

يات�مراقبـــة�صـــارمة�لــــمدى�تطبيـــق��حيـــاء�بالتعـــاون�الوثيـــق�مـــع�الســـلطات�الــــمحلية،�ب�نفيـــذ�عمــــل

   .ال��وتو�ول�الص���ع���مستوى�الـمساجد
  

ـــلك�التــر�ــــــية�الوطــنـــــية�بتـــــنفيذ�عمليــــات�رقابــــة�مســــتمرة�ع�ــــ�ي:  9املــــادة� ــ لــــف�مف�ـــــشو�سـ
ّ
مســــتوى� �

ـــة�وا��اصــــــة،�للتحقـــــق�مـــــن ـــمتوسط�والثـــــانوي،�العموميــ �متثــــــال� مؤسســـــات�الطـــــور��بتـــــدا�ي�والــــ

 لل��وتو�ول�الص���
ُ
  .الـمعمول�بھ�و�جراءات�التنظيمية�ال���اتخذ��ا�السلطات�العمومية

  

لف�الفرق�الطبية�لل��ة�الـمدرسية�ب�نفيـذ� :10املادة�
ّ
�ـ��مســتوى�جمــيع�مؤسسـات�ز�ـارات�عت�

   .ال��بية�والتعليم،�لـمتا�عة�وضمان���ة�التالميذ�والـمعلم�ن�والـمستخدم�ن��دار��ن
  

ـــات�تط��ـــــــــ���مـــــــــاكن�ذ�جــمـيــــــــــع�التــرتــيــــــــــبات�االة�اتخــــــــــو لـــــــــع�ـــــــــ��ايتعـــــــــ�ن� : 11املـــــــــادة� لضـــــــــمان�عمليــــــ

والفضــاءات�والـــمبا�ي�العموميــة�مــن�خــالل�حــــشد�الوســـــائل�الالزمــة�بمــــساعدة�ا��ــــماعات�املــــحلية�

   .ومصا����من�وكذا�ا��ماية�الـمدنية
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حســ�س�جــوار�ــــة�للمواطــــن�ن،�أن�تقــوم�الـمـــــصا���الـمخـــتصة�بحمــالت�اتصــال�وتيتعــ�ن�: 12املــادة�

ـــاركة�ا��ـــمعيات�و��ــان��حيــاء�حــول�ضــرورة��متثــال�لل��وتو�ــوالت�ال�ــ�ية�الـمعمـــول���ــا،� بمشـ

  .و�فــعال�الـما�عة،�ال�سيما�ارتداء�القناع�الوا���والتباعد�ا��سدي�وتداب���النظافة
  

ـــار�نظـــام�الوقــايـــة�مــــن�اّ  تبقــى�مطبقــة�تدابــــ���الوقـــاية�وا��مايــة��خــرى  :13املــادة� لـمتـــخذة��ــ��إطـ

   .وم�افحتھ،�الـمنصوص�عل��ا�بموجب�التنظيم�الـمعمول�بھ) 19 –�وفيد�( و�اء�ف��وس��ورونا
  

  .2020نوفم���سنة��10تدخــل�أحكـــام��ذا�الـمرسوم�ح���التنفيذ�ابتداء�من� : 14املادة�
  

ـــــــوم��ــــــ��ا��ـ� :15املــــــادة� ـــــــر��ـــــــذا�املـرسـ ـــــــي�ـشـ ـــمية�الــــــر�دـر�ـ ديمقراطيــــــة��زائر�ــــــة�ا�ل��م�ور�ــــــة�ة�ســـ
ّ
ال

   .شعبيةال
  

  .2020نوفم���سنة��9املوافق��1442ر�يع��ول�عام��23با��زائر��حرر��������������

  

  عبد�العز�ز�جراد                                                                  
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  ه1442عام��ثالثاء�أول�ر�يع�الثا�يال                   68 ددالع�ا��ر�دة�الرسمية

    م2020سنة��نوفم�� �17املوافق�                 
    

    

  

  

  
  

 إن�الوز�ر��ول،
  منھ،�) 2الفقرة�) 143و�4–99بــنــاء�ع���الـدستـور،�ال�سيـــمـــا�الـمــادتــان�-

واملتضـمن�قـانون��1966يونيـو�سـنة��8وافـق�امل 1386 صفر�عـام�18خ����الـمؤر �156–66و�مقت�����مر�رقم��-

  مالـمتم�عدل�و املالعقو�ات،�

�1988ينـــــاير�ســـــنة��26املوافـــــق��1408الثانيـــــة�عـــــام��جمـــــادى�7خ��ـــــ��الــــــمؤر �07–88و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم�-

 والـمتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،�

  1998يونيــــــــو�ســــــــنة��27الـــــــــموافق��1419عــــــــام��ر�يــــــــع��ول �3خ��ــــــــ��الـــــــــمؤر �06–98و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم�-

 املعدل�واملتمم،الذي�يحدد�القواعد�العامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،

�2001غشــــت�ســــنة��7الـــــموافق���1422و�ــــ��عــــام��جمــــادى�17خ��ــــ��الـــــمؤر �13–01و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم�-

 والـمتضمن�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،

 غشــــــت�ســــــنة��14الـــــــموافق��1425الثانيــــــة�عــــــام��جمــــــادى�27خ��ــــــ��الـــــــمؤر �08–04و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم��-

  موالـمتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمعدل�والـمتم2004

ـــــر�رقـــــتو�مقـــــ-  �2006يوليــــو�ســــنة��15الـــــموافق��1427الثانيــــة�عــــام�جمــــادى���19ــــ�� خ�الـــــمؤر  03–06 م������مــ

 مية،�والـمتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمو 

  2011يونيـــــــــــو�ســـــــــــنة��22الــــــــــــموافق�1432 رجـــــــــــب�عـــــــــــام�20خ��ـــــــــــ��الــــــــــــمؤر �10–11و�مقت�ـــــــــــ���القـــــــــــانون�رقـــــــــــم�-

  واملتعلق�بالبلدية،� 

�2012ف��ايــــــر�ســــــنة��21الـــــــموافق��1433عــــــام�ر�يــــــع��ول��28خ��ــــــ���الـــــــمؤر �07–12و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

 والـمتعلق�بالوالية،

  2018يوليــــــــو�ســــــــنة��2الـــــــــموافق� 1439شــــــــوال�عــــــــام��18خ��ــــــــ���الـــــــــمؤر �11–18و�مقت�ــــــــ���القــــــــانون�رقــــــــم�-

   و�املتمم،�والـمتعلق�بال��ة،�املعدل�

�2013غشــت�ســنة��4املوافــق�1434رمضــان�عــام� 26املــؤرخ��ــ���293–13و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  ،2005مايو�سنة��23،�الـمعتمدة�بجنيف�بتار�خ�)2005(والـمتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�الدولية�

د�ســـم����28الــــموافق��1441الــــمؤرخ��ــ��أول�جمـــادى��و�ـــ��عـــام��370–19مقت�ــ���الــــمرسوم�الرئا�ـــ���رقـــم�و�-

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،��2019سنة�

   1442عام�ر�يع��ول��30خ����مؤر � 314–20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  التداب����ضافية�لتعز�ز�نظام�الوقاية�،�يتضمن�2020نوفم���سنة��16املوافق�

   .وم�افحتھ) 19 –كوفيد�(من�ان�شار�و�اء�ف��وس�كورونا�
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يــونــيــو�سنــة��23الـمــوافـق��1441الـمؤرخ����أول�ذي�الـقـعـدة�عـــام��163–20و�مقت����الـمرسوم�الرئا����رقم�-

 عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�الـمعدل�والـمتمم،�م،والـمتضمن���2020

�2020مــارس�ســنة��21الـــموافق�1441رجــب�عــام��26الـــمؤرخ��ــ���69–20و�مقت�ــ���الـــمرسوم�التنفيــذي�رقــم�-

وم�افحتـــھ،�ومجمـــوع�النصــــوص� )19 –�وفيـــد�(واملتعلـــق�بتـــداب���الوقـايـــــة�مـــــن�انــــ�شار�و�ـــــاء�فـيــــروس�كــــــورونا�

  الالحقة�بھ،

  :يرسم�ما�يأ�ي�
  

��ـدف��ذا�الـمـرســوم�إ���تحـديد�التدابـ����ضافية�الـرامية�إ�ـ���عــز�ز�نظـام�الوقـــاية� : �و�� املادة

ـــام�الراميــــــة) 19 –�وفيــــــد�(مــــــن�ان�شــــــار�و�ـــــــاء�ف�ــــــ�وس��ورونــــــا� ـــد�باألح�ـــ ـــل�التقيـــ   وم�افحتــــــھ،��ــــــ��ظـــ

   .ورونــــــــاإ�ــــــــ��ا��فــــــــاظ�ع�ــــــــ���ــــــــ�ة�الـــــــــمواطن�ن�وحمــــــــاي��م�مــــــــن�أي�خطــــــــر�الن�شــــــــار�و�ــــــــاء�ف�ــــــــ�وس��
  

ـــشر�يمــــــ�:2املــــــادة� ــــ ـــة�عـ   يومـــــــا،�ابتــــــداء�مــــــن�يــــــوم) 15(دد�إجــــــراء�ا���ــــــر�ا��ز�ــــــي�امل���ــــــ��ملــــــدة�خمســـ

  : ي،�ع���النحو���2020نوفم���سنة��17

) 5(مسـاء�إ���غاية�السـاعة�ا��امســة� (8) إجراء�ا���ر�ا��ز�ي�الـم�����من�الساعة�الثامنةيطبق�-

ـــباح�اليـــــــــــوم�الـــــــــموا��،�ع�ــــــــ��ال ـــن�صـــــ ـــ�ن�والثالثــــــــ�ن�مـــــ ـــات��ث�تـــــ   أدرار،�و�غــــــــواط،�: �تيــــــــة�) 32(واليـــــ

وأم�البوا��،�و�اتنة،�و�جاية،�و�سكرة،�والبليدة،�والبو�رة،�وت�سة،�وتلمسان،�وتيارت،�وت�ـ�ي�وزو،�

ـــة،� ـــمة،�وقســـــــنطينة،�والــــــــمدية،�والــــــــمسيلة،�وورقلــــ ـــل،�وســـــــطيف،�وعنابـــــــة،�وقالـــــ وا��زائـــــــر،�وجيجــــ

ـــة،�وو�ـــــران،�وإيل�ـــــ�ي،�و�ـــــرج�بـــــوعر  ـــلت،�والــــــوادي،�وخـ�شلـــ ــــــدوف،�وتـ�سمسيـــ ــــــرداس،�وتــنـ �ر�ج،�و�ــومـ

  وسوق�آ�راس،�وت�بازة،�وع�ن�تموش�ت،

ــــلف،�و�شـــار،�: �تيــــة�) 16(عـشــــرة� ال�يخـــص�إجـــراء�ا���ـــر�ا��ز�ـــي�امل���ـــ��الواليـــات�الســـت – الشـ

،�والبــيض،�وتامنــــغست،�وا��ـــلفة،�وســعيدة،�وســكيكدة،�وســيدي�بلعبــاس،�ومســتغانم،�ومعســكر

  .والطارف،�وميلة،�وع�ن�الدف��،�والنعامة،�وغرداية،�وغل��ان
  

ــاذ��ــــل�التــــداب���ال�ــــ��تقتضــــ��ا�يمكــــن�الــــوالة،��عـــد�موافقــــة�الســــلطات�الـــــمختصة،� ::3املــــادة� اتخـ

الوضـــعية�ال�ـــ�ية�ل�ـــل�واليـــة،�الســـيما�إقـــرار�أو��عـــديل�أو�ضـــبط�أوقـــات���ـــر�م���ـــ��جز�ـــي�أو�ك�ـــ��

  .أو�حيا�أو�أك��،�ال����ش�د�بؤرا�للعدوى ��س��دف�بلدية�أو�م�انا
  

  الـمذ�ورة) 32(يوما����الواليات��ث�ت�ن�والثالث�ن�) 15(�غلق�لـمدة�خمسة�عشر��ُ  :4 املادة 

   : أعاله����2املادة� 

  القاعات�املتعددة�الر�اضات�وقاعات�الر�اضة،-  

  طئ،أماكن�ال�سلية�و�ستجمام�وفضاءات�ال��فيھ�وال�سلية�والشوا - 
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  دور�الشباب، - 

  .الـمراكز�الثقافية - 
  

) 3(يجب�أن�توقف�املؤسسات�املذ�ورة�أدناه،أ�شط��ا�ابتداء�من�الساعة�الثالثة� : 5املادة�

�2املذ�ورة����املادة� )32(يوما����الواليات��ث�ت�ن�والثالث�ن�) 15(زو�،�وذلك�ملدة�خمسة�عشر�

   : أعاله

  ة،�تجارة��ج�زة�الك�روم��لي -  

  تجارة��دوات�الـم��لية�والدي�ورات،�  -

  تجارة�الـمفروشات�وأقمشة�الـتأث�ث،  -

  تجارة�اللوازم�الر�اضية،� - 

  التجارة�����لعاب�واللعب، -

  أماكن�تمركز���شطة�التجار�ة، -

  قاعات�ا��القة�للرجال�وال�ساء،� - 

  الـمرطبات�وا��لو�ات،� -

   .��ل�السر�عالـمقا���والـمطاعم�ومحالت� -
  

أن�تقتصر�أ�شطة�الـمقا���والـمطاعم�ومحالت���ل�السـر�ع�ع�ـ��بيـع�الوجبـات�الــمحمولة�يتع�ن�

  .فقط

طـــار�م�افحـــة�ان�شـــار�ف�ـــ�وس��ورنـــا���إ�ـــيقـــوم�الـــوالة��ـــ��حالـــة�مخالفـــة�التـــداب���املتخـــذة�يمكـــن�أن�

   .بالغلق�الفوري�ل�ذه�الـمحالت) �19وفيد�ــ�(
  

لعاديــة�و�ســـواق��ســبوعية،�مـــن�قبـــل�اع�نظــام�رقابـــة�ع�ــ��مســـتوى��ســـواق�يـــتم�وضـــ : 6املــادة� 

الـــــمصا���الـــــمختصة،�لضــــمان��متثــــال�لتــــداب���الوقايــــة�وا��مايــــة،�فضــــال�عــــن�تطبيــــق�العقــــــو�ات�

   .املنـــصـــوص�عليـ�ا����التـنظـيم�املعـمول�بھ�ضد�املخالف�ن

لة�مخالفـــــة�التــــــداب���الــــــمتخذة��ــــــ��إطــــــار�ا،��ـــــ��حـــــــبـاشــــــرة�الغلــــــق�الفـــــوري�ل�ــــــذه��مـــــــاكنم�كمـــــا�يتـــــــم

  .)19 -�وفيد�(م�افحة�ان�شار�ف��وس��ورونا�

� �عشر�يم�:7املادة �خمسة �لـمدة �) 15(دد �غلق �إجراء �الـمستعملةأيوما، �الـمركبات �بيع   سواق

  .ع���مستوى��امل�ال��اب�الوط���
  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

128 
 

ات�مـ�ـما�كــان�نــوعــ�ا،�عـمج�ل�التــّمدد�ع���مستوى��امل�ال��اب�الوط���إجراء�حـظـر�ي�:8املادة�

�و �بمناسبة�/وا��ـفالت �التجمعات �وكذا �وا��تان �الزواج �حفالت �السيما �العائلية، أو�الـمناسبات

  .ا��نائز
  

ــم�:9 املادة �والتجـ ��دارات�عتحـظر��جتــماعات �سيما �ال �تنظم�ا �ال�� �العامة �وا��معيات ات

   .ت��خرى والـمؤسسات�وال�يئات،�و�ل�الـمنظما
  

�املاد �فرض�يُّ  :10ة �بالس�ر�ع�� �الوالة �بتداب��  لف �الـمادت�نالتقيد ��� �عل��ا   ا��ظر�املنصوص

أعاله،�والعمل�ع���تطبيق�العقو�ات�التنظيمية�ضد�الـمخالف�ن�وكذا�ضد�مال�ي��ماكن��9و�8 

  .ال����ستقبل��ذه�التجمعات
  

�خرى�الـمتخذة����إطار�نظام�الوقاية�من�و�اء��تبقى�مطبقة�تداب���الوقاية�وا��ماية :11املادة�

   .وم�افحتھ،�الـمنصوص�عل��ا�بموجب�التنظيم�الـمعمول�بھ) 19 –�وفيد�(ف��وس��ورونا�
  

   .2020نوفم���سنة� 17 �ـسـري�أحكـام��ــذا�الـمـــرســـوم�ابتـداء�من :12املادة�
  

  .�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�:13املادة�
  

  . 2020نوفم���سنة��16املوافق��1442ر�يع��ول�عام��30حرر�با��زائر��������������������

                    

    عبد�العز�ز�جراد                                                                                                   
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  ه1442عام��ر�يع�الثا�ي��9ر�عاء��                70 العدد�ا��ر�دة�الرسمية

    م2020سنة��نوفم�� �25املوافق�                 
    

    

  

  

  

  
  

  

  ه��1442ر�يع�الثا�ي�عام��2خ����بموجب�مرسوم�تنفيذي�مؤر 

ن�الـديـنـيـة�مـديــرا�لـلـشــؤو � وارجـــــحمزة�لعـــن�السيــد�،��عي2020نوفم���سنة��18املوافق�

  و�وقـاف�فـي�واليـة�ع�ن�تموش�ت

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نوفم���سنة� 18 ه�املوافق1442ر�يع�الثا�ي�عام��2خ����مرسوم�تنفيذي�مؤر 

  ،�يتضمن��عي�ن�مدير�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����والية�ع�ن�تموش�ت2020
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  ه1442عام��ر�يع�الثا�ي��16ر�عاء��                71 العدد�ا��ر�دة�الرسمية

    م2020سنة�د�سم����2املوافق�                 
 

 

 

 

  
  

  ،�إن�الوز�ر��ول 
  منھ،�)2الفقرة�( 143و�4–99بناء�ع���الدستور،�ال�سيما�الـمادتان� -

واملتضـــــمن��1966يونيـــــو�ســـــنة��8املوافـــــق��1386صـــــفر�عـــــام��18الــــــمؤرخ��ـــــ���156–66و�مقت�ـــــ����مـــــر�رقـــــم�-–

  قانون�العقو�ات،�الـمعدل�والـمتمم،

�1988ينــــاير�ســــنة��26املوافــــق��1408جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��7الـــــمؤرخ��ــــ���07–88و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم� -

  والـمتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،�

   1998يونيــــــو�ســــــنة��27الـــــــموافق��1419ر�يـــــع��ول�عــــــام��3الـــــــمؤرخ��ــــــ���08–98و�مقت�ـــــ���القــــــانون�رقــــــم� -

  الذي�يحدد�القواعد�العامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،�الـمعدل�والـمتمم،�

 2001غشـــت�ســـنة��7الــــموافق��1422جمـــادى��و�ـــ��عـــام��17الــــمؤرخ��ـــ���13–01و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم� -

  ضمن�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،�الـمعدل�والـمتمم،والـمت

�2004غشـــت�ســـنة��14الــــموافق��1425جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��27ـــ� الــــمؤرخ�08–04رقـــم� و�مقت�ـــ���القـــانون  -

  والـمتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمعدل�والـمتمم،

�2006يوليــــو�ســــنة��15الـــــموافق��1427جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��19الـــــمؤرخ��ــــ���03–06و�مقت�ــــ����مــــر�رقــــم� -

  والـمتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلــق��2011يونيــو�ســنة��22الـــموافق� 1432رجــب�عــام��20الـــمؤرخ��ــ���10–11و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

  بالبلدية،�

�2012ف��ايـــــر�ســـــنة� 21الــــــموافق��1433ر�يـــــع��ول�عـــــام��28الــــــمؤرخ��ـــــ���07–12و�مقت�ـــــ���القـــــانون�رقـــــم� -

  والـمتعلق�بالوالية،�

والـــمتعلق��2018يوليــو�ســنة��2الـــموافق� 1439شــوال�عــام��18الـــمؤرخ��ــ���11–18و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

  بال��ة،�املعدل�واملتمم،�

�2013غشـت�ســنة��4املوافــق� 1434عـام��رمضــان 26املــؤرخ��ـ���293–13و�مقت�ــ���الــمرسوم�الرئا�ــ���رقـم� -

  ،�2005مـــــــــايو�ســـــــــنة��23،�الــــــــــمعتمدة�بجنيـــــــــف�بتـــــــــار�خ�)2005(اللـــــــــوائح�ال�ـــــــــ�ية�الدوليـــــــــة��والــــــــــمتضمن��شـــــــــر 

د�ســم����28الـــموافق��1441الـــمؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370–19و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم� -

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

  

  ه��1442عام�ر�يع�الثا�ي�����15مؤرخ��360 -20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  ،�يتضمن�تكــيــيف�تــدابــيـر�نــظـام�الــوقـايــة�2020د�سـمـ���سـنـة�املوافق�أول�

  .ومكــافـحـتـھ) 19 –كــوفـيـد�(مــن�انـ�ـشــار�و�ــاء�فيــروس�كــورونــا�
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يونيـو�سـنة��23الــموافق��1441أول�ذي�القعـدة�عـام�الــمؤرخ��ـ���163–20و�مقت�ـ���الــمرسوم�الرئا�ـ���رقـم� -

  والـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�الـمعدل�والـمتمم،� 2020

�2020مـارس�سـنة��21الــموافق��1441رجـب�عـام� 26الــمؤرخ��ـ���69–20و�مقت����الـمرسوم�التنفيذي�رقـم� -

وم�افحتــــھ،�ومجمــــوع�النصــــوص� ) 19 –�وفيــــد�(واملتعلــــق�بتــــداب���الوقايــــة�مــــن�ان�شــــار�و�ــــاء�ف�ــــ�وس��ورونــــا�

  الالحقة�بھ،�

  :يـــــــــــــــم�ما�يأتــــــــــــيرس
   

ـــوم�إ�ــ��تكـييـــف�تــدابـيـــر  :�و�ــ��املــادة� ـــذا�الـــمرسـ ظـــام�الوقايــة�مــن�ان�شــار�و�ــاء�ف�ــ�وس�ن�يـ�ــــدف��ـ

ـــة�إ�ــــــ��ا��فــــــاظ�عو �) 19 –�وفيــــــد�(�ورونــــــا� ـــام�الراميـــ ـــد�باألح�ـــ ـــل�التقيـــ �ــــــ���ــــــ�ة�م�افحتــــــھ،��ــــــ��ظـــ

  .�ورونا�الـمواطن�ن�وحماي��م�من�أي�خطر�الن�شار�ف��وس
  

  

  الـفصل��ول 

  أح�ام�تتعلق�با���ر�ا��ز�ي�الـم�����
  

  

  :ا�ع���النحو���ييوم) 15(تكيف�تداب���ا���ر�ا��ز�ي�امل�����ملدة�خمسة�عشر�  :2 املادة� 
  

  إ�ــــ��غايــــة�الســــاعة�ا��امســــة�اءا�مســــإجــــراء�ا���ــــر�ا��ز�ــــي�الـــــم�����مــــن�الســــاعة�الثامنــــة��يطبــــق�- 

أدرار،�و�غـواط،�وأم�البـوا��،�: �تية) 34(من�صباح�اليوم�الـموا��،�ع���الواليات��ر�ع�والثالث�ن�

ـــــــــــزي�وزو،� ـــــــــــارت،�وتــــيـ ـــ�سة،�وتــلـــــــــــمسان،�وتــيـ ــــــــ ـــكرة،�والبليــــــــــدة،�والبــــــــــو�رة،�وتـ و�اتنــــــــــة،�و�جايــــــــــة،�و�ســـــــ

وعنابــــة،�وقســــنطينة،�والـــــمدية،�ومســــتغانم،�والـــــمسيلة،�وا��زائـــــــر،�وجيجــــل،�وســــطيف،�وقالـــــمة،�

وورقلـــــــة،�وو�ـــــــران،�وإيل�ـــــــ�ي،�و�ـــــــرج�بـــــــوعر�ر�ج،�و�ـــــــومرداس،�والطـــــــارف،�وتنـــــــدوف،�وت�سمســـــــيلت،�

  والوادي،�وخ�شلة،�وسوق�أ�راس،�وت�بازة،�وع�ن�تموش�ت،�
  

ـــات��ر�ــــــع�عشــــــرة��ال - ـــلف،: �تيــــــة�) 14(يخــــــص�إجــــــراء�ا���ــــــر�ا��ز�ــــــي�امل���ــــــ��الواليـــ ــار،��الشـــ و�شــــ

وتامنغست،�وا��لفـة،�وسـعيدة،�وسـكيكدة،�وسـيدي�بلعبـاس،�ومعسـكر،�والبـيض،�وميلـة،�وعـ�ن�

  .الدف��،�والنعامة،�وغرداية،�وغل��ان
  

ـــ��تقتضـــــــ��ا��يمكــــــن: 3املـــــــادة� ــاذ��ــــــل�التـــــــداب���ال�ــــ الـــــــوالة،��عـــــــد�موافقــــــة�الســـــــلطات�املختصـــــــة�اتخـــــ

بط�أوقـات���ــر�م���ـ�،�جز�ـي�أو�ك�ــ�،�الوضـعية�ال�ـ�ية�ل�ـل�واليــة،�السـيما�إقـرار�أو��عــديل�أو�ضـ

نا�أو�ًحيا�أو�أك��،�ال����ش�د�بؤر 
ً
  .ا�للعدوى �س��دف�بلدية�أو�م�ا
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  الـفصل�الثا�ي

  :أح�ام�تتعلق�بالـمساجد��
   

مصـل�وذلـك�مـع��ل�ـ�ام�الصـارم�بالتـداب����500يـتم�فـتح�الــمساجد�ذات�سـعة�تز�ـد�عـن� :4املادة�

،�وال�ســــيما�)19 –�وفيـــد�(ا��مايـــة�مـــن�ان�شـــار�ف�ـــ�وس��ورونـــا�وال��وتو�ـــوالت�ال�ـــ�ية�للوقايـــة�و 

 مّصل،�املنصوص�1000نظام�الـمرافقة�الوقا�ي�الـذي�تم�وضعھ�للمساجد�ال����ستقبل�أك���من�

ذي�ا���ــــة�عــــام��18الـــــمؤرخ��ــــ��� 20 -225مــــن�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم� 7 عليــــھ��ــــ��أح�ــــام�املــــادة�

   .�ور�أعالهوالـمذ�2020غشت�سنة��8املوافق��1441

  .و�ـتــم�فـتـــح�الـمساجــد�الـمــذكــورة�أعــاله،�بــقــرار�مــن�الــوا���يلصق�عند�مداخل�الـمساجد
   

ـــة�وإشــــــراف�الـــــــمدير�ن�الـــوالئـــــــي�ن�لـــــــــلشؤون�الـــديـنــيــــــــة� :5املــــــادة� ـــتم�فــــــتح�الـــــــمساجد�تحــــــت�مراقبـــ يـــ

ــان ـــن�خــــــــالل�مــوظــــــــفي�الـــــــمساجد�و��ــــ ـــاف،�مـــــ ــــ ـــا����و�وقـ الـــــــمساجد،�و�الت�ســــــيق�الوثيــــــق�مــــــع�مصـــ

ـــة�ومسا�ـمـــــة���ــــان��حيــــاء�وا��ركــــة�ا��معو�ــــة� ـــالس�الشعــبــيـــــة�الـبـلـديــ ـــة�والـمــجـــ ـــــة�الـمــدنــيـــ ا��مــايـ

   .الـمحلية
  

ـــات�تفتــــــ�ش�فجائيــــــة�للتأكــــــد� ـــام��عمليـــ ـــة�وا��مايــــــة،�وكــــــذا�القيـــ ـــاذ�تــــــداب���الوقايـــ   و�مكــــــن�الــــــوالة�اتخـــ

   .م�الـمطبقمن�التقيد�بالنظا
  

  الـفصل�الثالث�

  أح�ام�تتعلق�بخدمات�النقل�ا��وي�العمومي�للر�اب
  

إجـــــراء��عليـــــق�خـــــدمات�النقـــــل�ا��ـــــوي�،2020د�ســـــم���ســـــنة��6رفـــــع�ابتـــــداء�مـــــن�تـــــار�خ�ي�: 6املـــــادة�

ـــــادة� العمــــومي�للر�ــــاب�ع�ــــ� ـــام�الـمـ ــ ـــھ��ــــ��أحــكـ ــ ـــــرسوم�3الشــــبكة�الــداخـــلـيـــــة�املنصــــوص�عــلــيـ ـــــن�الـمـ �مـ

 �غـــض،�2020مـــارس�ســـنة��21الــــموافق��1441رجـــب�عـــام��26الــــمؤرخ��ـــ���69–20التنفيـــذي�رقـــم�

  .أدناه�16النظر�عن�أح�ام�املادة�
   

ـــن�وإ�ـــ��الـــواليــــــات�ا��نو�يـــة�للـــبالد،�و�خـــص�أًيضـــا��عاء�جــمـيــــر �ـــذا��جـــــ و�ــــخص   % 50الـــرحــــــالت�مـــ

   .يات�الـمحددة�من�قبل�الوز�ر�الـم�لف�بالنقلمن�الرحالت�ال����غطي�شمال�البالد�حسب�الكيف
  

يخضع�رفع�إجراء��عليق�ا��دمات�ا��و�ة�للنقل�العمومي�للر�اب�ع���الشـبكة�املــحلية� :7املادة�

  إ�ـــــــ��التنفيــــــــذ�و�متثـــــــال�الصــــــــارم�للــــبــــروتــــوكــــــــــوالت�ال��ــيـــــــــــة�الـخــــــــــاصة�ع�ــــــــ��مستــــــــــوى�الـــــــــمطارات

عـــدة�ع�ـــ��أســـاس�توصـــيات�ســـلطات�الط�ـــ�ان�الــــمد�ي،�ال�ـــ��تصـــادق�عل��ـــا�وع�ـــ��مـــ�ن�الطـــائرات،�امل

  .) 19 –�وفيد�(ال��نة�العلمية�لـمتا�عة�تطور�و�اء�ف��وس��ورونا�
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 : 8املـــادة� 
ُ
لـــف�شـــر�ات�النقـــل�ا��ـــوي�الوطنيـــة�بــــالقيام�بحمـــالت�إعالميـــة�تجـــاه�املـــرتفق�ن�حـــول�ت

ّ
�

ـــة�وا��مايـــــــة�الـــــــــــواردة��ـــــــ��البــــ ــــــــة�لعمليـــــــات�الصـــــــعودتـــــــداب���الوقايــــ ـــة�واملطـــلـــو�ـ ــــــــوالت�ال��يـــــ   روتــــوكـــ

  .إ���الطائرة�والنقل
  

  الـفصل�الرا�ع�

  أح�ام�تتعلق�باأل�شطة�التجار�ة
  

  يـــــوم�إجـــــراء�غلـــــق�أســـــواق�بيـــــع�الــــــمركبات�الــــــمستعملة�) 15(لــــــمدة�خمســـــة�عشـــــر�يمـــــدد��: 9املـــــادة�

   .ع���مستوى��امل�ال��اب�الوط��
  

  الـــــمذ�ورة�) 34(والثالثــــ�ن���ر�ــــع�ا،�و�ــــ��الواليــــاتيومــــ) 15(لـــــمدة�خمســــة�عشــــر��ّمــــددي�:10املــــادة�

  :   أعاله،�إجراء�غلق���شطة��تية����2الـمادة�

  القاعات�متعددة�الر�اضات�والقاعات�الر�اضية،�-

  ،أماكن�ال�سلية�و�ستجمام�وفضاءات�ال��فيھ�والشواطئ-

  ور�الشباب،د-

     .الـمراكز�الثقافية -

  الـــــمذ�ورة�) 34(�ر�ــــع�والثالثــــ�ن�ا،�و�ــــ��الواليــــات�يومــــ) 15(ّمــــدد�لـــــمدة�خمســــة�عشــــر�ي�:11ملــــادة�ا

  أعــــاله،�إجــــراء�تحديــــد�أوقــــات�ال�شــــاط�إ�ــــ��الســــاعة�الثالثــــة�زو�،�بال�ســــبة�للمـــــحالت���2ــــ��الـــــمادة�

   : ال���تمارس���شطة��تية

  تجارة��ج�زة�الك�روم��لية،� -

  م��لية�والدي�ورات،�تجارة��دوات�الـ -

  تجارة�الـمفروشات�وأقمشة�الـتأث�ث،� -

  تجارة�اللوازم�الر�اضية،� - 

  تجارة��لعاب�واللعب،� -

  أماكن�تمركز���شطة�التجار�ة،�  -

  قاعات�ا��القة�للرجال�وال�ساء،� 

   .والـمرطبات�وا��لو�ات -
  

��البيـع�املــحمول�فقـط،�وت�ـون�ملزمـة�تّحدد�الـمقا���واملطاعم�ومحالت���ل�السر�ع�أ�شط��ا�ع�

  .أًيضا�بالغلق�ابتداء�من�الساعة�الثالثة�زو�

غ���أنھ،�يمكن�أن�يقوم�الوالة�بالغلق�الفوري�ل�ذه�املـحالت����حالـة�مخالفـة��جـراءات�الــمتخذة�

  .)19  –�وفيد�(���إطار�م�افحة�ان�شار�ف��وس��ورونا�
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ـــخ :12املـــــادة� ــــــة�تبقـــــى�مطبقـــــة�التـــــداب���الـــ ــــــة�املتــعـــلــقـ ـــة�و�ســـــواق��سبـــوعـيـ اصة�باألســـــواق�العاديــ

بــنــظـــام�الــرقــابـــة�مـــن�قــبـــل�الـمصالـــح�الـمــخـــتصة�لــلـتـحـقــق�مــن��لـتــزام�بـتـدابـيــر�الـوقـايــة�وا��مايــة،�

   .ف�نعل��ا����التنظيم�الـمعمول�بھ�ضد�الـمخال وكذا�تطبيق�العقو�ات�الـمنصوص
  

  الـفصل�ا��امس

  تتعلق�بالتجمعات�وحشود����اص أح�ام�
  

  :ّمدد�ع����امل�ال��اب�الوط��،�إجراء�حظري�:13املادة�

أو�الـــمناسبات�العائليــة،�وال�ســيما�حفــالت�الــزواج�/وا��فــالت�و �ــل�نــوع�مــن�تجمعــات���ــ�اص -

  وا��تان،�وكذا�التجمعات�بمناسبة�ا��نازات،

ـــا��دارات،�واملؤسســــات،��جتـمــاعـــــــات�و  - ـــة�الـتـــــي�تنظـمـ�ـــــا�السـيـمــ ـــات�الــعامــ الـتجـمـعـــــــات�وا��ـمـعـيـــ

  .وال�يئات،�وغ���ا�من�الـمنظمات

ــا��ــــ��الـــــمطت�ن� ـــمنصوص�عل��ــ �2و�1يجــــب�ع�ــــ��الــــوالة�الســــ�ر�ع�ــــ��فــــرض�التقيــــد�بتــــداب���ا��ظــــر�الــ

  ن،�وكــــــذا�ضــــــد�مــــــال�ي��مــــــاكنأعــــــاله،�والعمــــــل�ع�ــــــ��تطبيــــــق�العقو�ــــــات�التنظيميــــــة�ضــــــد�املخــــــالف�

  .ال����ستقبل��ذه�التجمعات 
  

ـــة،� : 14ة�املـــــاد ـــة�وا��مايــ ـــل�التقيـــــد�بتـــــداب���الوقايــ ـــديات��ـــــ��ظــ الـــــزواج�ع�ـــــ��مســـــتوى�مقـــــرات�البلــ

و�ـــ���ـــذا��طـــار،�يجـــب�أن�يحـــرص�الـــوالة�ع�ـــ��أن�تـــتم�مراســـم�. وال��وتو�ـــول�الصـــ���الــــمعمول�بـــھ

و�ــــــ��أمــــــاكن�مناســــــبة،�وأن�تقتصــــــر�ع�ــــــ��حضــــــور��إبــــــرام�عقــــــد�الــــــزواج��عــــــد�تحديــــــد�موعــــــد�لــــــذلك،

   .���اص�الـمعني�ن�فقط
  

  الـفصل�السادس�

  أح�ام�مختلفة�
   

تبقى�مطبقة�تداب���الوقاية�وا��ماية�الـمتخذة����إطار�نظـام�الوقايـة�مـن�و�ـاء�ف�ـ�وس� :15املادة�

  .وم�افحتھ،�الـمنصوص�عل��ا�بموجب�التنظيم�الـمعمول�بھ) 19 –�وفيد�(�ورونا�
  

  .2020 سنة د�سم���2سري�أح�ام��ذا�الـمرسوم�ابتداء�من���:16املادة�
  

ــــــــدة�الر �:17دة�ااملـــــــ ــــــــي�ا��ـر�ـ ــــــــوم�فـ ــــــــذا�املـرسـ ســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة�ي�ـشــــــــر��ـ

  .الشعبية
  

  .2020د�سم���سنة�ل املوافق�أو �1442ر�يع�الثا�ي�عام��15حرر�با��زائر�                         

                                                                                                    

  عبد�العز�ز�جراد                                                                                          
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  ه1442عام��الثا�ي�ر�يع 17ا��م�س�                72  العدد�ا��ر�دة�الرسمية

    م2020سنة�د�سم����3املوافق�                 
 

 

 

 
  

  

  إن�الوز�ر��ول،�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�الشباب�والر�اضة،� -
  منھ،) 2الفقرة�( 143و�4–99و�ناء�ع���الدســـتـور،�ال�سيما�املـادتـان� -

واملتـضـــمن�قانــون��1966يونــيو�ســنة� 8املــوافــق��1386صـفر�عـام��18املـؤرخ��ـ���155–66و�مقت�����مر�رقـم�-

  �جــراءات�ا��زائية،�املعدل�واملتمم،

 2006يولـــــــــيو�ســــــــنة��15املـــــــــوافق��1427جمــــــادى�الثانيـــــــة�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���03–06و�مقت�ــــــ����مـــــــر�رقـــــــم�-

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�1988ينــــــاير�ســــــنة��12املوافــــــق��1406مــــــادى��و�ــــــ��عــــــام�ج�22املــــــؤرخ��ــــــ���01–88و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  القانون�التوجي���للمؤسسات�العمومية��قتصادية،�ال�سيما�الباب�الثالث�منھ،�املعدل، واملتضمن

واملتعلـــق��1990غشــت�ســـنة��15املوافـــق� 1411محـــرم�عــام��24املـــؤرخ��ــ�� 21–90و�مقت�ـــ���القــانون�رقـــم� -

  تمم،باملـحاسبة�العمومية،�املعدل�وامل

�2004د�ســــــم���ســــــنة��25املوافــــــق��1425ذي�القعــــــدة�عــــــام���13ــــــ���املــــــؤرخ18 –04و�مقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم�-

  واملتعلق�بالوقاية�من�املخدرات�واملؤثرات�العقلية�وقمع��ستعمال�و�تجار�غ���املشروع�ن���ا،

واملتضــمن��2013نة�يوليــو�ســ�23املوافــق�1434رمضــان�عــام��14املــؤرخ��ــ���05–13و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

و�مقت�ــ���القــانون� –منــھ،��195و�194و�190تنظــيم���شــطة�البدنيــة�والر�اضــية�وتطو�ر�ــا،�ال�ســيما�املــواد�

 واملتعلــــق�بحمايــــة��شــــــخاص�2018يونيــــو�ســــنة��10املوافــــق��1439رمضــــان�عــــام��25املــــؤرخ��ــــ���07–18رقــــم�

  ���،الطبـيـعي�ن����مجـال�معـا��ة�املعــطيات�ذات�الطا�ع�ال��

واملتعلــــق��2018يوليــــو�ســــنة��2املوافــــق�  1439شــــوال�عــــام��18املــــؤرخ��ــــ���11–18و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم�-

  منھ،�68و�67بال��ة،�املعدل�واملتمم،�ال�سيما�املادتان�

�2006ســــ�تم���ســــنة��2املوافــــق� 1427شــــعبان�عــــام�9املـــــــؤرخ��ــــ��301–06و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقـــــم� -

ـق�ع�ــ���تــفــاقــيــــة�الــدولـيـــة�ملكـافـحـــة�امل�شطـــات��ــ��مجــال�الر�اضــة،�املـــحررة��ــ��بــار�س�يــوم�واملتضــمن�الــتصديـــ

  م2005نوفم���سنة�،�18

د�ســم���ســنة��28املوافــق�1441املــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370–19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

   و�املتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول، 2019

  

�22ملوافق�ا�1442عام��ر�يع�الثا�ي6خ����مؤر �345–20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  ،�يحدد�م�ام�الو�الة�الوطنية�مل�افحة�امل�شطات2020نوفم���سنة�

  .وتنظيم�ا�وس���ا�
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يــونــيــــو�سنـــــة��23املوافـــق��1441املـــؤرخ��ـــ��أول�ذي�الـقعــــدة�عــــــام��163–20املرســـوم�الرئا�ـــ���رقـــم�و�مقت�ـــ���-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم،� 2020

 2014نوفمـــ���ســـنة��27املوافـــق��1436صـــفر�عـــام� 4املــؤرخ��ــ���330–14و�مقت�ــ���املرســوم�التنـــفيذي�رقــم� -

  تنظيم��تحاديات�الر�اضية�الوطنية�وس���ا�وكذا�قانو��ا��سا����النموذ��،��الذي�يحدد�كيفيات

املوافــق�أول�مــارس�ســنة��1437جمــادى��و�ــ��عــام� 21املـــؤرخ��ــ���84–16و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشباب�والر�اضة،�2016

      : يـــــــــــم�ما�يأتــــــيرس�
  

  ل��ول ــــــــلفصا

  ةــــــــــــــام�عامـــــــــــــــــــــأحك�
  

��دف��ذا�املرسوم�إ���تحديد�م�ام�الو�الـة�ّالوطنيـة�مل�افحـة�امل�شـطات�وتنظيم�ـا�:  �و��املادة�

ـــنص� ـــلب�الـــ ــا�ألح�ــــــام�املــــــادة�”الو�الــــــة“وســــــ���ا�ال�ــــــ��تــــــد����ــــــ��صـــ ـــن�القــــــانون�رقــــــم�190،�تطبيقــــ   مـــ

ـــام�رم�14املــــــــؤرخ��ــــــــ��� 05–13  ـــيم��2013يوليــــــــو�ســــــــنة� 23  املوافــــــــق�1434ضــــــــان�عـــــ واملتعلــــــــق�ب�نظـــــ

  .��شطة�البدنية�والر�اضية�وتطو�ر�ا
  

ـــا�ع�إداري�تتمتـــــعا: 2املـــــادة� ـــة�مؤسســـــة�عموميـــــة�ذات�طــ ـــتقالل�ب�لو�الــ ال��صـــــية�املعنو�ـــــة�و�ســ

   .املا��

  .وتوضع�تحت�وصاية�الوز�ر�امل�لف�بالر�اضة          
  

  .�الة�بمدينة�ا��زائريحدد�مقر�الو  :3املادة�
  

الر�اضـة� وزاري�مشـ��ك�بـ�ن�الـوز�ر�امل�لفـبللز�الـة�بموجـب�قـرار� يمكـن�إ�شـاء�م��قـات�: 4ة�ملادا

     .والوز�ر�امل�لف�باملالية�والسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية
  

  ا�يـــــــــــــــــــــالفصل�الث

   امـــــــــــــــــــامل��
  

رمضـــان��14املـــؤرخ��ــ�� 05 –13القــانون�رقــم� عـــل��ا��ــ��أح�ـــام �ـــام�املنــصـــــوص�ــ��إطــــار�امل: 5املــادة�

ـــام� ـــ��ذلـــــــك،��2013يوليـــــــو�ســـــــنة� 23املوافـــــــق��1434عــــ ـــة،�ز�ـــــــادة�ع�ــــ   واملـــــــذ�ور�أعـــــــاله،�ت�لـــــــف�الو�الــــ

  :بما�يأ�ي

  نة�العاملية�مل�افحة�امل�شطات،نة�وطنية�مل�افحة�امل�شطات�مطابقة�للمدو إعداد�مدو - 
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ـــات�الــعــمــــــــل�ع- ـــــــا�ضمــــــــان�الــتـطـبـيـــــــق�الفع�ــــــ�،�مــــــن�طــــــرف��ــــــل��تحاديـــ ـــــــن�شأنــ�ـ ـــــــات�مـ �ــــــ��وضــــــع�آلــيـ

الر�اضـــية�الوطنيـــة،�إللزاميـــة�املصـــادقة�ووضـــع�ح�ـــ��التنفيـــذ�قواعـــد�م�افحـــة�امل�شـــطات،�كشـــرط�

  قب���ل��صول�ع���أية�مساعدة�أو�إعانة�عمومية،

ـــق�بمخططـــــــات�وآليــــــــات�مراق-   بــــــــة��عـــــــاطي�امل�شــــــــطات�املطبقــــــــة�إعـــــــداد�برنــــــــامج�وط�ـــــــ��ســــــــنوي�يتعلـــــ

ع���الر�اضي�ن�والس�ر�ع���تنفيـذه�وت�سـيقھ�واتخـاذ�التـداب���ال�ـ��مـن�شـأ��ا��عز�ـز�تحسـ�ن�نوعيـة�

  مراقبة��عاطي�امل�شطات،�

ـــق�بمخططــــــــات�وآليــــــــات�مراقبــــــــة��عــــــــاطي�امل�شــــــــطات�املطبقــــــــة�- ـــع�برنــــــــامج�وط�ــــــــ��ســــــــنوي�يتعلـــــ   وضـــــ

تخاذ�التدابيـر�ال���مـن�شـأنھ��عــز�ز�تحسـ�ن�نوعيـة�ع���ا��يوانات�والس�ر�ع���تنفيذه�وت�ـسيقھ�وا

  مراقبة��عاطي�امل�شطات،

ـــن�الر�اضـــــي�نالعمـــــل�ع�ـــــ��إنجـــــاز�تحاليـــــل�العي- ـــاطي��نـــــات�املـــــأخوذة�مــ ـــف��عــ مـــــن�طـــــرف�مخ�ـــــ��لكشــ

مل�افحـة��نـة�العامليـةامل�شطات،�معتمد�من�طرف�الو�الة�العاملية�مل�افحة�امل�شطات،�طبقـا�للمدو 

   دولية،امل�شطات�واملعاي���ال

ـــاطي�- ـــات��جن�يــــــــة�مل�افحــــــــة��عـــــ ـــة�مــــــــع�املنظمـــــ القيــــــــام�بإنجــــــــاز�مراقبــــــــة��عــــــــاطي�امل�شــــــــطات�املتبادلـــــ

ـــطات�واملنظمـــــات�الر�اضـــــية�الدوليـــــة�املختصـــــ امل�شـــــطات�طبقـــــا�للمدونـــــة�العامليـــــة�مل�افحـــــة� ةامل�شــ

  واملعاي���الدولية،

ن�خالل�متا�عة�وتقيـيم�منح�تراخيص�استعمال�العقاق���والوسائل�املـحظورة�ألغراض�عالجية�م -

ـــاطات�أج�ـــــزة�مـــــنح�تـــــراخيص��ســـــتعمال�ألغـــــراض�عالجيـــــة،�طبقـــــا�للمدو  العامليـــــة�مل�افحـــــة��نـــــة�شــ

  امل�شطات�واملعاي���الدولية،

ـــة،�–   �ع�ـــــــــــ�اف�ب�ـــــــــــ�ة�تـــــــــــراخيص�اســـــــــــتعمال�العقـــــــــــاق���والوســـــــــــائل�املــــــــــــحظورة�ألغـــــــــــراض�عالجيــــــــ

ـــلم�ا�ال�يئـــــات�املختصـــــة�التا�عـــــة�لدولـــــة�طــــرف��ـــــ���ت ـــ���ّســ   فاقيـــــة�الدوليـــــة�مل�افحـــــة�امل�شـــــطات�ال�ـ

ـــةع���املدو  ـــة�مّوقعــــ مل�افحـــــــة�ا�نـــــــة�العامليـــــــة�ـــــــ��مجـــــــال�الر�اضـــــــة�أو�مـــــــن�طـــــــرف��يئـــــــة�ر�اضـــــــية�دوليــــ

ـــيصامل�شـــــطات،�وفقـــــا�للكيفيـــــات�املحـــــددة� �سـتعـــــــمال�ألغـــــراض� �ـــــ��املعــــــيار�الـــــدو���املتعلـــــق�بتـراخــــ

  عالجية،�

ـــة�و�ســـــــــــــــــــــــــــي���نتـــــــــــــــــــــــــــائج�تحاليـــــــــــــــــــــــــــل�العي- ـــاتضـــــــــــــــــــــــــــمان�متا�عــــــــــــــــــــــــ ــا،�اءات�الواجـــــــــــــــــــــــــــر �نــــــــــــــــــــــــ   تأكـــــــــــــــــــــــــــد�م��ـــــــــــــــــــــــــ

  متا�عـــــــة��ـــــــل��ن��ا�ـــــــات�لقواعـــــــد�م�افحـــــــة��عـــــــاطي�امل�شـــــــطات،�التا�عـــــــة�الختصاصـــــــا��ا،�والســـــــ�ر-

   ع���التطبيق�املالئم�للعقو�ات�ا��اصة���ا،�



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

138 
 

ل�خـــال لر�اضـــة،�مـــن ا مجـــال �ـــ� ممارســـة�الســـلطة�التأدي�يـــة�املتعلقـــة�بم�افحـــة��عـــاطي�امل�شـــطات-

   تأدي�ية�للو�الة،متا�عة�وتقييم��شاطات��ج�زة�ال

ـــأط��-   إنــجــــــــاز�تحقـيـقــــــــات��ـغـيـــــــة�اســـــــتغالل�املعـطـيـــــــات�املتعلقـــــــة�بــــــالتورط�املــــــــحتمل�ملســــــتخدمي�التــــ

رمضـان��14املـؤرخ��ـ���05–13مـن�القـانون�رقـم��191أو�للر�ا����أو�ألي��ـ�ص�مـذ�ور��ـ��املـادة��

ـــاطي�واملـــــذ�ور�أعـــــاله،��شـــــ�ب�2013يــولــيــــــو�سنــــــة��23املوافـــــق� 1434ام�عــــــ ـــھ��ـــــ��حالـــــة��عــ ـــ��تورطــ ھ��ــ

  م�شطات،�وفقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما،

ـــة،- ـــد��عــــــــاطي�امل�شــــــــطات��ــــــــ��مجــــــــال�الر�اضـــــ   إعــــــــداد�مخطــــــــط�وط�ــــــــ��ســــــــنوي�يتعلــــــــق�بالوقايــــــــة�ضـــــ

ـــ�س�املتعلقــــــــة�بم�افحــــــــة��عــــــــاطي�امل�شــــــــطات�-   تنفيـــــــذ�حمــــــــالت�و�ــرامــــــــــج��عــــــــــالم�والتــــــــــر�ية�والتحســـــ

   .���الر�اضة
  

  :ف�الو�الة�أيضا�بما�يأ�يت�ل :6املادة�

ــا،- ـــطات�واملشــــــاركة�ف��ــــ ـــام�بالدراســــــات�وأشــــــغال�البحــــــوث،��ــــــ��مجــــــال�م�افحــــــة��عــــــاطي�امل�شـــ   القيـــ

ـــدم�وا��ــــــــراسأخــــــــذ�عيعــــــــداد�وتنفيــــــــذ�مخطــــــــط�لتوظيــــــــف�املســــــــتخدم�ن�وأعــــــــوان�إ- ـــات�الـــــ وكــــــــذا��نـــــ

ة�مراقبـــة��عـــاطي�امل�شـــطات�وأعـــوان�أخـــذ��ـــ��وكـــذا�اعتمـــاد�م�وإعـــاد  اعتمـــاد�م�وإعـــاة�إعتمـــاد�م

  اعتماد�م،

ــــداد�وتــنـفـيــــذ�مـخـطــــط�لـتـكـو�ــــن�املستـخــــدم�ن�وأعــــوان�مراقبـــة��عـــاطي�امل�شـــطات�وأعـــوان�أخـــذ�- إعـ

ـــدم�وا��ـــــــــــــــــــــــــــراسعي ـــات�الــــــــــــــــــــــــ ـــطات،�نــــــــــــــــــــــــ ـــة��ـــــــــــــــــــــــــــ��مجـــــــــــــــــــــــــــال�م�افحـــــــــــــــــــــــــــة�امل�شـــــــــــــــــــــــــ   وأعـــــــــــــــــــــــــــوان�ال��بيـــــــــــــــــــــــــ

ــاءات�و�يــــام�الدراســــية�املتعلقــــة�بم�افحــــة��عــــاطي�امل�شــــطات�واملشــــاركة�- تنظــــيم�املــــؤتمرات�واللقــ

  ف��ا،

ـــاطي�- ـــة��ــــــــ��ميــــــــدان�مراقبــــــــة��عـــــ ـــيات�مــــــــع�املنــــــــــظمات�الوطــنــــــــــية�والدوليـــــ إبــــــــرام��تفــــــــــاقات�و�تــفاقـــــــ

  امل�شطات�وم�افحتھ،�طبقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما،

ــــــصوص- ــــــع�النـ ــــــشاركة��ـــــ��إعـــــداد�مشــار�ـ ـــاطي� املـ ـــة�مـــــن��عــ ــــــعية�والتنظيميـــــة�املتعلقـــــة�بالوقايــ ال�شر�ـ

ضة�وم�افح��ا،�واق��اح��ل�التـداب���ال�ـ��مـن�شـأ��ا�تحسـ�ن�املنظومـة�القانونيـة�امل�شطات����الر�ا

  املعمول���ا�����ذا�املجال،

إعـــداد�تقر�ـــر�ســـنوي�حـــول�أ�شـــطة�الو�الـــة�وإرســـالھ�إ�ـــ��الـــوز�ر�امل�لـــف�بالر�اضـــــة�وكـــذا�الو�الـــة� –

ـــاملية�مل�افحــة�امل�شــطات املعــاي���الدوليــة��ــ���ــذا�و �نــة�العامليــة�مل�افحــة�امل�شــطاتا�للمدو بقــط،�العـ

  .املجال
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  الثــــــــــــــــــالفصل�الث

  رــــــــــــم�والسيـــــــــــــالتنظي
  

   .وتزود�بمجلس�تق�� الو�الة�مجلس�إدارة�و�دير�ا�مدير�عام�س����:7املادة

ي�ية�تتوفر�الو�الة�أيضا�ع�����نة�منح�تراخيص��ستعمال�ألغراض�عالجية�و��نة�تأد :8املادة�

  .و��نة�طعن
  

يحدد�التنظيم�الداخ���للو�الة�بموجب�قرار�مشتــرك�ب�ن�الــوز�ــر�املكــلــف�بــالــر�ــاضة� :9  املادة

  .والـوز�ـر�املكـلـف�باملالية�والسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية
  

ـتصاص�ـا،�طـبـقـا�يمكن�الو�الة�أن��ستع�ن�بخ��اء�أو�أ��اص�مؤ�ــل�ن����مــجــال�اخـ : 10املادة�

   .لـلـ�شر�ـع�والـتـنـظـيـم�املعمول���ما
  

  م��ول ــــــــــــــــــالقس

   لس��دارةــــــــــــــمج
  

   : ي�ش�ل�مجلس��دارة�للــو�الة�الذي�يــرأسھ�الوز�ر�امل�لف�بالر�اضة�أو�ممثلھ،من :11املادة�

  ممثل�وز�ر�الدفاع�الوط��، -

  بالداخلية�وا��ماعات�املـحلية،�ممثل�الوز�ر�امل�لف -

  ممثل�وز�ر�العدل،�حافظ��ختام، -

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�باملالية، -

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�بال��بية�الوطنية، -

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف، -

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�بالتعليم�العا���والبحث�العل��، -

  لفالحة�والتنمية�الر�فية،ممثل�الوز�ر�امل�لف�با -

  واملنتجات�الصيدية، بالصيد�البحري  مثل�الوز�ر�امل�لفم -

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�بال��ة، -

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�باالتصال،-

  ممثل�الوز�ر�امل�لف�بالصناعة�الصيدالنية، -

  ممثل�قيادة�الدرك�الوط��، -
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  ممثل�املخ���املركزي�للشرطة�العلمية�والتقنية، -

  ممثل�املدير�ة�العامة�امل�لفة�بالر�اضة�بالوزارة�امل�لفة�بالر�اضة -

  ل�ال��نة�الوطنية��وملبية،ممث -

  ممثل�ال��نة�الوطنية�شبھ��وملبية، -

  ممثل�املركز�الوط���لطب�الر�اضة، -

  ممثل�املخ���الوط���املكــلف�بالكشف�عن��عـــاطي�امل�شطات، -

  ممثل�مع�د�باستور�با��زائر، -

  ممثل�عن�الو�الة�الوطنية�للمواد�الصيدالنية، -

   .منتخب�ن�عن�مستخدمي�الو�الة) 2(ممثل�ن� -

يمكن�مجلس��دارة�أن��ستع�ن�بأي���ص�من�شأنھ�مساعدتھ����أشغالھ،�بحكم�كفاءتھ�   

  .ومؤ�التھ

   .يحضر�املدير�العام�للو�الة�مداوالت�مجلس��دارة�بصوت�اس�شاري�و�تّو���أمانتھ   
  

ــاء�مجلـــــــس�إدارة�الو�الــــــــة�بموجـــــــب�قــــــــرار�عــــــــ�ن��:12املـــــــادة ـــة،� أعضــــــ   مــــــــن�الـــــــوز�ر�امل�لــــــــف�بالر�اضـــــ

   .سنوات�قابلة�للتجديد) 3(بناء�ع���اق��اح�من�السلطات�واملنظمات�ال���ي�بعو��ا،�ملدة�ثالث�

و�ـــ��حالـــة�انقطـــاع�ع�ـــدة�أحـــد��عضـــاء،�يـــتم�اســـتخالفھ�حســـب��شـــ�ال�نفســـ�ا�للمـــدة�املتبقيـــة�   

   .�دةمن�الع
  

   : فيما�يأ�ي�،يتداول�مجلس�إدارة�الو�الة،�ع���ا��صوص :13املادة�

  أ�داف�الو�الة�طبقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما، -

  برامج�ومخططات�العمل�السنو�ة�واملتعددة�السنوات�للو�الة، -

  مشروع�امل��انية�التقدير�ة�للو�الة�الذي��ّعده�املدير�العام�للو�الة، -

  التنظيم�الداخ���والنظام�الداخ���للو�الة،�مشرو�� -

  �عداد�مستخدمي�الو�الة�ومخططات�ت�و�ن�املستخدم�ن�وتحس�ن�مستوا�م، -

  مشار�ع�الصفقات�والعقود�و�تفاقات�و�تفاقيات،-

  مشار�ع�إحداث�م��قات�للو�الة، -

  قبول�ال�بات�والوصايا، -

  ��ا�وعقود��يجار�للو�الة،اقتناء��مالك�املنقولة�والعقارات�والتنازل�ع -
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  التقر�ر�السنوي�عن��شاطات�الو�الة، -

  .�ل�مسألة�أخرى�من�شأ��ا�أن�تحسن�تنظيم�الو�الة�وس���ا�وتمكي��ا�من�تحقيق�أ�داف�ا -
  

ـــاءيجتمـــــع�مجلـــــس� :14ة�املـــــاد ـــة�مـــــرت�ن�ع�ـــــ��اســـــتدعاء�مـــــن���دارة،�بنــ   ) 2(رئ�ســـــھ،��ـــــ��دورة�عاديــ

   .���السنة

) 3/2(بطلب�من�ثل���رئ�سھ�وإما�باستدعاء�من�جتمع����دورة�غ���عادية�إما�و�مكن�أن�ي       

  .أعضائھ
  

�جتماعـات�بنـاء�ع�ـ��اق�ـ�اح�مـن�املـدير�العـام�مجلس��دارة�جدول�أعمـال�رئ�س��عد��:15املادة�

ـــشر�لـــةللو�ا ـــمسة�عـ ـــل،�مـــن�تــــار�خ��جتمــــاع) 1٥(،�و�رســــل�إ�ـــ���ــــل�عـــضــــو�قبـــــل�خــــ   .يومـــــــا،�ع�ـــ���قــ

   .أيام) 8(بال�سبة�للدورات�غ���العادية�دون�أن�تقل�عن�ثمانية�و�يمكن�تقليص��ذا��جل���
  

   .أعضائھ،�ع����قل) 3/2(ثل��� ال�تــصــح�مداوالت�مــجلس��دارة�إال�بحــضور : 16املادة�

) 8(ة�وإذا�لــم�يكتمــل�النصـــاب،�ي�ــ��اجتمـــاع�مجلــس��دارة��عـــد�اســتدعاء�ثـــٍان�خــالل�الثمانيـــ     

  .أيام�ال���ت���تار�خ��جتماع�املؤجل،�و�تداول،�حي�ئذ،�م�ما�يكن�عدد��عضاء�ا��اضر�ن
  

  . �دارة�باألغلبيـــــــة�ال�ســـــــيطة�ألصـــــــوات��عضـــــــاء�ا��اضـــــــر�ن تتخـــــــذ�مـــــــداوالت�مجلـــــــس :17املـــــــادة�

  .و���حالة��ساوي�عدد��صوات،�ي�ون�صوت�الرئ�س�مر��ا
  

ـــجلس�تـــــدون�مـــــ�:18املـــــادة� ـــ ـــ�ل�مـــــرقم���دارة��ـــــ��محاضـــــر داوالت�مــ ـــ�ل��ـــــ���ــ   ومؤشـــــر�عليـــــھو��ــ

   .مــن�رئ�ـس�مجلس��دارة

يومــا�ال�ــ��ت�ــ��) 1٥(وترســل�إ�ــ��السلــــطة�الوصــية�للمــــوافقة�عل��ــا��ــ��أجــل�ال�يتجــاوز�ا��مســة�عشــر

   .تار�خ��جتماع
  

ا�إ�ـ��الــوز�ر�يومـا�مـن�تـار�خ�إرسـال� 30 ت�ـون�مـداوالت�مجلـس��دارة�نافـذة��عـد�ثالثـ�ن :19املـادة�

  .امل�لف�بالر�اضة،�ما�لم�يّبلغ�باع��اض�صر�ح����غضون��ذا��جل

��ا�ال�ت�ون�نافذة�إال��عد�املوافقة�الصر�حة�للوز�ر�امل�لف�بالر�اضة،�املداوالت�املتعلقة  
ّ
  :غ���أ

  بالتنظيم�الداخ���للو�الة، -

  بمشروع�امل��انية�التقدير�ة�للو�الة، -

  ات�الو�الة،بمشار�ع�إحداث�م��ق -  

  .بمشار�ع��تفاقات�واتفاقيات�التعاون�الدو�� -
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  ا�يـــــــــــــــــــــــــم�الثـــــــــــــــــــــالقس

  امـــــــــــــــــــــر�العـــــــــــــــــــــاملدي
  

  .فقا�للتنظيم�املعمول�بھو �املــدير�العـام�للو�الة�بموجــب�مرســوم�ع�ن��:20املادة�

  .وتن���م�امھ�حسب��ش�ال�نفس�ا        

  بموجــب�قــرار� أقســام،��عينــون �ســاعد�املــدير�العــام��ــ��أداء�م�امــھ�أمــ�ن�عــام�و�رؤســاء�  :21ة�املــاد

ـــام�للو�الــــة ــ��اق�ــــ�اح�مــــن�املــــدير�العـ ــاء�ع�ــ ــام�م�حســــب�. مــــن�الــــوز�ر�امل�لــــف�بالر�اضــــة،�بنــ ـــ��م�ــ وتن�ـ

   .�ش�ال�نفس�ا
  

قــسـام�من�بــ�ن�املستــخــدمــ�ن�ذوي�الكفاءات�واملؤ�الت�املطلو�ة�رؤســاء���ع�ن�: 22املادة�

املجاالت�املتعلقة�بم�ام� �� املمارسة�الفعلية �قل،�من سنوات،�ع�� )3(الذين�يث�تون�ثالث�

  .الو�الة
  

  . يتو���املدير�العام�الس���ا��سن�للو�الة: 23املادة�

   :الصفةو��ذه�

  أمــام�الــعـدالـة�و���جـمـيـع�أعـمـال�ا��يـاة�املدنية،يــمــثــل�الــوكــالــة� -

  ينفذ�مداوالت�مجلس��دارة، -

�ــعــد�مشروع�امليــزانـيـة�السنـو�ـة�لـلـوكـالـة�وحسابـاتـ�ـا�وعرض�ما�ع���مجلس��دارة�قصد� -

  املصادقة،

  �عد�مشرو���التنظيم�الداخ���والنظام�الداخ���للو�الة، -

  أو�صفقة�أو�اتفاق�او�اتفاقية�طبقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما،�ي��م��ل�عقد -

ـــام� - ـــح��ف�ن�الــطــبــــــــي�ن�وشبــــــــھ�الــطــبـــــــي�ن،�لـلـقـيــــ ي�ـــــ�م�العقــــــود�مــــــع�ا���ــــــ�اء�والبــــــاحث�ن�وامل�ــــــون�ن�واملــــ

  بـبـحـوث�ودراسات�قصد�إنجاز�عمليات�مراقبة��عاطي�امل�شطات�والتفت�ش،

  لم�تقرر��شأ��ا�أية�طر�قة�أخرى�للتعي�ن،�املناصب�ال���ع�ن���� -

  يمارس�السلطة�الّسلمية�ع���جميع�مستخدمي�الو�الة، -

  �عد�التقر�ر�السنوي�ل�شاطات�الو�الة�و�رسلھ�إ���السلطة�الوصية، -

  .�و��مر�بالصرف�مل��انية�الو�الة -

  .يمكن�املدير�العام�تفو�ض�إمضائھ،�تحت�مسؤوليتھ،�إ���مساعديھ��قر��ن
  

  

  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

143 
 

  الثـــــــــــــــــــــم�الثـــــــــــالقس

  ��ـــــــــــــاملجلس�التق
  

املجلس�التق���للو�الة�ج�از�اس�شاري�يبدي�آراء�واق��احات�وتوصيات�����ل�املسائل� :24املادة�

   .املرتبطة�بم�ام�الو�الة

   : و��ذه�الصفة،�ي�لف�ع���ا��صوص�بما�يأ�ي    

مســألة�تتعلــق�باملجــاالت�التقنيــة�املرتبطــة�بم�ــام�الو�الــة�وكــذا��ــل�مســألة��إبــداء�الــرأي��شــأن�أي -

  .�عرض�ا�عليھ�املدير�العام

  اق��اح���داف�ومباشرة�تخطيط�ال��نامج�السنوي�لأل�شطة�التقنية�للو�الة، -

ـــــج�مشـــــاركة�املستخـــــدم�ن��ــــ��املؤتمـــــرات�والنــــدوات�الوطنيــــة�والدوليــــة،�ذات�ال - ــامــ ـــــداد�برنـ صــــلة�إعـ

  بم�ام�الو�الة،

ـــة�وم�افحـــــة�امل�شـــــطات� - تقيـــــيم�أ�شـــــطة�الو�الـــــة�فيمـــــا�يخـــــص�الت�ـــــو�ن�والبحـــــث��ـــــ��مجـــــال�مراقبــ

  وتقديم�أية�توصية�أو�اق��اح�من�أجل�ترقية�البحوث�وا��فاظ�ع�����ة�الر�اضي�ن،

ـــة��ـــــ��مــجـــــــال�مـك - ـــھ��ـــــ��ال�ـــــ�امج�الســـــنو�ة�املتعلقـــــة�بالــوقــــــاية�والــتــوعــيــــ ـافـحــــــة�امل�شطــــــات،�إبـــــداء�رأيــ

  املنـجـزة�ضمـن�الفضاءات�الر�اضية�وال��بو�ة�والت�و��ية،

  إبداء�رأيھ����برنامج�التبادل�والتعاون�مع�املؤسسات�املماثلة، -

ـــاطي� إبــــداء�الـــــرأي��شــــأن�مــشــــــار�ع�النصــــوص - ـــقة�بالوقــــــاية�مـــــن��عــ ال�شر�ـــــــعية�والتــنــظيــــــمية�املتعلــــ

�ــ��مجــال�الر�اضــة،�واق�ــ�اح�جميــع�التــداب���ال�ــ��مــن�شــأ��ا�تحســ�ن�النظــام�املــ�ــشـــطات�وم�افح��ــا�

  القانو�ي�املعمول�بھ�����ذا�املجال،

   .اق��اح�تحي�ن�وإثراء�الرصيد�الوثائقي�للو�الة -
  

  :مني�ش�ل�املجلس�التق���للو�الة :25  املادة

  رؤساء�أقسام�الو�الة،  -

  ممثل�ال��نة�الوطنية��وملبية، -

  ال��نة�الوطنية�شبھ��وملبية،�ممثل -

  ممثل�املركز�الوط���لطب�الر�اضة، -

  ممثل�املرصد�الوط���للر�اضة، -

  ممثل�املــخــبــر�الوط���املــ�لــف�بالكشـف�عن��ــعاطي�امل�شطات، -
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  ممثل�الو�الة�الوطنية�للمواد�الصيدالنية، -

  درك�الوط��،ممثل�املع�د�الوط���لألدلة�ا��نائية�وعلم��جرام�لل -

  ممثل�املخ���املركزي�للشرطة�العلمية�والتقنية، -

  ممثل�املركز�الوط���لعلم�السموم، -

  ممثل�املدرسة�الوطنية�لر�اضات�الفروسية، -  

  ممثل�عن�املدرسة�العليا�لعلوم�الر�اضة�وتكنولوجيا��ا�لدا���ابرا�يم، -

   .ممثل�عن��تحادية�ا��زائر�ة�لر�اضات�الفروسية -
  

يمكن�املجلس�التق���أن��ستع�ن�ب�ل���ص�من�شأنھ،�بحكم�كفاءاتھ�ومؤ�التھ����املجاالت�     

  .املرتبطة�بم�ام�الو�الة،�أن�يفيده����أداء�م�امھ
 

مــن�الــوز�ر�امل�لــف�بالر�اضــة�لع�ــدة�مــد��ا�أعضــاء�املجلــس�التق�ــ��بموجــب�قــرار��عــ�ن�  :26ة�املــاد

   .اق��اح�من�السلطات�واملنظمات�ال���ي�بعو��اسنوات�قابلة�للتجديد،�بناء�ع���) 3(ثالث�

و�ــ��حالــة�انقطــاع�ع�ــدة�أحــد��عضــاء،�يــتم�اســتخالفھ�حســب��شــ�ال�نفســ�ا�للمــدة�املتبقيــة�    

  .من�الع�دة
  

  

أس�املجلــس�التق�ــ��عضــو�ي�تخبــھ�نظــراؤه�باألغلبيــة�ال�ســيطة�لألصــوات،�ملــدة�ثــالث�يــر �:27املــادة�

   .سنوات�قابلة�للتجديد) 3(
  

ـــ���ـــــــل�ثالثـــــــة�: 28ادة�املـــــــ ـــتدعاء���أشــــــ�ر،) 3(يجتمــــــع�املجلـــــــس�التق�ــــ ــاء�ع�ـــــــ��اســــ ـــة،�بنـــــ   دورة�عاديــــ

   .من�رئ�سھ�

  . أعضائھ) 3/2(ثل���رئ�سھ�وإما�من�من��ا�بطلبو�مكن�أن�يجتمع����دورة�غ���عادية�إم      
  

  

   ومؤشـــرعليھ مـــّرقم �ـــ���ـــ�ل محاضـــر�موقعـــة�و��ـــ�ل�تـــدون�أشـــغال�املجلـــس�التق�ـــ���ـــ� :29املـــادة

  .املجلس رئ�س من

  و�عــد�تقر�ــرا�ســنو�ا�عــن��شــاطاتھ�و�رســلھ� .�عــد�املجلــس�التق�ــ��نظامــھ�الــداخ���و�صــادق�عليــھ   

   .إ���الوز�ر�امل�لف�بالر�اضة
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  عــــــــــــــــم�الرابــــــــــــــالقس

  ةـــــــــــــــــــان�الو�الـــــــــــــــــــــــ��
  

 عالجية�بالبت����طلبات�تراخيص مال�ألغراضعة�منـح�ال��اخيص�لالستتكـلف���نـ : :30املادة�

ـة�وضــمــان�متــا�ع��ا�و��ـبـ�ـا،�طـبـقـا�لـلـ�شر�ـع�يجـال ع ورة�ألغراضظاستعمال�عقاق���أو�وسائل�مح

�افحة�والـتـنـظـيـم�املعـمـول�بـ�ـمـا،�وكـذا�املعيار�الدو���الذي�يتم�إعداده����إطار�ال��نامج�العال���مل

   .امل�شطات
  

املخــالفــات�و�ن��اكـات�التـي�تــرتــكب�ضــد� ت�لـــف�ال��ــنة�التأديبــــية�حصــر�ا�بالبت��� :31املادة� 

   .امل�شطاتملكــــافـــــحة��ةالعــاملــيــ نةقــواعــد�مــ�افحة�تـــعـــاطـي�امل�ــشـــطـــات�طبــقا�للمــدو 

الطعن�بالبت����طلبات�الطعون�ال���يودع�ا��ل���ص�ي�ون�محل��ت�لف���نة :32املادة�

قرار�لعقو�ة�تأدي�ية،�وذلك�طبقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما�واملتعلق�ن�بم�افحة��عاطي�

   .امل�شطات����الر�اضة
  

��30 املـــواد�ا����تحـدد�م�ــام�و�شكــيلة�وتنـــظيــم�وسيــر���ان�الوكــالة،�املنصـــوص�عليــ :33املادة�

  .امل�شطات�واملعاي���الدوليةالعاملـية�مل�افحة�لة�اأعاله،����النــظـــام�الداخــ���للوكــ�32و�31و
 

) 3(الـــوز�ــر�املكــلــف�بــالــر�ــاضة،�ملدة�ثــالث�الو�الة�بموجب�قرار�من��ع�ن�أعضاء���ان� :34ة�املاد

   .سنــوات�قــابـلـة�للتجديد
  

   .املرسوم�تتّو���ال�يا�ل�املختصة�للو�الة�أمانة�ال��ان�املنصوص�عل��ا����أح�ام��ذا :35املادة�
  

  .�عد���ان�الو�الة�التقر�ر�السنوي�عن��شاطا��ا�وترسلھ�للوز�ر�امل�لف�بالر�اضة :36 املادة
  

  عــــــــــــــــــــــل�الرابـــــــــــــــالفص

  ةــــــــــــــــــام�ماليـــــــــــــــــأحك
  

  :م��انية�الو�الة�ع���باب�لإليرادات�و�اب�للنفقات�شتمل� :37املادة�

  :���باب��يرادات     

  �عانات�املمنوحة�من�الدولة، -  

  املسا�مات�املـحتملة�ل��ماعات�املـحلية، -

  مسا�مات�املؤسسات�أو�ال�يئات�العمومية�وا��اصة، -

   .لو�الة�ل�املوارد��خرى�املرتبطة�ب�شاط�ا -
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   : ���باب�النفقات     

    ال�سي��،�-

  نفقات�التج���، -

   .�ل�النفقات��خرى�الضرور�ة�لتحقيق�أ�داف�ا -
  

ــا�مجلـــــس��دارة، :38املـــــادة� ـــدير�العـــــام�و�صـــــادق�عل��ـــ ـــ��يّحضـــــر�ا�املــ   �عـــــرض�م��انيـــــة�الو�الـــــة�ال�ــ

   .ع���املوافقة�املش��كة�ب�ن�الوز�ر�الو����والوز�ر�امل�لف�باملالية
  

ـــحاسبة�العموميـــة،�و�ســــند�تــــداول��مــــوال :39املـــادة�   تمســــك�محاســــبة�الو�الــــة�طبقـــا�لقواعــــد�املــ

  .�عتمده�الوز�ر�امل�لف�باملالية،�طبقا�لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما�نھ�أو إ���عون�محاسب��عي
  

  .اليةالوز�ر�امل�لف�بامل�عينھ�يمارس�املراقبة�املالية�للو�الة،�مراقب�ما��� : 40املادة� 
  

ـــشر��ــــــــــذا�املـــرســــــــــوم��ــــــــ��ا��ــر�ـــــــــــ: 41املــــــــادة� ل��م�ور�ــــــــة�ا��زائر�ــــــــة�الديمقراطيــــــــة�ســــــــمية�ة�الر دي�ــــــ

 
ّ
        .شعبيةال

  

  . 2020نوفم���سنة� 22 ه�املوافق1442ر�يع�الثا�ي��6حرر�با��زائر����                         
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  ه1442عام��ر�يع�الثا�ي 27 حد�                   75  العدد�ا��ر�دة�الرسمية

   م2020سنة�د�سم����13املوافق�                                                   
  

  

  

  

  
  

،�2020نوفمبــــر�سنـــة��23املوافـــق�ه�1442 ر�ــيـــع�الــثـــا�ي�عـــام����7ـخ�بموجـــب�مرســـوم�تنفيـــذي�مـــؤر 

ـــــادة��تيــــة�أســــماؤ�م،�بصــــف��م�مــــدير�ن�للشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف ـــــام�الســ ـــــى�م�ــ ـــات� ت��ــ �ــــ��الواليـ

 :�تية

  ،����والية��شار،�بولكوان بن�عودة - 

  ،����والية�تلمسان،ع�����نو�صر - 

  والية�سعيدة،��،���أحمد�منادي - 

 .،����والية�ميلةمسعود�بو��و�جة - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 
  

  

  نوفم���23املوافق��1442ر�ــيــع�الــثــا�ي�عــام��7خ����مــرسوم�تـنـفـيـذي�مؤر 

 ،�يتضمن�إ��اء�م�ام�مدير�ن�للشؤون�الدي�ية�و�وقاف����الواليات2020سنة��
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  ه1442عام��ر�يع�الثا�ي 27 حد�                   76  العدد�ا��ر�دة�الرسمية

   م2020سنة�د�سم����13املوافق�                                                   
  

  

  

  
  

  

  إن�الوز�ر��ول،

  ،بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية -
  منھ،) 2الفقرة�143  و�4–99دتـــان�اـما�الـمــيو�نـــاء�ع���الدســتور،�ال�سـ -

ــــم� - ــــون�رقـ ــــ����القـــانـ ــــؤرخ��ـــ���17–84و�مقتـ واملتعلـــق��1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق� 1404شـــوال�عـــام��8الـمـ

  بقوان�ن�املالية،�املعدل�واملتمم،

�2019د�ســــم���ســــنة��11املوافــــق��1441يــــع�الثــــا�ي�عــــام�ر��14الـــــمؤرخ��ــــ���14–19و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم� -

  ،2020واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

واملتضــمن��2020يونيــو�ســنة��4املوافــق� 1441شــوال�عــام��12الـــمؤرخ��ــ���07–20و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� -

  ،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�

ـــــق��1441مــــادى��و�ــــ��عــــام�املــــؤرخ��ــــ��أول�ج�19–37٠و�مقت�ــــ���الـــــمرسوم�الرئا�ــــ���رقــــم�- د�ســــم����28املــوافـ

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

يــونــيــو�سنـــة��23املوافـــق��1441املــؤرخ��ـ��أول�ذي�الــقــعـــدة�عــــام��163–20و�مقت�ــ���الــمرسوم�الرئا�ــ���رقـم� -

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم،�2020

يوليــو�ســنة��13املوافــق��1419ر�يــع��ول�عــام� 19املــؤرخ��ــ���227–98م�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ���الـــمرسو  -

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998

   : يــــــــــــيرسم�ما�يأت�

وأر�ــعــــون��مـــــج�قــدر�ـــــا�مائتـــــان�وســبـــــعةارخـــصـــــة�برنــ�2020تلــــ���مــــــن�ميــزانـــــية�ســـنة��:�و�ـــ��املـــادة�

ـــا�ع�ال��ــــــا�ي�مقيــــــدة��)دج�247.000.000( ديــنـــــــار ملــــــون  ـــات�ذات�الطـــ ــ�ا��(�ــــــ��النفقـــ   املـنــصــــــــوص�عليــــــ

واملتضـمن��2020يونيـو�سـنة��4املوافـق��1441شوال�عـام� 12الــمــؤرخ�����07–���20القــانــون�رقــم�

 .ا�املرسومامل��ق���ذ” أ”طبقا�ل��دول��) 2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�
 

ــا�مــائتـــــان�وســبـــعة�وأر�ــعــــون�مــلــيــــون�ديــنـــــــار�رخصـــة�برنــامج��2020تخصـــص�مل��انيـــة� :2ة�املــاد قــدر�ــ

ـــا�ع�) دج (247.000.000 ـــات�ذات�الطــ   عليـــــــ�ا��ـــــ��القـــــــانون�رقـــــم�املنصـــــوص( ال��ـــــا�يتقيـــــد��ـــــ��النفقــ

  

�22املوافق��1442 عــام�ر�يع�الثا�ي�����6مؤرخ 315–20يذي�رقم�مرسوم�تنف

   2020،��ــعدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����لسنة�2020نوفـــمـ���سنة�

  .حسب��ل�قطاع
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واملتضــمن�قــانون�املاليــة��2020نــيـــــو�ســـنة�يــو �4املــوافــــق�1441شــــوال�عـــام� 12الـــمؤرخ��ــ� 07–20 

  .امل��ق���ذا�املرسوم ”ب”طبقا�ل��دول�) 2020التكمي���لسنة�
  

       ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةة�سميي�ــشـــر��ذا�املـــرســـوم����ا��ــر�ـدة�الر �:3 ةاملاد

  

  .          2020نوفم���سنة� 22 قاملـــوافــ�1442عــام��ر�يع�الثا�ي 06حرر����ا��زائر����������������������

                                                                       

 عبد�العز�ز�جراد                                                                                                         

     
  

  قــــــــــــــــــــــــامل��
  

  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�
  

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                

  رخصة�ال��نامج�امللغاة  القطاع

  247.000  .........................تياطي�لنفقات�غ���متوقعةحا

  247.000  ...............................................................املوجوع

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                

  القطاع
رخصة�ال��نامج�

  املخصصة

  247.000  .......�شآت�القاعدية��جنماعية�والثقافيةامل

  247.000  ...............................................................املوجوع
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  إن�الوز�ر��ول،

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،� – 

  منھ،) 2فقرة�ال( 14و 9- 99و�نــاء�ع���الدستــور،�ال�ســيــما�الـمـــادتــان� –

واملتعلق��1984يوليو�سنة��7ملوافق�ا� 1404 شوال�عام�8الـمؤرخ�����17–84و�مقتــ����القـــانـــون�رقــم� – 

  بقوان�ن�املالية،�املعدل�واملتمم،�

واملتضمن�قانون�املالية��2020د�سم���سنة��11املوافق��1441عام��خاملؤر �14–19بمقت����القانون�رقم��– 

  ،2020لسنة�

واملتضمن��2020يونيو�سنة��4املوافق� 1441شوال�عام��12الـمــؤرخ�����07–20و�مقت����القانون�رقم� – 

  ،2020قانون�املالية�التكمي���لسنة�

د�سـم����28املوافق��1441املــؤرخ����أول�جـــمادى��و���عام��370–19و�مقت����الـمرسوم�الرئاســـي�رقـم� –

  �ول،�واملتضمن��عي�ن�الوز�ر �2019سنة�

يونيو�سنة��23املوافق�1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163–20و�مقت����الـمــرســوم�الرئاســـي�رقـم� –

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم،�2020

يوليو�سنة��13املوافق��1419ر�يع��ول�عام� 19املؤرخ�����227–98و�مقت����الـمرسوم�التنفيذي�رقم� – 

 واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998

  : يرسم�ما�يأ�ي�

اعتمـــاد�دفـــع�ّة�املـــاد�قـــدره�عشـــرون�مليـــارا�وســـتمائة��2020يل�ـــ��مـــن�م��انيـــة�ســـنة�:  �و�ـــ�املـــادة�

ـــة�وســـــــتون�مليـــــــون�دينـــــــار ورخصـــــــة�برنـــــــامج�قـــــــدر�ا�عشـــــــرون�مليـــــــارا�) دج20.665.000.000(وخمســــ

دان��ــ��النفقــات�ذات�الطــا�ع�مقيــ) دج�20.665.000.000(ار�وســتمائة�وخمســة�وســتون�مليــون�دينــ

يونيو� 4املوافق��1441شوال�عام��12الـمؤرخ�����07–20املنصوص�عل��ا�ّ���القانون�رقم�(ال��ا�ي�

ـــمن�قـــــــانون�املاليـــــــة�التكمي�ـــــــ��لســـــــنة��2020ســـــــنة� امل��ـــــــق���ـــــــذا�” أ”طبقـــــــا�ل��ـــــــدول�) 2020واملتضــــ

  .املرسوم

ـــة�وخـــــــمسة� 2020ة�يخصــــص�مل��انيــــة�ســـــن :2املــــادة� ـــع�قــــدره�ّعشـــــرون�مــلــيــــــارا�وستــمــائـــ اعتمــــاد�دفـ

ورخصـــــة�برنـــــامج�قـــــدر�ا�عشـــــرون�مليـــــارا�وســـــتمائة� دج20.665.000.000) (وستــــــون�مـلـيــــــون�ديـنــــــار

  

  ه 1442عـام�ر�يع�الثا�ي��10 ��خ�مؤر  349–20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����،��ــعدل�توز�2020ــ���سـنة�منوفــ�26املــوافق�

  حسب��ل�قطاع�2020لسنة�
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ــ��النفقــــات�ذات�الطــــا�ع�ال��ــــا�ي�مقيــــ) دج�20.665.000.000(وخمســــة�وســــتون�مليــــون�دينــــار� دان��ــ

يونيـو�ســنة� 4املوافـق��1441شـوال�عــام��12الــمؤرخ��ـ���07–20قـم��ـ��القـانون�ر  املنصـوص�عل��ـا(

    .امل��ق���ذا�املرسوم” ب”طبقا�ل��دول�)  2020واملتضمن�قانون�املالية�التكمي���لسنة�2020
  

ديمقراطي�سمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ةي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�ـدة�الر� :3املادة�
ّ
  .ة�الشعبيةال

  .2020نوفم���سنة� 26املـــوافق��1442ر�يع�الثـــا�ي�عـــام�10 با��زائر����حرر                   

  

  عبد�العز�ز�جراد                                                                                              

  قــــــــــــــــــــــــامل��    
  

  مسا�مات���ائية�"أ��"ا��دول�
  

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                 

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  20.665.000  20.665.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-
  20.665.000  20.665.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                               

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  20.665.000  20.665.000  .امل�شآت�القاعدية��جتماعية�والثقافية

  20.665.000  20.665.000  :............................ـــــــوعاملجمـ
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  إن�الوز�ر��ول،

  منھ، )2الفقرة�( 143و�4–99بناء�ع���الدستور،�ال�سيما�الـمادتان� –

واملتضـــمن��1966يونيـــو�ســـنة��8املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��18الــــمؤرخ��ـــ���156–66و�مقت�ـــ����مـــر�رقـــم� – 

  ،�الـمعدل�والـمتمم،قانون�العقو�ات

�1988ينـــاير�ســـنة��26املوافـــق��1408جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��7الــــمؤرخ��ـــ���07–88و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم� –

  والـمتعلق�بالوقاية�ال��ية�و�من�وطب�العمل،

  1998يونيــــــو�ســــــنة��27الـــــــموافق��1419ر�يــــــع��ول�عــــــام��3الـــــــمؤرخ��ــــــ���06–98بمقت�ــــــ���القــــــانون�رقــــــم� –

  عد�العامة�الـمتعلقة�بالط��ان�الـمد�ي،�الـمعدل�والـمتمم،الذي�يحدد�القوا

�2001غشـــت�ســـنة��7الــــموافق� 1422جمـــادى��و�ـــ��عـــام��17الــــمؤرخ��ـــ���13–01و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم� –

  والـمتضمن�توجيھ�النقل�ال��ي�وتنظيمھ،�الـمعدل�والـمتمم،

�2004غشــت�ســنة��14الـــموافق��1425 جمــادى�الثانيــة�عــام�27ــ� الـــمؤرخ�08–04رقــم� و�مقت�ــ���القــانون  –

  والـمتعلق��شروط�ممارسة���شطة�التجار�ة،�الـمعدل�والـمتمم،

�2006يوليـــو�ســـنة��15الــــموافق��1427جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��19الــــمؤرخ��ـــ���03–06و�مقت�ـــ����مـــر�رقـــم� –

  والـمتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلـــق��2011يونيــو�ســنة��22الـــموافق�1432رجـــب�عــام��20الـــمؤرخ��ــ���10–11و�مقت�ـــ���القــانون�رقــم� –

  بالبلدية،

�2012ف��ايــــر�ســــنة��21الـــــموافق��1433ر�يــــع��ول�عــــام��28الـــــمؤرخ��ــــ���07–12و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم� –

  والـمتعلق�بالوالية،

والـــمتعلق��2018ســنة��يوليــو �2الـــموافق� 1439شــوال�عــام��18الـــمؤرخ��ــ���11–18و�مقت�ــ���القــانون�رقــم� –

  بال��ة،�املعدل�واملتمم،

�2013غشـت�سـنة��4املوافـق�1434رمضـان�عـام� 26املـؤرخ��ـ���293–13و�مقت�ـ���الــمرسوم�الرئا�ـ���رقـم� –

  ،2005مايو�سنة��23،�الـمعتمدة�بجنيف�بتار�خ�)2005(والـمتضمن��شر�اللوائح�ال��ية�الدولية�

د�سـم����28الــموافق��11441الــمؤرخ��ـ��أول�جمـادى��و�ـ��عـام�370– 19و�مقت����الــمرسوم�الرئا�ـ���رقـم� -

  والـمتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

يونيــو�ســنة��23الـــموافق��1441الـــمؤرخ��ــ��أول�ذي�القعــدة�عــام��163–20و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  والـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�الـمعدل�والـمتمم،��2020

  

  ه� 1442عـام�����أول�جمادى��و���خمؤر �377–20مرسوم�تنفيذي�رقم�

  ،�يتضمن�تمديد�تـدابـيـر�تكـيـيف�نـظـام�الـوقـايـة�2020د�سـمـ���سـنـة��16املوافق�

  مـن�انـ�ـشـار�و�ــاء�فيــروس�كــورونــا
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مـارس��21الــموافق�1441رجـب�عـام� 26الــمؤرخ��ـ���69–20ـمرسوم�التنفيـذي�رقـم�و�مقت�ـ���الـ –

وم�افحتــــھ،�)19 –�وفيـــد�(واملتعلـــق�بتـــداب���الوقايـــة�مـــن�ان�شـــار�و�ـــاء�ف�ـــ�وس��ورونـــا��2020ســـنة�

 ومجموع�النصوص�الالحقة�بھ،�

  :يرسم�ما�يأ�ي

ــيــــر�تــكــيــيــــف�نــظـــام�الــوقــايــــة�مــــن�انــــ�شار�و�ــــاء�يـ�ــــدف��ـــذا�الـــمرســــوم�إ�ــ��تمــديــــد�تـداب�: �و�ــ�املــادة�

ـــاظ�) 19 –�وفيـــــــــد�(فـيــــــــــروس�كـورونــــــــــا� ـــة�إ�ـــــــــ��ا��فــــــ ـــام�الراميــــــ ـــد�باألح�ــــــ ـــل�التقيــــــ   وم�افحتـــــــــھ،��ـــــــــ��ظــــــ

  .ع�����ة�الـمواطن�ن�وحماي��م�من�أي�خطر�الن�شار�ف��وس��ورونا
  

 تمـدد�تداب���ا���ر�ا��ز�ي�امل�����ملدة� :2املادة�
ّ
  :ع���النحو���ي�يوم) 15(شر�عخمسة

ـــاء��بـــــق�إجــــــراء�ا���ــــــر�ا��ز�ــــــي�الــــــم�����مــــــن�الســــــاعة�الثامنــــــةيط-   إ�ــــــ��غايــــــة�الســــــاعة�ا��امســــــة�مســ

أدرار،�و�غـواط،�وأم�البـوا��،�: �تيـة)34(من�صباح�اليوم�الـموا��،�ع���الواليـات��ر�ـع�والثالثـ�ن�

وتــ�سة،�وتــلــمسان،�وتــيـــارت،�وتـــيـزي�وزو،�وا��زائـر،��و�اتنة،�و�جاية،�و�سكرة،�والبليدة،�والبو�رة،

ـــة،� ـــتغانم،�والـــــــمسيلة،�وورقلـــ ـــمة،�وعنابــــــة،�وقســــــنطينة،�والـــــــمدية،�ومســـ ـــل،�وســــــطيف،�وقالــــ وجيجــ

وو�ــــــران،�وإيل�ــــــ�ي،�و�ــــــرج�بــــــوعر�ر�ج،�و�ــــــومرداس،�والطــــــارف،�وتنــــــدوف،�وت�سمســــــيلت،�والــــــوادي،�

  .وش�توخ�شلة،�وسوق�أ�راس،�وت�بازة،�وع�ن�تم

ـــات��ر�ــــــع�عشــــــرة��ال - ــار،�: �تيــــــة�) 14(يخــــــص�إجــــــراء�ا���ــــــر�ا��ز�ــــــي�امل���ــــــ��الواليـــ الشــــــلف،�و�شــــ

وتامنغست،�وا��لفـة،�وسـعيدة،�وسـكيكدة،�وسـيدي�بلعبـاس،�ومعسـكر،�والبـيض،�وميلـة،�وعـ�ن�

  .الدف��،�والنعامة،�وغرداية،�وغل��ان
  

ـــة،� :3املــــادة� ـــ��تقتضــــ��ا�يمكــــن�الــــوالة،��عــــد�موافقــــة�الســــلطات�املختصـ ــاذ��ــــل�التــــداب���ال�ـ اتخــ

الوضـعية�ال�ـ�ية�ل�ـل�واليــة،�السـيما�إقـرار�أو��عــديل�أو�ضـبط�أوقـات���ــر�م���ـ�،�جز�ـي�أو�ك�ــ�،�

نا�أو�ًحيا�أو�أك��،�ال���
ً
  .للعدوى �ش�د�بؤرا��س��دف�بلدية�أو�م�ا

  

ــا،إجراء�غلــــــق�) 15 (يمــــــدد�ملــــــدة�خمســــــة�عشــــــر :4املــــــادة�   ملة�أســــــواق�بيــــــع�الـــــــمركبات�الـــــــمستعيومــــ

  .ع���مستوى��امل�ال��اب�الوط��
  

ـــاًت  ،يومـــــا) 15 (يمـــــدد�ملـــــدة�خمســـــت�عشـــــر :5املـــــادة�   الــــــمذ�ورة�) 34(�ر�ـــــع�والثالثـــــ�ن�� و�ـــــ��الواليــ

  :أعاله،�إجراء�غلق���شطة��تية����2الـمادة�

  القاعات�املتعددة�الر�اضات�والقاعات�الر�اضية،-

  يھ�والشواطئ،أماكن�ال�سلية�و�ستجمام�وفضاءات�ال��ف -

  دور�الشباب، -

  ة،الـمراكز�الثقافي -
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ـــات�ال�شــــــاط�مــــــن�:6 ةاملــــــاد الســــــاعة�الثالثــــــة�زو��إ�ــــــ��الســــــاعة��يمــــــدد�و�كيــــــف�إجــــــراء�تحديــــــد�أوقـــ

ـــاء�ا،� ـــة�عالســـــا�عة�مســ   الــــــمذ�ورة�) 34(و�ـــــ��الـــــواليالت��ر�ـــــع�والثالثـــــ�ن� ،يومـــــا�)15(رشـــــملـــــدة�خمســ

   : تمارس���شطة��تية�أعاله،�بال�سبة�للمتاجر�ال������2الـمادة�

  تجارة��ج�زة�الك�روم��لية،-

  تجارة��دوات�الـم��لية�والدي�ورات، -

  تجارة�الـمفروشات�وأقمشة�الـتأث�ث، -

  تجارة�اللوازم�الر�اضية، -

  تجارة��لعاب�واللعب، -

  أماكن�تمركز���شطة�التجار�ة، -

  قاعات�ا��القة�للرجال�وال�ساء،� -

  .��لو�اتالـمرطبات�وا-

تّحـــدد�الــــمقا���واملطـــاعم�ومحـــالت���ـــل�الســــر�ع�أ�شـــط��ا�ع�ـــ��البيـــع�املــــحمول�فقـــط،�وت�ــــون�     

  .مساءملزمة�أًيضا�بالغلق�ابتداء�من�الساعة�السا�عة�

يقوم�الوالة�بالغلق�الفوري�ل�ذه�املـحالت����حالـة�مخالفـة��جـراءات�الــمتخذة�غ���أنھ،�يمكن�أن�

  .)19 –�وفيد�(ار�ف��وس��ورونا����إطار�م�افحة�ان�ش
  

تبقى�مطبقة�التداب���الـخاصة�باألسواق�العاديـة�و�سـواق��سبـــوعـيـــة�املتــعـــلــقـــة�بــنــظـــام�:7املادة�

�الــرقــابـــــة�مـــــن�قــبـــــل�الـمصالـــــح�الـمــخـــــتصة�لــلـتـحـقــــق�مــــن��لـتــــزام�بـتـدابـيــــر�الـوقـايــــة�وا��مايـــة،�وكـــذا

  .عل��ا����التنظيم�الـمعمول�بھ�ضد�الـمخالف�ن تطبيق�العقو�ات�الـمنصوص
  

  :حظر�،�إجراءيمدد�ع����ل�ال��اب�الوط�� :8املادة�

أو�الـــمناسبات�العائليــة،�وال�ســيما�حفــالت�الــزواج�/وا��فــالت�و �ــل�نــوع�مــن�تجمعــات���ــ�اص -

  وا��تان،�وكذا�التجمعات�بمناسبة�ا��نازات،

ـــا��دارات،�واملؤسســــات،��جتـمــاع-  ـــة�الـتـــــي�تنظـمـ�ـــــا�ال�سـيـمــ ـــات�الــعامـــ ـــــات�والـتجـمـعـــــــات�وا��ـمـعـيـــ ــ

   .وال�يئات،�وغ���ا�من�الـمنظمات

ــا��ــــ��الـــــمطت�ن� ـــمنصوص�عل��ــ �2و�1يجــــب�ع�ــــ��الــــوالة�الســــ�ر�ع�ــــ��فــــرض�التقيــــد�بتــــداب���ا��ظــــر�الــ

ـــالف�ن،�وكــــــذا�ضــــــد�مــــــال�ي��مــــــاكن�أعــــــاله،�والعمــــــل�ع�ــــــ��تطبيــــــق�العقو�ــــــات�التنظيميــــــة�ضــــــد    املخـــ

  .ال����ستقبل��ذه�التجمعات
  

ـــل� �ـ� يـرفــع :9املـادة� الواليـات�الــمعنية�بـإجراء�ا���ـر�ا��ز�ـي�الــم����،�إجــــراء��ـعـــلـيــق�أ�ـشـطــة�النـقـ

   .ا��ضـري�لأل��اص،�العمومي�وا��اص،�خالل�العطلة��سبوعية
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الوقايـة�وا��مايـة��خـرى�الــمتخذة��ـ��إطـار�نظـام�الوقايـة�مـن�و�ـاء�تبقى�مطبقة�تـداب��� :10املادة�

   .وم�افحتھ،�الـمنصوص�عل��ا�بموجب�التنظيم�الـمعمول�بھ) 19 –�وفيد�(ف��وس��ورونا�
  

   .2020 د�سم���سنة �17سري�أح�ام��ذا�الـمرسوم�ابتداء�من� :11املادة�
  

ــــــــي�ا��ــــــــر� : 12املـــــــادة� ــــــــوم�فـ ــــــــذا�املـرسـ ســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة�الر �دةي�ـشــــــــر��ـ

شعبية
ّ
   .ال

  

  .2020د�سم����16املوافق��ـ��1442جمادى��و���عام�حرر�با��زائر����أول��������������������

  

  عبد�العز�ز�جراد                                                                                                
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  ه1442جمادى��و���عام���5حد              77ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

    2020د�سم����20املوافق�              

                   
 
  

  

  
  

  
  

  إن�الوز�ر��ول،

  منھ،�) 2الفقرة�( 134و�4-99بناء�ع���الدستور،�السيما�املادتان� – 

ــــــة��15املوافـــــق��1427الثانيـــــة�عــــــام��جمـــــادى�19املـــــؤر�خ��ـــــ���03-06و�مقت�ـــــ����مـــــر�رقـــــم��–   2006يوليـــــــو�سنـ

  واملتضمــن�القانـون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

واملتعلــــق��2012ينــــاير�ســــنة��12املوافــــق� 1433صــــفر�عــــام��18املــــــؤر�خ��ــــ���06-12و�مقتضــــــى�القانـــــــون�رقـــــم��–

  با��معيات،

ــــى�القانـــــون�رقـــــم��– واملتعلـــق��2014غشـــت�ســــنة��9املوافـــق� 1435شــــوال�عــــام��13 املـــــؤر�خ��ـــ��06-14و�مقتضـ

  با��دمة�الوطنية،

�2007س�تمبـــر�سنــة��29املوافـــق��1428رمضــان�عـــام�  7خ����املؤر �304-07و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم��–

  دل�واملتمم،�ستدالليــة�ملرتبـــات�املوظفــ�ن�ونظــام�دفــع�لروات��م،�املع�ةالذي�يحــدد�الشبكــ

ــــي�رقــــم��– ــــى�املرســـــوم�الرئاســ ــــام� 15 خ��ـــ��املـــؤر  109-17و�مقتضــ ــــة�عـ ــــادى�الثانيـ مـــــارس��14املوافــــق��1438جمــ

ــــــة�ذالـــــــ�2017سنــــــة� ــــــال�تث�يــــــــت�ف�ـــــ�ات�ا��ــدمـــــــــة�الوطنيـــ ي�يحـــــدد�كيفيـــــات�تنفيـــــــذ��ح�ـــــام�ال�شـــــر�عية��ـــــ��مجـ

  تدعاء��عنوان�التوظيف�وال��قية�والتقاعد،و�س�بقــــاء�وإعــــادة��س

د�سـم���سـنة��28املوافـق��1441جمـادى��و�ـ��عـام��خ����أول املؤر �370-19و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم��–

   ،ممواملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املّعدل�واملت ،2019

مـــــارس�سنـــــــة��27املوافـــــــق��1410املـــــؤر�خ��ـــــ��أول�رمضـــــــان�عـــــــام��99-90و�مقت�ــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��–

ــــــة�للموظفـــــــ�ن�وأعـــــوان��دارة�املركـــــــز�ة�والواليــــــات��1990 ــــــق��سلطـــــــة�التعيـــــ�ن�وال�س�يــــــر��داري�بال�سبـ واملتعلـ

  والبلديـات�واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،�

ـــــوم�التنفيــــذي�رقــــم�و�مق – ـــــى�املرسـ يوليــــو�ســــنة��25املوافــــق��1441ذي�ا���ــــة�عــــام��4خ��ــــ�� املــــؤر �194-20تضـ

 .واملتعلق�بت�و�ـــن�املوظف�ن�و�عـــوان�العمومــي�ن�وتحس�ن�مستوا�م����املؤسسات�و�دارات�العمومية 2020

  

  

  

  

   ه�1442عـام��ر�يع�الثا�ي�26خ����مؤر �373-20مرسوم�تنفيذي�رقم�

 .،يتعلــق�بالوضعيات�القانونية��ساسية�للموظف�2020د�سمبـــر�سنـة��12املوافـق�
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  :يـــــــــــــــــم�ما�يأتـــــــــــــيرس

ــــــام�املـــــواد�:  �و�ـــــ�املـــــادة� ــا�ألحكـــــ ــــ   املـــــؤرخ�03-06قـــــم�مـــــن��مـــــر�ر �153و� 144 و�139و�132تطبيقـــــ

املذكـــــــور�أعــــاله،���ــــدف��ــــــذا�و���2006يوليــــو�ســــنة��15املوافــــق��1427جمــــادى�الثانيــــة�عــــام��19 �ــــ��

  .م�إ���تحديــــد�الشـــروط�والكيفيـــات�املتعلقـــة�بالوضعيات�القانونية��ساسية�للموظفو املــرســـ
  

ـــام���19ـــــ��� خاملـــــؤر � 03-06مـــــن��مـــــر�رقـــــم��127طبقـــــا�للمـــــادة��:2املـــــادة� ـــة�عــ �1427جمـــــادى�الثانيــ

   : واملذ�ور�أعاله،�يوضع�املوظف����إحدى�الوضعيات��تية 2006يوليو�سنة��15املوافق�

  القيام�با��دمة، -1

  �نتداب،� -2

  خارج��طار،�-3

  إلحالة�ع����س�يداع،�-4

   .ا��دمة�الوطنية -5
         

ع�ـــــ��املـــــوظف�ن،��ســـــــب�املـــــوظف�ن�الذيــــــــن�يمكــــــــن��تحـــــدد�القـــــوان�ن��ساســـــية�ا��اصـــــة�املطبقـــــة     

 .أعاله�4و�3و�2وضع�م،�بناء�ع���طل��م،����الوضعيات�املنصوص�عل��ا����ا��االت�
 

  ل��ول ــــــــــــــالفص

   ةــــــــــــــــــــــام�با��دمــــــــــــــــــــــــالقي
   

ـــعية�املو  :3املــــــــادة� ـــة��ــــــــــي�وضــــــ ـــام�با��دمــــــ ـــة،�الـــــــــذي�يمـــــــــــارس�فعليــــــــــــالقيــــــــ    اظــــــــف�املنت�ــــــــ���إ�ـــــــــ��رتبـــــ

ـــــــ ـــام�أو�الوظائـــــــف�املتصــــــلة�برتبــــــة�انتمائــــــھ��ة�ــــــ��املـــــــؤسسة�أو��دارة�العموميـ ـــ��إل��ــــــا،�امل�ـــ ـــ��ي�ت�ـــ   ال�ـــ

املـؤرخ��03-06مـن��مـر�رقـم��15و�10أو�بم�ـــام�منصـب�مــــن�املناصــــب�املنصـــوص�عل��ـا��ـ��املـادت�ن�

  .واملذ�ور�أعاله 2006يوليو�سنـــة��15املوافق��1427عام��جمــادى�الثانية����19

ـــات�           ـــام�با��دمـــــــة،�املوظــــــف�الــــــذي�يوجــــــــد��ــــــ��إحــــــدى�الوضعيــــــ ـــعية�القيــــــ ــا��ــــــ��وضـــ �عت�ــــــ��أيضــــــ

  .من��مر�املذ�ور�أعاله131و�130و�129املذكـورة����املـــواد�
  

ـــة�القو يخضـــــــــع�امل:4املـــــــادة� ـــــ ـــتفيدون�ظفـــــــون�املوجـــــــودون��ـــــــ��وضعيـ ـــام�با��دمـــــــة�للواجبـــــــات�و�ســــ   يــــ

جمــــادى��19املــــؤرخ��ــــ���03-06مـــن�ا��قــــوق�املرتبطــــة�بـــرت��م�املنصــــوص�عل��ــــا�ســـواء��ــــ���مــــر�رقـــم�

ـــام� ـــة�عــــ ــــــــور�أعـــــــاله،�أو��ـــــــ��القـــــــوان�ن��ساســـــــية�� 2006يوليـــــــو�ســـــــنة�15املوافـــــــق��1427الثانيــــ واملذكـ

 .ا��اصة�املطبقة�عل��م
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  رع��ول ـــــــــــــــالف

   ةــــــــــــــــــام�با��دمـــــــــــــــلقيوضعية�ا
   

يمكــن�وضــع�املــوظف�ن�املنتمــ�ن�لــبعض��ســالك�والرتــب��ــ��حالــة�القيــام�با��دمــة�لــدى� : 5املــادة�

ــا،�بموجــــب�قــــرار�مشــــ��ك�بــــ�ن�الــــوزراء� مؤسســــة�أو�إدارة�عموميــــة�أخــــرى�غ�ــــ��تلــــك�ال�ــــ��ي�تمــــون�إل��ــ

   .وميةاملعني�ن�والسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العم

ه،�ل�ل�مؤسسة�أو�إدارة�عمومية،�قائمة��سالك�املعنية�ال يحدد�القرار�املذ�ور����الفقرة�أع        

  .اوكذا��عدادا��
  

  

ـــام�با��دمــــة،�املؤسســــــة�و تتــــ:6املــــادة�   ����ســــي���املســـار�امل�ــــ��للمـــــــوظف�ن�املوضــــوع�ن��ــــ��حالــــة�القيــــ

   .انتما��م���رتبةلألح�ام�ال����س��أو��دارة�العمومية�ال���وضعوا�لد��ا،�طبقا
  
  

ـــام�ســـــتفيد�املوظفـــــون�الـــــذين�وضـــــعوا��ـــــ�� :7املـــــادة� ـــة�مــــــــن�ا��ـــــق��ـــــ��ال��قيـــــة��حالـــــة�القيـــــ با��دمــ

ـــا�لألح�ام�    .انتما��م����س���رتبةال�والت�و�ـــن�و�وسمــة�الشرفيــة�وامل�افآت،�طبقـ

  لفائـــــدة�املـــوظف�ن�املوضوعــــــ�ن� نعمليـــات�الت�و�ـــــ�يـــتم�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�امل�نيـــة�أو     

ــا�مــــــن ـــــ ـــة،�إمـ ـــام�با��دمـــ ـــــــطــــــ��ــــــ��حالــــــة�القيـــ ملــــــوظف�ن��ســــــمح�إذا��ــــــان�عــــــدد�ا�ةرف��دارة�املستخدمـ

 .�س���رتبة�انتماء�املوظف�ن�املعني�ن�بالت�سيــق�مع��دارة�ال���بذلك،وإما
 

  ا�يـــــــــرع�الثـــــــالف

  تصرفة�تــحـت�الــــــوضعي
   

ــــــة� : 8املـــــادة ــــــات�وطنيـ ــــــرف�جمعيــ ــــــت�تصــ ـــة�ا��دمـــــة�تحــ ـــ ـــن�وضـــــع�املوظـــــف�املوجـــــود��ـــــ��وضعيـ يمكــ

ـــام� ـــة�فقـــــــط،�وذلـــــــك�دون�املســـــــاس�بأح�ــــ ـــام�أو�املنفعـــــــة�العموميــــ ــــــــا�بطـــــــا�ع�الصـــــــا���العــــ ــــــــرف�ل�ــ معتــ

   .القوان�ن��ساسية�ا��اصة

ـــع�بمؤ�        ــــــــــــالت�ذات�صـــــــــلة�بموضـــــــــوع�يجـــــــــب�ع�ـــــــــ��املوظـــــــــف�املوضـــــــــوع�تحـــــــــت�التصـــــــــرف�أن�يتمتــــــ

   .املعــنــيــة،�و�ــامل�ــام�املو�لة�إليھ�ياتا��مع

و��ــذه�الصــفة،�يجــب�أن�يمــارس�م�امــا�ع�ــ��مســتوى�ّســل���مماثــل�للم�ــام�والوظــائف�املرتبطــة�      

   .و�مارس�م�امھ�تحت�سلطة�مسؤول�ا��معية�ال���وضع�تحت�تصرف�ا .برت�تھ��صلية
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تقا����راتبـھ�حسـب�رتبـة�انتمائـھ�مـن�طـرف�املوضوع�تحت�التصرف������ستمر�املوظف :9املادة�

  .مؤسستھ�أو�إدارتھ��صلية

ـــ��     ـــھ��ــــــــ��الفقــــــــرة�أعــــــــاله،�يمكــــــــن�أن��ســــــــتفيد�املوظــــــــف�املع�ـــــ ـــن�الراتــــــــب�املنصــــــــوص�عليـــــ   ز�ــــــــادة�عـــــ

مل�ــا�بمناسـبة�ممارســة�م�امــھ�لـدى�ا��معيــة،�وفقــا�للتنظــيم��تحمـن��عو�ضــات�عــن�الت�ـاليف�ال�ــ��

 .ھباملعمول�
  

ا��اصــة،�يــتم�الوضــع�تحــت�التصــرف�ملــدة�دون�املســاس�بأح�ــام�القــوان�ن��ساســية� :  10ة�املــاد

   .قابلة�للتجديد�مرة�واحدة�خالل�ا��ياة�امل�نية�للموظف )2(أقصا�ا�س�تان�
  

ـــــــــم�الوضـــــــــ : 11املــــــــادة� ـــــــــ�عيتــ ـــــــــرم�بــ ـــــــــار�اتفاقيــــــــة��تبـــ ن�املؤسســــــــة�أو��دارة��تحـــــــــت�التصــــــــرف��ــــــــ��إطــ

   .تخــدمة�وا��معيـــــة�املستقبلةاملس

ــ�ا�       ــا��ـــ��الفقـــرة�أعـــاله�طبيعـــة�ال�شـــاطات�ال�ـــ��يمارسـ يجـــب�أن�تحـــدد��تفاقيـــة�املنصـــوص�عل��ـ

املوظـــف�املوضـــوع�تحـــت�التصـــرف�ومـــدة�الوضـــع�تحـــت�التصـــرف�وشـــروط�ا��دمـــة�وكـــذا�كيفيـــات�

   .رقابة��شاطاتھ�وتقييم�ا
  

ت�التصــــرف�قبــل�إمضــا��ا،�إ�ـــ��املوظــف�املع�ــ���ــ��ظـــروف�ترســـل�اتفاقيـــة�الوضـــع�تحــــ : 12املــادة�

   .عــ���طبيعة�ال�شاطــات�املو�لة�إليھ�وشــروط�خدمتھ�ھموافقتـ�ن�سمح�لھ�باإلعراب�عــ
  

ـــة،�بموجـــــــب�قــــــــــرار�أو�مقــــــــرر�تـتـخـــــــــذه�يكـــــــرس��: 13املـــــــادة� الوضـــــــع�تحـــــــت�التصـــــــرف،�حســـــــب�ا��الــــ

ــــــة�ال�ـــــ��لـ�ــــــا�صــالحـيــــــة�التعيـــــ�ن� ــــــي،�السـلـطــ باملؤسســـــة�أو��دارة��صـــــلية،�و�موافقـــــة�املوظـــــف�املعنــ

   .أعاله�11الوضع�تحــت�التصرف�املنصوص�عل��ا����املادة��ةللشــــروط�املـحــددة����اتفاقيــ�اوفقـــ
  

ــــن�قبــــــل�مســـؤول�ا��مــ : 14املـــادة� يــــة�املوضـــوع�عيـــتم�تقيـــيم�املوظـــف�املوضـــوع�تحـــت�التصـــرف�مــ

  .ذي�يــرسل�بطاقة�التقييم�إ���مؤسستھ�أو�إدارتھ�العمومية��صليةلـــد��ــا،�الــ
  

وضـوع�تحـت�تصـرف�ا�وإلدارتـھ��صـلية�امليجب�ع�ـ��ا��معيـة�املعنيـة�أن�تبلـغ�املوظـف� :15املادة�

ـــل�شـــــ�ر�ن� ـــ��تجديـــــد�أو�إ��ـــــاء�الوضـــــع�تحـــــت�التصـــــرف�قبــ ــا��ــ ـــن�انقضـــــاء�الف�ـــــ�ة��و�ـــــ�،��) 2(رغب��ـــ   مــ

   .ع����قل

ــا��ـــــو� : 16املـــــادة� ــــــف�املــــــوضوع�تحـــــت�التصـــــرف�خطـــــأ�م�نيـــــا�جســـــيما،�كمـــ �ـــــ��حالـــــة�ارت�ـــــاب�املوظـ

يوليــو��15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03–06منصــوص�عليــھ��ــ���مــر�رقــم�

واملـــذ�ور�أعـــاله،�حيـــث�يحـــول�النظـــام�الـــداخ���ل��معيـــة�دون�إبقائـــھ��ـــ��حالـــة��شـــاط� 2006ســـنة�
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  عــــ����ـــــذه��خيـــــرة�أن��علـــــم�املوظــــف�املعنـــــي�وإدارتــــھ��صـــلية�بإراد��ـــا�لــدى�ا��معيـــة،�فإنـــھ�يتعـــ�ن

   .���إ��اء�الوضع�تحت�التصرف،�قبل�تار�خ�انقضائھ
  

يمكـــن�املؤسسة�أو��دارة��صليــة�توقيف�الوضع�تحت�التصـرف،�لضـرورة�املصـ��ة� : 17املادة�

أدنــاه،�و�علــم�ا��معيــة� 18صــوص�عل��ـا��ــ��املــادة�أو�ملتا�عــــة�قضــائية�ضــد�موظــف�أو�للشــروط�املن

أيــام�عمــل�ابتــداء�) 5( املســتقبلة�بإراد��ــا��ــ��إعــادة�إدمــاج�املوظــف�املع�ــ���ــ��أجــل�ال�يتعــدى�خمســة

 .من�تار�خ�تبليغ�ا
  

ــاء�مــــدة�الوضــــع�تحــــت�التصــــرف�أو��عــــد�  : 18ة�املــــاد ـــــ�عقطــــعنــــد�إن��ــ ـــــف�أو�حـــ ـــــة��لأو�توقيـ ا��معيــ

ــا�ألح�ـــام�القانـــــون�رقـــــم�طبق�ةاملستقبلــــــ ينـــاير��12املوافـــق��1433صـــفر�عـــام��18املـــؤرخ��ـــ���06–12ــــ

   .واملذ�ور�أعاله،�ي�ب���ع���املوظف�املع����لتحاق�بإدارتھ��صلية�فورا�2012سنة�
  

  يـــــــــــالفصل�الثان

  �نتداب�ـــــــــــــةـوضعي
  

  أو�إدارتـــھ��صـــلية،�/ضـــع�خـــارج�ســـلكھ��صـــ���و�نتـــداب��ـــو�حالـــة�املوظـــف�الـــذي�يو  : 19املـــادة�

  مــع�مواصــلة�اســتفادتھ��ــ��ســلكھ�لــدى�املؤسســة�أو��دارة�العموميــة�ال�ــ��ي�ت�ــ��إل��ــا،�مــن�حقوقــھ

   .����قدمية�و���ال��قية�و���التقاعد
  

  أشـــــــ�ر��ومـــــــدة�قصـــــــوى�قـــــــدر�ا�خمـــــــس�) 6(ي�ـــــــون��نتـــــــداب�ملـــــــدة�دنيـــــــا�قـــــــدر�ا�ســـــــتة� : 20املـــــــادة�

   .ل�ا��ياة�امل�نية�للموظف،�و���حدود�السن�القانونية�للتقاعدسنوات�خال)5( 

�03–06مـــن��مـــر�رقـــم��134غ�ـــ��أن�مـــدة��نتـــداب�ت�ـــون��ـــ��ا��ـــاالت�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��املـــادة�    

واملـــذ�ور�أعـــاله،�مســـاو�ة��2006يوليـــو�ســـنة��15املوافـــق��1427جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��19املـــؤرخ��ـــ��

  .و�الع�دة�أو�متا�عة�الت�و�ن�أو�الدراسات�ال���تم��نتداب�من�أجل�املدة�ممـارسـة�الوظـيفة�أ
  

عند�انقضـاء�مـدة��نتـداب،��عـاد�إدمـاج�املوظـف�بقـوة�القـانون��ـ��رت�تـھ��صـلية�ولـو� : 21املادة�

  و�عـــ�ن��ـــ��منصـــب�يوافـــق�رت�تـــھ�وت�ـــون�لـــھ��ولو�ـــة��ـــ��التعيـــ�ن��ـــ��املنصـــب�. �ـــان�زائـــدا�عـــن�العـــدد

   .قبل�انتدابھ،�إذا��ان�محل�انتداب�بقوة�القانون �الذي��ان��شغلھ

ال�تحــول�إعـــادة�إدمـــاج�املوظــف�إطالقـــا�دون�مباشـــرة�متا�عــة�تأدي�يـــة��ســـ�ب�أخطــاء�م�ســـو�ة�إليـــھ�

   .خالل�مدة�انتدابھ
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ــا��ــــــ��النقطتــــــان�:  22املــــــادة�    134مــــــن�املــــــادة��6و�3خــــــالل�مــــــدة�حــــــاالت��نتــــــداب�املنصــــــوص�عل��ــــ

ـــام�ج19رخ��ــــ��املــــؤ �03–06مــــن��مــــر�رقــــم� ـــة�عـــ ـــــادى�الثانيـــ ـــــة��15املوافـــــق��1427مـ �2006يوليــــــو�سنـ

قبـــل�املؤسســـة�أو�ال�يئـــة�ال�ـــ��تـــم�انتدابـــھ�ن���مــيـــتم�تقيـــيم�املوظـــف���135واملــذ�ور�أعـــاله،�واملـــــادة�

   .إل��ا،�و�تم�إرسال�بطاقة�تقييمھ�إ���إدارتھ��صلية

ــاء�انتــــداب�موظــــف�طبقــــا�للفقــــرة�أعــــاله ــاء�مــــدة�انتدابــــھ،�ترســــل�املؤسســــة��عنـــدما�يــــتم�إ��ــ   قبــــل�ان��ــ

   .أو�ال�يئة�املنتدب�إل��ا�بطاقة�تقييم�حول�كيفية�خدمة�املع������إدارتھ��صلية
  

ــــــ : 23املـــــادة� ـــة��ـــــ��املـ ــــــرة��نتـــــداب�دير�ـــــ��املوظــــــف�املنتـــــدب��ـــــ��رت�تـــــھ��صليـــ ــــــالل�فتــ ــــــا،�خــ ة�الدنيــ

جمــادى��19املــؤرخ��ــ���03–06مــن��مــر�رقــم�134ملــادة�مــن�ا�3و�2و�1املنصـــــوص�عل��ـــا��ــ��املطــات�

 .منھ�13٥من�املادة��2واملذ�ور�أعاله،�والنقطة��2006يوليو�سنة��15املوافق��1427الثانية�عام�

ـــات� خــــــالل�مــــــدة��نتــــــداب�املنصــــــوص ـــھ��ــــــ��املطـــ ـــــــن��مـــــــــر�رقــــــم�134مــــــن�املـــــــــادة��7و�6و�5و�4عليـــ   مــ

ـــؤرخ��ــ���03–06 ـــ�19املــ واملــذ�ور�أعــاله،� 2006يوليــو�ســنة��15املوافــق��1427ثانيــة�عــام�دى�الاجمــ

ـــت�ن� ـــن�املــــادة��3و�1واملطـ ـــل��ـــــــذا��نــتـــــداب،��ــ��رت�تــھ�م 135مــ ـــحـــ نــھ،�يرقـــــى�املوظــــف�الـــــذي�كـــــــان�مــ

   .�صلية����املدة�املتوسطة
  

ـــام��ستفيــــد�املوظــــف�املنتــــدب��ــ��إطـــــار  : 24املــادة�   املــؤرخ� 03–06مــن��مــر�رقــم�134املــادة�� أحكـ

ـــام���19ـــــــ�� ـــة�عــــ   واملـــــــذ�ور�أعـــــــاله،�مـــــــن�ا��ـــــــق� 2006يوليـــــــو�ســـــــنة� 15املوافـــــــق��1427جمـــــــادى�الثانيــــ

   .���ال��قية����الرتبة،�طبقــا�ألحكــام�القانـــون��ساســي�ا��ـاص�الذي�يحكمھ
  

ــا��ـــــــ� : 25املـــــــادة� ـــاس�بالواجبـــــــات�املنصـــــــوص�عل��ـــــ �19املــــــــــؤرخ��ـــــــ���03– 06 �مـــــــر�رقـــــــم��دون�املســــ

ـــام� ــــادى�الثانيـــــة�عـــ ــــق��1427جمــ ــــو�ســـنة��15املوافـ ــــون��سا�ـــ����2006يوليـــ   واملـــذ�ور�أعـــاله،�و�القانــ

ــــي�تحكـــــم�املنصـــب�الـــــذي�تـــم�انتدابــــ ،�ھيـــھ�إلالــــذي�يحكمـــھ،�يخضــــع�املوظـــــف�املنتــــــدب�للقواعـــــد�التــ

   .��للمؤسسة�أو�ال�يئة�املستقبلةوكذا�الــنــظــام�الداخ�
  

ع�ـ���قـل،�كمـا��ــو�” أ“يمكـن�فقـط�املـوظف�ن�املنتمـ�ن�إ�ـ��رتبـة�مصـنفة��ـ��املجموعـة� : 26املـادة�

املوافــق��1427جمادى�الثانية�عام��19املؤرخ�����03–06من��مر�رقم��8عليھ����املادة� منصوص

ا��ـدمــة� سنــوات�مــن�)5( خمـــس �قـــل يث�تـــون�عــ���واملذكـــور�أعـــاله،�الذيــن�2006يوليـــو�سنـــة��15

�3و�2رت�تــ�م��صلية،�وضع�م����حالة�انتداب����ا��االت�املنصوص�عل��ا��ـ��املطـــت�ن� �� الفعلية

   .من�نفس��مر 135من�املادة�
  

ـــة�ا��اصة،�ال�يمكن�أ : 27املادة� ن�يتم�انتداب�موظـف�دون�املســـاس�بأحكــام�القـــوانـــ�ن��ساسيـ

   .���رتبة�ت�ون�شروط��لــتــحــاق�بــ�ــا�ومستـوا�ـا�الـتأ�ـي���مـعـادلـة�لـرتـبـتـھ��صليةال�إ
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يمكــن�املوظــف�املنتــدب��ــ��إطــار�أح�ــام�الفقــرة�أعــاله،�بنــاء�عـــ���طلـبــــھ،��ـعــــد�مــدة�دنـيــــا�قــدر�ــــا������

ــان ــــة��د) 2( سنـتـــ ــــذ�رأي�مـطــابـــــق�مـــــن�الـلـجـنــــة��دار�ــــة�،و�ـعـــــد�مــوافــقـ ارة��صلــــية�واملسـتـقـبـلــــة�وأخـ

   .امل�ـسـاو�ــة��عـضـاء�إزاء�رتـبــة��ستـقـبــال،��دمــاج�فـيـ�ـا�نـ�ـائـيـا

تؤخـــذ�فتـــــرة�انتـــداب�املوظـف��ــ��الرتبــة�ال�ــ��يـدمج�ف��ــا��ــ��ا��ســبان�لل��قيـة�أو�التعيــ�ن��ــ��منصــب�

   .عال
  

يـــدفع�راتـــب�املوظـــف�املنتـــدب�وكـــذا��شـــ��ا�ات�ال�ـــ��تقـــع�ع�ـــ��عـــاتق�املســـتخدم�طبقـــا� :28املـــادة�

   .لل�شر�ع�املعمول�بھ،�من�قبل�املؤسسة�أو�ال�يئة�املستقبلة
  

يمكــن�أن�يــدفع�راتــب�املوظــف�املنتــدب�ملتا�عــة�تكـو�ــــن�أو�دراســــات�مــــن�قبــــل�املؤسســة� :29املــادة�

 .ـــة�ال���ي�ت���إل��ا،�طبقا�للتنظيم�املعمول�بھأو��دارة�العمومي
  

ـــھ�ع�ـــــ��أســـــاس�الصـــــنف��يتقا�ـــــ���املوظـــــف�املنتـــــدب��ـــــ��رتبـــــة�غ�ـــــ� �:30ة�املـــــاد رت�تـــــھ��صـــــلية�راتبــ

   .املوافق�لتص�يف�رتبة��ستقبال�وكذا�النظام�التعو�����املرتبط���ا
  

ــــا� : 31املـــادة� ــــوص�عل��ـ ــــاالت��نتــــداب�املنصـ �03–�06مـــر�رقـــم� مـــن�134ملـــادة�ا��ـــ�مــــع�مـراعــــاة�حـ

ـــام�19 �ـــــ� املـــــؤرخ ـــة�عــ ـــاء�واملـــــذ�ور�أعـــــاله،�يمكـــــن�� 2006يوليـــــو��15املوافـــــق��1427جمـــــادى�الثانيــ إ��ــ

�ا�بنــاء�ع�ــ��طلــببنــاء�ع�ــ��طلـب��دارة�أو�ال�يئــة�املســتقبلة�وإمــ�نتـداب�قبــل�تــار�خ�إنقضــائھ�،إمــا�

   .ارة�أو�ال�يئة�املستقبلةاملوظف�املنتدب��عد�موافقة��دارة��صلية�و�د
  

يحــال�املوظــف�املوجــود��ـ��وضعيـــة�انتــداب�وفقـا�ل��ـاالت�املنصـوص�عل��ـا��ـ��املطـات� : 32املادة�

ـــام��19املـــــؤرخ��ـــــ���03–06مـــــن��مـــــر�رقـــــم��134مـــــن�املـــــادة��7و�5و�4و�2 ـــ ـــة�عــــ �1427جمـــــادى�الثانيــ

ــــــــــــــق� ــــــــــــــة��15املوافــ ــــــــــــــور�أعـــــــــــــاله� 2006يوليـــــــــــــو�سنـ ـــھ،135مـــــــــــــن�املـــــــــــــادة��2و�1والفقـــــــــــــرت�ن��،واملذكــ   منــــــــــ

ــــة�   الـــذي��ســـتو���الشـــروط�القانونيـــة�للتقاعـــد،�مباشـــرة�ع�ـــ��التقاعـــد�عنـــد�ان��ـــاء�ممارســـة�الوظيفــ

 .أو�الع�ـــدة�أو�متا�عــة�الت�و�ــن�أو�الدراســات�التــي�انتدب�من�أجل�ا
  

  ل�الثالثـــــــــــــــــــــالفص

  ارــــــــــــــــــــج��طة�خار ـــــــــــــــــــوضعي
  

ــا�مــوظـــــف�مــنــتـــــدب،�بــنـــــاء�ي�وضـــعية�خـــارج��طـــار��ـــ��ا��الـــة�ال�ـــ��يمكـــن�أن��:33املـــادة� وضـــع�فــيــ�ـــ

ـــــد�اســــ�نفاذ�حقوقــــھ��ــــ���نتــــداب�لتمكينــــھ�مــــن�مواصــــلة�وظــــائف�إدارة�لــــدى� ـــــھ،��ــعـ ـــــب�مــنـ ع�ــــ��طــلــ

ــاون�أو�لــــدى�مؤسســـة�أو��يئــــة�تمتلــــك�الدولــــة��ــــل�رأس�ما ــ��إطــــار�التعــ ل�ــــا�أو�جـــزءا�منــــھ،�أو�م�مــــة��ــ
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مــن��مــر�رقــم� 135مــن�املــادة��3و�2مؤسســة�أو��يئــة�دوليــة،�مثلمــا��ــو�منصــوص�عليــھ��ــ��املطتــ�ن�

 .واملــذ�ور�أعــاله�2006يوليــو�ســنة��15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03–06

صــة،�يمكــن�فقــط�املــوظف�ن�املنتمــ�ن�إ�ــ��املجموعــة�دون�املســاس�بأح�ــام�القــوان�ن��ساســية�ا��ا

ـــام��19املــــؤرخ��ـ���03–06مـــن��مـــر�رقــــم��8املنصوص�عل��ا����املـــادة�” أ“ ـــة�عــ �1427جمـــــادى�الثانيـ

   .واملذكـــور�أعاله،�أن�يوضعوا����وضعية�خارج��طار 2006يوليــو�سنــة��15املوافـــق�
  

أشـــــ�ر�ومـــــدة�قصـــــوى�قـــــدر�ا�) 6( ضـــــعية�خـــــارج��طـــــار�ملـــــدة�دنيـــــا�قـــــدر�ا�ســـــتةتكـــــرس�و : 34املـــــادة�

   .سنوات،�بما�ف��ا�ف��ات�التجديد،و���حدود�السن�القانونية�لإلحالة�ع���التقاعد)5(خمس
  

تحكـــم�املنصـــب�الـــذي�انتـــدب� وضـــعية�خـــارج��طـــار�للقواعـــد�ال�ـــ� �ـــ� يخضـــع�املوظـــف : 35املـــادة�

ـــاس ـــات إليـــــــھ،�دون�املســ ــــــ�باالل��امــ ــــــر�رقـــــــم��ااملنصــــــوص�عل��ــ ــــــؤرخ��ـــــ�� 03–�06ـــــ���مـ ــــــادى��19املـ جمـ

 .واملذ�ور�أعاله 2006يوليـو�سنة��15املوافق��1427الثانية�عام�
 

و�ـدفع�راتبـھ�مـن�قبـل�املؤسسـة�أو�ال�يئـة��ـ��وضـعية�خـارج��طـار� يتم�تقييم�املوظـف��: 36ة�املاد

   .املستقبلة

ـــة�وال�يمكـــــن�ترقيتــھ�ر ـذه�ا��قـــــوق����التـــ�ــ وتن��ـــي�استفـــادتـھ�مـن قيــة����الدرجـــات����الرتبــــة��صليـ

   .إ���رتبــة�أع��

ال�تح�سب�مدة�الوضع�خارج��طـار�كأقدميـة�لل��قيـة��ـ��الدرجـة�و�ـ��الرتبـة�أو�للتعيـ�ن��ـ��منصـب�

   . لعا

ـــھ�خــــــارج��ط :37املـــــادة� ـــ ــــــف��ـــــ��وضعيتــ ــــــن�املوظـــ ـــھ��ـــــ��رت�تـــــھ��صـــــلية�يمكــ   ـــــــــار�طلـــــب�إعـــــادة�إدماجــ

  .أو�تجديد��ذه�الوضعية

  �ــــ���ــــذه�ا��الــــة،�يجــــب�عليــــھ�إبــــالغ�إدارتــــھ��صــــلية�برغبتــــھ��ــــ��إعــــادة�إدماجــــھ��ــــ��رت�تــــھ��صــــلية�و

ع�ـ���قـل�مـن�تـار�خ�انقضـاء�أو�قطـع�مـدة��)1 (أو�تجديد�وضعھ����حالة�خارج��طار�أو�قبل�ش�ر

   .وضعھ�خارج��طار
  

ـــــة�إعــــالم�املوظــــف�وإدارتــــھ��صــــلية�برغب��ــــا� :38املــــادة�   يجــــــب�عـــــــ���املؤسســـــــة�أو�ال�يئـــــــة�املستقبلــ

ع�ـــ���قـــل�مـــن�انقضـــاء�مـــدة�الوضـــع��) 2(�ـــ��تجديـــد�أو�إ��ـــاء�وضـــعية�خـــارج��طـــار،�قبـــل�شـــ�ر�ن�

   .خارج��طار
  

ـــــارج� : 39املــــادة� ــا،��ــــ��حالــــة�ارت�ــــاب�املوظــــف�املوجــــود��ــــ��وضــــعية�خــ ـــ ـــــا�جسيــمـ ـــــطأ�مــ�ـنـيــ ـــــار�خــ   �طــ

ـــاطھ�لــــــدى�املؤسســــــة�أو�ال�يئــــــة�ال�ــــــ��وضــــــع�لــــــد��ا،�فإنــــــھ��عــــــاد�إدمـــــــــاج� ال��سمــــــــح�لــــــــھ�بممــــــــارسة��شـــ
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�03–06املوظـــف�املعــ���فــورا����رتــبــتــھ��صلــيــة�لــيــخضع�لإلجراء�التأدي��،�طبقا�ألح�ام��مـر�رقـم�

   .واملذ�ور�أعاله�2006يوليو�سنة��15املوافق��1427ى�الثانية�عام�جماد 19املؤرخ����
  

  

ـــام�بإعــــادة�إدمــاج�املوظف�لضرورة�ا��دمة،�قبـل�انقضـاء� : 40املادة� يمكــــن��دارة��صليـــة�القيـ

   .مدة�الوضع�خارج��طار،��عد�أخذ�رأي�املؤسسة�أو�ال�يئة�املستقبلة

ع�ـــ���قـــل�مـــن�التـــار�خ�املـــــحدد��) 1( أو�ال�يئـــة�املســـتقبلة�قبـــل�شـــ�ر�و�جـــب�عل��ـــا�إعـــالم�املؤسســـة

   .إلعادة�إدماج�املوظف�املع��

ـــاء�أو�توقيـــــف�مـــــدة�الوضـــــع�خـــــارج��طـــــار،��عـــــاد�إدمـــــاج�املوظـــــف��ـــــ��رت�تـــــھ� :41املـــــادة� عنـــــد�انقضــ

   .�صلية،�ولو��ان�زائدا�عن�العدد

ــــــود� :42املـــــادة� ــــــف�املوجــ ــــــة�املوظـ ــــــن�إحالــ ـــتو���الشـــــروط�يمكـــ ـــة�خـــــارج��طـــــار�الـــــذي��ســ ـــ �ـــــ��وضعيــ

القانونيـــة،�ع�ـــ��التقاعـــد�مـــن�طـــرف�املؤسســـة�أو�ال�يئـــة�املســـتقبلة�ال�ـــ��يجـــب�عل��ـــا�إعـــالم�إدارتــــھ�

 .�صلية�بذلك

  عــــــــــــــل�الرابـــــــالفص

  ة�ع����س�يداعـــــــــة��حالــــــــوضعي
  

  .اع�����يقـــاف�املؤقت�لعالقة�العملدــ����س�يـــتتمثــــل��حالــة�ع : 43املادة�

  وتـــؤدي��ــــذه�الوضـــعية�إ�ــــ��التوقـــف�عــــن�دفـــع�راتــــب�املوظـــف�وكــــذا�حقوقـــھ��ــــ���قدميـــة�وال��قيــــة

غيـــر�أن�املوظــف�يحتفـــظ�با��قـــوق�التـــي�اك�س��ـــا����رت�تھ��صلية�عنـد� .���الدرجات�و���التقاعد

   .س�يداعتار�خ�إحالتھ�ع���� 
  

ـــــــادة� :44املــــــادة� ــا��ــــــ��املـ ـــــــوص�عل��ــــــ ـــــــداع،�املنصـ ـــ����س�يـ ــــ ـــة�عـ ــــ ـــــــر�رقــــــــم�146تكـــــــــون��حالــ ـــــــن��مــ   مـ

ـــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���03–06 ـــة�عـــــــــ واملـــــــذ�ور��2006يوليـــــــــــو�سنـــــــــــة�  15املوافــــــــــق��1427جمـــــــادى�الثانيـــــــ

   : أعاله،�بقوة�القانون����ا��االت��تية

 ـــادث��ــــــــ��حا ـــل���ــــــــم���ـــــ ــاء�املتكفـــــ ـــد��بنــــــ   لــــــــة��عــــــــرض�أحــــــــد�أصــــــــول�املوظــــــــف�أو�زوجــــــــھ�أو�أحـــــ

  أو�إعاقة�أو�مرض�خط��،�

 سنوات،)5( للسماح�للزوجة�املوظفة�ب��بية�طفل�يقل�عمره�عن�خمس  

 �،للسماح�للموظف�بااللتحاق�بزوجھ�إذا�اضطر�إ����غي���م��ر�قانونا�إلقامتھ�بحكم�م�نتھ 

 ام�الدائمة�لعضو����زب�سيا����معتمدلتمك�ن�املوظف�من�ممارسة�امل�. 
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  ا��ــــارج�أو��ــــ��مؤسســــة�أو��يئــــة�دوليــــة��ن�زوج�املوظــــف��ــــ��ممثليــــة�جزائر�ــــة��ــــ�إذا�عــــ� : 45املــــادة�

أو��لــف�بم�مــة��عــاون،�يوضــع�املوظــف�الــذي�ال�يمكنــھ��ســتفادة�مــن��نتــداب��ــ��وضــعية�إحالــة�

   .ع����س�يداع�بقوة�القانون 

،��ســاوي�مــدة��حالــة�ع�ــ���ســ�يداع�مــدة�م�مــة�زوج�أدنــاه47املــادة�أح�ــام��غــض�النظــر�عــن�        

  .املوظف
  

ـــ����ســــ�يداع�ألغــــراض���صــــية�بطلــــب�: 46املــــادة� ـــة�عــــ يمكـــــــن�املوظــــــف�أن��ستفيــــــد�مــــــن��حالـــ

ـــات�أو�أعمـــــــال�بحـــــــث،�)2(منـــــــھ،��عـــــــد�ســـــــ�ت�ن ـــن�ا��دمـــــــة�الفعليـــــــة،�للســـــــماح�لـــــــھ�بالقيـــــــام�بدراســــ   مــــ

   .وف���صية�تتطلب�تحر�ره�من�ال��اماتھ�امل�نيةأو�ملواج�ة�ظر 

ـــة،�         ـــ���ســــــ�يداع�ألغــــــــراض���صيــــــ ـــة�ع�ــ ـــ�ن��عـتبـــــــار�عــنــــــــد�الــنــظـــــــر��ــــــ��طـــــــلب��حــالـــــ ـــذ��عـــ تؤخـــــ

   .مصلــحـة��دارة�و�سبـــاب�املوضوعية،�امل��رة�قانونا�ال���يقدم�ا�املوظف

ـــة�ع�ــــــــ��        ـــاء�ال�تكــــــــرس��حالـــــ ـــ�يداع�إال��عــــــــد�أخــــــــذ�رأي�ال��نــــــــة��دار�ــــــــة�امل�ســــــــاو�ة��عضـــــ �ســـــ

  .املختصة
  

ـــّنة�القانونيــة�لإلحالــة�ع�ــ��التقاعــد�ملــدة� :47املــادة� تمنــــح��حالـــة�عــــ����س�يــــداع،��ــ��حـــدود�الســ

 ســــــنوات�بال�ســــــبة�ل��ــــــاالت) 5(أشــــــ�ر�قابلــــــة�للتجديــــــد،���حــــــدود�أقصــــــا�اخمس�) 6( أدنا�ــــــا�ســــــتة

ــا���املــــادة�املنصــــوص� ـــام�19املــــؤرخ��ــــ���03–06مــــن��مــــر�رقــــم��146عل��ــ ـــة�عــ �1427جــمــــــادى�الــثــانـيــ

بــالــ�سبـــــــــــة�لــلــحــالــــــــــة�) 2(واملذكـــــــــــــور�أعــــــــــــــاله،�و�ـــــــــ��حـــــــــــــدود�سنــــــــــــــــت�ن�2006يــولــيـــــــــــو�سنــــــــــة�15املوافـــــــــــق�

   .ل�ا��يـاة�امل�نية�للموظفمــن��مــر�نفسـھ،خــال�148املنصــوص�عل��ــا���املــادة�

ــمـــنـوحـــة� غ���أنھ،�يمكن�املوظف�ا��مع�ب�ن�مد�ي��حالـة�ع�ـ���ســتـيـــداع�بــقـــوة�الــقـانـــون�وتـلــــك�املـ

   .ســـنوات،�خــالل�ا��ياة�امل�نية�للموظف)  7( لـھ�ألغـــراض�شــخــصـية����حـــد�أقــــصاه�ســــبــع
  

   ع�املوظف�الذي�أحيل�ع����س�يداع�ممارسة��شاط�مر�ح�م�ما��انت�طبيعتھيمن : 48املادة�

ـــ�يداع�ي����� ـــ���ســـ ـــة�ع�ـــ ـــــــن�تطــــــابق��حالـــ ـــــــق�لــلــتأكــــــــد�مـ ـــــــام�بــتــحــقــيـ   ـــمكـــــــــن��دارة��ــــــ��أي�وقــــــت�الـــقــيـ

   .مع��سباب�ال���أحيل�من�أجل�ا�املوظف�ع����ذه�الوضعية

ــاجــــھ�و�ــ��حالــة�عــدم�اح�ــ�        ام�املوظــف�أح�ــام�الفقــرة��و�ــ��أعــاله،�يـــتــــم�إعــــذاره�فـــــورا�بإعـــــادة�إدمـ

   .إدارتـــــھ،�و�خضع�لإلجراءات�التأدي�ية�وفقا�للتنظيم�املعمول�بھ

ـــ��تـــــرك�املنصـــــب،�وفقـــــا�     ـــھ�إ�ـــــ��العـــــزل�ع�ــ ـــھ��ـــــ��إدارتــ يتعـــــرض�املوظـــــف�الـــــذي�رفـــــض�إعـــــادة�إدماجــ

  . للتنظيم�املعمول�بھ
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�عـاد�إدمـاج�املوظـف��عـد�انقضـاء�ف�ـ�ة�إحالتـھ�ع�ـ���سـ�يداع��ـ��رت�تـھ��صـلية�بقــوة� : 49دة�املـا

   .القانون،�ولو��ان�زائدا�عن�العدد
  

ــــداع�التمـــاس�إعـــادة�إدماجـــھ�أو�تجديـــد�مـــدة� : 50املـــادة� ــــال�عـــــ����س�يـ ــــ���املوظــــــف�املـحــ يجــــب�عــ

   .�قلع���)  2( �س�يداع،�قبل�انقضا��ا��ش�ر�ن

ــاجــــھ�أو�تجديـــــد�مـــدة��سـ�يداع،� إذا�لم�يقـدم�املع�ـ��خـالل��جـال�املــحددة�أعـاله�طلـب�إعـادة�إدمــ

  .يــتــم�إعــذاره�بــااللــتــحــاق�بمنصب�عملھ�عند�ان��اء�املدة�السار�ة

   .و���حالة�الرفض،��شرع����اتخاذ�إجراءات�عزلھ�ع���ترك�املنصب،�وفقا�للتنظيم�املعمول�بھ
  

  

ـــاء�نصـــــف�مـــــدة�:  51املـــــادة� يمكــــــــن�املوظــــــــف�أن�يلتمــــــــس�مــــــن�إدارتـــــــھ�إعــــــــادة�إدماجـــــھ،��عـــــد�انقضــ

اع،��عــد�أخــذ��حالــة�ع�ــ���ســ�يداع�ع�ــ���قــل،�أو�بان��ــاء��ســباب�ال�ــ��تقــرر�مــن�أجل�ــا��ســ�يد

   .رأي�ال��نة��دار�ة�امل�ساو�ة��عضاء�املختصة
  

  ل�ا��امســــــــالفص

  ةـــــــة�الوطنيــــــــة�ا��دمـــــــوضعي
  

ــــــــــــي�ألداء�ا��دمـــــــــــة :52املـــــــــــادة� ــــــــــــذي�استدعــ ــــــــــــف�الـ ــــــــــــع�املوظـ   ���ـــــــــــ��وضـــــــــــعية��ســـــــــــ�الوطنيـــــــــــة��يوضــ

  ."ا��دمة�الوطنية�" 

وطنيــــة�بتقــــديم�وثيقــــة�رســــمية�تث�ــــت�تجنيــــده�طبقــــا�لل�شــــر�ع�املوظــــف��ــــ��حالــــة�ا��دمــــة�ال�يوضــــع

 .املعمول�بھ

   .و�صدر�قرار�إعادة�إدماجھ�بتقديم�وثيقة�رسمية�تحرره�من�ال��امات�ا��دمة�الوطنية
  

داء�ا��دمـــة�الوطنيـــــة�مـــــن�ال��قيـــــة��ــ��الرتبــــة�أ�ستفيــــد�املوظــــف�املعنــــي،�أثنـــــاء�فتــــــرات� :53املــادة�

   .الدرجـــات�و���تثم�ن�ا��بـــرة�امل�نية�و���التقاعد،�وكذا����التعي�ن����مـنـصـب�عــٍالو���
  

ـــاء�فتـــــــــرة�ا��دمـــــــــة�الوطنيـــــــــة�أو�التحـــــــــررمن��ل�ــــــــ�ام�بأدا��ــــــــا،�ألي�ســــــــ�ب�:  54املــــــــادة�   عنـــــــــد�انقضــــــ

ـــف�بقـــــوة�القـانون�ل��دمـة�الوطنيـة،��عــاد�إدمـــاج�املوظ�ةمن��سباب،�قبل�انقضاء�املدة�القانونيــ ـ

   .���رت�تھ��صلية�ولو��ان�زائدا�عن�العدد

ولھ��ولو�ة����التعي�ن����املنصب�الذي��ان��شغلھ�قبـل�تجنيــــده،�إذا�بقــــي�شاغــــرا�أو��ـ��منصــــب�

   .معـــادل�لھ�ي�تمــي�لنفس�الفئة�امل�نية
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  الفصل�السادس

  أح�ام�مختلفة�و��ائية
  

رس�الوضــع�تحت�التصـرف�أو��نتـداب�أو�ّخـارج��طـار،�أو��حالـة�ع�ـ���سـ�يداع�يكـــ : 55املادة�

   .بموجب�قرار�أو�مقرر�حسب�ا��الة،�للسلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن

ـــ�ال� ـــق��شـــ يكــــــرس�تجديــــــــــد�الوضعيـــــــــات�املذكـــــــــورة��ــــــ��الفقــــــــــرة�أعـــــــــاله�أو�إعــــــادة��دمــــــاج�ف��ــــــا،�وفـــ

   .نفس�ا
  

مـــــن�املـــــادة��7و�6و�٥5الوضــع�تحــت�التصــرف�و�نتــداب�املنصــوص�عليـــــھ��ــ��املطــــات� : 56املــادة�

ــــادة�134 ــــم� 135،واملـ ــــر�رقـ ــــن��مــ ــــؤرخ��ـــ���03–06مــ ـــام��19املـ ــــادى�الثانيـــــة�عـ �15املوافــــق��1427جمـ

ــــار�وكـــــذا��حالــــــة�عــــــ�2006يوليـــو�ســـنة� ــــراض�واملـــذ�ور�أعـــاله،�والوضـــع�خـــارج��طـ ـ����ســـ�يداع�ألغــ

  .من��مر�نفسھ،�قابلة�لإللغاء���148صيـــة،�املنصوص�عل��ا����املادة�

  

ـــــداب�أو�خـــــــارج�: 57املــــادة ـــــة�أو��نـتـــ ـــام�با��دمـ ـــ�ن�املوظــــف�املوجــــود��ــــ��وضــــعية�القيـ ال�يمكــــن��عيـ

ــار،����منصــــب�يضعـــھ��ـ��عالقــــة�ّسلميـــة�مباشــــرة�مـــع�زوجــ ـھ�أو�أصـــولـــــھ�أو�فروعــھ�أو�حواشـيھ��طـ

ـــن�الدرجــة��و���والثانية    .مـ
  

ـــة،�بموجـــــــب��عليمـــــــة� : 58املـــــــادة� ـــات�تطبيـــــــــق�أحكــــــــــام��ـــــــــذا�املرســـــــــوم،�عنـــــــد�ا��اجــــ ـــدد�كيفيـــــــ   تحــــــــ

   .من�السلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية
  

  .تل���جميع��ح�ام�املخالفة�ل�ذا�املرسوم :59املادة�
  

ــــــــدة�الر �: 60املـــــــادة� ــــــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــ ــــــــر��ـــــــذا�املرســ ســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائاليـــــــة�الديمقراطيـــــــة�ي�شـ

  . الشعبية
  

  . 2020د�سم���سنة��12ّاملوافــق�1442ر�يــع�الثانـــي�عـــام������26ر�با��زائر ـــر ح                       

  

 عبد�العز�ز�جراد                                                                                              
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  ه1442عام��جمادى��و���12حد��                                78ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

 2020د�سم���سنة��27املوافق�������������������            

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  ن�الوز�ر��ول،إ

  لية،�بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املا -

  ،)منھ�2الفقرة�) 143و�4–99ـــما�الـمـــادتـــان�يو�ـنـاء�ع���الدستـــور،�ال�ســـ -

د�سمــــ����28املـــوافـــق��1441املــؤرخ��ــ��أول�جمــادى��و�ــ��عــام��370–19و�مقت�ــ���الـــمرسوم�الرئا�ــ���رقــم� - 

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

يونيــو�ســـنة��23املوافـــق��1441املـــؤرخ��ــ��أول�ذي�القعـــدة�عــام��163–20و�مقت�ـــ���الـــمرسوم�الرئا�ـــ���رقــم� -

  ،واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم 2020

�2020غشــت�ســنة��31املـوافـــق��1442محـــــرم�عـــام� 12املــؤرخ��ــ���239–20قت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�م

  ،�بصــــفة�اســــت�نائية،�بتخفــــيض��ســــبة�الفائــــدة�الــــذي�يحــــدد�كيفيــــات�اســــتمرار�ا��ز�نــــة�العموميــــة��ــــ��التكفــــل

ع�ــ��القــروض�املمنوحــة�مــن�طــرف�البنــوك�واملؤسســات�املاليــة�لفائــدة�املؤسســات�وا��ــواص�الــذين�يواج�ــون�

  .) 19 –�وفيد�(صعو�ـات��س�ب�و�اء�ف��وس��ورونا�
  

  : يـــــــــيرسم�ما�يأت 
  

محــرم��12املــؤرخ��ــ���239–20رقــم��مــن�املرســوم�التنفيــذي��5عــدل�أح�ــام�املــادة��:�و�ــ� املــادة

   :يــــــــــــواملذ�ور�أعاله،�كما�يأت�2020غشت�سنة��31املوافق��1442عام�

  

  1442 عام�جمادى��و����8خ����مؤر �392–20مرسوم�تنفيذي�رقم�

�239–20ي�رقم�ذـعـدل�املرسوم�التنــفيـ،��2020د�سم���سنة��23املوافق� 

  ، 2020غشت�سنـة��31املوافق� 1442محـرم�عــام��12املـؤرخ����

التكــفـل،�بصـــفــة� �� الذي�يحدد�كيفيـات�اسـتــمــرار�ا��ــز�ــنة�العمــومــية

�سبـة�الفائـدة�ع���الـقـروض�املمنوحة�من�طــرف� است�نائيـة،�بتخفيـض

ـات�املالية�لفــائدة�املــؤسسات�وا��ــواص�الذيــن�يــواجــ�ـون�البنـوك�واملؤسس

  ).19 –كوفيد�(صعو�ات��س�ب�و�اء�ف��وس�كورونا�
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�1442محــرم�عــام���12ــ���املــؤرخ�293-20 يمــدد�ســر�ان�أح�ــام�املرســـوم�التنفيــذي�رقــم 5املــادة�" 

   ”.2020د�سم���سنة��31إ���غاية��2020غشت�سنة��31املـوافق�
  

   .ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�شــر��ذا�املـرسـوم����ا��ــر�ـدة�الرسمـيةي�ـ :2املادة�
                 

   .2020د�سم���سنة� 23 املـوافــــق�1442 جـــمـادى��و���عـام��8 حرر�با��زائر������             

              

  عبد�العز�ز�جراد                                                                   
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  وزارة�املالية
  

  

  

  

  

  
  

  

  إن�وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرانية،

  ووز�ر�املالية،��

  ووز�ر�التجارة،�

  ووز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،�
يــونــيـــــو�سنـــــة��23املوافــــق��1441ـقـعـــــدة�عـــــــام�املــــؤ�رخ��ـــ��أول�ذي�ال�163–20بمقت�ـــ���املرســــوم�الرئا�ـــ���رقــــم�- 

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل�واملتمم، 2020

�1995ف��ايــر�ســنة��15املوافــق��1415رمضــان�عــام� �15ــ��خ�املــؤر �54–95و�مقت�ــ���املـرســـوم�التنفيــذي�رقــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�املالية،

 2002د�سـم���سـنة�21املوافـق��1423شـوال�عـام� 17 خ��ـ�املـؤر    453 –02و�مقت����املرسوم�التنفيـذي�رقـم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�التجارة،�

 2008سـنةأبر�ـل��15املوافـق��1429ر�يـع�الثـا�ي�عـام� �9ـ��خ�املــؤر �124–08و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  يحدد�صالحيات�وز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،�الذي

د�ســــم���ســنة��22املـــوافق��1440ر�يـــع�الثـــــا�ي�عــام� �41ــ��خ�املــؤر �331–18املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ���-

  الذي�يحدد�صـالحـيات�وز�ر�الداخـــلية�وا��ــماعات�املحـلية�وال��يئة�العمرانية،� 2018

 واملتعلــق 2020ســنة� رسمــا 21املوافــق�1441عــام� رجــب26 خ��ــ�املــــــؤر �69–20و�مقت�ــ���املرســـــوم�التنفيــذي�رقــم��-

  وم�افحتھ�وجميع�النصوص�الالحقة�بھ،� )،19 –�وفيد�(بتداب���الوقاية�من�ان�شار�و�اء�ف��وس��ورونا�

 2020يوليـو�سـنة��30املوافـق��1441ذي�ا���ة�عام� 9 خ���املـؤر �211–20و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  )19 –�وفيد�(تضررة�من�آثار�جائحة�ف��وس��ورونا�واملتضمن�منح�مساعدة�مالية�لفائدة�أ��اب�امل�ن�امل

الــــذي�يحــــدد��2020ســــ�تم���ســــنة��12املوافــــق��1442عــــام��خ��ــــ��و�مقت�ــــ���القــــرار�الــــوزاري�املشــــ��ك�املــــؤر  –

ة�نيولـــيو�ســـ�30املـــوافق��1441ذي�ا���ــة�عــام���9ــ� املــؤرخ�211–20كيفيــات�تطبيــق�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

ــــــمن�مـــــنح�مســـــ 2020 ــــــضررة�مـــــن�آثـــــار�جائحـــــة�ف�ـــــ�وس��ورونـــــا�واملـــتضـ ــــــاب�امل�ـــــن�املتـ اعدة�ماليــــــة�لفائـــــدة�أصـــحــ

  ،املعدل،�)19 –�وفيد�(

  

    ه1442ر�يع�الثا�ي�عام��17قرار�وزاري�مش��ك�مؤرخ����

يحدد�شروط�وكــيــفــيــات�مـنـح�مساعـدة�مـالـيـة��،2020د�سـم���سنة��3املـوافـــق�

  ��ـاص�املمـــارس�ن�لــ�شاط�النقـــل�العــمــومي�لأل��ــاص�ع���الطرق�لـفـائـدة��

  ).19 –كوفيد�(املتضرر�ن�من�آثار�جائحة�ف��وس�كورونا�) ب�ن�الواليات(
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  : يــــــــــــرون�ما�يأتر ــــــــيق 
  

�1441ذي�ا��ــجــة�عـــام��9املــؤرخ� 211-20ألحـكـــام�املـــرسوم�التنفيذي�رقم�� تطـــبيق:  �و��املادة�

املـذ�ور�أعــاله،���ــدف��ـذا�القــرار�إ�ــ��تحديـد�شــروط�وكيفيــات�مــنح��2020يــــو�ســنة�يـول�30املــوافــق�

ـــل�العمــــــومي�لأل�ـــــ�اص   ع�ــــــ��الطــــــرق� مســـــاعدة�ماليــــــة�لفائـــــدة���ــــــ�اص�املمارســــــ�ن�ل�شـــــاط�النقـــ

   ).19 –�وفيد�(املتضرر�ن�من�آثار�جائحة�ف��وس��ورونا� )ب�ن�الواليات(
  

  دينـــار�شـــ�ر�ا،�وتـــدفع�ملـــدة�ثالثـــة.)30.000(بمبــــــلغ�ثـــالثــــــ�ن�ألـــف��تحــــدد�املســــــاعدة�املـــاليـــة :2املـــادة�

ـــ�ن�واملعنـــــــو��ن�املــمــارســـــــــ�ن�)3(  ـــائر�ال�ـــــــ����قـــــــت�باأل�ـــــــ�اص�الطبيعيــــ ــا�عـــــــن�ا��ســــ أشـــــــ�ر،��عو�ضـــــ

  .،�خالل�ف��ة�ا���ر�الص��)ب�ن�الواليات(ل�ــشــاط�النــقل�العمومي�لألشـخاص�ع���الطرق�
  

أعـاله��2املنصـوص�عل��ـا��ـ��املـادة��املاليـة�املـــساعدةاملستفـــيد�مـن� لشــخـــص�شـ��ط��ـ��ا  :3املـادة�

   : يــــــــما�يأت

  حيازة���ل�تجاري،� -

أن��ســدد�بانتظــام��شــ��ا�ات��جتماعيــة��ــ��الصــندوق�الــوط���للضــمان��جتمــا���لغ�ــ���جــراء� -

  ،�2019عنوان�سنة�

  .2020 سنو�ة��عنوان�سنةأن�يكت�ب����جدول��سديد��ش��ا�ات�ال -
   

  يجـــب�ع�ـــ����ـــ�اص�الـــذين�يمارســـون�ال�شـــاط��املع�ـــ��و�ســـتوفون�الشـــروط�املـــذ�ورة� :4املـــادة�

  أعــاله،�مــلء�إســتمارة�موضــوعة�تحــت�تصــرف�م�ع�ــ��مســتوى�املــدير�ات�الوالئيــة�للنقــل���3ــ��املــادة�

   .ا�بامل��ق���ذا�القرارأو�ع���املوقع��لك��و�ي�للوزارة�امل�لفة�بالداخلية،�املرفق�نموذج�

  يجـــب�أن�تـــودع��ســـتمارة�اململـــوءة��عنايـــة�ع�ـــ��مســـتوى�املدير�ـــة�الوالئيـــة�للنقـــل،��ـــ��أجـــل�أقصـــاه

   .2020د�سم����31 
  

�عـــد�املـــدير�الــوال�ي�للنقـــل�دور�ــــا�قــوائم�طـــال���املســـاعدة،�وإرســال�ا��ـــ��شـــ�ل�إلك��و�ـــي،� : 5املــادة�

   .للصندوق�الوط���للضمان��جتما���لغ����جراء��دف�املراجعة،�إ���الو�الة�الوالئية�
  

تقوم�مصا���الو�الة�الوالئية�للصندوق�الوط���للضـمان��جتمـا���لغ�ـ���جـراء،�خـالل� :6املادة�

  .أيام،�ب�بليغ�املـديــر�الوال�ي�للنـقل،�بنـتائج�املـراجعة،�ابـتداء�من�تار�خ�استالم�القوائم) 8(ثمانية�
   

  املـــدير�الـــوال�ي�للنقـــل�باعتمـــاد�القـــوائم�ال��ائيـــة��بنـــاء�ع�ـــ��نتـــائج�املراجعـــة�املـــذ�ورة�يلـــزم� :7املـــادة�

ثالثــة�أعــاله،�وإرســال�ا��غــرض�التكفــل���ــا�إ�ــ��مدير�ــة��دارة�املحليــة��ــ��أجــل�ال�يتجاوز ��6ــ��املــادة�

 .أيام)3(
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دوق�التضــامن�الدولــة�عــن�طر�ــق�صــنيــتم�التكفــل�باملســاعدة�املاليــة�ع�ــ��عــاتق�م��انيــة��:8ة�املــاد

   .ل��ماعات�املحلية
  

فيدين�تيقـوم��مــر�بالصـرف�واملحاسـب�العمـومي�املعنيـان�دفــــع�املــــساعدة�املــــالية�للمســ :9املـادة�

   .ع���أســـاس�القــوائم�ال��ائية�املعتمدة�من�طرف�املدير�الوال�ي�للنقل
  

املمارســون� القــرار،���ــ�اصح�ــام��ــذا�أ�ســ�ث���مــن��جــراءات�املنصــوص�عل��ــا��ــ��: 10املــادة�

ـــن�املساعــــــــدة�املاليــــــة� ـــل�العمــــــومي�عــبــــــــر�الــطــــــــرق�بــــــ�ن�الــواليــــــــات،�الــذيــــــــن�استــفــــــــادوا�مـــــ ل�شــــــاط�النقـــ

ــا��ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ�� املنصـــوص ســـ�تم����12املوافـــق� 1442محـــرم�عـــام��24عل��ـ

 .واملذ�ور�أعاله�2020 سنة
  

ب�نفيـــذ��ـــذا�القـــرار،�ال�ســـيما�م��ـــا��الـــوا���بانخـــاذ�التـــداب���الالزمـــة�فيمـــا�بتعلـــق�ي�لـــف��:11ة�املـــاد

 .�عالم�حول�شروط�منح�املساعدة،�و�جال�املحددة،�وكذا�القوائم�ال��ائية�للمستفيدين
  

 .ي�شر��ذا�القرار����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية: 12املادة�
  

 .2020د�سم����3املوافق��1442ر�يع�الثا�ي�عام��17حرر�با��زائر����                        

   

  وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرانية��      وز�ر�املالية

  

  كمال�ب��ود              أيمن�بن�عبد�الرحمن

  

  وز�ر�التجارة��            وز�ر�العمل�وال�شغيل

  والضمان��جتما��

  

 كمال�رز�ق                        عبوبال�اشمي�ج
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  ه1442جمادى��و���عام���15ر�عاء�                                           82ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  2020د�سم����30املوافق�                                                                                      
  

  وريـــــــــــل�الدستـــــــــوم�إصدار�التعديـــــــــــمرس
  

  

  

  

  

  
  

  رئ�س�ا��م�ور�ة،�إن

  منھ،�) 3 الفقرة(  208و��6–91و�8بناء�ع���الدستور،�السيما�املواد� –

�25املوافــــق��1437ذي�القعـــدة�عـــام��22املـــؤرخ��ــــ���10–16و�مقت�ـــ���القـــانون�العضــــوي�رقـــم��–-

ـــيما�املـــــــــــــادة�واملتعلـــــــــــــق�بنظـــــــــــــام��نت�2016غشـــــــــــــت��ســـــــــــــنة�   151خابـــــــــــــات،�املّعـــــــــــــدل�واملـــــــــــــّتمم،�ال�ســــــــــ

  ،�)منھ�2الفقرة�(

�سـ�تم�� �15املوافـق��1442محـرم�عـام��27املـؤرخ��ـ���251–20و�مقت�ـ���املرسـوم�الرئا�ـ���رقـم��–

  واملتضمن�استدعاء�ال�يئة��نتخابية�لالستفتاء�املتعلق�بمشروع��عديل�الدستور،�2020سنة�

ر�يـع��ول�عـام��26املؤرخ��ـ���20/م�د�. إ/  01جلس�الدستوري�رقم�و�عد��طالع�علـى�إعالن�امل�–

  واملتضـــــمن�النتـــــائج�ال��ائيـــــة�الســـــتفتاء�2020نـــــوفم���ســـــنة��12  املوافـــــق�1442نـــــوفم���ســـــنة��1442

  حول�مشروع��عديل�الدستور، 2020أو�ل�نوفم����

  :يــــــــــم�ما�يأتــــــــــيرس
  

  صدر����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةي :ادة��و��ـــــــــــــــــامل

  .2020التعديل�الدستوري�املصادقة�عليھ����استفتاء�أول�نوفم���                               
  

  

  .ي�شر��ذا�املرسوم����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية :2ادة�ــــــــامل
      

  .2020د�سم���سنة��30ه�املوافق�1442جمادى��و���عام��15حرر�با��زائر����                     

  عبد�املجيد�تبون         
  

  

  ه 1442جمادى��و���عام��15خ����ر مؤ �442- 20مرسوم�رئا����رقم�

  ،�وري،يتـعـلق�بـإصـدار�التعديل�الدست 2020 د�سم���سنة�30املوافق�

  ،���ا��ر�دة�الرسمية��2020سنة� ل�نوفم��صادق�عليھ����استفتاء�أو امل

  .ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية
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رقم�

  القرار
  العنوان  الصفة  اسم�امل��د  التار�خ

ه�املوافــــق�1442محــــرم��29  127

  2020م���س�ت�13

  

بلديـــــــــــــة�الســـــــــــــوارخ،ال�ائن�ب�ـــــــــــــ��  مح���جامع  عمر�بن�خطاب

واليـــــــــــــة�الز�تـــــــــــــون،دائرة�القالـــــــــــــة،

  الطارف

ه�املوافــــق�1442محــــرم��29  128

  2020س�تم����13

  

  الشيخ�أحمد�

  بن�محمد�بن�عزة

بلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي�ب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��  مح���جامع

بوعتاب،ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن�بقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

،واليــــة�البياضــــة،دائرة�الكر�ميــــة

  الشلف

ه�املوافــــق�1442محــــرم��29  129

  2020س�تم����13

  

بلدية�أوالد�جالل،ال�ائن��شارع�  مح���جامع  ال��رة

مــــــــــــــــــــــاي���08ــــــــــــــــــــــ�� نــــــــــــــــــــــوفم���26

واليــــــــــــة�،دائـــــــــــرة�أوالد�جــــــــــــالل،45

  �سكرة

ه�املوافـــــــق�1442 صـــــــفر 10  139

  2020س�تم����28

  

ب�ــــــــــــــــ���بلديــــــــــــــــة�ل�شــــــــــــــــانة،ال�ائن  مح���جامع  السنة

حميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�ز�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،دائرة�

  .والية��سكرة،طولقة

ه�املوافـــــــق�1442 صـــــــفر 10  140

  2020س�تم����28

  

بلديــة�وادي�الفضــة،ال�ائن�ب�ــ��  مح���جامع  عثمان�بن�عفان

جـــــــــــــــــــــاوطي�صــــــــــــــــــــــا��،دائرة�وادي�

  .والية�الشلفالفضة،

ه�املوافـــــــق�1442 صـــــــفر 10  141

  2020س�تم����28

  

بلديــــــــة�ب�ــــــــ��العاتر،ال�ــــــــائن�ب�ــــــــ��  مح���جامع  أ�ي�ذر�الغفاري 

،واليــة�العامر�ــة،دائرة�ب�ــ��العــاتر

  .ت�سة

ه�املوافـــــــق�1442 صـــــــفر 10  142

  2020س�تم����28

  

  عبد�ا��ميد

  بن�باد�س�

بلديـــــة�شــــــاللة�العــــــذاورة،ال�ائن�  مح���جامع

جو�ليـــــــة،دائرة�شـــــــاللة��05ب�ـــــــ��

  .،والية�املديةالعذاورة
  

165  
ه�املوافـــــــق�1442صـــــــفر��12

  2020س�تم����30

  يوسف�بن�تاشف�ن

  فتح�قاعة�الصالة

،ال�ائن�ب�ـــــــــــــــــ��بلديــــــــــــــــة�تنـــــــــــــــــدوف  رئ�����قطب

تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوف�لطفي،دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة�

  .والية�تندوفتندوف،

 قرارات�فتح�املساجد
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ه�املوافـــــــق�1442صـــــــفر��20 171

  2020أكتو�ر��08

بلديـــــــــــــــة�تماســـــــــــــــ�ن،ال�ائن�ب�ـــــــــــــــ��  مح���جامع  �مام�مالك

الكديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�تماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن،دائرة�

  .والية�ورقلةتماس�ن،

ه�املوافـــــــق�1442صـــــــفر��20 173

  2020أكتو�ر��08

بلديـــــــــــــــة�طلم�ن،ال�ـــــــــــــــائن�قصـــــــــــــــر�  مح���جامع  الفتح

ة،دائرة�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغوزي�الغر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والية�أدرارشرو�ن،

ه�املوافـــــــق�1442صـــــــفر��20  174

  2020أكتو�ر��08

بلديـــــــــــــة�طلم�ن،ال�ـــــــــــــائن�بقصـــــــــــــر�  مح���جامع  عمر�بن�ا��طاب

واليـــــــــــة�تكيالـــــــــــت،دائرة�شـــــــــــرو�ن،

  أدرار

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11  180

  2020أكتو�ر��28املوافق�

بلديــــة�أوالد�ميمون،ال�ــــائن�ب�ــــ��  مح���جامع  النور 
رة�أوالد�ســـــــــــــــــــيدي�الزواوي،دائـــــــــــــــــــ

  .والية�تلمسانميمون،

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11  181

  2020أكتو�ر��28املوافق�

بلديــة�ذراع�القائــد،ال�ائن�بقر�ــة�  مح���جامع  سلمان�الفار���

واليــــــــــة�الزعابلــــــــــة،دائرة�خراطــــــــــة،

  بجاية

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11  182

  2020أكتو�ر��28املوافق�

بلديــــــــــــة�فرعون،ال�ــــــــــــائن�بقر�ــــــــــــة�  مح���جامع  التو�ة

واليــــــــــــــــة���الل،دائــــــــــــــــرة�أم�ــــــــــــــــ�ور،إ

  .بجاية

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11  183

  2020أكتو�ر��28املوافق�

بلديــــــــــــــة�ماوســــــــــــــة،ال�ائن�بــــــــــــــدوار�  مح���جامع  عثمان�بن�عفان

واليـــــــة�قعايديـــــــة،دائرة�غـــــــر�س،ال

  معسكر

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11  184

  2020أكتو�ر��28املوافق�

ائن�ب�ـــــــ��،ال�بلديـــــــة�عـــــــ�ن�مليلـــــــة  مح���جامع  الز����بن�العوام

،دائرة�عـــــــ�ن�ســـــــكن��ســـــــا����90

  .والية�أم�البوا��مليلة�

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11  185

  2020أكتو�ر��28املوافق�

بلديــــــــــــــة�جديو�ـــــــــــــــة،ال�ائن�ب�ـــــــــــــــ��  مح���جامع  القدس

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراس،دائرة�

  ،والية�غل��انجديو�ة
  

186  
ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��11

  2020أكتو�ر��28املوافق�

ديـــــــــــــــــة�مازونـــــــــــــــــة،ال�ائن�ب�ـــــــــــــــــ��بل  مح���جامع  معاذ�بن�جبل    

،واليــــة�الطرا�شــــية،دائرة�مازونــــة

  .غل��ان
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ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��17  187

  2020نوفم����03املوافق�

عاونيــــــــة�تبلديــــــــة�و�ران،ال�ــــــــائن�ب  مح���جامع  أ�ي�إ��اق�الشاط��

الوحـــــــــــــــــــــــــدة��غمراســـــــــــــــــــــــــن��ـــــــــــــــــــــــــ��

،واليــــــــة�العثمانيــــــــة،دائرة�و�ــــــــران

  .و�ران

ه�املوافـــــــق�1442صـــــــفر��20  171

  2020أكتو�ر��08

بلديـــــــــــــــة�تماســـــــــــــــ�ن،ال�ائن�ب�ـــــــــــــــ��  مح���جامع  �مام�مالك

الكديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�تماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن،دائرة�

  ،والية�ورقلةتماس�ن

ه�املوافـــــــق�1442صـــــــفر��20  173

  2020أكتو�ر��08

بلديـــــــــــــــة�طلم�ن،ال�ـــــــــــــــائن�قصـــــــــــــــر�  مح���جامع  الفتح

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغوزي�الغر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،دائرة�

  ،والية�أدرارشرو�ن

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��25  193

  2020نوفم����11املوافق�

بلديــــــــــــــــة�ســــــــــــــــعيدة،ال�ائن�ب�ــــــــــــــــ��  مح���جامع  رق�بن�ز�ادطا

ســــــــعداوي�قــــــــادة�الز�تــــــــون،دائرة�

  .والية�سعيدةسعيدة،

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��25  194

  2020نوفم����11املوافق�

بلديــــــــــــــــة�ســــــــــــــــعيدة،ال�ائن�ب�ــــــــــــــــ��  مح���جامع  الصا���ن

واليـــــــــــــة��ز�ـــــــــــــار،دائرة�ســـــــــــــعيدة،

  .سعيدة

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��25  195

  2020نوفم����11املوافق�

بلديـة�ت��سـ�ن،ال�ائن�بـدوار�ر�ــاع�  مح���جامع  معاذ�بن�جبل

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات��–الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال�

الطا�ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،دائرة�اوالد�

  .والية�سعيدةإبرا�يم،

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع��ول��25  196

  2020 نوفم���11املوافق�

بلديـــــــــــــــــة�بوعالم،ال�ـــــــــــــــــائن�ب�ـــــــــــــــــ��  مح���جامع  أبو��ر�رة

واليــــــــــــــة�النصـــــــــــــر،دائرة�بـــــــــــــوعالم،

  .البيض

ه�1442ول�ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــع�� �25  197

  2020نوفم����11املوافق�

بلدية�الشط،ال�ائن�ب���سالمة�  مح���جامع  الفردوس

واليـــــة�حميـــــد،دائرة�بـــــن�م�يـــــدي،

  الطارف
  

200  
ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــع�الثـــــــــــــــــــــا�ي��2

  2020نوفم����18املوافق�

بلديـــــــــــــــــــة�الر�اح،ال�ـــــــــــــــــــائن�ب�ـــــــــــــــــــ��  مح���جامع  الرحمة

،واليـــــــــة�العواشـــــــــ��،دائرة�الر�ـــــــــاح

  .الوادي
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ه��1442ي�ر�يـــــــــــــــــــــع�الثـــــــــــــــــــــا�2  201

  2020نوفم����18املوافق�

�05بلديـــــــــــة�بر�ـــــــــــدة،ال�ائن�ب�ـــــــــــ��  مح���جامع  الز����بن�العوام

واليــــــــــــــــة�جو�ليــــــــــــــــة،دائرة�بر�ــــــــــــــــدة،

  .�غواط

ه�1442ر�يـــــــــــــــــــــع�الثـــــــــــــــــــــا�ي��2  202

  2020نوفم����18املوافق�

بلديـــــــــــــــــــــــــــــــــة�حســـــــــــــــــــــــــــــــــا�ي�عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد�  مح���جامع  �در����

الكر�م،ال�ـــــــــــائن�ب�ـــــــــــ��الكرمـــــــــــة،�

  .،�والية�الواديدائرة�الدبيلة

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��15  205

  2020د�سم����01املوافق�

العباس�بن�عبد�

  املطلب

بلديـــــــــــــــــة�قالل،ال�ـــــــــــــــــائن�بقر�ــــــــــــــــــة�  مح���جامع

واليــــــة�املعــــــذر،دائرة�عــــــ�ن�وملــــــان،

  .سطيف

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��15  206

  2020د�سم����01املوافق�

بلديــــــــــــــة�بالرحال،ال�ــــــــــــــائن�ب�ــــــــــــــ��  مح���جامع  عمرو�بن�العاص

دائرة�ال�ـــــــــــــــــــــاليتوس،-القمقـــــــــــــــــــــوم

  .والية�عنابةبالرحال،

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��22  215

  2020د�سم����08املوافق�

�50بلديــــــــة�خرو�ــــــــة،ال�ائن�ب�ــــــــ��  مح���جامع  أبو�بكر�الصديق

دائرة�مســـكن�طر�ـــق��ر�عطـــاش،

  والية�بومرداسبودواو،

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��22  216

  2020د�سم����08املوافق�

الألرض��بلديـــــــــــــــــة�قـــــــــــــــــديل،ال�ائن  مح���جامع  القدس

،واليــــــــــة�املســــــــــطحة،دائرة�قــــــــــديل

  و�ران

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��29  229

  2020د�سم����15املوافق�

بلديـــــــــــة�تم��اســــــــــــت،ال�ائن�ب�ــــــــــــ��  مح���جامع  النور�العظيم

،واليــــــــة�أن�ــــــــوف،دائرة�تم��اســــــــت

  .تم��است

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��29  233

  2020د�سم����15املوافق�

ة،ال�ائن�ب�ـــــــــــــ��بلديـــــــــــــة�الـــــــــــــدواود  مح���جامع  مصعب�بن�عم��

املنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ا��ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،دائرة�

  .،والية�ت�بازةالفوكة

ه�1442ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��29  232

  2020د�سم����15املوافق�

بلديـــــــــــــة�البياضــــــــــــــة،ال�ائن�ب�ــــــــــــــ��  مح���جامع  ال��ابة

واليـــــــة��زد�ـــــــار،دائرة�البياضـــــــة،

  .الوادي
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  ةـــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــا��م�ور�
      وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  الوز�ــــــــــــر
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
�2003أكتــــو�ر�ســــنة��6املوافــــق��1424شــــعبان�عــــام��10املــــؤرخ��ــــ���331-03بمقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم� -

  كر�م�وإلحياء�ال��اث��سالمي،�املعدل�واملتمم،واملتضمن�إحداث�جائزة�ا��زائر���فظ�القرآن�ال

جـوان�سـنة��23 الــموافق�1441املـؤرخ��ـ���ول�ذي�القعـدة�عـام��163-20و�مقت�ـ���الــمرسوم�الرئا�ـ���رقـــم��-

  املعدل�واملتمم، واملتضمن��عييــن�أعضاء�ا���ومة،�2020

يونيـــــو�ســـــنة��27املوافـــــق��1409ام�ذي�القعـــــدة�عـــــ�23املـــــؤرخ��ـــــ���99-89و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

الــــذي�يحــــدد�التعو�ضــــات�املمنوحــــة��2012جــــوان�ســــنة��11املــــؤرخ��ــــ���310و�مقت�ــــ���القــــرار�الــــوزاري�رقــــم��-

ع�ألعضـاء���نـة�التحكـيم�ا��اصـة�باملســابقة�الوطنيـة���فـظ�القـرآن�الكـر�م�وتجو�ــده�وتفسـ��ه��ـ��إطـار��ســبو 

  الوط���للقرآن�الكر�م،

�2020ســـــــ�تم���ســـــــنة��13املوافــــــق��1442محــــــرم�عـــــــام��25املـــــــــؤرخ��ـــــــ���126و�مقت�ــــــ���القـــــــرار�الــــــوزاري�رقـــــــم� - 

  .م�2020ـ�املوافق��1442واملتضمن�فتح�مسابقة�وطنية���فظ�القرآن�الكر�م�وتجو�ده�وتفس��ه�لعام�

:يــقـرر�مـــا�يــأتـــي������������  

��دف��ذا�القرار�إ���إ�شـاء���نـة�تحكـيم�املسـابقة�الوطنيـة���فـظ�القـرآن�الكـر�م� :املادة��و���

ـــام� �ــــــ�1442وتجو�ـــــده�وتفســـــ��ه�ا��اصـــــة�باألســـــبوع�الـــــوط���الثـــــا�ي�والعشـــــر�ن��للقـــــرآن�الكـــــر�م�لعــ

  .م�و�حدد��شكيل��ا�وم�ام�ا2020املوافق�لسنة�

  م2020ر��أكتو �15املوافق�ه�1442صفر��  27 مؤرخ���� 179مقرار�رق

يتضمن�إ�شاء���نة�تحكيم�املسابقة�الوطنية���فظ�القرآن�الكر�م�
  و�ده�وتفس��ه�و�شكيل�ا�وم�ام�ا�ا��اصة�باألسبوع�الوط���وتج

  م2020ه�املوافق�سنة�1442للقرآن�الكر�م�لعام� الثا�ي�والعشر�ن
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الكر�م�وتجو�ده�وتفس��ه�ا��اصة�ت�شأ���نة�تحكيم�املسابقة�الوطنية���فظ�القرآن� : 2املــادة�

  .م�2020ـ�املوافق�لسنة�1442باألسبوع�الوط���الثا�ي�والعشر�ن�للقرآن�الكر�م�لعام�
  

ــــــــادة�   ت�ــــــــش�ل�ال��نـــــــة�املـــــــذ�ورة��ـــــــ��املـــــــادة��و�ـــــــ��أعـــــــاله،��وفـــــــق�فـــــــروع�املســـــــابقة��: 3املـ

 :ع���النحو��تـــــي�
 

ل�-   :الفرع��وَّ
  

��نةالصفة����ال �سم�واللقـب  

   كمال�قدة�. الدكتور 
ً
  رئ�سا

   مو����زروق�. �ستاذ
ً
  عضوا

   محمد�رضا�شوشة. �ستاذ
ً
 عضوا

   خليل�قا���. الدكتور 
ً
 عضوا

   راضية��الل. �ستاذة
ً
 عضوا

   -�دارة�املركز�ة�-جمال�غوقة�. السيد 
ً
 محافظا

 

 

ا�ي�-
َّ
  :الفرع�الث

  

 الصفة����ال��نة �سم�واللقـب

   ت���محمد�ميقا. �ستاذ
ً
  رئ�سا

   يوسف�نور�ن. �ستاذ
ً
  عضوا

   محمد�تموري. �ستاذ
ً
 عضوا

   عبد�الرؤوف�بوكث���. �ستاذ
ً
 عضوا

   ز�رة�بلعالية. �ستاذة
ً
 عضوا

   -�دارة�املركز�ة�-جمال�غوقة�. السيد 
ً
 محافظا
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الث�-
َّ
  :الفرع�الث

 

  

  

  

  

  
  

�امل�ام��تية : 4املـــــــادة�
ُ
�نة

َّ
��ال�

َّ
  :تتو�

  ،إعداد��سئلة�-

��ن�حفظا�وترتيال�وتجو�دا�وتفس��ا�حسب�الفروع،�- ِ
ّ

  امتحان�امل���

-،�
ّ

  ملء�كشف�النقاط�ا��اص�ب�ل�م���

��ن�حسب�درجة��ستحقاق،�- ِ
ّ

ن�ترت�ب�امل���  إعداد�تقر�ر�يتضمَّ

 تأط���الدورات�الت�و��ية�ال���تنظم�خالل�السنة�للمتفوق�ن����مختلف�املسابقات�القرآنية،-

  التحض���للمسابقة،املشاركة����-

  .حضور��جتماعات�واللقاءات�ال���تد���إل��ا�ال��نة-

ـــــــادة� ـــظ�القــــــرآن�الكــــــر�م�وتجو�ــــــده��:5املـ ـــاء���نــــــة�تحكــــــيم�املســــــابقة�الوطنيــــــة���فـــ �ســــــتفيد�أعضـــ

وتفس��ه����إطار��سبوع�الوط���للقرآن�الكر�م�من�التعو�ضات�املالية�املحددة��ـ��القـرار�الـوزاري�

  .واملذ�ور�أعاله�2012جوان�����11املؤرخ��310رقم�

  .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�: 6املـــــــادة�
                       

ر�با��زائر����                                ه1442صفر�27املوافق م2020أكتو�ر��15حّرِ

  �ية�و�وقافوز�ر�الشؤون�الدي                      

    يوسف�بامل�دي���                                  

  

 الصفة����ال��نة  �سم�واللقـب

   �اجمنصور�ب�.  �ستاذ
ً
  رئ�سا

   عماد�بن�عامر�. الدكتور 
ً
  عضوا

   خالد�در�ا�ي�. �ستاذ
ً
 عضوا

   عبد�هللا�عو����.  �ستاذ
ً
 عضوا

   مسعودة�بوسلمة�.  �ستاذة
ً
 عضوا

   -�دارة�املركز�ة�-جمال�غوقة�. السيد 
ً
 محافظا
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  ةـــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــا��م�ور�
      وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  الوز�ــــــــــــر
                      

    

  

  

  
  

  اف،إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وق
أكتـــــو�ر�ســـــنة��6الـمــوافـــــــق��1424شعبــــــان�عـــــــام��10الـمــــــؤرخ�فــــــي��331-03بمقتــــــ����الـمرســــــوم�الرئــاســــــي�رقــــــم�-

 واملتضمن�إحداث�جائزة�ا��زائر���فظ�القرآن�الكر�م�وإلحياء�ال��اث��سالمي،�املعدل�واملتمم، 2003

جـوان�سـنة��23 الــموافق�1441ذي�القعـدة�عـام�املـؤرخ��ـ���ول��163-20و�مقت�ـ���الــمرسوم�الرئا�ـ���رقـــم��-

 املعدل�واملتمم، واملتضمن��عييــن�أعضاء�ا���ومة،�2020

يونيــــو�سـنة� 27 الــموافق�1409ذي�القعـدة�عــــام� 23املـــــؤرخ�فــي� 99-89و�مقتــ����الـمـرســــوم�التنفيـذي�رقـــــم�-

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ـر�الشؤون�الدي�يـة،�1989

واملتضـمن��2000مـايو�سـنة�14الـموافـــق���1421صفر�عـــــام��10ـ����القـرار�الوزاري�الـمشتـرك�املؤرخ����و�مقت-

  .إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  

  :يــقـــرر�مــا�يأتـــــي������
  

� � :�ولـــىالـمـادة �ا��امسة �املادة �ألح�ام �) 5(تطبيقا �رقم �الرئا��� �املرسوم ���������������������������331- 03من

��� �عــــــام 10 الـمــؤرخ ��ذا� واملذ�ور �2003 أكتو�ـــر�سنة�6 املـــوافق 1424 شعبان ���دف أعـــاله،

�ـ�املوافق�1442القـــرار�إلــى�فتح�مسابقـــــة�وطنيــة���فـــظ�القــرآن�الكر�ــم�وتجو�ــده�وتفسيـــره�لعـــام�

  .م2020لسنة�
 

ـ   :مراحل)  3( تجرى�املسابقة�املذ�ورة����املادة��و���أعاله�ع���ثالث� : 2مادة�ال

  مسابقات�تصفو�ة�محلية،�-1

  مسابقة��تصفو�ة�وطنية،�-2

  مسابقة���ائية�وطنية،�-3
 

  م2020س�تم����13 املوافــق�ه1442محرم�عام����25مـؤرخ� 126قرار�رقم�

  ده�وتفـس��ه�يتضمن�فتح�مسابقة�وطنية���فظ�القرآن�الكر�م�وتجو 
  م2020وافق�لسنة��ـ�امل�1442لعام� 
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يتم��عالن�عن�آجال�إيداع�ال��شيحات�ابتداء�من�تار�خ�صدور��ذا�القرار،�و�تم� : 3الـمادة�

  .الوسائل��عالمية�املتاحةإش�ار�املسابقة����

  :فروع� ) 3( تتضمن�املسابقة�ثالثة� : 4الـمادة�

��ول  - ��سراء�:الفرع �سور�ي �وتفس���مفردات �التجو�د �مع
ً
��امال �الكر�م �القرآن   حفظ

  .و�الك�ف�

�مع�التجو�د�وال��تيل�لكبار�ا��فظة�:الثانـيالفرع�  -
ً
  .حفظ�القرآن�الكر�م��امال

�لصغار�ا��فظةحفظ�ال�:الثالثالفرع�  -
ً
 .قرآن�الكر�م��امال

  :املسابقة�مفتوحة���ميع�ا��زائر��ن�الذين�ال�تز�د�أعمار�م�عن : 5الـمادة�

  .سنة�يوم�املسابقة�ال��ائية����الفرع�ن��ول�والثا�ي�25 -

 .سنة�يوم�املسابقة�ال��ائية����الفرع�الثالث�15 -

  :يجب�أن�تتوفر����املتـر���الشروط�التالية:  6الـمادة�

�املاضية،�� - �الوطنية �املسابقات ��� ��ولــى �الثالث �الرتب �إحدى �ع�� �حائــزا �ي�ون �ال أن

  للفائز����فرع�أن��شارك����الفرع��ع���منھ، و�مكن

  ال��سمح�باملشاركة�للموظف�ن����قطاع�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،� -

 .�ل�تر���ال��ستو���الشروط�املذ�ورة�أعاله��عت���الغيا� -

  :أدنــــــاه�،�امللف�التا���8يقدم�امل�����إ���ا���ات�املحددة����املادة� : 7الـمادة�

  ش�ادة�ميالد،  -

  شمس�تان،) 2(صورتان�  -

  غالف�عليھ�طا�ع�بر�دي�وعنوان�امل����،  -

 .استمارة�ال�����تؤشر�عل��ا�ا���ة�املر��ة  -

ادة� عا�ــــد�الوطنيــــة�للت�ــــو�ن��عت�ـــ��مــــدير�ات�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف��ـــ��الواليــــات،�وامل :8املــــ

ـــاف،�واملؤسســــــــــات�ا��امعيــــــــــة� ـــة�و�وقـــــــ املتخصــــــــــص�لألســــــــــالك�ا��اصــــــــــة�بــــــــــإدارة�الشــــــــــؤون�الدي�يـــــــ

ـــ� ـــــ
ّ

ـــا�يفــــــــتح�ال��� ـــابقة،�كمـــــ ـــة��ــــــــ��العلــــــــوم��ســــــــالمية�ج�ــــــــات�مر�ــــــــ�ة�ل�ــــــــذه�املســـــ ا��ــــــــر� املتخصصـــــ

  .للم�سابق�ن�عن�طر�ق�إرسال����يالت�سمعية،�مع��ل��ام��شروط�املسابقة
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� � : 9املادة �الواليات،�ت�شأ ��� �و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �مدير�ات �مستوى �ع�� �تقييم ��نة

  :و��نة�تقييم�وطنية،�تـتوليان�ع���ا��صوص�ما�يأ�ي�

  .امتحان�امل�����ن،وفق�استمارة�التقييم�املعدة�مركز�ا�املطابقة�للمعاي���الدولية -

�و         �يتضمن �عليھ، �تحر�ر�محضر�مصادق ��عد �املسابقة، �نتائج �الفائز�ن�إعالن �ترت�ب جو�ا

  .حسب��ستحقاق�����ل�فرع�من�فروع�املسابقة
  

� �الطلبة��:10الـمادة �تقييم �باستمارات �مرفقة �املحلية �املسابقة �نتائج �املر��ة �ا���ة ترسل

  .الفائز�ن�إ���وزارة�الشـؤون�الديـ�ية�و�وقاف�مدير�ة�التوجيھ�الدي���والتعليم�القرآ�ي
  

� ون�املقبولون�للمشاركة����املسابقة�التصفو�ة�الوطنية�عن�طر�ق��علم�امل����: 11الـمادة

د�فيھ�م�ان�إجراء��ختبارات�وزمانھ   .ا���ات�املر��ة،�أو�باستدعاء�فردي�يحدَّ

� �محضر� :12الـمادة ��� �ال��ائية �املسابقة ��� �النا���ن �للم�����ن �ال��ائية �القائمة تحدد

  .��نة�تحكيم�املسابقة�الوطنيةتصادق�عليھ�ا���ة�الوصية�بناء�ع���مداوالت�

� �ل�ذا� :13الـمادة �إصداره �يتم �م�شور ��� �وآجال�ا �املسابقة �كيفيات �الضرورة �عند تحدد

  .الغرض

  . ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف :14الـمادة�

  

  ه1442محرم�عام�25حــرر�با��ـزائـر�فـي���

 م2020سنة��س�تم�� 13املـوافــــق� 

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                  

    يوسف�بامل�دي���                  
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  ــــــــــــــــــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــة�الشعبيــ

  وزارة�الشــــــــؤون�الدي�يـــــــــــــــــــة�و�وقـــــــــــــــــــــــــــــــاف

  الوز�ــــــــــــــــر

  

  

  

  

  

  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
واملتضـــمن�2006ســـنة��يوليـــو �15املوافـــق��1427جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��19املـــؤرخ��ـــ���03-06بمقت�ـــ���املـــر�رقـــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافـق��1441املـؤرخ��ـ��أول�ذي�القعـدة�عـام��163-20بمقت����املرسـوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  واملتضمن��عي�ن�اعضاء�ا���ومة،املعدل�واملتمم،

�1989يونيــو�ســنة��27املوافــق��1409ام�ذي�القعــدة�عــ�23املــؤرخ��ــ���99-89بمقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

�1990مارس�سنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99-90بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

�والب �والواليات �املركز�ة ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �وال�سي����داري،بال�سبة �التعي�ن ��سلطة لديات�املتعلق

  .واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري 

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��146-2000بمقت��� ��� ��25املؤرخ �عام ��ول ��1421ر�يع يونيو�سنة��28املوافق

  الذي�يتضمن�تنظيم��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل�واملتمم،2000

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��200- 2000بمقت��� ��� ��24املؤرخ �عام �الثا�ي ��1421ر�يع يوليو�سنة��26املوافق

  الذي�يحدد�قواعد�تنظيم�مصا���الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����الوالية�وعمل�ا،�2000

-� �التنفيذيرقم �املرسوم ��411-08بمقت��� ��� ��26املؤرخ �عام �ا���ة ��1429ذي د�سم���سنة��24املوافق

املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤؤون� ��اص�باملوظف�نواملتضمن�القانون��سا����ا�2008

  الدي�ية�و�وقاف،

��234- 10بمقت����املرسوم�التنغيذي�رقم�- �2010أكتو�ر�سنة��05املوافق��1431شوال�عام��26املؤرخ���

�ب �ا��اصة �لألسالك �املتخصص �والت�و�ن �الوطنية �للمعا�د �النموذ�� ��سا��� �القانون إدارة�واملتضمن

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

  2020د�سم����14ه�املوافق�1442ر�يع�الثا�ي�28مؤرخ�����228مقرر�رقم�

يتضمن�تحديد�القائمة��سمية�ألعضاء�ال��نة�امل�لفة�بتوز�ع�منتوج�التكو�ن�

  2020املتخصص�ع���املصا���ا��ارجية��عنوان�سنة�
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-� ��� �املؤرخ �املش��ك �القرار�الوزاري ��10بمقت��� ��1421صفر�عام ��14املوافق �سنة واملتضمن��2000ماي

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

-� ��� �املؤرخ �املش��ك �القرار�الوزاري ��29بمقت��� �عام �القعدة ��1430ذي ��17املوافق    2009نوفم���سنة

الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�الت�و�ن�املتخصص�ومدتھ�و�رامجھ�وشروط��لتحاق�بھ�بال�سبة�لبعض�الرتب�

  املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤونالدي�ية�و�وقاف،

-� �رقم �الوزاري �امل�شور ��278و�ناءع�� ��� ��22املؤرخ ��1440صفر�عام ��31املوافق �سنة    2018أكتو�ر

�يح �املتخصص�الذي �للت�و�ن �الوطنية �املعا�د �خر��� �الت�و�ن �منتوج �الطلبة �توز�ع �وإجراءات �كيفيات دد

  .ع���املصا���ا��ارجية

  :يــــــــــــــرر�مايأتــــــــــيق
  

��دف��ذا�املقرر�إ���تحديد�القائمة��سمية�ألعضاء�ال��نة�امل�لفة�بتوز�ع�منتوج�: املادة��و��

  .2020مصا���ا��اجية��عنوان�سنة�الت�و�ن�املتخصص�ع���
  

�السيد��:2املادة� �أو�ديرت�ش�ل�ال��نة�ال���يرأس�ا مف�ش�مركزي،من��عضاء��نامشن محند

  :�تية�أسماؤ�م�
  

  عضوا    م�لف�بم�ام�امل�لف�بالدراسات�والت��يص    عز�الدين�بوغلمالسيد�-

  عضوا          نائب�مدير�الت�و�ن    جبا���نصر�هللالسيد�-

  مقررا        نائب�مدير�املستخدم�ن    مي�عبد�النور تو السيد�-
  

  .ي�شر��ذا�املقرر����ال�شرةالرسمية�لوزارة�الشؤون�الشؤون�و�وقاف :3املادة�

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  يوسف�بلم�دي���� 
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  ـــــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــــــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــ

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  

  مدير�ة�إدارة�الوسائل
  

  

  

  
  

  

  

  إن�مدير�إدارة�الوسائل،
�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409 ذي�القعـدة�عـام�23املـؤرخ��ـ���99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  �ر�الشؤون�الدي�ية،الذي�يحدد�صالحيات�وز 

يونيـــو�ســـنة��28املوافـــق��1421ر�يـــع��ول�عـــام��25املـــؤرخ��ـــ���146-2000و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

  واملتضمن�تنظيم��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل�واملتمم،�2000

نـــوفم���ســـنة��18املوافـــق���1421عـــام��شـــعبان�22املـــؤرخ��ـــ���371 -2000و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

  واملتضمن�إحداث�املف�شية�العامة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل�واملتمم،�2000

جـــانفي�ســـنة��11املوافـــق��1411جمـــادى��و�ـــ��عـــام��15املـــؤرخ��ـــ���04-20و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

  عضاء�ا���ومة�تفو�ض�إمضا��م،الذي�يرخص�أل �2020

و�املتضــــمن�إحــــداث��2000مــــايو��14املوافــــق��1421صــــفر�10و�مقت�ــــ���القــــرار�الــــوزاري�املشــــ��ك�املــــؤرخ��ــــ��--

  �شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،

يتضـــمن�التفـــو�ض�باإلمضـــاء�للســـيد�محمـــد�ســـعادو��2019أفر�ـــل��21املـــؤرخ��ـــ���143و�بنـــاء�ع�ـــ��القـــرار�رقـــم�-

  .املع�ن�بصفة�مدير�إدارة�الوسائل

  : يــــــــــــرر�ما�يأتـــــــــــــيق       
  

�ن ت�شــأ��يئــة�لل��جمــة�بافــدارة�املركز�ــة�لــدى�مدير�ــة�الدراســات�القانونيــة�والتعــاو : املــادة��و�ــ�

تتــو���م�مــة�ال��جمــة���ميــع�النصـــوص�ال�ــ��تبــادر���ــا�مصـــا����دارة�املركز�ــة،ال���تنــدرج��ــ��إطـــار�

  .طاع�عمال�التنظيمية�ا��اصة�بالق
  

   :ت�ش�ل�ال�يئة�من�املوظف�ن�املنتم�ن�لسلك�امل��جم�ن�ال��اجمة��تية�أسما��م�:2ادة�ــــــــــــــامل

  م��جم�ترجمان،و�در�ع��،نصر�الدين�ق -

  م��جم�ترجمان،عبد�هللا�فني�ش،�-

  2020س�تم����10مؤرخ�����2794مقرر�رقم�

  لل��جمةيتضمن�إ�شاء��يئة�
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  ترجمان،�م��جم�،أمال�قاسم�-

  .م��جم�ترجمان حياة�بن�بادة،�-
  

أعاله،تحت�تصرف�أج�زة�و�يا�ل��دارة�2يمكن�وضع�املوظف�ن�املذ�ور�ن����املادة� :3ادة�ــــــــــــــــــامل

  .املركز�ة�بموجب�مقرر��عي�ن
  

يمكن�استدعاء�جميع�أعضاء�ال�يئة�ع���مستوى�مدير�ة�الدراسات�القانونية�والتعاون�بما�������

  .يضمن�التكفل�بإنجاز�امل�ام�ذات��جال�املحددة
  

  .ي�شر��ذا�املقرر����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:4ادة�ـــــــــــــــــامل

  

  عن�الوز�ر�و�تفو�ض�منھ                          

  مدير�إدارة�الوسائل�����                   

  محمد�سعادو                                                                                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  

  

  

  قاف،إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�و 
�،�املتضمن2006يوليو�سنة��15املوافق��1427جمادى�الثانية�عام��19املؤرخ�����03- 06بمقت�����مر�رقم�-

  .القانون��سا����العالم�للوظيفة�العمومية

،�2019د�ســـــــم���ســـــــنة��11املوافـــــــق��1441ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي�عـــــــام��14املـــــــؤرخ��ـــــــ���14-19بمقت�ـــــــ���القـــــــانون�رقـــــــم�-

  .2020املتضمن�قانون�املالية�لسنة�

� �رقم �الرئا��� �املرسوم ��308-07بمقت��� ��� �11املؤرخ ��1428رمضان املحدد��2007س�تم����29املوافق

�املتعلقة� �والقواعد �لروات��م �والعناصر�املش�لة �وواجبا��م �وحقوق�م �املتعاقدين ��عوان �توظيف لكيفيات

  .ب�سي���م�وكذا�النظام�التأدي���املطبق�عل��م

�1990مارس�سنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99-90رقم��بمقت����املرسوم�التنفيذي-

�والبلديات� �والواليات �املركز�ة ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �وال�سي����داري،بال�سبة �التعي�ن ��سلطة املتعلق

  .واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري 

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��146-2000بمقت��� ��� �ر �25املؤرخ �عام ��ول ���1421يع يونيو�سنة��28املوافق

  واملتمم،�،�املعدلالذي�يتضمن�تنظيم��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف2000

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��04- 08بمقت��� ��� ��11املؤرخ �عام ��1429محرم ��19املوافق �2008يناير�سنة

� �باملوظف�ن �ا��اص ��سا��� �القانون �و� املتضمن �املؤسسات ��� �املش��كة �لألسالك دارات�املنتم�ن

  العمومية،املعدل�واملتمم،

واملتضمن��2008يناير��19املوافق��1429محرم�عام��11املؤرخ�����05-08بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  ،القانون��سا����ا��اص�بالعمال�امل�ني�ن�وسائقي�السيارات�وا���اب
جــــانفي�ســــنة��27املوافـــق��1441جمـــادى�الثانيــــة�عــــام��2املــــؤرخ��ــــ���16-20قـــم�بمقت�ـــ���املرســــوم�التنفيــــذي�ر -

مــن�م��انيــة�ال�ســي���بموجــب� واملتضــمن�توز�ــع��عتمــادات�املخصصــة�لــوز�ر�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف�2020

  .2020قانون�املالية�لسنة�

  14/12/2020 :��مؤرخ� :110 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم
  

  2020يتضمن�إ�شاء�ال��نة�امل�لفة�بتوز�ع�املنح��ختيار�ة�لعام�
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 -� �القرار�رقم �ع�� ��5263و�ناء ��� �ا1992د�سم����01املؤرخ �املدير�ة �بوزارة�الصادر�عن �للم��انية لعامة

  �قتصاد�املحدد�لكيفيات�منح�املساعدات�ملستخدمي�املؤسسات�و�دارات�العمومية،

-�� �الباب ��� �امل��لة ��عتمادات �ع�� �الدي�ية��02- 33و�ناء �ال�سي���لوزارةالشؤون ��ختيار�ةمل��انية للمنح

  .2020و�وقاف��عنوان�
  

  

 -يــــــــــــــــــــــــــــرر�ما�يلــــــــــــــــــــيق -
  

��و��ــــــــــــــــــامل �بتوز�ع�: ادة �امل�لفة �ال��نة �ألعضاء ��سمية �القائمة �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف

  .2020املنح��ختيار�ة�ع���املوظف�ن��عنوان�
  

وزارة�ت�شكالل��نة�ال���ي��أس�ا�السيد�محمد�سعادو�بصفتھ�مدير�إدارة�الوسائل�ب�:02املادة�

  :تية�أسماؤ�مالشؤون�الدي�ية�و�وقاف�من�السيدة�والسادة��
  

  عضوا      نائب�مدير�املستخدم�ن         عبد�النور�توميالسيد�

  عضوا�    نائب�مديرامل��انية�واملحاسبة         عزالدين�بن�حمزةالسيد�

  عضوا          املراقب�املا��       نادية�بوسفي�زوجة�سعالالسيدة�

  عضوا        ممثل�املستخدم�ن���      اشزو����بن�عيالسيد�

  عضوا        ممثل�املستخدم�ن���        جمال�زواوي السيد�
  

  ي�شر��ذا�املقرر����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:03املادة�

  

  عن�الوز�ر�و�اتفو�ض�منھ�

  مدير�إدارة�الوسائل������

  محمد�سعادو
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــــر�ة�ا��زائــــــــــــــا��م�ور�  
  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف      

  
  
  
  
  
  

  

�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
ّ

 إن

-�� �املرسوم �بمقت��� ��145-66رقم ��صفر  ��12املؤرخ � 2 املوافق�1386عام واملتعلق��1966يونيو�سنة

  لقرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي،�ال�����ـم�وضعية�املوظف�ن�املعدل�واملتمم،بتحر�ر�و�شر��عض�ا

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99-90و�مقت��� �عـام �رمضان �أول ��� ��1410املؤرخ �سنة��27املوافق مارس

�وال�1990 �املركز�ة ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �بال�سبة �وال�سي����داري �التعي�ن ��سلطة واليات�واملتعلق

  والبلديات�وكذا�املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري�التا�عة�ل�ا،

د�سم���سنة��24املوافق��1429ذي�ا���ة�عام��26املؤرخ�����411-08و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم� -

  اف،واملتضمن�القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وق�2008

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��194- 12و�مقت��� ��� ��3املؤرخ �عام �الثانية ��1433جمادى أبر�ل��25املوافق

� �املؤسسات��2012سنة ��� �امل�نية �والفحوص �و�متحانات �املسابقات �تنظيم �كيفيات �يحدد الذي

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

واملتضمن��2000مايو�سنة� 14املوافق��1421ام�صفر�ع�10و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
الذي�يحدد�إطار�تنظيم��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15 و�مقت����القرار�املؤرخ�����-

�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باملوظف�ن�املنتم�ن لإلدارة�امل�لفة�بالشؤون��املسابقات

  املعدل،الدي�ية�و�وقاف،�
    

-�� ��� �القرار�املؤرخ �عام�15و�مقت��� ��1437شوال �20املوافق �سنة �قائمة��2016يوليو �يحدد الذي

�امل�نية� �و�متحانات ��ختبارات �أساس �ع�� �املسابقات �إجراء �لتنظيم �املؤ�لة �العمومية املؤسسات

  ارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باإلد

-�� �رقم �تحت �الوز�ر��ول �ديوان �عن �الصادرة �املراسلة �ع�� ��1211و�ناء ��� ��21املؤرخة ،�2020جوان

  2020/2021منصبا�بيداغوجيا�برسم�سنة��1200املتضمنة�ترخيص�است�نا�ي�لفتح�

   2020ديسمبر07 الموافق �ـ144 ر�يع�الثا�ي�21مؤرخ���� 207قرار�رقم�  

يتضمن�فتح�مسابقة�ع���أساس��ختبارات�لاللتحاق�بالتكو�ن�

 إمام�مدرس :رتبة��ئمة�لسلك صاملتخصّ 
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    -�� �املستوى �وتحس�ن �للت�و�ن �السنوي �القطا�� �املخطط �ع�� �و�عوان�و�ناء �املوظف�ن �معلومات وتجديد

  .2020جو�لية��28املصادق�عليھ�بتار�خ��2020املتعاقدين�للوزارة�لسنة�
  

    :يقرر�ما�يأ�ي   
  

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�مســـابقة�ع�ـــ��أســـاس��ختبـــارات�: املـــادة��و�ـــ��

  .رتبة�إمام�مدرسلاللتحاق�بالت�و�ن�املتخصص�لسلك��ئمة،�

بيــــداغو����طبقــــا��منصــــب )300(يحــــدد�عــــدد�املناصـــب�املطلو�ــــة�شــــغل�ا�بثالثمائـــة�: 2ادة�املـــ

،�يـتم�2020للمخطط�القطا���السنوي�للت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�وتجديـد�املعلومـات�لسـنة�

  .توز�ع�ا�حسب�ا��دول�امل��ق���ذا�القرار

ـــابقة�ع�ـــــ��أســـــاس��ختبـــــارات�لاللتحـــــاق�بـــــالت�و�ن�امل:  3املـــــادة� تخصـــــص،�لســـــلك�تفـــــتح�املســ

  :�ئمة،�رتبة�إمام�مدرس�للم�����ن

ا��ائزون�ع���ش�ادة�حفظ�القرآن�الكر�م��امال،�ممن�تحصلوا�عل��ا��عد�الطور�الرا�ع��-  

  .من�التعليم�القرآ�ي

  .أو�ا��ائزون�ع���مستوى�الثالثة�ثانوي�ا��افظون�للقرآن�الكر�م��امال�- 

��املسـابقة�ع�ـ��أسـاس��ختبـارات�بخمسـة�عشـر�يحـدد�تـار�خ�اختتـام�ال��ـ�يالت��ـ:  4املادة�

  . يوم�عمل�ابتداء�من�تار�خ�صدور�أول�إعالن����ال��افة�املكتو�ة) 15(
  

ـــل�أو�يـــــودع�ملـــــف�ال���ـــــ��ع�ـــــ��مســـــتوى�املعا�ـــــد�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�املتخصـــــص� :5املـــــادة� يرســ

  .لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة��بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعنية

  :يجب�أن�تحتوي�ملفات�ال�����ع���الوثائق��تية     

  طلب�خطي�للمشاركة، -  

  ���ة�من�بطاقة�التعر�ف�الوطنية،�-  

  ،)الش�ادة�أو�املستوى�الدرا���(���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة��-  

  استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����،�- 

املعا�ـد�الوطنيـة� دة�س�ت�ن،�مسلمة�من�طرف�أحدش�ادة�حفظ�القرآن�الكر�م��امال�صا��ة�مل�- 

  .للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف

ــا��م�عــــد�القبــــول�ال��ــــا�ي��ــــ�� ـــام�ملفــ ـــابقة�ع�ــــ��أســــاس��ختبــــارات،�يجــــب�ع�ــــ��امل���ــــ��ن�إتمـ �املسـ

  :بالوثائق��تية
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 ��إزاء�ا��دمة�الوطنية،���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل��� -

 مستخرج�من���يفة�السوابق�العدلية�سار�ة�املفعول، -

 مستخرج�من�ش�ادة�امليالد، -

 أو�أرملة�ش�يد�عند��قتضاء،) ة(ش�ادة�تث�ت�صفة�إبن -

الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة،�مسلمتان�من�طب�ب�مختص�(ش�ادتان�طب�تان� -

  ،)تث�تان�أ�لية�امل�����لشغل�املنصب�املطلوب

  .شمس�تان) 2(صورتان� -
    

  :تتضمن�املسابقة��ختبارات��تية: 6املادة�

  : اختبارات�كتابية�للقبول ـ�/ أ

  ).2(،�املعامل�إثنان�)3(اختبار����دراسة�نص،�املدة�ثالث�ساعات�� .1

  ).3(،�املعامل�ثالثة�)3(اختبار����الشر�عة��سالمية،�املدة�ثالث�ساعات� .2

،�)3(تفس��ه�وا��ديث�النبوي�وعلوم�ما،�املدة�ثالث�ساعات�اختبار����القرآن�الكر�م�و  .3

  ).2(املعامل�إثنان�

  : اختبار�شف���للقبول ـ�/ ب

�بال��نامج� �عالقة �ذي �موضوع �حول �ال��نة �مع �محادثة ��� �عشرون�( يتمثل �أقصا�ا �مدة ��

  ).1(املعامل�واحد�) 20(دقيقة�

  .ذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية���أحد��ختبارات�امل��05/20ل�عالمة�تقل�عن���-      

بإم�ان�امل�����ن�غ���املقبول�ن�للمشاركة����املسابقة��ع���أساس��ختبارات،�تقديم�: 7املادة�

�والرد� �الطعن ��ذا ��� � �البت �عل��ا �يجب �ال�� �التعي�ن �صالحيات �ل�ا �ال�� �السلطة �لدى   طعن

  .�ذه�املسابقةأيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء�) 5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
 

و��شـر��ـ��ال�شـرة�الرسـمية� �سري�مفعـول��ـذا�القـرار�ابتـداء�مـن�تـار�خ�التوقيـع�عليـھ��:8املادة�

  .لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  

                                                                                                                   2020د�سم���  07 :املوافق   ه1442ر�يع�الثا�ي��21:  با��زائر���حرر�  
  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف         

    يوسف�بامل�دي���               
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امل��ق�املتضمن�جدول�توز�ع�املناصب�البيداغوجية�ع���املعا�د�الوطنية�للتكو�ن�

  �لفة��بالشؤون�الدي�ية�و�وقافاملتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل

  إمام�مدرس: سلك��ئمة�رتبة
  

  دــــــــاملعا�  ت/ر
 عدد

  املناصب

01  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  الدي�ية�و�وقاف�باتنة
25  

02  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  قاف�سيدي�عقبةالدي�ية�و�و 
25  

03  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  الدي�ية�و�وقاف�البو�رة
25  

04  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  الدي�ية�و�وقاف�تم��است
25  

05  
لشؤون�املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�ا

  الدي�ية�و�وقاف�ع�ن�صا��
25  

06  

املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

 الدي�ية�و�وقاف�تلمسان

  

25  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

195 
 

07  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  ت��ي�وزوالدي�ية�و�وقاف�
25  

08  
الك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألس

  الدي�ية�و�وقاف�سعيدة
25  

09  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  الدي�ية�و�وقاف�قسنطينة
25  

10  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

  إيل��ي   الدي�ية�و�وقاف
25  

11  
�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�املع�د�الوط���للت�و 

 الدي�ية�و�وقاف�تالغمة
25  

12  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

 الدي�ية�و�وقاف�بن�داود
25  

  300  وعـــــــــــــــــــاملجم  
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــلديمقراطية�اـــــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــــا��م�ور�
  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  
  
  
  
  
  

    

�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
ّ

 إن

-�� �رقم �املرسوم ����145-66بمقت��� � 12املؤرخ � 2 املوافق�1386صفر�عام واملتعلق��1966يونيو�سنة

  ���أو�الفردي،�ال�����ـم�وضعية�املوظف�ن�املعدل�واملتمم،بتحر�ر�و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99-90و�مقت��� �عـام �رمضان �أول ��� ��1410املؤرخ �سنة��27املوافق مارس

�والواليات��1990 �املركز�ة ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �بال�سبة �وال�سي����داري �التعي�ن ��سلطة واملتعلق

  ؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري�التا�عة�ل�ا،والبلديات�وكذا�امل

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��411- 08و�مقت��� ��� ��26املؤرخ �عام �ا���ة ��1429ذي د�سم����24املوافق

� �الدي�ية��2008سنة �بالشؤون �امل�لفة �لإلدارة �املنتم�ن �باملوظف�ن �ا��اص ��سا��� �القانون واملتضمن

  و�وقاف،
�الت�- �املرسوم �و�مقت��� �رقم ��194- 12نفيذي ��� ��3املؤرخ �عام �الثانية ��1433جمادى أبر�ل��25املوافق

الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات� 2012سنة�

  العمومية�وإجرا��ا،

واملتضمن� 2000 نةمايو�س 14املوافق��1421صفر�عام� 10و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

الذي�يحدد�إطار�تنظيم��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15 و�مقت����القرار�املؤرخ�����-

�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باملوظف�ن�املنتم�ن�لإلدارة�امل�لفة�بالشؤون� املسابقات

  املعدل،الدي�ية�و�وقاف،�
  

-�� ��� �القرار�املؤرخ �عام�15و�مقت��� ��1437شوال �20املوافق �سنة �قائمة��2016يوليو �يحدد الذي

�امل�نية� �و�متحانات ��ختبارات �أساس �ع�� �املسابقات �إجراء �لتنظيم �املؤ�لة �العمومية املؤسسات

  ة�و�وقاف،لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ي

   2020د�سم���07املوافق� �ـ144ر�يع�الثا�ي��21مؤرخ�����208قرار�رقم���

 تبارات�لاللتحاق�بالتكو�ن�املتخّصصيتضمن�فتح�مسابقة�ع���أساس��خ

 رتبة�أستاذ�التعليم�القرآ�ي: لسلك�معلمي�القرآن�الكر�م�
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-�� �رقم �تحت �الوز�ر��ول �ديوان �عن �الصادرة �املراسلة �ع�� ��1211و�ناء ��� ��21املؤرخة ،�2020جوان

  . 2020/2021منصبا�بيداغوجيا�برسم�سنة��1200املتضمنة�ترخيص�است�نا�ي�لفتح�

    -�� �املوظف�ن �معلومات �وتجديد �املستوى �وتحس�ن �للت�و�ن �السنوي �القطا�� �املخطط �ع�� و�عوان�و�ناء

  .2020جو�لية��28املصادق�عليھ�بتار�خ��2020املتعاقدين�للوزارة�لسنة�
  

  :يـــــــرر�ما�يأتــــيق
  

ـــابقة�ع�ــــــ��أســــــاس��ختبــــــارات� :املــــــادة��و�ــــــ�� ـــات�فــــــتح�مســـ ـــ��تحديــــــد�كيفيـــ ��ــــــدف��ــــــذا�القــــــرار�إ�ـــ

  .آ�يرتبة�أستاذ�التعليم�القر لاللتحاق�بالت�و�ن�املتخصص�لسلك�معل���القرآن�الكر�م،�

ـــبا�: 2املــــــــادة� ـــ�ن�منصـــــ بيــــــــداغوجيا��طبقــــــــا��)50(يحــــــــدد�عــــــــدد�املناصــــــــب�املطلو�ــــــــة�شــــــــغل�ا�بخمســـــ

ـــات�لســــنة� ـــ�ن�املســــتوى�وتجديــــد�املعلومـ ـــتم�2020للمخطــــط�القطــــا���الســــنوي�للت�ــــو�ن�وتحســ ،�يــ

  .توز�ع�ا�حسب�ا��دول�امل��ق���ذا�القرار

و�ن�املتخصـــص،�لســـلك�معل�ـــ��تفـــتح�املســـابقة�ع�ـــ��أســاس��ختبـــارات�لاللتحـــاق�بــالت�:  3املــادة�

  :القرآن�الكر�م،�رتبة�أستاذ�التعليم�القرآ�ي�للم�����ن

  ا��ــائزون�ع�ــ��شــ�ادة�حفــظ�القــرآن�الكــر�م��ــامال،�ممــن�تحصــلوا�عل��ــا��عــد�الطــور�الثالــث��-

  .من�التعليم�القرآ�ي

  .أو�ا��ائزون�ع���مستوى�الثانية�ثانوي�ا��افظون�للقرآن�الكر�م��امال-

) 15(يحدد�تار�خ�اختتام�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس��ختبارات�بخمسة�عشـر�:  4املادة�

  . يوم�عمل�ابتداء�من�تار�خ�صدور�أول�إعالن�����ال��افة�املكتو�ة
  

ـــل�أو�يـــــــودع�ملـــــــف�ال���ـــــــ��ع�ـــــــ��مســـــــتوى�املعا�ـــــــد�الوطنيـــــــة�للت�ـــــــو�ن�املتخصـــــــص� :5املـــــــادة� يرســــ

  .لدي�ية�و�وقاف�املعنيةلألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة��بالشؤون�ا

  :يجب�أن�تحتوي�ملفات�ال�����ع���الوثائق��تية����������

  طلب�خطي�للمشاركة، -  

  ���ة�من�بطاقة�التعر�ف�الوطنية،�-  

  ،)الش�ادة�أو�املستوى�الدرا���(���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة��-  

  استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����،�-  

املعا�د�الوطنية�دة�حفظ�القرآن�الكر�م��امال�صا��ة�ملدة�س�ت�ن،�مسلمة�من�طرف�أحد�ش�ا�-  

  .للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف
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�عد�القبول�ال��ا�ي����املسابقة�ع���أساس��ختبارات،�يجب�ع���امل�����ن�إتمام�ملفا��م�

  :�تيةبالوثائق�

 ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية،��� -

 مستخرج�من���يفة�السوابق�العدلية�سار�ة�املفعول، -

 مستخرج�من�ش�ادة�امليالد، -

 أو�أرملة�ش�يد�عند��قتضاء،) ة(ش�ادة�تث�ت�صفة�إبن -

الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة،�مسلمتان�من�طب�ب�مختص�(ش�ادتان�طب�تان� -

 ،�)أ�لية�امل�����لشغل�املنصب�املطلوبتث�تان�

  .شمس�تان) 2(صورتان� -
    

  :تتضمن�املسابقة��ختبارات��تية: 6املادة�

  : اختبارات�كتابية�للقبول ـ�/ أ

  ).2(،�املعامل�إثنان�)2(اختبار����دراسة�نص،�املدة�ساعتان�- 1    

  ).3(املعامل�ثالثة�،�)3(اختبار����ال��بية��سالمية،�املدة�ثالث�ساعات�- 2    

  ).2(،�املعامل�إثنان�)2(اختبار����القرآن�الكر�م�ورسمھ�ومعانيھ،�املدة��ساعتان�- 3    

  : اختبار�شف���للقبول ـ�/ ب

�بال��نامج� �عالقة �ذي �موضوع �حول �ال��نة �مع �محادثة ��� �عشرون�( يتمثل �أقصا�ا �مدة ��

  .)1(دقيقة�املعامل�واحد�) 20(

  .���أحد��ختبارات�املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية�05/20ن��ل�عالمة�تقل�ع��-      

بإم�ان�امل�����ن�غ���املقبول�ن�للمشاركة����املسابقة��ع���أساس��ختبارات،�تقديم�: 7املادة�

�والرد� �الطعن ��ذا ��� � �البت �عل��ا �يجب �ال�� �التعي�ن �صالحيات �ل�ا �ال�� �السلطة �لدى   طعن

  .عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة�أيام) 05(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

و��شـــر��ـــ��ال�شـــرة�الرســـمية� �ســـري�مفعـــول��ـــذا�القـــرار�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ�التوقيـــع�عليـــھ��:8املـــادة�

  .لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  .2020د�سم���07  :ه�املوافق1442ر�يع�الثا�ي��21:��حرر�با��زائر�  

  

  دي�ية�و�وقافوز�ر�الشؤون�ال                 

    يوسف�بامل�دي���               
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امل��ق�املتضمن�جدول�توز�ع�املناصب�البيداغوجية�ع���املعا�د�الوطنية�للتكو�ن�

  املتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة��بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  أستاذ�التعليم�القرآ�ي: سلك�معلمي�القرآن�رتبة
  

  دــــــــاملعا�  ت/ر
عدد�

  ملناصبا

01  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�سعيدة
25  

02  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�قسنطينة
25  

  50  وعــــــــــــاملجم  
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــــا��م�ور�
  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف      

  
  
  
  
  
  

  

 وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،إن�  
-�� �املرسوم �بمقت��� ��145-66رقم ��صفر  ��12املؤرخ � 2 املوافق�1386عام واملتعلق��1966يونيو�سنة

  رارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي،�ال�����ـم�وضعية�املوظف�ن�املعدل�واملتمم،بتحر�ر�و�شر��عض�الق

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99-90و�مقت��� �عـام �رمضان �أول ��� ��1410املؤرخ �سنة��27املوافق مارس

�والوال �1990 �املركز�ة ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �بال�سبة �وال�سي����داري �التعي�ن ��سلطة يات�واملتعلق

  والبلديات�وكذا�املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري�التا�عة�ل�ا،

د�سم���سنة��24املوافق��1429ذي�ا���ة�عام��26املؤرخ�����411-08و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم� -

  ،واملتضمن�القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف�2008

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��194- 12و�مقت��� ��� ��3املؤرخ �عام �الثانية ��1433جمادى أبر�ل��25املوافق

الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات� 2012سنة�

  العمومية�وإجرا��ا،

واملتضمن��2000مايو�سنة� 14املوافق��1421 صفر�عام�10و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

الذي�يحدد�إطار�تنظيم��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15 و�مقت����القرار�املؤرخ�����-

�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باملوظف�ن�املنتم�ن�ل إلدارة�امل�لفة�بالشؤون�املسابقات

  املعدل،الدي�ية�و�وقاف،�
    

-�� ��� �القرار�املؤرخ �عام�15و�مقت��� ��1437شوال �20املوافق �سنة �قائمة��2016يوليو �يحدد الذي

�امل�نية� �و�متحانات ��ختبارات �أساس �ع�� �املسابقات �إجراء �لتنظيم �املؤ�لة �العمومية املؤسسات

  ة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باإلدار 

-�� �رقم �تحت �الوز�ر��ول �ديوان �عن �الصادرة �املراسلة �ع�� ��1211و�ناء ��� ��21املؤرخة ،�2020جوان

  2020/2021منصبا�بيداغوجيا�برسم�سنة��1200املتضمنة�ترخيص�است�نا�ي�لفتح�

   2020ديسمبر07 الموافق �ـ144 ر�يع�الثا�ي�����21مؤرخ209رقم�قرار�  

يتضمن�فتح�مسابقة�ع���أساس��ختبارات�لاللتحاق�بالتكو�ن�

 مؤذن :بةأعوان�امل��د�رت�لسلك املتخّصص
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�وت�-     �املستوى �وتحس�ن �للت�و�ن �السنوي �القطا�� �املخطط �ع�� �و�عوان�و�ناء �املوظف�ن �معلومات جديد

  .2020جو�لية��28املصادق�عليھ�بتار�خ��2020املتعاقدين�للوزارة�لسنة�

  

  :يقرر�ما�يأ�ي
  

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�مســـابقة�ع�ـــ��أســـاس��ختبـــارات�: املـــادة��و�ـــ��

  .لاللتحاق�بالت�و�ن�املتخصص�لسلك�أعوان�املساجد،�رتبة�مؤذن

ـــبا�: 2املـــــادة� ـــ�ن�منصــ بيـــــداغوجيا��طبقـــــا�) 50(يحـــــدد�عـــــدد�املناصـــــب�املطلو�ـــــة�شـــــغل�ا�بخمســ

،�يـتم�2020للمخطط�القطا���السنوي�للت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�وتجديـد�املعلومـات�لسـنة�

  .توز�ع�ا�حسب�ا��دول�امل��ق���ذا�القرار

ـــابقة�ع�ـــــ��أســـــاس��ختبـــــارات�لاللتحـــــاق�بـــــالت�و�ن�املتخصـــــص،:  3املـــــادة� لســـــلك��تفـــــتح�املســ

ـــافظ�ن� ـــ��ثـــــانوي�ا��ــ ـــائز�ن�ع�ـــــ��مســـــتوى��و�ــ ـــة�مـــــؤذن��للم���ـــــ��ن�ا��ــ أعـــــوان�املســـــاجد،�رتبــ

  .لنصف�القرآن�الكر�م

يحـدد�تـار�خ�اختتـام�ال��ـ�يالت��ـ��املسـابقة�ع�ـ��أسـاس��ختبـارات�بخمسـة�عشـر�:  4املادة�

  .عمل�ابتداء�من�تار�خ�صدور�أول�إعالن����ال��افة�املكتو�ة) 15(يوم�
  

ـــل�أو�يـــــودع�ملـــــف�ال���ـــــ��ع�ـــــ��مســـــتوى�املعا�ـــــد�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�املتخصـــــص� :5 املـــــادة يرســ

  .لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة��بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعنية

  :يجب�أن�تحتوي�ملفات�ال�����ع���الوثائق��تية��������������

  طلب�خطي�للمشاركة، -  

    ���ة�من�بطاقة�التعر�ف�الوطنية،�-  

  ،)الش�ادة�أو�املستوى�الدرا���(���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة��-  

  استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����،�-  

املعا�د�ش�ادة�حفظ�نصف�القرآن�الكر�م�صا��ة�ملدة�س�ت�ن،�مسلمة�من�طرف�أحد��-  

  .و�وقاف�الوطنية�للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية

 �عد�القبول�ال��ا�ي����املسابقة�ع���أساس��ختبارات،�يجب�ع���امل�����ن�إتمام�ملفا��م

  :بالوثائق��تية

 ،���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية -
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 ،السوابق�العدلية�سار�ة�املفعول مستخرج�من���يفة� -

 مستخرج�من�ش�ادة�امليالد، -

 أو�أرملة�ش�يد�عند��قتضاء،) ة(صفة�إبنش�ادة�تث�ت� -

الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة،�مسلمتان�من�طب�ب�مختص�(تان�طب��ناتش�اد -

 ،�)تث�تان�أ�لية�امل�����لشغل�املنصب�املطلوب

  .شمس�تان�)2( صورتان -
    

  :تتضمن�املسابقة��ختبارات��تية :6املادة�

  : اختبارات�كتابية�للقبول ـ� /أ

  ).2(،�املعامل�إثنان�)2(ر����دراسة�نص،�املدة�ساعتان�اختبا-1

  . )3( ثالثة�،�املعامل)3( ساعات�ثالث�سالمية،�املدة��ال��بيةاختبار����-  2

ثالثة��،�املعامل)2( املدة�ساعتان اختبار����كتابة�نص�من�القرآن�الكر�م�وفق�الرسم�العثما�ي،-3

)2(.  

  : اختبار�شف���للقبول ./ ب

 � ��� �بال��نامجيتمثل �عالقة �ذي �موضوع �حول �ال��نة �مع �عشرون�( محادثة �أقصا�ا �مدة ��

  .)1(دقيقة�املعامل�واحد�) 20(

  .���أحد��ختبارات�املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��05/20ل�عالمة�تقل�عن���-      
  

��خت :7ادةـــــــامل �أساس �ع�� � �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بارات،�بإم�ان

  تقديم�طعن�لدى�السلطة�ال���ل�ا�صالحيات�التعي�ن�ال���يجب�عل��ا�البت�����ذا�الطعن�والرد�

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�

و��شـر��ـ��ال�شـرة�الرسـمية� �سري�مفعول��ـذا�القـرار�ابتـداء�مـن�تـار�خ�التوقيـع�عليـھ  :8املادة�

  .ارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقافلوز 
  

  .2020د�سم���07  :املوافق� ه1442ر�يع�الثا�ي��21: حرر�با��زائر����� 

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                           

    يوسف�بامل�دي���               
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 المعاهد الوطنية للتكوينعلى غوجية الملحق المتضمن جدول توزيع المناصب البيدا

  لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة  بالشؤون الدينية واألوقاف المتخصص

  مؤذن :سلك أعوان المساجد رتبة
  

 دـــــــــــــــاملعا�  ت/ر
عدد�

 املناصب

01  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

 الدي�ية�و�وقاف�باتنة
25 

02  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�

 الدي�ية�و�وقاف�بن�عودة
25 

 50 وعــــــــــــاملجم  
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  ـــــــــــــــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــة�الشعبيـــــ

  افـــــــــــــــــــــــــــــــة�و�وقـــــــــــــــــــؤون�الدي�يــــــــوزارة�الش

  

  

  

  

  

  

�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
ّ

 إن

-�� � �رقم �املرسوم ����145-66بمقت��� �� 12املؤرخ � 2 املوافق�1386صفر�عام واملتعلق��1966يونيو�سنة

  �عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي،�ال�����ـم�وضعية�املوظف�ن�املعدل�واملتمم،�بتحر�ر�و�شر 

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99-90و�مقت��� �عـام �رمضان �أول ��� ��1410املؤرخ �سنة��27املوافق مارس

�املركز �1990 ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �بال�سبة �وال�سي����داري �التعي�ن ��سلطة �والواليات�واملتعلق �ة

  والبلديات�وكذا�املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري�التا�عة�ل�ا،

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��411- 08و�مقت��� ��� ��26املؤرخ �عام �ا���ة ��1429ذي د�سم����24املوافق

� �الدي�ية��2008سنة �بالشؤون �امل�لفة �لإلدارة �املنتم�ن �باملوظف�ن �ا��اص ��سا��� �القانون واملتضمن

  و�وقاف،

-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��194- 12و�مقت��� ��� ��3املؤرخ �عام �الثانية ��1433جمادى أبر�ل��25املوافق

الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات� 2012سنة�

  العمومية�وإجرا��ا،

واملتضمن��2000مايو�سنة� 14املوافق��1421صفر�عام��10و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

الذي�يحدد�إطار�تنظيم��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15 و�مقت����القرار�املؤرخ�����-

�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�باملوظف�ن�امل نتم�ن�لإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�املسابقات

  املعدل،الدي�ية�و�وقاف،�
  

الــــــذي�يحــــــدد�قائمــــــة��2016يوليــــــو�ســــــنة�20املوافــــــق��1437شــــــوال�عــــــام�15و�مقت�ــــــ���القــــــرار�املــــــؤرخ��ــــــ���-

املؤسســــــات�العموميــــــة�املؤ�لــــــة�لتنظــــــيم�إجــــــراء�املســــــابقات�ع�ــــــ��أســــــاس��ختبــــــارات�و�متحانــــــات�امل�نيــــــة�

  باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،لاللتحاق�باألسالك�ا��اصة�

   م2020د�سم����07 املوافق ه1442 ر�يع�الثا�ي�21مؤرخ�����210رقم� قرار

  يتضمن�فتح�مسابقة�ع���أساس��ختبارات�لاللتحاق�بالتكو�ن�املتخّصص
رتبة�قيم�:املساجدلسلك�أعوان�  
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،�2020جـــــوان��21املؤرخــــة��ـــــ���1211و�نــــاء�ع�ـــــ��املراســــلة�الصـــــادرة�عــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�تحــــت�رقـــــم��-

  2020/2021منصبا�بيداغوجيا�برسم�سنة��1200املتضمنة�ترخيص�است�نا�ي�لفتح�

ســـتوى�وتجديـــد�معلومـــات�املـــوظف�ن�و�عـــوان�و�نـــاء�ع�ـــ��املخطـــط�القطـــا���الســـنوي�للت�ـــو�ن�وتحســـ�ن�امل�-   

  .2020جو�لية��28املصادق�عليھ�بتار�خ��2020املتعاقدين�للوزارة�لسنة�

  :يقرر�ما�يأ�ي  

    

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�مســـابقة�ع�ـــ��أســـاس��ختبـــارات�:  املـــادة��و�ـــ�

  .لاللتحاق�بالت�و�ن�املتخصص�لسلك�أعوان�املساجد،�رتبة�قيم

ـــبا�: 2املـــــادة� ـــ�ن�منصــ بيـــــداغوجيا��طبقـــــا�) 50(يحـــــدد�عـــــدد�املناصـــــب�املطلو�ـــــة�شـــــغل�ا�بخمســ

،�يـتم�2020للمخطط�القطا���السنوي�للت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�وتجديـد�املعلومـات�لسـنة�

  .توز�ع�ا�حسب�ا��دول�امل��ق���ذا�القرار

ـــابقة�ع�ـــــ��أســـــاس��ختبـــــارات�لاللتحـــــاق�بـــــالت�و�ن�ا:  3املـــــادة� ملتخصـــــص،�لســـــلك�تفـــــتح�املســ

أعــــوان�املســــاجد،�رتبــــة�قــــيم�للم���ــــ��ن�ا��ــــائز�ن�ع�ــــ��مســــتوى�الرا�عــــة�متوســــط�ا��ــــافظ�ن�

  .نصف�القرآن�الكر�م

يحـدد�تـار�خ�اختتـام�ال��ـ�يالت��ـ��املسـابقة�ع�ـ��أسـاس��ختبـارات�بخمسـة�عشـر�:  4املادة�

  . عمل�ابتداء�من�تار�خ�صدور�أول�إعالن����ال��افة�املكتو�ة) 15(يوم�
  

ـــل�أو�يـــــودع�ملـــــف�ال���ـــــ��ع�ـــــ��مســـــتوى�املعا�ـــــد�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�املتخصـــــص� :5املـــــادة� يرســ

  .لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة��بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعنية

  :يجب�أن�تحتوي�ملفات�ال�����ع���الوثائق��تية��������������

  طلب�خطي�للمشاركة، -  

  ة،���ة�من�بطاقة�التعر�ف�الوطني�-  

  ،)الش�ادة�أو�املستوى�الدرا���(���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة��-  

  استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����،�- 

ـــلمة�مــــــن�طــــــرف�أحــــــد��-  املعا�ــــــد�شــــــ�ادة�حفــــــظ�نصــــــف�القــــــرآن�الكــــــر�م�صــــــا��ة�ملــــــدة�ســــــ�ت�ن�مســـ

  .ي�ية�و�وقافالوطنية�للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الد

ــا��م� ـــام�ملفــ ـــابقة�ع�ــــ��أســــاس��ختبــــارات،�يجــــب�ع�ــــ��امل���ــــ��ن�إتمـ �عــــد�القبــــول�ال��ــــا�ي��ــــ��املسـ

  :بالوثائق��تية
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 ���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية، -

 مستخرج�من���يفة�السوابق�العدلية�سار�ة�املفعول، -

 مستخرج�من�ش�ادة�امليالد، -

 أو�أرملة�ش�يد�عند��قتضاء،) ة(ث�ت�صفة�إبنش�ادة�ت -

الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة،�مسلمتان�من�طب�ب�مختص�(ش�ادتان�طب�تان� -

 ،)تث�تان�أ�لية�امل�����لشغل�املنصب�املطلوب

  .شمس�تان) 2(صورتان� -
      

  :تتضمن�املسابقة��ختبارات��تية: 6املادة�

  : اختبارات�كتابية�للقبول ـ�/ أ

  ).2(،�املعامل�إثنان�)2(اختبار����دراسة�نص،�املدة�ساعتان�-  1

  ).3(،�املعامل�ثالثة�)2(اختبار����ال��بية��سالمية،�املدة�ساعتان�-2

،�املعامل�)2(اختبار����كتابة�نص�من�القرآن�الكر�م�وفق�الرسم�العثما�ي،�املدة�ساعتان�-3

  ).2(إثنان�

  : اختبار�شف���للقبول ـ�/ ب

�� ��� �بال��نامجيتمثل �عالقة �ذي �موضوع �حول �ال��نة �مع �عشرون�( محادثة �أقصا�ا �مدة ��

  .)1(دقيقة�املعامل�واحد�) 20(

  .���أحد��ختبارات�املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��05/20ل�عالمة�تقل�عن���-      
  

� ��ختبارات، :7املادة �أساس �ع�� � �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن �بإم�ان

�الطعن� ��ذا ��� � �البت �عل��ا �يجب �ال�� �التعي�ن �صالحيات �ل�ا �ال�� �السلطة �لدى �طعن تقديم

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(والرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

�ســـري�مفعـــول��ـــذا�القـــرار�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ�التوقيـــع�عليـــھ�و��شـــر��ـــ��ال�شـــرة�الرســـمية���:8املـــادة�

  .لشؤون�الدي�ية�و�وقافلوزارة�ا
  

  . 2020د�سم���07 :املوافق    ه1442ر�يع�الثا�ي��21:  با��زائر���حرر�  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                           

  يوسف�بامل�دي��  
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الوطنية�للتكو�ن��امل��ق�املتضمن�جدول�توز�ع�املناصب�البيداغوجية�ع���املعا�د

  املتخصص�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة��بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  قيم: سلك�أعوان�املساجد�رتبة
  

 دـــــــــــــــــاملعا�  ت/ر
عدد�

 املناصب

01  
املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�

 الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�ت��ي�وزو
25 

02  
الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�املع�د�

 الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�بن�عودة
25 

 50 وعـــــــــــــــــاملجم  
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  ــــــــــــــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــة�الشعبيــــــ

  افـــــــــــــــــــــــــــــــة�و�وقـــــــــــــــــــؤون�الدي�يــــــــوزارة�الش

  

  

  

  

  

  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
   2020يونيــو�عــام��23املوافــق�1441املــؤرخ��ــ��أول�ذي�القعــدة�عــام��163-20بمقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  ن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،املعدل�واملتمم،و�املتضم

�1989يونيــو�ســنة��27املوافــق��1409ذي�القعــدة�عـام��23املــؤرخ��ــ���99-89و�مقت�ـ���املرســوم�التفيــذي�رقـم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

يـــو�ســــنة�يون�28املوافـــق��1421عـــام��ر�يـــع��ول �25املـــؤرخ��ــــ���146-2000ز�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

  واملتضمن�تنظيم��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل�واملتمم،�2000

واملتضـــمن��2000مـــايو�ســـنة��14املوافـــق��1421عـــام��صـــفر �10املـــؤرخ��ـــ��املشـــ��ك�و�مقت�ـــ���القـــرار�الـــوزاري�-

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

واملتضـــــمن�إ�شـــــاء��2020مـــــارس�ســـــنة��8املوافـــــق��1441رجـــــب�عــــام��13املـــــؤرخ��ـــــ���40و�مقت�ــــ���القـــــرار�رقـــــم�-

  .ال�يئة�العلمية�الثقافية�و�حدد�م�اماه�و�شكيل��ا�وس���ا

  :يــــــــرر�مايأتــــــيق

رجـب��13املـؤرخ��ـ���40مـن�القـرار�رقـم����5ـدف��ـذا�القـرار�إ�ـ���عـديل�أح�ـام�املـادة�: املادة��و��

واملتضـمن�إ�شــاء�ال�يئـة�العليمـة�الثقافيـة�و�حـدد�م�ام�ــا� 2020مـارس�سـنة��8املوافـق��1441عـام�

  .و�شكيل��ا�وس���ا
  

ـــام�:2املــــادة� ـــن�القـــــرار�رقــــم��5املــــادة���عـــــدل�أح�ــ ـــام��13املـــــؤرخ��ـــــ���40مــ �8املوافـــــق� 1441رجــــب�عــ

  :واملذ�ور�أعاله،�وتحرر�ع���النحو���ي�2020مارس�سنة�

  :�ا�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�أو�ممثلھ�منت�ش�ل�ال�يئة،ال���يرأس: 5املادة�"  

  .مدير�التوجيھ�الدي���والتعليم�القرآ�ي -  

  .مدير�الثقافة��سالمية -  

   م2020د�سم����27 املوافق ه1442 جمادى��و�� 12مؤرخ�����247رقم� قرار

�2020مارس�سنة��8املوافق��1441ام�رجب�ع�13املؤرخ������40عدل�القرار�رقم�
 واملتضمن�إ�شاء�ال�يئة�العلمية�الثقافية�و�حدد�م�م�ا�و�شكيلن��ا�وس���ا
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  .مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى  -  

  .مدير�الدراسات�القانونية�والتعاون  -  

  .مدير��وقاف�والز�اة�وا����والعمرة -  
  

مــن�ذوي�الكفــاءات�العلميــة�و�ختصــاص��ــ��شــ����كمــا�تضــم�ال�يئــة�أيضــا،إطارات�القطــاع  

  ."املجاالت�والعلوم،ال�سيما�تلك�ال���ل�ا�عالقة�بال�شاطات�العلمية�والثقافية

  )....البا���بدون��غي��....(
  

  .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3املادة�
  

  . 2020د�سم����27ه�املوافق�1442جمادى��و���عام��12 حرر�با��زائر����������������������

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  يوسف�بامل�دي    
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  القرارت والمقررات الفردية
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  الفصل الثالث

القرارت والمقررات الفردية
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
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  ت�ليف�السيد�مرابطي�سليمانيتضمن�

  ب�سي���مدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية��شار
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20رئا�ـ���رقـم�و�مقت����املرسوم�ال-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الشؤون�الدي�ية،�الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر 

   1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25افـــــق�املو �1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

   2000يوليـــــو�ســـــنة��26املوافـــــق��1421ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عـــــام��24املـــــؤرخ��ـــــ���200-2000و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�-

  وقاف����الوالية�وعمل�ا،الذي�يحدد�قواعد�تنظيم�مصا���الشؤون�الدي�ية�و� 

الصادرة�عن�ديوان�الوز�ر��ول�واملتضـمنة�تبليـغ��2020نوفم����23املؤرخة�����3660و�ناء�ع���املراسلة�رقم�-

  إ��اء�م�ام�السيد�بن�عودة�بل�وان�بصفة�مدير�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية��شار،

تضـــمن��عيــ�ن�الســـيد�مرابطــي�ســـليمان�بصــفة�رئـــ�س�امل�2016مــارس��07املــؤرخ��ـــ���05و�نــاء�ع�ـــ��القــرار�رقـــم�-

  مص��ة�املستخدم�ن�والوسائل�واملحاسبة�بمدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية��شار،
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  :يقرر�مايأ�ي
  

  �وقــــــــاف ب�ســـــــي���مدير�ـــــــة�الشـــــــؤون�الدي�يـــــــة�و�رابطــــــــي�ســـــــليمانم الســـــــيدي�لـــــــف��:املـــــــادة��و�ـــــــ�

  .لوالية��شار�

  

  .ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�عليھاملقرر �سري�مفعول��ذا� :2ادة�ــــــــــــــاملـ
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف   

  يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  ية�و�وقافالشؤون�الدي� وزارة
  

  
  

  2020د�سم����08: مؤرخ���� 212 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

  ت�ليف�السيد�أحمد�بن�ديمراديتضمن�

  ب�سي���مدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�تلمسان
         

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،���
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427م�جمــادى�الثانيــة�عــا�19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8ملـؤرخ��ـ��ا�39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

الــذي��1990يوليـو�سـنة��25املوافـق��1411محـرم�عــام��3املـؤرخ��ـ���226-90و�قت�ـ���املرسـوم�التنفيـذي�رقــم�-

  يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

   2000يوليـــــو�ســـــنة��26املوافـــــق��1421ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عـــــام��24املـــــؤرخ��ـــــ���200-2000و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�-

  وعمل�ا،الذي�يحدد�قواعد�تنظيم�مصا���الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����الوالية�

الصادرة�عن�ديوان�الوز�ر��ول�واملتضـمنة�تبليـغ��2020نوفم����23املؤرخة�����3660و�ناء�ع���املراسلة�رقم�-

  إ��اء�م�ام�السيد�ع�����نو�صر�بصفة�مدير�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�تلمسان،

أحمـد�بـن�ديمـراد�بصـفة�رئـ�س�املتضمن��عي�ن�السـيد��1994د�سم���05املؤرخ�����327و�ناء�ع���القرار�رقم�-

  مص��ة�املستخدم�ن�والوسائل�واملحاسبة�بمدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�تلمسان،
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  :يــــيقرر�مايأت
  

  ب�ســــــي���مدير�ــــــة�الشـــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقـــــــاف��أحمـــــــد�بــــــن�ديمـــــــراد الســــــيدي�لــــــف��:املــــــادة��و�ـــــــ�

  .لوالية�تلمسان�

  

  .ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�عليھاملقرر مفعول��ذا���سري  :2ادة�ــــــــــــــــاملـ
  

  

 

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف   

  يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  وقافالشؤون�الدي�ية�و�  وزارة
  
  

  2020د�سم����08: مؤرخ����   213 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

  ت�ليف�السيد�محمد�غرازيتضمن�

  ب�سي���مدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�ميلة
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،������
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441الثانيـة�عـام�جمـادى��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

   1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90لتنفيـــــذي�رقـــــم�و�قت�ـــــ���املرســـــوم�ا-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  ة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،املحدد�لقائم

   2000يوليـــــو�ســـــنة��26املوافـــــق��1421ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عـــــام��24املـــــؤرخ��ـــــ���200-2000و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�قواعد�تنظيم�مصا���الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����الوالية�وعمل�ا،

الصادرة�عن�ديوان�الوز�ر��ول�واملتضـمنة�تبليـغ��2020نوفم����23املؤرخة��������3660املراسلة�رقم�و�ناء�ع-

  إ��اء�م�ام�السيد�مسعود�بو��و�جة�بصفة�مدير�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�ميلة،

رئــــ�س� املتضــــمن��عيــــ�ن�الســــيد�محمــــد�غــــراز�بصــــفة�2019ســــ�تم���05املــــؤرخ��ــــ���156و�نــــاء�ع�ــــ��القــــرار�رقــــم�-

  مص��ة�املستخدم�ن�والوسائل�واملحاسبة�بمدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�ميلة،
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  :يقـــــــــــــــــــــــــــررما�يأ�ي
  

  ب�ســـــــــــي���مدير�ـــــــــــة�الشـــــــــــؤون�الدي�يـــــــــــة�و�وقـــــــــــاف�محمـــــــــــد�غـــــــــــراز الســـــــــــيدي�لـــــــــــف��:املـــــــــــادة��و�ـــــــــــ�

  .لوالية�ميلة�

  

  .ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�عليھاملقرر�ذا��سري�مفعول�� :2ادة�ــــــــــــاملـ
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف   

       يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  فالشؤون�الدي�ية�و�وقا وزارة
  
  

  2020د�سم����08: ����مؤرخ�214 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

  ت�ليف�السيد�الطيب�زرافتيتضمن�

  ب�سي���مدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�سعيدة
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2005ة�يوليــو�ســن15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441عـام�جمـادى�الثانيـة��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

   1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90رقـــــم�و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  ف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،املحدد�لقائمة�الوظائ

   2000يوليـــــو�ســـــنة��26املوافـــــق��1421ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عـــــام��24املـــــؤرخ��ـــــ���200-2000و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�قواعد�تنظيم�مصا���الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����الوالية�وعمل�ا،

الصادرة�عن�ديوان�الوز�ر��ول�واملتضـمنة�تبليـغ��2020نوفم����23املؤرخة�����3660سلة�رقم�و�ناء�ع���املرا-

  إ��اء�م�ام�السيد�أحمد�منادي�بصفة�مدير�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�سعيدة،

املتضـــمن��عيـــ�ن�الســـيد�الطيـــب�زراقـــت�بصـــفة�رئـــ�س��2017أكتـــو�ر�05املـــؤرخ��ـــ���87و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�رقـــم�-

  ة�املستخدم�ن�والوسائل�واملحاسبة�بمدير�ة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�سعيدة،مص��
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  :يقرر�مايأ�ي
  

  ب�ســــــــي���مدير�ــــــــة�الشــــــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــاف��الطيــــــــب�زراقــــــــت الســــــــيدي�لــــــــف��:املــــــــادة��و�ــــــــ�

  .لوالية�سعيدة��

  

  .لتوقيع�عليھابتداء�من�تار�خ�ااملقرر��سري�مفعول��ذا� :2ادة�ــــــــــــــــاملـ
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف  

       يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�  

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة    
  

  2020أكتو�ر�06 :�� مؤرخ 166 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20الرئا����رقم��و�مقت����املرسوم-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام���3ــــــ���املـــــــؤرخ�228-90املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــذي�رقـــــــم�

الذي�يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�وظـائف�عليـا�

  ���الدولة،

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتمملق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولةواملتع

  1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،�

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90قــــم�و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�ر -

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  ذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،ال

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  واملتضمن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،

رة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــمنة�الصـــــاد�2020ســـــ�تم����23ـــــ��املؤرخـــــة��2833و�موجـــــب�املراســـــلة�رقـــــم�-

  ،بالنيابة مدير�التكو�ن�وتحس�ن�املستوى بصفة��كمال�الدين�قاري املوافقة�ع���اق��اح��عي�ن�السيد�
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  :يقرر�مايأ�ي
  

  النيابـــةب التكـــو�ن�وتحســـ�ن�املســـتوى مـــدير� ةبصـــف كمـــال�الـــدين�قـــاري  الســـيدعـــ�ن�� :املـــادة��و�ـــ�

  .ملدة�سنة�قابلة�للتجديد 

  

ــــــااملـ ـــاف�ب�نفيـــــذ��ـــــذا�املقـــــرر،��مـــــ�ن�ي�لـــــف�الســـــيد� :2دة�ـ ـــة�و�وقــ   العـــــام�بـــــوزارة�الشـــــؤون�الدي�يــ

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ�
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف   

       يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة    
  

  2020أكتو�ر�06 :�� مؤرخ 169 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19ؤرخ��ــ��املــ�03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و�مقت�ــ���-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ــــــ���228-90املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــذي�رقـــــــم�

ظـائف�عليـا�الذي�يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�و 

  ���الدولة،

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

   1990يـــــو�ســــــنة�يول�25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  ت�العمومية،املعدل�واملتمم،املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئا

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  ن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،واملتضم

الصــــادرة�عــــن�ديــــوان�الــــوز�ر��ول�واملتضــــمنة��2020ســــ�تم���23املؤرخــــة��ــــ����2833و�موجــــب�املراســــلة�رقــــم�-

  ، دراسات�بالنيابةبصفة�مدير���سم��ة�مخالدياملوافقة�ع���اق��اح��عي�ن�السيدة�
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  :يقرر�مايأ�ي
  

ملــــــدة�ســــــنة�قابلــــــة� بالنيابــــــةدراســــــات�مــــــدير� ةبصــــــف ســــــم��ة�مخالــــــدي ةالســــــيد�عــــــ�ن��:�و�ــــــ��املــــــادة

  .للتجديد

  

ــــــاملـ ـــاف�ب�نفيـــــذ��ـــــذا�املقـــــرر،��مـــــ�ن�ي�لـــــف�الســـــيد� :2دة�اـ ـــة�و�وقــ   العـــــام�بـــــوزارة�الشـــــؤون�الدي�يــ

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ�
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف   

       يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�  

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  2020أكتو�ر��06 :�� مؤرخ 170 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابة يتضمن
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،����������
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441ول�ذي�القعدة�عام�املؤرخ����أ�163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة� 25املوافـــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ـــــــ���228-90املعـــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم�

الذي�يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�وظـائف�عليـا�

  ���الدولة،

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتمموالعسكر�ة�للدولةواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�

  1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  �ية،الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  واملتضمن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،

نة�الصـــــادرة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــم�2020ســـــ�تم���23املؤرخـــــة��ـــــ���2833و�موجـــــب�املراســـــلة�رقـــــم�-

  ،بالنيابة نائب�مدير�الز�اة بصفة�ضيفمحمد�املوافقة�ع���اق��اح��عي�ن�السيد�
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  :مايأتـــي�يقـــــــــــــــــــــــــــرر 
  

  بالنيابــــــــــــــــة� دير�الز�ــــــــــــــــاةمــــــــــــــــ نائــــــــــــــــب ةبصــــــــــــــــف�ضــــــــــــــــيف�محمــــــــــــــــد الســــــــــــــــيد�عــــــــــــــــ�ن��:املــــــــــــــــادة��و�ــــــــــــــــ�

  .ملدة�سنة�قابلة�للتجديد

  

ـــاف�ب�نفيـــــذ��ـــــذا�املقــــــرر،��ي�لـــــف�الســـــيد��مـــــ�ن�العـــــام�بـــــوزارة :2املــــــادة� ـــة�و�وقــ   الشـــــؤون�الدي�يــ

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ�
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف          

    يوسف�بامل�دي�                                   
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة    
  
  

  2020د�سم����08 :�� مؤرخ 217 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،��������
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427ثانيــة�عــام�جمــادى�ال�19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســـنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07 و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ــــــ���228-90املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــذي�رقـــــــم�

الذي�يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�وظـائف�عليـا�

  ،���الدولة

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

  1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  حدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،الذي�ي�

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  املتمم،املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�و 

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  كز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،واملتضمن�تنظيماإلدارة�املر 

الصـــــادرة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــمنة��2020نـــــوفم����26املؤرخـــــة��ـــــ���3737و�موجـــــب�املراســـــلة�رقـــــم�-

  ، نائب�مدير�إستمثار��مالك�الوقفية�بالنيابةبصفة���فؤاد�طل��املوافقة�ع����عي�ن�السيد�
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  :ـررما�يأ�ييقــــــــــــــــــــــــــ
  

   بالنيابــــةإســــتمثار��مــــالك�الوقفيــــة�نائــــب�مــــدير� ةبصــــف�فــــؤاد�طل�ــــ� الســــيد�عــــ�ن��:املــــادة��و�ــــ�

  .ملدة�سنة�قابلة�للتجديد

  

  العــام�بــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف�ب�نفيــذ��ــذا�املقــرر،��مــ�ن�ي�لــف�الســيد� :2ادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـ

  .لھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ�الذي��سري�مفعو 
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف   

       يوسف�بامل�دي������                
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  
  

  2020د�سم����08 :�� مؤرخ 218 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  ية،القانون��سا����العام�للوظيفة�العموم

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ــــــ���228-90ذي�رقـــــــم�املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــ

الذي�يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�وظـائف�عليـا�

  ���الدولة،

��2020ايـر�سـنة�ف��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

  1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،�

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-��90املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�و�مقت�ــــ�-

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

  

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  واملتضمن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،

الصـــــادرة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــمنة��2020نـــــوفم������26املؤرخـــــة��ـــــ�3737و�موجـــــب�املراســـــلة�رقـــــم�-

  ، نائب�مدير�التعاون�بالنيابةبصفة���محمد�سايباملوافقة�ع����عي�ن�السيد�
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  :يقـــــــــــــــــــــــــــررما�يأ�ي
  

ملــــدة�ســـنة�قابلــــة��نائـــب�مــــدير�التعـــاون�بالنيابــــة ةبصــــف�محمــــد�ســـايب الســــيد�عـــ�ن��:املـــادة��و�ــــ�

  .جديدللت

  

ـــاف�ب�نفيـــــذ��ـــــذا�املقــــــرر،��مـــــ�ن�ي�لـــــف�الســـــيد� :2املــــــادة� ـــة�و�وقــ   العـــــام�بـــــوزارة�الشـــــؤون�الدي�يــ

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ�
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف    

           يوسف�بامل�دي������                 
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

  2020د�سم����08 :�� مؤرخ 220 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-�07ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و�مقت-

  1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ــــــ���228-90املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــذي�رقـــــــم�

ن�وظـائف�عليـا�الذي�يحدد�كيفية�منح�املرتبات�ال���نطبق�ع���املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـو �

  ���الدولة،

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

  1990يوليــــــو�ســــــنة� 25املوافــــــق��1411محــــــرم�عــــــام��3املــــــؤرخ��ــــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســــــوم�التنفيــــــذي�رقــــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،�

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  تضمن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،وامل

الصـــــادرة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــمنة��2020نـــــوفم����26املؤرخـــــة��ـــــ���3737و�موجـــــب�املراســـــلة�رقـــــم�-

  ، مدير��وقاف�والز�اة�وا����والعمرة�بالنيابةبصفة��بوز�ان�أمحمداملوافقة�ع����عي�ن�السيد�
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  :ــــــــــــــــــــــــــرر يقـ
  

�بالنيابـة باألوقـاف�والز�ـاة�وا��ـ��والعمـرة�مـدير� ةبصـف�بوز�ان�محمد� السيد�ع�ن��:املادة��و��

  .ملدة�سنة�قابلة�للتجديد

  

  العـــام�بـــوزارة�الشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقـــاف�ب�نفيـــذ��ـــذا�املقـــرر،�مـــ�ن�ي�لـــف�الســـيد� :2ادة�ــــــــــــــــــــــــــــامل

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ� 
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف     

           يوسف�بامل�دي������                 
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  و�وقاف�الشؤون�الدي�ية وزارة
  

  2020د�سم����08 :�� مؤرخ 221 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�
           

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،�
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  ����العام�للوظيفة�العمومية،القانون��سا

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ــــــ���228-90املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــذي�رقـــــــم�

الذي�يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�وظـائف�عليـا�

  ���الدولة،

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441ة�عـام�جمـادى�الثانيـ�8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،،�املتممواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

   1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  املعدل،واملتمم،الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،

�1990يوليــــو�ســـــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409لقعـدة�عـام�ذي�ا�23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000و�مقت�ــــــ���املرســــــوم�رقــــــم�-

  واملتضمن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،

الصـــــادرة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــمنة��2020نـــــوفم����26املؤرخـــــة��ـــــ���3736ســـــلة�رقـــــم�و�موجـــــب�املرا-

  ، م�لف�بالدراسات�والت��يص�بالنيابةبصفة���خديجة�عدةاملوافقة�ع����عي�ن�السيدة�
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  :يقـــــــــــــــــــــــــــررما�يأ�ي
  

   بالنيابــــــةت�والت��ــــــيص�م�لــــــف�بالدراســــــا ةبصــــــف�خديجــــــة�عــــــدةة��الســــــيد�عــــــ�ن��:املــــــادة��و�ــــــ�

  .ملدة�سنة�قابلة�للتجديد

  

ـــاف�ب�نفيـــــذ��ـــــذا�املقــــــرر،��مـــــ�ن�ي�لـــــف�الســـــيد� :2املــــــادة� ـــة�و�وقــ   العـــــام�بـــــوزارة�الشـــــؤون�الدي�يــ

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ�
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف          

     دييوسف�بامل��                                   
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

  2020د�سم���: ����مؤرخ 234 رر�رقمـــــــــــــــــــــقم

 لنيابةالتعي�ن����وظيفة�عليا�بايتضمن�

        

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،���������
املتضــمن��2005يوليــو�ســنة�15املوافــق��1427جمــادى�الثانيــة�عــام��19املــؤرخ��ــ���03-06بمقت�ــ����مــر�رقــم�-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2020يونيـو�سـنة��23املوافق��1441املؤرخ����أول�ذي�القعدة�عام��163-20و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

  واملتمم،�،�املعدلاملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���305-07و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

   1990يوليـــــــو�ســـــــنة��25املوافــــــق��1411محـــــــرم�عـــــــام��3املـــــــؤرخ��ــــــ���228-90املعــــــدل�للمرســـــــوم�التنفيــــــذي�رقـــــــم�

يحدد�كيفيـة�مـنح�املرتبـات�ال�ـ��نطبـق�ع�ـ��املـوظف�ن�و�عـوان�العمـومي�ن�الـذين�يمارسـون�وظـائف�عليـا��الذي

  ���الدولة،

�2020ف��ايـر�سـنة��2املوافـق��1441جمـادى�الثانيـة�عـام��8املـؤرخ��ـ���39-20و�مقت����املرسوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  ،تمم،�املواملتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�للدولة

  1990يوليـــــو�ســــــنة��25املوافـــــق��1411محـــــرم�عـــــام��3املـــــؤرخ��ـــــ���226-90و�قت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�-

  الذي�يحدد�حقوق�العمال�الذين�يمارسون�وظائف�عليا����الدولة�وواجبا��م،املعدل،واملتمم،�

�1990و�ســـــنة�يوليــــ�25املوافـــــق��1411محـــــرم�عــــام��3املـــــؤرخ��ــــ���227-90و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيـــــذي�رقــــم�-

  املحدد�لقائمة�الوظائف�العليا����الدولة��عنوان��دارة�واملؤسسات�وال�يئات�العمومية،املعدل�واملتمم،

�1989يونيـو�سـنة��27املوافـق��1409ذي�القعـدة�عـام��23املؤرخ�����99-89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،

  

�2000يونيــــــو�ســــــنة��28املوافــــــق��1421ر�يــــــع��ول�عــــــام��25املــــــؤرخ��ــــــ���146-2000ســــــوم�رقــــــم�و�مقت�ــــــ���املر -

  واملتضمن�تنظيماإلدارة�املركز�ة����الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل�واملتمم،

الصـــــادرة�عـــــن�ديـــــوان�الـــــوز�ر��ول�واملتضـــــمنة��2020نـــــوفم����26املؤرخـــــة��ـــــ���3737و�موجـــــب�املراســـــلة�رقـــــم�-

  ، مف�ش�باملف�شية�العامة�بالنيابةبصفة���عبد�القادر�جلطيعي�ن�السيد�املوافقة�ع����
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  :يقـــــــــــــــــــــــــــررمايأتــي
  

ملـدة�سـنة��بالنيابـةش�باملف�شـية�العامـة��فـم ةبصـف�عبـد�القـادر�جلطـي السيد�ع�ن��:املادة��و��

  .قابلة�للتجديد

  

ـــــامل   لعــــام�بــــوزارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف�ب�نفيــــذ��ــــذا�املقــــرر،ي�لــــف�الســــيد��مــــ�ن�ا :2ادة�ــــــــــــــ

  .الذي��سري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھ��
  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف     

           يوسف�بامل�دي������                 
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

    الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة  

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020س�تم����01 :��مؤرخ� 68 رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  التعي�ن����املنصب�العا��يتضمن�
  

  

�مــــالك���ــــ�يل�كتــــب�مرئــــ�س��ــــ��املنصــــب�العــــا����وشســــليم�زمــــام الســــيد�عــــ�ن��:املــــادة��و�ــــ�

ملدير�ـــــة�الفرعيـــــة���صـــــر��مـــــالك�الوقفيـــــة�بمدير�ـــــة��وقـــــاف�والز�ـــــاة�وا��ـــــ��والعمـــــرة�ا�الوقفيـــــة

   .و���يل�ا�ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�ع����ذا�القرار

  

ـــــاملـ ـــھ�مــــن�ز�ــــادة�اســــتداللية� :2ادة�ـــــــــ ـــــ��ســــتفيد�املع�ــــ��إ�ــــ��جانــــب�الراتــــب�برت�تـ نقطــــة��195تقــــدر�بــــــ

  .�عنوان�شغل�املنصب�العا���08موافقة�للمستوى�
  

ـــة�واملحاســــــبة�ب�نفيــــــذ�: 3ادة�ــــــــــــــــــــامل ـــدير�امل��انيـــ ـــدير�املســــــتخدم�ن�ونائــــــب�مـــ   ي�لــــــف��ــــــل�مــــــن�نائــــــب�مـــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــــــــعن�الوز��������������������                                   ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������������������������������

  محمد�سعادو���                                                              
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــاطية�الديمقر ــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020 س�تم���01 :��مؤرخ� 69 رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  التعي�ن����املنصب�العا��يتضمن�
  

  

متا�عــــة�جمــــع�كتــــب�مرئــــ�س��ــــ��املنصــــب�العــــا����يــــل�بــــوع��عبــــد�ا��ل الســــيد�عــــ�ن��:املــــادة��و�ــــ�

ابتـداء�مـن�تـار�خ��املدير�ـة�الفرعيـة�للز�ـاةبمدير�ـة��وقـاف�والز�ـاة�وا��ـ��والعمـرة�و�توز�ع�ـا� الز�اة

   .التوقيع�ع����ذا�القرار

  

ــــاملـ نقطـــة��195ة�تقـــدر�بــــــــــ��ســـتفيد�املع�ـــ��إ�ـــ��جانـــب�الراتـــب�برت�تـــھ�مـــن�ز�ـــادة�اســـتداللي :2ادة�ــــــــــــــــــــــ

  .�عنوان�شغل�املنصب�العا���08موافقة�للمستوى�
  

ـــــامل   ي�لــــف��ــــل�مــــن�نائــــب�مــــدير�املســــتخدم�ن�ونائــــب�مــــدير�امل��انيــــة�واملحاســــبة�ب�نفيــــذ�: 3ادة�ــــــــــــــــــــــــــــ

  .�ذا�القرار
  

  

ــــعن�الوز��������������������������������������   ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��                                                      

  محمد�سعادو��                                                       
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــالديمقراطي�ةــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020س�تم����03: مؤرخ���� 121 رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  التعي�ن����املنصب�العا��يتضمن�
  

  

بمدير�ـــة�  م�لـــف�بـــال��امج��حصـــائيةاملنصـــب�العـــا����محمـــد�مـــازو�ي دالســـي�عـــ�ن��:املـــادة��و�ـــ�

   .ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�ع����ذا�القرار�املدير�ة�الفرعية�للدراسات�و�نجازاتإدارة�الوسائل،�

  

ــــامل ـــــ� :2ـادة�ــــــــــ ـــھ�مــــن�ز�ــــادة�اســــتداللية�تقــــدر�بــــــ نقطــــة���195ســــتفيد�املع�ــــ��إ�ــــ��جانــــب�الراتــــب�برت�تـ

  .�عنوان�شغل�املنصب�العا���08وافقة�للمستوى�م
  

ـــــــامل ـــة�واملحاســــــبة�ب�نفيــــــذ�: 3ادة�ـــــــــ ـــدير�امل��انيـــ ـــدير�املســــــتخدم�ن�ونائــــــب�مـــ   ي�لــــــف��ــــــل�مــــــن�نائــــــب�مـــ

  .�ذا�القرار
  

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز��                                                         

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي������������������������������������������� 

  محمد�سعادو����������������������������������������������
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  ةـــــــــــــــــعبية�الشــــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــــــــا��م�ور�

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

 املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن
 

  

  2020جوان��28: مؤرخ���� 38م�ـــــــــــــــــــرار�رقـــــــــــــــــــــق

  توظيف�عن�طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�اداتيتضمن�
  

  

   امل�ندســــــ�ن�املعمــــــار��نبصــــــفة�م�ــــــ�بص��ــــــ��ســــــلك��بــــــالل�بــــــن�يمينــــــة الســــــيد�عــــــ�ن� :املــــــادة��و�ــــــ�

  ،�15/03/2020ابتــــــــــــــداء�مــــــــــــــن��578: الــــــــــــــرقم��ســــــــــــــتدال���13الصــــــــــــــنف��م�نــــــــــــــدس�معمــــــــــــــاري رتبــــــــــــــة�

   .تار�خ�تنص�بھ

  

ـــة�واملحاســـــــبة�ب�نفيـــــــذ� :2املــــــــادة� ـــدير�امل��انيــــ ـــدير�املســـــــتخدم�ن�ونائـــــــب�مــــ   ي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــعن�الوز���                                                         ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������������������������������

  سعادومحمد��                                                               
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن
  
  

  2020جوان��28: رخ����مؤ  39مــــــــــــــــــــــرار�رقـــــــــــــــــــــق

  توظيف�عن�طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�اداتيتضمن�

  
  

  املتصـــــــــــــــرف�ن�بصـــــــــــــــفة�م�ــــــــــــــ�بص��ـــــــــــــــ��ســـــــــــــــلك��العيـــــــــــــــد�حـــــــــــــــوض الســـــــــــــــيد�عـــــــــــــــ�ن��:املـــــــــــــــادة��و�ـــــــــــــــ�

   .،�تار�خ�تنص�بھ17/03/2020ابتداء�من��537: الرقم��ستدال���12الصنف��متصرفرتبة�

  

ـــدير�املســـــــتخدم��:2املــــــــادة� ـــة�واملحاســـــــبة�ب�نفيـــــــذ�ي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ ـــدير�امل��انيــــ   ن�ونائـــــــب�مــــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــــــــــــــعن�الوز���������������������                                      ر�و�التفو�ض�منھـــــــــ

  لــــــــــــــــــلوسائر�إدارة�اـــــــــــــــــــمدي�����                                                              

  محمد�سعادو�                                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  دارة�الـوسائـلمـديـر�ة�إ

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن
  
  

  2020جوان��28: مؤرخ���� 41رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  توظيف�عن�طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�اداتيتضمن�
  

  

  املتصـــــــــــــــــرف�ن�بصـــــــــــــــــفة�م�ــــــــــــــــ�بص��ـــــــــــــــــ��ســـــــــــــــــلك��محمـــــــــــــــــد�ت�ـــــــــــــــــ� الســـــــــــــــــيد�عــــــــــــــــ�ن��:املـــــــــــــــــادة��و�ـــــــــــــــــ�

   .،�تار�خ�تنص�بھ17/03/2020بتداء�من�ا�537: الرقم��ستدال���12الصنف��متصرفرتبة�

  

ـــــامل ـــة�واملحاســـــبة�ب�نفيـــــذ��:2ـادة�ـــــــــــــــــ ـــدير�امل��انيــ ـــدير�املســـــتخدم�ن�ونائـــــب�مــ   ي�لـــــف��ـــــل�مـــــن�نائـــــب�مــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــــــــــــــــعن�الوز�����                                                     ر�و�التفو�ض�منھـــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي����������������������������������������    

  محمد�سعادو����                                                             
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  ةـــــــــــــــــالشعبي�ةـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020جوان��28: مؤرخ����  43رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  توظيف�عن�طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�اداتيتضمن�
  

  

   م��قــــــــــي��دارةصــــــــــفة�م�ــــــــــ�بص��ــــــــــ��ســــــــــلك�ب�وصــــــــــال�خالــــــــــدية��الســــــــــيد�عــــــــــ�ن��:املــــــــــادة��و�ــــــــــ�

  ،�24/02/2020ابتـــــــــداء�مـــــــــن��453: الـــــــــرقم��ســـــــــتدال���10الصـــــــــنف��م��ـــــــــق�رئ��ـــــــــ���لـــــــــإلدارةرتبـــــــــة�

   .تار�خ�تنصي��ا

  

ـــــامل ـــة�واملحاســـــبة�ب�نفيـــــذ��:2ـادة�ـــــــــــــــــ ـــدير�امل��انيــ ـــدير�املســـــتخدم�ن�ونائـــــب�مــ   ي�لـــــف��ـــــل�مـــــن�نائـــــب�مــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــــعن�الوز�                                                                  ـــــــــــــــ   ر�و�التفو�ض�منھــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي�                                                                        

  محمد�سعادو                                                                        
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020جو�لية���28: مؤرخ����  61رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  توظيف�عن�طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�اداتيتضمن�
  

  

   امل�ـــــــ�جم�ن�ال��اجمـــــــةبصـــــــفة�م�ــــــ�بص��ـــــــ��ســـــــلك��حيـــــــاة�بـــــــن�بـــــــادةة��الســـــــيد�عــــــ�ن��:املـــــــادة��و�ـــــــ�

   ،17/06/2020ابتــــــــداء�مــــــــن��537: الــــــــرقم��ســــــــتدال���12الصــــــــنف��لــــــــإلدارة م�ــــــــ�جم�ترجمــــــــانرتبــــــــة�

   .تار�خ�تنصي��ا

  

ـــة�واملحاســـــبة�ب�نفيــــــذ��:2ـادة�ــــــــــــــــــامل ـــدير�امل��انيــ ـــدير�املســـــتخدم�ن�ونائـــــب�مـــ   ي�لـــــف��ــــــل�مـــــن�نائـــــب�مـــ

  .�ذا�القرار
  

  

ــــــــــــــعن�الوز����                                                        ر�و�التفو�ض�منھــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������                        

  محمد�سعادو��������������                                              
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020أكتو�ر�21: مؤرخ���� 152 رار�رقمـــــــــــــــــــــق

  توظيف�عن�طر�ق�املسابقة�ع���أساس�الش�اداتيتضمن�
  

  

   صــــــــــــرف�ناملتبصــــــــــــفة�م�ــــــــــــ�بص��ــــــــــــ��ســــــــــــلك���وســــــــــــيلة�بــــــــــــوكعب�نة�الســــــــــــيد�عــــــــــــ�ن��:املــــــــــــادة��و�ــــــــــــ�

  ،�17/03/2020ابتـــــــــــــــداء�مــــــــــــــــن��578: الـــــــــــــــرقم��ســــــــــــــــتدال���13الصـــــــــــــــنف��متصـــــــــــــــرف�محلــــــــــــــــلرتبـــــــــــــــة�

   .تار�خ�تنصي��ا

  

ــــــامل ـــة�واملحاســــــبة�ب�نفيــــــذ��:2ـادة�ـــــــــــ ـــدير�امل��انيـــ ـــدير�املســــــتخدم�ن�ونائــــــب�مـــ   ي�لــــــف��ــــــل�مــــــن�نائــــــب�مـــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــــــــــــــــــــعن�الوز��������������������������������������   ر�و�التفو�ض�منھـــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

2020د�سم����23 :�� مؤرخ 06رقم�قـــرار�  

  املتصرف�ن :�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م���يتضمـن�فتـح�

  رئ���� متصرف: رتبــــة

 
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش
  

تحر�ــر�ب�،�واملتعلــق1966ســنة��يونيــو  02 املوافــق�1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: مقت�ــ���املرســوم�رقــمب - 

  املعدل�واملتمم،�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن، وأذات�الطا�ع�التنظي����قراراتو�شر��عض�ال

�سـلطة�املتعلـق�،�1990مارس�سـنة��27املوافق� 1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- �90مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�و �- 

املركز�ـة�والواليــات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطــا�ع��ةللمـوظف�ن�وأعـوان��دار بال�سـبة� وال�سـي����داري  التعيـ�ن

  �داري،

�حــداثبإ�تعلــقامل ،1995و�سـنة�مــاي�13 املوافــق 1415عـام��ذي�ا���ــة 13املــؤرخ��ـ��132- �95مقتضــى�املرســوم�التنفيــذي�رقـــم�و  - 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

املتضـــمن�القـــانون�،�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام���11ـــ�� املـــؤرخ 04- 08املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��مقت�ـــ���و �- 

  ملتمم،،�املعدل�وا���املؤسسات�و�دارات�العمومية�    �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة

�الـذي�يحـدد�،�2012 أفر�ـل 25املوافـق��1433عـام��لثانيـةجمـادى�ا�03املـؤرخ��ـ���194- �12مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم�و �- 

  ،وإجرا��ااملؤسسات�و�دارات�العمومية����امل�نية��فحوصكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�وال

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات��الـــذي�يحـــدد،�2012أفر�ـــل���25ـــ��  املــــؤرخ

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

املســـابقات�و�متحانـــات��،ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�امج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــاق�بمختلــف�رتــب��ســالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم��-

  ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�التداب���العملية�الرامية�إ
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الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مراكـــز��متحـــان�املؤ�لـــة�لتنظـــيم�،�2011ســـنة��فيفـــري  07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و- 

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املحـــدد�إلطــار�تنظـــيم�2019د�ســـم���ســنة��5املوافــق��1441ر�يــع�الثـــا�ي�عــام��08 و�بنــاء�ع�ــ��القـــرار�املــؤرخ��ـــ��-

املسابقات�و�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�

  و�دارات�العمومية،

�و  -  �رقم �الوز�ر��ول �السيد �ديوان �مراسلة �ع�� ���2166ناء ��� �2020 أكتو�ر 28املؤرخة �ترخيص�، املتضمنة

 ،لل��قية�ع���أساس��متحان�امل��منصب�ما���شاغر��113 الستغالل است�نا�ي

 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04 ا��دول�رقمو�ناء�ع����- 

 شاغرا�مخصصا�لل��قية��منصبا�ماليا�113واملتضمن�توز�ع��23/12/2020املؤرخ�����182و�ناء�ع���املقرر��- 

���الرتبة�ع���أساس��متحان�امل��،�ع����دارة�املركز�ة�و�املدير�ات�الوالئية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف�

 ،�2020عنوان�سنة�
 

  :يـــــــــــــــر�مايأتيقـــــــــــرّ �
 

ـــدف� :املـــــــادة��و�ـــــــ� ـــ��تحديـــــــد��ـــــــذا�القـــــــرار���ــــ ـــات�فـــــــتح�إ�ــــ ـــ�كيفيــــ  :اق��ســـــــلكـــــــــــلاللتح امتحـــــــان�م�ــــ

  .2020لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�سنة�،�متصرف�رئ����: رتبةاملتصرف�ن�
  

 ل��ــدول�رقــمطبقــا�) 03(بــثالث�مناصــب�ماليــة�يحــدد�عــدد�املناصــب�املطلــوب�شــغل�ا� :2ادة�ــــــــــــــامل

  . 2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04
  

ـــــــــــامل ـــــ ــ إ�ــــــ��رتبــــــة� للم���ــــــ��ن�املنتميــــــ�ن� متصــــــرف�رئ��ــــــ��رتبــــــة�بلاللتحــــــاق���متحــــــان�امل�ــــــ�فــــــتح�يُ  :3ادةـــ

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5( متصرف��الذين�يث�تون�خمسة
  

ـــلد�يحــــــّد  :4املــــــادة� ـــ��بخمســـــــة�عشــــــر�ال��ـــــــ�يالت��ــــــ���أجـــ   ا�عمــــــل�إبتـــــــداء�يومــــــ) 15(�متحــــــان�امل�ـــ

  .��أماكن�العملمن�تار�خ��لصاق��
  

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .2ساعات،�املعامل�) 3(إختبار����الثقافة�العامة،�املدة�ثالث� -

 .3ساعات،�املعامل�) 4(إختبار����موضوع�قانو�ي،�إداري�أو�إقتصادي،�املدة�أر�ع� -

 .3ل�ساعات،�املعام) 3(إختبار����التحر�ر��داري،�املدة�ثالث� -
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  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ يمكــــــن�للم���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد� عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

 ـــــــــــــھ�و��شـــــــــــوقيع�عليـــــــــــــار�خ�التـــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــــرار�ابــــــــــــــول��ـذا�القــــــري�مفعـــــــــــــــــــــ�س :7ادة�ــــــــامل
ّ
   شـرة�ر��ـ��ال�

 لو  يةـــــــسمالرّ 
ّ

ـــافـــؤون�الّد زارة�الش   .ي�يـــة�و�وقـ

ــــــــــــــعن�الوز�                                                     ر�و�التفو�ض�منھــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

2020د�سم����23: ��� مؤرخ�03قـــرار�رقم�  

متصرف: ةــــرتباملتصرف�ن� :�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م���يتضمـن�فتـح�  
  
  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش
  

،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

  ��م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال���

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�

  ع��داري،الطا�

،�املتعلــــــق�1995مــــــايو�ســــــنة��13املوافـــــق��1415ذي�ا���ــــــة�عــــــام��13املـــــؤرخ��ــــــ��132- 95و�مقتضــــــى�املرســــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

املتضـــمن�القـــانون�،�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام��11املـــؤرخ���ـــ���04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

  �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة�����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

،�الـذي�يحـدد��2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عام��جمادى�الثانية�03املـؤرخ�����194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

  نات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحا

�194- 12،�املتعلقـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 

ؤسســـات�،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��امل2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�امج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــاق�بمختلــف�رتــب��ســالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01تعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم�و�نـــاء�ع�ـــ��ال�-

 التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

،�املحــدد�إلطــار�تنظــيم�2019د�ســم���ســنة��5املوافــق��1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام��08و�بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���-

�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�املسابقات�و

  و�دارات�العمومية،
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،�الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مراكـــز��متحـــان�املؤ�لـــة�لتنظـــيم�2011فيفـــري�ســـنة��07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و- 

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املش��كةاملسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�

،�املتضــــمنة�تــــرخيص�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�لل��قية�ع���أساس��متحان�امل��،�113 الستغاللاست�نا�ي�

 ،2020املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��من�املخطط�السنوي�ل�سي�� �04و�ناء�ع���ا��دول�رقم��- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة��113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

���الرتبة�ع���أساس��متحان�امل�ـ�،�ع�ـ���دارة�املركز�ـة�و�املـدير�ات�الوالئيـة�لـوزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و��وقـاف�

 ،�2020عنوان�سنة�
 

  :يــــــــــــــر�ما�يأتيقـــــــــــرّ          
  

ـــ��لاللتحــــــــــاق��ســـــــلك�:املــــــادة��و�ــــــ� ـــات�فـــــــتح�امتحــــــان�م�ـــ ـــ��تحديــــــد�كيفيـــ �: ��ــــــدف��ـــــــذا�القــــــرار�إ�ـــ

  ،متصرف:  رتبةاملتصرف�ن�

�ــدول�رقــم��لطبقــا�) 03(بــثالث�مناصــب�ماليــة�يحــدد�عــدد�املناصــب�املطلــوب�شــغل�ا�: 2املــــــــــــــادة�

  ،2020ن�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة�م�04
  

ــــــــامل ــ ــ   :للم�����ن�املنتمي�ن�إ�� متصرفبرتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3ادةـــ

 سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة،) 5(رتبة�مساعد�متصرف�الذين�يث�تون�خمس� - 

ســــنوات�مــــن�ا��دمــــة�الفعليــــة���ــــذه�) 5(�تــــون�انتقاليــــا،�خمــــس�رتبــــة�م��ــــق�رئ��ــــ���لــــإلدارة�الــــذين�يث� - 

�املعـــِدل،�2016نـــوفم����2املـــؤرخ��ـــ�� 280- 16الصـــفة�إبتـــداء�مـــن�تـــار�خ�صـــدور�املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�

  واملتِمم،
  

يـوم�عمــل�إبتـداء�مــن�تــار�خ�) 15(يحــّدد�أجـل�ال��ــ�يالت��ــ���متحـان�امل�ــ��بــخمسة�عشــر :4املـادة�

  .العمل�لصاق����أماكن�

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�
  

  .2ساعات،�املعامل�) 3(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة�ثالث� -

 : اختبار�اختياري����أحد�امليادين�التالية

   .القانون��داري�والقانون�الدستوري: القانون�العام    -

   .�قتصاد�واملالية�العامة�    -
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  اجمنت�العمومي،�املن   -

 .3ساعات،�املعامل�) 3(املدة�ثالث�

 .3ساعات،�املعامل�) 3(اختبار����التحر�ر��داري،�املدة�ثالث� -
 

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
  

ـــديم�ط :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ عــــــن�لــــــدى�بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد� عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل��) 5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

شـرة��ســـــــــــــــــــــري�مفعــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــت :7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� داء�مـن�تـــــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع�عليــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

ـــــــعن�الوز�           ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي�                                                         

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  �ية�و�وقافالشؤون�الدي وزارة
  

 

2020د�سم����23 :��� مؤرخ�02قـــرار�رقم�  

املتصرف�ن�مساعدو� :�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م���يتضمـن�فتـح�  

مساعد�متصرف: ةــــرتب  

  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش
  

علـــق�بتحر�ـــر�،�يت1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

  و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،

،�يتعلــق��ســلطة�1990مــارس�ســنة��27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99- 90بمقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم��- 

الواليـــــات�والبلـــــديات�واملؤسســـــات�العموميـــــة�ذات�التعيـــــ�ن،�وال�ســـــي����داري،�بال�ســـــبة�للمـــــوظف�ن�وأعـــــوان��دارة�املركز�ـــــة�و 

  الطا�ع��داري،

،�املتعلـــــق�1995مـــــايو�ســـــنة��13املوافـــــق����1415ذي�ا���ـــــة�عـــــام��13املـــــؤرخ��ـــــ��132- 95بمقتضــــــى�املرســـــوم�التنفيــــــذي�رقــــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

املــؤرخ���04- 08املعــدل�واملــتمم�للمرســوم�التنفيــذي�رقــم��2016نــوفم�����2ــ���املــؤرخ�280- 16و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم��- 

املتضـــــمن�القـــــانون��سا�ـــــ���ا��ـــــاص�بـــــاملوظف�ن�املنتمـــــ�ن�لألســـــالك��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام���11ـــــ��

  املش��كة��������املؤسسات�و�دارات�العمومية،�

،�املحــــدد�2012أفر�ــــل��25املوافــــق��1433عــــام��جمــــادى�الثانيــــة�03ملـــــؤرخ��ــــ��ا�194- 12بمقتضـــــى�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  لكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم� - 
ّ
 املـؤرخ��194- 12،�املتعل

،�املحــــّدد�لكيفيـــــات�تنظــــيم�املســـــابقات�و�متحانــــات�والفحـــــوص�امل�نيــــة��ـــــ��املؤسســـــات�و�دارات�2012أفر�ـــــل���25ــــ��

  العمومية�وإجرا��ا،

تحدد�كيفيات�تنظـيم�املسـابقات�و�متحانـات�و�ختبـارات��2008أوت��2مؤرخة�����38بناء�ع����عليمة�رقم��-

  �ا�لإللتحاق�بمختلف�رتب��سالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،امل�نية�وال��امج�املتعلقة��

املحـــــددة�لكيفيـــــات�تجســـــيد��2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01بنـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�
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،�املحــدد�إلطــار�تنظــيم�2019د�ســم���ســنة��5املوافــق��1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام����08و�بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ�-

املسابقات�و�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�

  و�دارات�العمومية،

مراكــــــز��متحــــــان�املؤ�لــــــة�لتنظــــــيم��،�املتضــــــمن�قاعــــــة2011فيفــــــري�ســــــنة��07املــــــؤرخ��ــــــ���02بنــــــاء�ع�ــــــ��امل�شــــــور�رقــــــم�- 

 املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضــــمنة�تــــرخيص�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و �- 

 قية�ع���أساس��متحان�امل��،منصب�ما���شاغر�لل�� �113 الستغاللاست�نا�ي�

 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04و�ناء�ع���ا��دول�رقم��- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة��113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

املركز�ـة�و�املـدير�ات�الوالئيـة�لـوزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و��وقـاف�����الرتبة�ع���أساس��متحان�امل�ـ�،�ع�ـ���دارة

 ،�2020عنوان�سنة�

  :يـــــــــــــمايأتر�رّ ـــــيقـــــــــــ              

  : لاللتحـــــــــاق��ســــــلك�تحديــــــد�كيفيـــــات�فــــــتح�امتحـــــان�م�ــــــ���ـــــدف��ـــــذا�القــــــرار�إ�ـــــ���:املـــــادة��و�ــــــ�

  ،فمساعد�متصر :  رتبة،مساعدو�املتصرف�ن�

�04ل��ـدول�رقـم�طبقا�) 01(بمنصب�ما���واحد�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�: 2املــــــــــــادة�
 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة�

  

ــامل ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للم���ـــــ��ن�املنتميـــــ�ن�إ�ـــــ��رتبـــــة� مســـــاعد�متصـــــرفبرتبـــــة�ُيفـــــتح��متحـــــان�امل�ـــــ��لاللتحـــــاق� :3ادةــ

وكتــاب�املدير�ــة�الرئ�ســيون�واملحاســبون��دار�ــون�الرئ�ســيون�الــذين�امل��قــون�الرئ�ســيون�لــإلدارة�

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(يث�تون�خمس

  يـــوم�عمـــل�إبتـــداء�مـــن�تـــار�خ��لصـــاق��15يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ���متحـــان�امل�ـــ��بــــ��:4املـــادة�

  .���أماكن�العمل

 :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5ادة�ــــــــــامل

 .02ساعات�املعامل�) 3(إختبار����الثقافة�العامة�املدة�ثالث� -

  :  إختبار�إختياري����أحد�امليادين�التالية

  ،القانون��داري�والقانون�الدستوري: القانون�العام- -

  ،�قتصاد�واملالية�العامة- -
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 .03ساعات�املعامل�) 3(الث�املناجمنت�العمومي�املدة�ث-  -

 .03ساعات�املعامل�) 3(إختبار����التحر�ر��داري�املدة�ثالث� -

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
  

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى�: 6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــال  عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   حية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

شـرة��ســـــــــــــــــــــري�مفعـــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار�خ�ال: 7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� تـــــــــــــوقيع�عليــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

ـــــــــــــعن�الوز�                                                        ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

  2020د�سم����23: ��� مؤرخ 05قـــرار�رقم�

  امل��جم�ن�ال��اجمة: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك

  م��جم�ترجمان�رئ����: رتبــــة
  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

  و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

املؤسســـات�العموميـــة� والبلـــديات�و�والواليـــاتاملركز�ـــة�بال�ســـبة�للمـــوظف�ن�وأعـــوان��دارة� ���داري �ســـلطة�التعيـــ�ن�وال�ســـي�

  ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلــــــق�1995مــــــايو�ســــــنة��13املوافـــــق��1415ذي�ا���ــــــة�عــــــام��13املـــــؤرخ��ــــــ��132- 95و�مقتضــــــى�املرســــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��- 

  عمومية،بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�ال

،�املتضـــمن�القـــانون�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام��11املـــؤرخ��ـــ���04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

  �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

،�الـذي�يحـدد��2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عام��جمادى�الثانية�03ؤرخ����اـمل�194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

  كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات�2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

ج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــاق�بمختلــف�رتــب��ســالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�ام

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم��-

  التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�
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،�املحــدد�إلطــار�تنظــيم�2019د�ســم���ســنة��5املوافــق��1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام��08القــرار�املــؤرخ��ــ��و�بنــاء�ع�ــ���-

املسابقات�و�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�

  و�دارات�العمومية،

،�الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مراكـــز��متحـــان�املؤ�لـــة�لتنظـــيم�2011فيفـــري�ســـنة��07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و- 

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضــــمنة�تــــرخيص�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�لل��قية�ع���أساس��متحان�امل��، 113 الستغاللاست�نا�ي�

 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04و�ناء�ع���ا��دول�رقم��- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة��113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

امل�ـ�،�ع�ـ���دارة�املركز�ـة�و�املـدير�ات�الوالئيـة�لـوزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و��وقـاف����الرتبة�ع���أساس��متحان�

 ،�2020عنوان�سنة�
  

  :يــــــــــــــر�ما�يأتيقـــــــــــرّ               

ـــ��لاللتحــــــــاق��ســــلك�:ادة��و�ــــ�ـــــــــــــــــــــــــامل ـــات�فــــتح�امتحــــان�م�ـ ـــ��تحديــــد�كيفيـ    :��ــــدف��ــــذا�القــــرار�إ�ـ

لفائـــدة��دارة�املركز�ـــة��عنـــوان�،�م�ـــ�جم�ترجمـــان�رئ��ـــ��: رتبـــةامل�ـــ�جم�ن�ال��اجمـــة�

  .2020سنة�
  

�04ل��ـدول�رقـم�طبقـا�واحـد�) 01(بمنصـب�مـا���يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�: 2ادة�ــاملـــــ

  . 2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة�
  

للم���ــ��ن�املنتميــ�ن�إ�ــ��رتبــة��م�ــ�جم�ترجمــان�رئ��ــ��برتبــة�تح��متحــان�امل�ــ��لاللتحــاق�ُيفــ: 3ادةـــــــــامل

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(الذين�يث�تون�خمسةم��جم�ترجمان�
  

ـــــــامل ـــ��بخمســــــة�عشــــــر��:4ادة�ــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ   يومــــــا�عمــــــل�ابتــــــداء�) 15(يحــــــّدد�أجــــــل�ال��ــــــ�يالت��ـــ

  .أماكن�العمل�من�تار�خ��لصاق���
  

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5ادة�ــــــــــــامل

  .2ساعات،�املعامل�) 3(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة�ثالث� -

 .4ساعات،�املعامل�) 4(اختبار����ال��جمة�املدة�أر�ع� -
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) 1(اتذة،املدة�إ�ـــ��ثاللثـــة�أســـ7اختبـــار��ـــ��ال��جمـــة�الفور�ـــة�أمـــام���نـــة�متكونـــة�مـــن�أســـتاذين� -

 .2ساعة�واحدة،املعامل�

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
  

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى�: 6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ يمكــــــن�للم���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

عــــــــن�
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   والــــــــّرد�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

ـــھ�و��شـــــــــــــر �ســـــــــــــــــــــري�مفعــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع�عليــ :7املــــــــادة� شـرة��ــــــ
ّ
�ـ��ال�

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

ــــــــعن�الوز�                                                       ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــارة�الوسائر�إدـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

  2020د�سم����23 :��� مؤرخ 01رقم�قـــرار�

  الوثائقي�ن�أمناء�املحفوظات :�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م���يتضمـن�فتـح�

  وثائقي�أم�ن�محفوظات�رئ����: ةــــرتب
  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش
تحر�ــر�ب�ق،�واملتعلــ1966ســنة��يونيــو  02 املوافــق�1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

  املعدل�واملتمم،�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن، وأذات�الطا�ع�التنظي����قراراتو�شر��عض�ال

�سـلطة�املتعلـق�،�1990مارس�سـنة��27املوافق� 1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- �90مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�و �- 

املركز�ـة�والواليــات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطــا�ع��ةدار للمـوظف�ن�وأعـوان�� بال�سـبة� وال�سـي����داري  التعيـ�ن

  �داري،

�حــداثبإ�املتعلــق ،1995و�سـنة�مــاي�13 املوافــق 1415عـام��ذي�ا���ــة 13املــؤرخ��ـ��132- �95مقتضــى�املرســوم�التنفيــذي�رقـــم�و  - 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

املتضـــمن�القـــانون�،�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام���11ـــ�� املـــؤرخ 04- 08 املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�مقت�ـــ���و �- 

  ،�املعدل�واملتمم،���املؤسسات�و�دارات�العمومية �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة

�الـذي�يحـدد�،�2012 أفر�ـل 25فـق�املوا�1433عـام��لثانيـةجمـادى�ا�03املـؤرخ��ـ���194- �12مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم�و �- 

  ،وإجرا��ااملؤسسات�و�دارات�العمومية����امل�نية��فحوصكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�وال

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات��حـــددالـــذي�ي،�2012أفر�ـــل���25ـــ��  املــــؤرخ

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

ســالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�امج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــاق�بمختلــف�رتــب�� 

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم��-

  التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�
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،�املحــدد�إلطــار�تنظــيم�2019د�ســم���ســنة��5املوافــق��1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام��08و�بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���-

املسابقات�و�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�

  و�دارات�العمومية،

ؤ�لـــة�لتنظـــيم�الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مراكـــز��متحـــان�امل،�2011ســـنة��فيفـــري  07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و- 

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

املتضــــمنة�تــــرخيص�،�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و  - 

 ،ان�امل��لل��قية�ع���أساس��متحمنصب�ما���شاغر��113 الستغالل است�نا�ي

 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04 ا��دول�رقمو�ناء�ع����- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة��113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

ات�الوالئيـة�لـوزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و��وقـاف�الرتبة�ع���أساس��متحان�امل�ـ�،�ع�ـ���دارة�املركز�ـة�و�املـدير����

 ،�2020عنوان�سنة�
  

  :يـــــــــــــــــــــــــــر�ما�يأتيقـــــــــــرّ        
  

ـــدف� :املــــــادة��و�ــــــ�  :اق��ســــــلكــــــــــلاللتح�امتحــــــان�م�ــــــ�كيفيــــــات�فــــــتح�تحديــــــد�إ�ــــــ���ــــــذا�القــــــرار���ـــ

لفائــــــدة�،�ات�رئ��ــــــ��وثــــــائقي�أمــــــ�ن�محفوظــــــ: رتبــــــةالوثــــــائقي�ن�أمنــــــاء�املحفوظــــــات�

  .�2020دارة�املركز�ة��عنوان�سنة�

   04 ل��دول�رقـمطبقا�واحد�) 01(بمنصب�ما���يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا� :2ادة�ــــــــــــامل

  . 2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة�
  

ــامل ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ للم���ــــــ��ن� وثــــــائقي�أمــــــ�ن�محفوظــــــات�رئ��ــــــ��رتبــــــة�بتحــــــاق�لالل��متحــــــان�امل�ــــــ�فــــــتح�يُ  : 3 ادةــ

ســــنوات�مــــن�ا��دمــــة�) 5( املنتميــــ�ن�إ�ــــ��رتبــــة�وثــــائقي�أمــــ�ن�محفوظــــات�الــــذين�يث�تــــون�خمســــة

  .الفعلية���ذه�الصفة
  

  

ـــلد�يحــــــّد  : 4املــــــادة� ـــ��بخمســــــة�عشــــــر�ال��ــــــ�يالت��ــــــ���أجـــ   ا�عمــــــل�ابتــــــداءيومــــــ) 15(�متحــــــان�امل�ـــ

  .عملمن�تار�خ��لصاق����أماكن�ال�
  

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5ادة�ـــــــــــامل

  .2ساعات،�املعامل�) 3(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة�ثالث� -
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اختبـــار�حـــول�تنظـــيم�و�تقنيـــات��ســـي���أنظمـــة�املعلومـــات�الوثائقيـــة�و��رشـــيفية،�املـــدة�أر�ـــع� -

 .3ساعات،املعامل�) 4(

 .2ساعاتان،��املعامل�) 2(،�املدة�)فر�سية�أو�انجل��ية( جن�ية�اختبار��اختياري����اللغة��  -

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
  

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ يمكــــــن�للم���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــ��يجــــــــب�ع ـــ�ن�الّ�ـــــ ـــن�والــــــــّرد�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ عـــــ
ّ
  ل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط

  .أيام�عمل�ع����قل��من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

 ـــــــــــــھ�و��شـــــــــــوقيع�عليـــــــــــــار�خ�التـــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــــرار�ابــــــــــــــول��ـذا�القــــــري�مفعـــــــــــــــــــــ�س :7ادة�ــــــــامل
ّ
شـرة�ر��ـ��ال�

  يةـــــــسمالرّ 
ّ

ـــافـــؤون�الّد لوزارة�الش   .ي�يـــة�و�وقـ

ــــــــعن�الوز�                                                       ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                          

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  �وقافالشؤون�الدي�ية�و وزارة
 

 

  2020د�سم����23 :��� مؤرخ�19قـــرار�رقم�

امل�ندس�ن�املعمار��ن:�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م��� يتضمـن�فتـح  

م�ندس�معماري�رئ����: ةــــرتب  
 

  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

�شـر� وتحر�ـر�ب�علـقواملت1966سـنة��يونيـو 2املوافـق�1386صـفر�عـام��12مـؤرخ��ـ���145- 66بمقت����املرسوم�رقـم�- 

  املعدل�واملتمم،�والفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،أذات�الطا�ع�التنظي����قرارات�عض�ال

�سـلطة� واملتعلـق�1990مـارس�سـنة��27املوافـق� 1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- �90مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�و �- 

املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطـا�ع��ة�دار للموظف�ن�وأعـوان�بال�سبة� ،وال�سي����داري  التعي�ن

  �داري،

�حــداثبإ�،املتعلــق1995و�ســنة�مــاي�13املوافــق 1415عــام��ذي�ا���ــة13املــؤرخ��ــ��132- �95مقتضـــى�املرســوم�التنفيـــذي�رقـــم�و - 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

واملتضـــــمن��2009يوليـــــو�ســـــنة��22املوافـــــق��1430رجـــــب�عـــــام��29املـــــؤرخ��ـــــ���241- 09و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران،

تضمن�وامل�2012فيفري�سنة��12املوافق��1433ر�يع��ول�عام��20و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

�و�وقاف� �الدي�ية �الشؤون �وزارة �لدى �خدمة �حالة ��� �والعمران �بالسكن �ا��اصة �التقنية ��سالك ��عض وضع

  واملصا���ا��ارجية�التا�عة�ل�ا،

الــذي�يحــدد�،�2012أفر�ــل25املوافــق��1433عــام��لثانيــةجمــادى�ا�03املـــؤرخ��ــ���194- �12مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و - 

  ،وإجرا��ااملؤسسات�و�دارات�العمومية����امل�نية��فحوصت�و�متحانات�والكيفيات�تنظيم�املسابقا

قــــة�بتطبيــــق�أح�ــــام�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخــــة��ــــ���01بنــــاء�ع�ــــ��التعليمــــة�رقــــم�و- 
ّ
�194- 12،�املتعل

ة��ــــ��املؤسســــات�كيفيات�تنظــــيم�املســــابقات�و�متحانــــات�والفحــــوص�امل�نيــــالــــذي�يحــــدد،�2012أفر�ــــل���25ــــ�� املـــــؤرخ

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املحدد�إلطار�تنظيم�املسابقات�2017يناير�سنة��3املوافق��1438ر�يع�الثا�ي�عام��4ع���القرار�املؤرخ����بناء�و�- 

  ،و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران
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،�يحدد�قائمة�املؤسسات�العمومية�2017يناير�سنة�28املوافق��1438ر�يع�الثا�ي�عام�29القرار�املؤرخ����و�ناء�ع����-

�لألسالك� �املنتمية �بالرتب �لاللتحاق �امل�نية �و�متحانات ��ختبارات �أساس �ع�� �املسابقات �إجراء �لتنظيم املؤ�لة

  ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران،

�مراسو  -  �ع�� ��ناء �رقم �الوز�ر��ول �السيد �ديوان ��2166لة ��� �ترخيص�و �2020أكتو�ر28املؤرخة املتضمنة

 ،لالستفادة�من�ال��قية����الرتبة�ع���أساس��متحانات�امل�نيةمنصب�ما���شاغر� 113ستغاللال  است�نا�ي

مخصصا�لل��قية��منصبا�ماليا�شاغرا�113املتضمن�توز�ع�و �23/12/2020 املؤرخ���182و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

���الرتبة�ع���أساس��متحان�امل��،�ع����دارة�املركز�ة�واملدير�ات�الوالئية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

 ،2020سنة��عنوان�
  

  : يقـــــــــــررمايأ�ي��������������

ـــدف��:املـــــادة��و�ــــــ� : �ســــــلكاق�ـــــــــلاللتح�امتحـــــان�م�ــــــ�كيفيـــــات�فــــــتح�تحديــــــد�إ�ـــــ���ـــــذا�القــــــرار���ــ

  .لفائدة��دارة�املركز�ة،�م�ندس�معماري�رئ����: رتبة امل�ندس�ن�املعمار��ن

ــــــامل    04ل��ـــــدول�رقـــــم�) 01(بمنصـــــب�مـــــا���واحـــــد شـــــغل�ايحـــــدد�عـــــدد�املناصـــــب�املطلـــــوب� :2ادة�ـــــــــــ

  .2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�

ـــــــــامل ــ ــ ــ للم���ــ��ن�املنتميــ�ن�إ�ــ��رتبــة��امل�ندســ�ن�املعمــار��نرتبــة�بلاللتحــاق��ن�امل�ــ��متحــافــتح�يُ  :3ادةــ

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(م�ندس�معماري�الذين�يث�تون�خمس�

  عمـــل�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ��لصـــاق��يـــوم�15ـبـــ�متحـــان�امل�ـــ��ال��ـــ�يالت��ـــ���أجـــلد�يحـــّد �:4املـــادة�

  .���أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .02املعامل�) 2(اختبار����الثقافة�العامة�املدة�ساعتان� -

 .03ساعات�املعامل�) 3(اختبار����التخصص�املدة�ثالث� -

 .02املعامل�)2(اختبار�اختياري����القانون��داري�أو�املالية�العامة�املـــــــــدة�ساعتان� -

 .02ساعات�املعامل�) 3(داري�املـــــــــــدة�ثالث�اختبار����التحر�ر��  -

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
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ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ ـــ�ن�الّ�ـــــ ـــن�والــــــــّرد�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ عـــــ
ّ
  ���ــــــــذا�الط

  .أيام�عمل�ع����قلمن�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�

 ـــــــــــــھ�و��شـــــــــــوقيع�عليـــــــــــــار�خ�التـــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــــرار�ابــــــــــــــول��ـذا�القـــــــري�مفعـــــــــــــــــــــ�س :7ادة�ــــــــامل
ّ
شـرة�ر��ـ��ال�

 ـــــــسمالرّ 
ّ

ـــافـــؤون�الّد يةلوزارة�الش   .ي�يـــة�و�وقـ

  

ــــــــعن�الوز�                                                       ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  دي�ية�و�وقافالشؤون�ال وزارة
  

  2020د�سم����23 :��� مؤرخ 08قـــرار�رقم�

  الكتاب� :�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م���يتضمـن�فتـح�

  �اتب�مدير�ة: ةــــرتب
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

ر�ــر�،�واملتعلــق�بتح1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

  و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات��سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�

  الطا�ع��داري،

،�املتعلــــــق�1995مــــــايو�ســــــنة��13املوافـــــق��1415ذي�ا���ــــــة�عــــــام��13املـــــؤرخ��ــــــ��132- 95و�مقتضــــــى�املرســــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضـــمن�القـــانون�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام��11املـــؤرخ���ـــ���04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

  �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة�����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

،�الـذي�يحـدد��2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عام��جمادى�الثانية�03املـؤرخ�����194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

  كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

�194- 12،�املتعلقـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 

كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات�،�الـــذي�يحـــدد�2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

ك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�امج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــاق�بمختلــف�رتــب��ســال

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم��-

 التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�
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،�املحـــدد�إلطــار�تنظـــيم�2019د�ســـم���ســنة��5املوافــق� 1441ر�يــع�الثـــا�ي�عــام��08و�بنــاء�ع�ــ��القـــرار�املــؤرخ��ـــ���-

املسابقات�و�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�

  و�دارات�العمومية،

ة�لتنظـــيم�،�الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مراكـــز��متحـــان�املؤ�لـــ2011فيفـــري�ســـنة��07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و- 

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضــــمنة�تــــرخيص�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و �- 

 امل��،منصب�ما���شاغر�لل��قية�ع���أساس��متحان��113 الستغاللاست�نا�ي�

 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04و�ناء�ع���ا��دول�رقم��- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة�113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

  الوالئيــــــة�لــــــوزارة�الشــــــؤون�الدي�يــــــة��ــــــ��الرتبــــــة�ع�ــــــ��أســــــاس��متحــــــان�امل�ــــــ�،�ع�ــــــ���دارة�املركز�ــــــة�و�املــــــدير�ات��

 ،2020و��وقاف��عنوان�سنة�
  

  :يـــــــــــــأتيما�ر�ـــــــرّ ــيقــــ�       

�: لاللتحـــــــــاق��ســـــلك�تحديـــــد�كيفيـــــات�فـــــتح�امتحــــان�م�ـــــ���ـــــدف��ـــــذا�القــــرار�إ�ـــــ���:ادة��و�ـــــ�ــــــــــــــامل

  ،�اتب�مدير�ة:  رتبةالكتاب�

�04ا��ـدول�رقـم�طبقـا�واحـد�) 01(بمنصب�مـا���املناصب�املطلوب�شغل�ا��يحدد�عدد: 2املــــــــادة�

  ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة�

الذين��كتابللم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة� �اتب�مدير�ةبرتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق� :3ادةــــــــامل

  .الفعلية���ذه�الصفةسنوات�من�ا��دمة�) 5(يث�تون�خمس

  يـــوم�عمـــل�إبتـــداء�مـــن�تـــار�خ��لصـــاق��15يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ���متحـــان�امل�ـــ��بــــ� :4املـــادة�

  .���أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .02ساعات�املعامل�) 03(اختبار����الثقافة�العامة�املدة�ثالث� -

  .03ساعات�املعامل�) 03(املدة�ثالث�اختبار����السكر�تار�ة� -

 .02ساعتان�املعامل�) 02(اختبار����التحر�ر��داري�املدة� -

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
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ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   �ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

شـرة��ســـــــــــــــــــــري�مفعــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار : 7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� �خ�التـــــــــــــوقيع�عليــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

ــــعن�الوز�                                                    ـــــــــــــــ   ر�و�التفو�ض�منھـــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  

  2020د�سم����23 :��� مؤرخ 04قـــرار�رقم�

  م��قي��دارة� :�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م���يتضمـن�فتـح�

  م��ق�إدارة: ةــــرتب

  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02فــق�املوا�1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

  و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

ي،�بال�ســـبة�للمـــوظف�ن�وأعـــوان��دارة�املركز�ـــة�والواليـــات�والبلـــديات�واملؤسســـات�العموميـــة��ســـلطة�التعيـــ�ن�وال�ســـي����دار 

  ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلــــــق�1995مــــــايو�ســــــنة��13املوافـــــق��1415ذي�ا���ــــــة�عــــــام��13املـــــؤرخ��ــــــ��132- 95و�مقتضــــــى�املرســــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،��املتضـــمن�القـــانون�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام��11املـــؤرخ��ـــ���04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

  املؤسسات�و�دارات�العمومية،��املش��كة����سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�

،�الـذي�يحـدد��2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عام��ةجمادى�الثاني�03املـؤرخ�����194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

  كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات�2012ر�ـــل�أف��25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

ق�بمختلــف�رتــب��ســالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�امج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــا

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم��-

 التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�
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،�املحــدد�إلطــار�تنظــيم�2019د�ســم���ســنة��5املوافــق��1441يــع�الثــا�ي�عــام�ر��08و�بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���-

املسابقات�و�متحانات�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�

  و�دارات�العمومية،

اكـــز��متحـــان�املؤ�لـــة�لتنظـــيم�،�الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مر 2011فيفـــري�ســـنة��07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و- 

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضــــمنة�تــــرخيص�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و �- 

 ع���أساس��متحان�امل��،�منصب�ما���شاغر�لل��قية�113 الستغاللاست�نا�ي�

 ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04و�ناء�ع���ا��دول�رقم��- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة��113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

ركز�ـة�و�املـدير�ات�الوالئيـة�لـوزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و��وقـاف����الرتبة�ع���أساس��متحان�امل�ـ�،�ع�ـ���دارة�امل

 ،�2020عنوان�سنة�
  

  :يــــــــــــــــــر�ما�يأتــــرّ ــيقـــــــ         

ـــ��لاللتحـــــــــاق��ســـــلك�:ادة��و�ـــــ�ــــــــــــــــامل ـــات�فـــــتح�امتحـــــان�م�ــ ـــ��تحديـــــد�كيفيــ    : ��ـــــدف��ـــــذا�القـــــرار�إ�ــ

  ،دارةم��ق�إ:  رتبةم��قي��دارة�

   04ا��ــدول�رقــم�طبقــا�واحــد�) 1(منصــب�مــا���يحــدد�عــدد�املناصــب�املطلــوب�شــغل�ا� :2املــــــــــــــادة�

  ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة�

ـــــــــامل ــ ــ ــ عــون�إدارة�للم���ــ��ن�املنتميــ�ن�إ�ــ��رتبــة� م��ــق�إدارةبرتبــة�ُيفــتح��متحــان�امل�ــ��لاللتحــاق� :3ادةــ

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5( رئ�����الذين�يث�تون�خمس

ـــ��:4املـــــــادة� ـــ���متحـــــــان�امل�ــــ   يـــــــوم�عمـــــــل�ابتـــــــداء��)15(خمســـــــة�عشـــــــر�ب يحـــــــّدد�أجـــــــل�ال��ـــــــ�يالت��ــــ

  .من�تار�خ��لصاق����أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .2ساعات،�املعامل�) 3(لعامة،�املدة�ثالث�اختبار����الثقافة�ا -

 : اختبار�اختياري����أحد�امليادين�التالية -

 القانون��داري�والقانون�الدستوري�: القانون�العام -

 .3ساعات،�املعامل�) 3(املدة�ثالث� �قتصاد�واملالية�العامة،� -
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 .3ساعات،�املعامل�) 3(اختبار����التحر�ر��داري،�املدة�ثالث� -

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية�5/20قطة�تقل�عن��ل�ن 

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ يمكــــــن�للم���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد� عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .ع����قل��من�تار�خ��متحان�امل��أيام�عمل� )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�

شـرة��ســـــــــــــــــــــري�مفعــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع�عليــ :7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� ــــــ

ـــؤون�الّد 
ّ

ـــافالّرسمـــــــية�لوزارة�الش   .ي�يـــة�و�وقـ

ــــــعن�الوز�                                                          ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو�����                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
 

  2020د�سم����23: ��� مؤرخ 07قـــرار�رقم�

  أعوان��دارة�: م���لاللتحـــاق��سلك�يتضمـن�فتـح�امتحان

  رئ���� إدارةعون�: رتبــــة
  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66بمقت�ــ���املرســوم�رقــم� - 

  ية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضع

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�

  ري،الطا�ع��دا

،�املتعلــــــق�1995مــــــايو�ســــــنة��13املوافـــــق��1415ذي�ا���ــــــة�عــــــام��13املـــــؤرخ��ــــــ��132- 95و�مقتضــــــى�املرســــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

القـــانون�،�املتضـــمن�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام��11 املـــؤرخ��ـــ� 04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

  املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،�املش��كة����سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�

،�الـذي�يحـدد��2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عام��جمادى�الثانية�03املـؤرخ�����194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

  وص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفح

�194- 12،�املتعلقـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 

،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات�2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  دارات�العمومية�وإجرا��ا،و� 

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�2008أوت��2املؤرخـــة��ـــ���38و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�رقـــم��-

و�ختبــارات�امل�نيــة�وال�ــ�امج�املتعلقــة���ــا�لإللتحــاق�بمختلــف�رتــب��ســالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســات�و�دارات�

  العمومية،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01وزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم�و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�ال�-

  التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

269 
 

،�املحــدد�إلطــار�تنظــيم�2019د�ســم���ســنة��5املوافــق��1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام��08و�بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���-

ت�و�الفحوص�امل�نية،�لاللتحـاق�بـبعض�الرتـب�املنتميـة�لألسـالك�املشـ��كة��ـ��املؤسسـات�املسابقات�و�متحانا

  و�دارات�العمومية،

،�الـــذي�يحـــدد�قائمـــة�مراكـــز��متحـــان�املؤ�لـــة�لتنظـــيم�2011فيفـــري�ســـنة��07املـــؤرخ��ـــ���02بنـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم�و-

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضــــمنة�تــــرخيص�2020 أكتــــو�ر�28املؤرخــــة��ــــ����2166نــــاء�ع�ــــ��مراســــلة�ديــــوان�الســــيد�الــــوز�ر��ول�رقــــم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�لل��قية�ع���أساس��متحان�امل��،�113 الستغاللاست�نا�ي�

 ،2020ال�شر�ة��عنوان�سنة�من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد��04و�ناء�ع���ا��دول�رقم��- 

  منصـــبا�ماليـــا�شـــاغرا�مخصصـــا�لل��قيـــة��113واملتضـــمن�توز�ـــع��23/12/2020املـــؤرخ��ـــ���182و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر��- 

  �ــــــ��الرتبــــــة��ع�ــــــ��أســــــاس��متحــــــان�امل�ــــــ�،�ع�ــــــ���دارة�املركز�ــــــة�و�املــــــدير�ات�الوالئيــــــة�لــــــوزارة�الشــــــؤون�الدي�يــــــة�

  ،2020و��وقاف��عنوان�سنة�
  

  :يـــــــــــمايأتر�يقـــــــــــرّ         

   : لاللتحـــــــــاق��ســــــلك�تحديــــــد�كيفيـــــات�فــــــتح�امتحـــــان�م�ــــــ���ـــــدف��ـــــذا�القــــــرار�إ�ـــــ���:املـــــادة��و�ــــــ�

  .2020،لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�سنة�عون�إدارة�رئ����:  رتبةأعوان��دارة�
  

ا��ـدول�طبقـا�للمقـرر�واحـد�) 01(بمنصـب�مـا���يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شـغل�ا� :2املــــــــــــادة�
  ،2020من�املخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�سنة��04رقم�

  

ــــــــامل ــ ــ للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة�أعـوان� عون�إدارة�رئ����برتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق� :3ادةـــ

  .�دمة�الفعلية���ذه�الصفةسنوات�من�ا�) 5(�دارة�الذين�يث�تون�خمس

  يـــوم�عمـــل�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ��لصـــاق��15يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ���متحـــان�امل�ـــ��بــــ��:4املـــادة�

  .���أماكن�العمل
  

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .02ساعتان�املعامل�) 02(اختبار����تحر�ر�النص�املدة� -

 .03ساعات�املعامل�) 03(ثالث� ي�املدةاختبار����التحر�ر��دار  -

 .02ساعتان�املعامل�) 02(اختبار����تار�خ�وجغرافية�ا��زائر�املدة� -
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  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
  

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد�الســــــــ عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   لطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� أيام�عمل�ع����قل )5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

شـرة��ســـــــــــــــــــــري�مفعــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تــ: 7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� ـــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع�عليــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

  

ـــــعن�الوز�                                                           ــــــــــــــ   ر�و�التفو�ض�منھـــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي���                                                       

  محمد�سعادو����                                                       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

271 
 

  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  

  2020أكتو�ر�21: مؤرخ���� 155 رار�رقمـــــــــــــــــــــق

    ال��قية�عن�طر�ق��متحان�امل��يتضمن�  
  

  

   م��قــــــــــــــــــــي��دارة�ــــــــــــــــــــ��ســــــــــــــــــــلك��رســــــــــــــــــــمو��يحمــــــــــــــــــــاد ع�ــــــــــــــــــــ��الســــــــــــــــــــيدير�ــــــــــــــــــــ���:املــــــــــــــــــــادة��و�ــــــــــــــــــــ�

  .،�تار�خ�تنص�بھ30/12/2019ابتداء�من��م��ق�رئ�����لإلدارةرتبة�

  

ـــة�واملحاســـــبة�ب�نفيـــــذ��:2ـادة�ـــــــــــــــــــــــــامل ـــدير�امل��انيــ ـــدير�املســـــتخدم�ن�ونائـــــب�مــ   ي�لـــــف��ـــــل�مـــــن�نائـــــب�مــ

  .�ذا�القرار
  

  

ــــــــــــــعن�الوز���                                                        ر�و�التفو�ض�منھــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������������������������������

  محمد�سعادو���                                                              

  

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

272 
 

  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن
  
  

  2020د�سم���31 :�� مؤرخ191 رقمرار�ـــــــــــــــــــــق

  ر�ق�ال��قية��ختيار�ة�لتحاق�برتبة�أع���عن�طضمن�املت

  
 ابتداءمتصرف�محلل�رتبة�املتصرف�ن�رسم����سلك�تو  نجمة�مو�وب ةالسيد ر��ت :�و��املادة�

01/12/2020.  

  ........الرقم��ستدال����.....الدرجة��13عند�نفس�التار�خ����الصنف��ة�عاد�ترت�ب�املعني :2املادة�

ـــتخدم�ن�:3املــــــــادة ـــدير�املســـــ ـــدير �ي�لــــــــف��ــــــــل�مــــــــن�نائــــــــب�مـــــ ـــة�واملحاســــــــبة�ب�نفيــــــــذ��ونائــــــــب�مـــــ   امل��انيـــــ

  .القرار�ذا

  
ــــــــعن�الوز������                                                   ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������������������������������

  محمد�سعادو���                                                              
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  للمستخدم�ناملدير�ة�الفرعية�
  
  

  2020د�سم���31 :�� مؤرخ192 رقمرار�ـــــــــــــــــــــق

  �لتحاق�برتبة�أع���عن�طر�ق�ال��قية��ختيار�ةضمن�املت
 
 
 

��و�� �زعبار  ةالسيد ر��ت:  املادة �تو  فوز�ة �سلك ��� �رسم �الدي�يات �املرشدات مرشدة�رتبة

  .01/12/2020 ابتداءدي�ية�رئ�سية�

  .......الرقم��ستدال���......الدرجة��14عند�نفس�التار�خ����الصنف��ةترت�ب�املعني��عاد :2ملادة�ا

  .القرارامل��انية�واملحاسبة�ب�نفيذ��ذا�ي�لف��ل�من�نائب�مدير�املستخدم�ن�ونائب�مدير �:3املادة

                                                    

ــــــــعن�الوز������                                                   ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������������������������������

  محمد�سعادو���                                                              

  

  

  

  

  
 
 
 
 



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

274 
 

  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ�ور�ا��م

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  مـديـر�ة�إدارة�الـوسائـل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن
  
  

  2020د�سم���31 :��مؤرخ� 193 رار�رقمـــــــــــــــــــــق

    ق�برتبة�أع���عن�طر�ق�ال��قية��ختيار�ة�لتحاضمن�املت  
  

  

   املتصــــــــــــــــــرف�نوترســــــــــــــــــم��ــــــــــــــــــ��ســــــــــــــــــلك��نار�مــــــــــــــــــان�رحمــــــــــــــــــو�ية�الســــــــــــــــــيدتر�ــــــــــــــــــ���:املــــــــــــــــــادة��و�ــــــــــــــــــ�

  ،�01/12/2020ابتداء�من�رئ�����تصرف�مرتبة�

  ......الرقم��ستدال��....الدرجة��14عاد�ترت�ب�املعنية�عند�نفس�التار�خ����الصنف��:2ادة�ـــــــــامل

  

ـــة�واملحاســــــبة�ب�نفيــــــذ��:3ادة�ــــــــــــامل ـــدير�امل��انيـــ ـــدير�املســــــتخدم�ن�ونائــــــب�مـــ   ي�لــــــف��ــــــل�مــــــن�نائــــــب�مـــ

  .�ذا�القرار
  

  

ـــــــعن�الوز������                                                      ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي��������������������������������������������

  محمد�سعادو���                                                              
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  قافالشؤون�الدي�ية�و�و  وزارة

  

  

  2020د�سم����23 :�� مؤرخ14قـــرار�رقم�

  اداتــــــــــــــــــــيتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�

  ة�رئ����ـــــــــــــــــــــ�اتب�مدير�: الكتاب�رتبة: لاللتحـــاق��سلك
  

  إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،
،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386صــفر�عــام���12ــ���مــؤرخ�145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

 و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90بمقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�و�- 

����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات��سلطة�التعي�ن�وال�سي

  الطا�ع��داري،

،�املتعلــق�1995مـايو�سـنة��13املوافـق����1415ذي�ا���ـة�عـام��13املـؤرخ��ــ��132- 95و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيــذي�رقــم��- 

  العمومية،بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�

،�املتضـــمن�القـــانون�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام���11ـــ�� املـــؤرخ�04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

 املعدل�و�املتمم،� ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،� �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة

،�الــذي�يحــدد�قائمــة�الشــ�ادات�واملــؤ�الت�املطلو�ــة�لاللتحــاق�2019د�ســم��� 30املــؤرخ��ــ���27رقــم�� و�مقت�ــ���املقــرر �- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة���

،�الـذي�يحـدد��2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عام��جمادى�الثانية�03املـؤرخ�����194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

  ت�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،كيفيات�تنظيم�املسابقا

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

�نيـــة��ـــ��املؤسســـات�،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،
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،�املتعلــق�بمعــاي����نتقــاء��ــ��املســابقات�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادة�2011أفر�ــل�ســنة��28املــؤرخ��ــ���07و�نــاء�ع�ــ��امل�شــور�رقــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� للتوظيف

الــوز�ر�لــدى�الــوز�ر��ول�امل�لــف�بإصــالح�ا��دمــة��للســيد�2013د�ســم����ســنة��05املــؤرخ��ــ����151و�نــاء�ع�ــ��امل�شــور�رقــم� - 

  العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية،�

،�ال�ــ��تحـدد�كيفيــات�تجسـيد�التــداب���العمليــة�2015د�ســم����23املؤرخــة��ـ���01و�نـاء�ع�ــ��التعليمـة�الوزار�ــة�املشــ��كة�رقـم���- 

  التوازنات�الداخلية�للبالد،الرامية�إ����عز�ز�

�2020،�املتضــمن�توز�ــع�املناصــب�املاليــة�املحــررة�لســنة�2020د�ســم����08املــؤرخ��ــ���104و�نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف،

  :يــــــــــــــــــــــــمايأت�ر يقـــــــــــرّ         

�د�كيفيــــات�فــــتح�املســــابقة�ع�ــــ��أســــاس�الشــــ�اداتتحديــــ��ــــدف��ــــذا�القــــرار�إ�ــــ���:املــــادة��و�ــــ��

لفائــــــدة��دارة�املركز�ــــــة��اتــــــب�مدير�ــــــة�رئ��ـــــ��،�:  رتبــــــة� الكتـــــاب��: لاللتحـــــاق��ســــــلك

  .�2020عنوان�سنة�

رقـم�طبقـا�للمقـرر�) 01(بمنصـب�مـا���واحـد�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شـغل�ا�:  2ادة�ـــــــــــــــــــــــامل�

  املشار�إليھ�أعاله،��2020م���د�س�08املؤرخ�����104

ـــــــــامل�� ــ للم���ــ��ن��اتــب�مدير�ــة�رئ��ــ���برتبــة�تفــتح�املســابقة�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادات�لاللتحــاق�:  3ادة�ــ

  ا��ــــائز�ن�ع�ــــ��شــــ�ادة�الدراســــات�ا��امعيــــة�التطبيقيــــة�املســــلمة�مــــن�طــــرف�جامعــــة�الت�ــــو�ن�املتواصــــل

�مانــة�املكت�يــة،��اتبــة�مدير�ــة�مكت�ية،ســكرتار�ة�،�مانــة� : أو�شــ�ادة�تق�ــ��ســامي��ــ��التخصصــات��تيــة�

 .أم�ن�املدير�ة،املدير�ة،���اتبات�رئ�سيات�للمدير�ة،�اتب�ط��

ــــامل ـــ�ادات�أو�املـــؤ�الت�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��املـــادة��: 4ادة�ـــــــــــــ
ّ

املـــذ�ورة�أعـــاله،�يـــتّم��3فضـــال�عـــن�الش

 
ّ

  :�ادات�ع���ضوء�املعاي����تيةانتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش

  ت�ـــــــــــو�ن�امل���ـــــــــــ��مـــــــــــع�متطلبـــــــــــات�الرتبـــــــــــة�املـــــــــــراد��لتحـــــــــــاق���ـــــــــــا��شـــــــــــعبة�اختصـــــــــــاصمالئمـــــــــــة� -1

 ]:نقاط�5إ����0من�[

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا� -1-1

 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -1-2

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[مل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص�الّت�و�ن�املك -2
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شـــاط�أو�طبيعـــة�املنصـــب� - 3
ّ
ا���ـــ�ة�امل�نيـــة�املك�ســـبة�مـــن�قبـــل�امل���ـــ���ـــ��الّتخصـــص�م�مـــا��ـــان�قطـــاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� -4

نقطـــة�عـــن��ـــل��0.25و�ـــتم�تنقيط�ـــا�ع�ـــ��أســـاس�. خ�فـــتح�املســـابقةيـــتم�تحديـــد�أقدميـــة�الشـــ�ادة�بـــالنظر�إ�ـــ��تـــار�

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� -5

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-5-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2
 

  يـــوم�عمـــل،�ابتـــداء�20املســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الشـــ�ادات�بــــ�يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ�� : 5ادة�ــــــــــامل

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة�

ــــــامل ـــــؤون�:  6ادة�ــــــ
ّ

ـــــ�ادات�بمقـــــر�وزارة�الش
ّ

��ـــــ��للمســـــابقة�ع�ـــــ��أســـــاس�الش
ّ
ترســـــل�أو�تـــــودع�ملفـــــات�ال�

شــــارع�تيمقــــاد��4،�)املدير�ــــة�الفرعيــــة�للمســــتخدم�ن(مدير�ــــة�إدارة�الوســــائل�،الّدي�يــــة�و�وقاف

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–حيدرة�

 طلب�خطي، -

 ���ة�من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية، -

 ���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة�مرفقة�بكشف�نقاط�مسار�الت�و�ن، -

 بطاقة�معلومات�تم���من�طرف�امل����، -
 

،�ق
ً
ـــّ�ن�ع�ـــــ��امل���ـــــ��ن�املقبـــــول�ن���ائيـــــا بـــــل��عييـــــ��م��ـــــ��رتبـــــة��اتـــــب�مدير�ـــــة�رئ��ـــــ���اســـــتكمال�يتعــ

  : ملفا��م��دار�ة�ب�افة�الوثائق��خرى،�السيما

 ���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية، -

 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،�1مستخرج� -

 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -
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يجـــب�أن�تتضــــمن�ملفــــات�امل���ـــ��ن�النــــا���ن��ــــ��املســـابقات�ع�ــــ��أســــاس�الشـــ�ادة،�إضــــافة�إ�ــــ��الوثــــائق�

  :املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��

ي�ب�ـ��أن�ت�ـون��ـذه�. ش�ادات�العمـل�ال�ـ��تث�ـت��قدميـة�امل�نيـة�للم���ـ���ـ���ختصـاص -

جتمــا��،�بال�ســبة�لألقدميــة�املك�ســبة�الشــ�ادات�مؤشــر�عل��ــا�مــن�طــرف��يئــة�الضــمان�� 

 .���القطاع�ا��اص

ـــ�� - ـــ�،��ـــــــ��إطـــــــار�ج�ـــــــازي��دمـــــــاج�امل�ــــ شـــــــ�ادة�تث�ـــــــت�مـــــــدة�العمـــــــل�املـــــــؤدى�مـــــــن�طـــــــرف�امل���ــــ

 و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛

املطلو�ـة��ـ��التخصـص،�أي�وثيقة�تث�ت�متا�عة�امل���ـ��ت�و�نـا�أع�ـ��مـن�مسـتوى�الشـ�ادة� -

 .عند��قتضاء

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -

بإم�ان�امل�����ن�غ���املقبـول�ن�للمشـاركة��ـ��املسـابقة�ع�ـ��أسـاس�الشـ�ادات،�تقـديم� : 7ادة�ــــامل

عـــن�
ّ
طعـــن�لـــدى�الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�ن�ال�ـــ��يجـــب�عل��ـــا�البـــت��ـــ���ـــذا�الط

ـــام�عمــــــل�ع�ــــــ���قــــــل�مــــــن�تــــــار�خ�إجــــــراء��ــــــذه�) 5(د�ع�ــــــ��املعنيــــــ�ن�قبــــــل�خمســــــة�والــــــرّ  أيـــ

  .املسابقة

ـــــــــامل ـــھ�و��شــــــــــــــــــــر��ســـــــــــــــــــــــــــــري�مفعــــــــــــــول��ــــــــذا�القـــــــــــــــــــــرار�ابــــــــــــــــــــتداء�مــــــــن�تــــــــــــــــــار�خ�التــــــــــــــــــــوقيع�عليــ : 8ادة�ــــــــــــ   ـــــــــــــ

ـــاف             ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

ـــــــــــــعن�الوز�������                                                    ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                           

  محمد�سعادو                                                                                               

  

  
 
 



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

279 
 

  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف زارةو 
  

  

2020د�سم����23 :�� مؤرخ12قـــرار�رقم�  

لش�اداتيتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�ا  

م��ق�رئ�����لإلدارة: رتبةم��قي��دارة� :�سلكلاللتحـــاق�  

  

  إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،

،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386فر�عــام�صــ�12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

 و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90بمقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�و�- 

ري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات��سلطة�التعي�ن�وال�سي����دا

  الطا�ع��داري،

،�املتعلــق�1995مـايو�سـنة��13املوافـق����1415ذي�ا���ـة�عـام��13املـؤرخ��ــ��132- 95و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيــذي�رقــم��- 

  ،بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية

،�املتضـــمن�القـــانون�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام���11ـــ�� املـــؤرخ�04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

 املعدل�و�املتمم،�� ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، �سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة

،�الــذي�يحــدد�قائمــة�الشــ�ادات�واملــؤ�الت�املطلو�ــة�لاللتحــاق�2019د�ســم����30املــؤرخ��ــ���27رقــم� و�مقت�ــ���املقــرر �- 

 ببعض�رتب��سالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�

،�الـذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ـ���194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقـم��- 

 انات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متح

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

ملؤسســـات�،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��ا2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املتعلــق�بمعــاي����نتقــاء��ــ��املســابقات�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادة�2011أفر�ــل�ســنة��28املــؤرخ��ــ���07و�نــاء�ع�ــ��امل�شــور�رقــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� للتوظيف

دى�الــوز�ر��ول�امل�لــف�بإصــالح�ا��دمــة�للســيد�الــوز�ر�لــ�2013د�ســم����ســنة��05املــؤرخ��ــ����151و�نــاء�ع�ــ��امل�شــور�رقــم� - 

  العمومية،�املتعلق�بكيفيات��تنظيم�إجراء�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية،�



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

280 
 

،�ال�ــ��تحـدد�كيفيــات�تجسـيد�التــداب���العمليــة�2015د�ســم����23املؤرخــة��ـ���01و�نـاء�ع�ــ��التعليمـة�الوزار�ــة�املشــ��كة�رقـم���- 

  ت�الداخلية�للبالد،الرامية�إ����عز�ز�التوازنا

�2020،�املتضــمن�توز�ــع�املناصــب�املاليــة�املحــررة�لســنة�2020د�ســم����08املــؤرخ��ــ���104و�نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف،
 

  :يـــــــــــــــــمايأتر�ـــــــرّ ــــــــــــيقــــ       

ــــامل �تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�املســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الشـــ�ادات�ـــ����ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�:ادة��و�ـــ��ـــــــــ

،�لفائـــــــدة��دارة�م��ـــــــق�رئ��ـــــــ���لـــــــإلدارة:  رتبـــــــة� م��قـــــــي��دارة��: لاللتحـــــــاق��ســـــــلك

  .2020املركز�ة��عنوان�سنة�

�104رقـــم�طبقـــا�للمقـــرر�) 02(بمنصـــب�ن�مـــالي�ن�يحـــّدد�عـــدد�املناصـــب�املطلـــوب�شـــغل�ا�:  2ة�ــــــامل�

  املشار�إليھ�أعاله،��2020د�سم����08املؤرخ����

للم���ــ��ن�م��ــق�رئ��ــ���لــإلدارة�برتبــة�تفــتح�املســابقة�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادات�لاللتحــاق�:  3ادة�ـــــــامل��

شـــــ�ادة�الدراســـــات�ا��امعيـــــة�التطبيقيـــــة�املســـــلمة�مـــــن�طـــــرف�جامعـــــة�الت�ـــــو�ن��ا��ـــــائز�ن�ع�ـــــ�

�ســــي���و�اقتصــــاد��إعــــالم�آ�ــــ��لل�ســــي��،: املتواصــــل�أو�شــــ�ادة�تق�ــــ��ســــام��ــــ��التخصصــــات��تيــــة

املؤسسات،�املحاسبة�و�املالية،�املحاسبة�و�ال�سي��،�القانون�العقاري،�ال�سي���العمومي،قانون�

�عمال،�قانون�العالقات��قتصادية�الدولية،�تجارة�دولية،�ال�سو�ق،��سي���املـوارد�ال�شـر�ة،�

  .علم�النفس

ــــــــ�ادات�أو�املــــــــؤ�الت�املنصــــــــ�: 4ادة�ــــــــــــامل
ّ

ــا��ــــــــ��املــــــــادة�فضــــــــال�عــــــــن�الش   املــــــــذ�ورة�أعــــــــاله،��3وص�عل��ــــــ

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية
ّ

  :يتّم�انتقاء�امل�����ن����املسابقة��ع���أساس�الش

  ت�ــــــــــــو�ن�امل���ــــــــــــ��مــــــــــــع�متطلبــــــــــــات�الرتبــــــــــــة�املــــــــــــراد��لتحــــــــــــاق���ـــــــــــــا��شــــــــــــعبة�اختصــــــــــــاصمالئمــــــــــــة�-1

 ]:نقاط�5إ����0من�[

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[اد��لتحاق���ا�تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املر  -1-1

 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -1-2

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� -2

شــــاط�أو�طبيعــــة�املنصــــب� - 3
ّ
ا���ــــ�ة�امل�نيــــة�املك�ســــبة�مــــن�قبــــل�امل���ــــ���ــــ��الّتخصــــص�م�مــــا��ــــان�قطــــاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�
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 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� -4

نقطـــة�عـــن��ـــل��0.25و�ـــتم�تنقيط�ـــا�ع�ـــ��أســـاس�. يـــتم�تحديـــد�أقدميـــة�الشـــ�ادة�بـــالنظر�إ�ـــ��تـــار�خ�فـــتح�املســـابقة

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء�-5

 ،]نقطت�ن�2[يل�والت��يص�القدرة�ع���التحل�-5-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2
  

ـــامل يــوم�عمــل،�ابتــداء��20يحــّدد�أجــل�ال��ــ�يالت��ــ��املســابقة�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادات�بـــ��: 5ادة�ـــــــــــ

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة
  

ــــؤون��ترســـل�أو�تـــودع�ملفــــات : 6ادة�ــــــــــــــــــــامل
ّ

ـــ�ادات�بمقـــر�وزارة�الش
ّ

��ـــ��للمســـابقة�ع�ـــ��أســــاس�الش
ّ
ال�

شــــارع�تيمقــــاد��4،�)املدير�ــــة�الفرعيــــة�للمســــتخدم�ن(مدير�ــــة�إدارة�الوســــائل�،الّدي�يــــة�و�وقاف

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–حيدرة�

 طلب�خطي، -

 ���ة�من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية، -

 الش�ادة�املطلو�ة�مرفقة�بكشف�نقاط�مسار�الت�و�ن،���ة�من�املؤ�ل�أو� -

 .بطاقة�معلومات�تم���من�طرف�امل���� -
 

ـــ���لـــــإلدارة�اســـــتكمال� ـــة�م��ـــــق�رئ��ــ ،�قبـــــل��عييـــــ��م��ـــــ��رتبــ
ً
ـــّ�ن�ع�ـــــ��امل���ـــــ��ن�املقبـــــول�ن���ائيـــــا يتعــ

  : ملفا��م��دار�ة�ب�افة�الوثائق��خرى،�السيما

 ��إزاء�ا��دمة�الوطنية،���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل��� -

 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،�1مستخرج� -

 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -
 

يجـــب�أن�تتضــــمن�ملفــــات�امل���ـــ��ن�النــــا���ن��ــــ��املســـابقات�ع�ــــ��أســــاس�الشـــ�ادة،�إضــــافة�إ�ــــ��الوثــــائق�

  : ع��املذ�ورة�أعاله،�السيما�
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ي�ب�ـ��أن�ت�ـون��ـذه�. ش�ادات�العمـل�ال�ـ��تث�ـت��قدميـة�امل�نيـة�للم���ـ���ـ���ختصـاص -

الشــ�ادات�مؤشــر�عل��ــا�مــن�طــرف��يئــة�الضــمان��جتمــا��،�بال�ســبة�لألقدميــة�املك�ســبة�

 .���القطاع�ا��اص

ـــ�� - ـــ�،��ـــــــ��إطـــــــار�ج�ـــــــازي��دمـــــــاج�امل�ــــ شـــــــ�ادة�تث�ـــــــت�مـــــــدة�العمـــــــل�املـــــــؤدى�مـــــــن�طـــــــرف�امل���ــــ

 .تما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاءو�ج

أي�وثيقة�تث�ت�متا�عة�امل���ـ��ت�و�نـا�أع�ـ��مـن�مسـتوى�الشـ�ادة�املطلو�ـة��ـ��التخصـص،� -

 .عند��قتضاء

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -

بول�ن�للمشاركة����املسابقة�ع�ـ��أسـاس�الشـ�ادات،�تقـديم�بإم�ان�امل�����ن�غ���املق:  7ادة�ــــــــامل

عـــن�
ّ
طعـــن�لـــدى�الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�ن�ال�ـــ��يجـــب�عل��ـــا�البـــت��ـــ���ـــذا�الط

ـــام�عمــــــل�ع�ــــــ���قــــــل�مــــــن�تــــــار�خ�إجــــــراء��ــــــذه�) 5(والــــــّرد�ع�ــــــ��املعنيــــــ�ن�قبــــــل�خمســــــة� أيـــ

  .املسابقة

ــــــــــامل ــــــــــو  : 8ادة�ــ ــــــــــري�مفعـــــ ــــــــــر��ســــــــــــــــــــ ـــھ�و��شـــــــــــ ـــــــ ــــــــــوقيع�عليـــــــــ ــــــــــار�خ�التـــــــــــ ــــــــــتداء�مـــــــــن�تـــــــــ ــــــــــرار�ابـــــــــــ   ل��ـــــــــذا�القــــــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

ـــــــــعن�الوز�                                                          ر�و�التفو�ض�منھـــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                           

  دومحمد�سعا                                                                                                

  

  

  

  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

283 
 

  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة

  

2020د�سم����23 :�� مؤرخ 13قـــرار�رقم�  

لش�اداتيتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�ا  

م��ق��دارة: ةرتبم��قي��دارة� :�سلكلاللتحـــاق�  
  

  إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،

،�واملتعلــق�بتحر�ــر�1966يونيــو�ســنة��02املوافــق��1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66: بمقت�ــ���املرســوم�رقــم - 

 و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،

،�املتعلـــــق�1990مـــــارس�ســـــنة��27املوافـــــق��1410املـــــؤرخ��ـــــ��أول�رمضـــــان�عـــــام��99- 90ذي�رقـــــم�بمقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــو�- 

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�

  الطا�ع��داري،

،�املتعلــق�1995مـايو�سـنة��13املوافـق����1415ذي�ا���ـة�عـام���13املـؤرخ��ــ�132- 95و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيــذي�رقــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضـــمن�القـــانون�2008ينـــاير�ســـنة��19املوافـــق��1429محـــرم�عـــام���11ـــ�� املـــؤرخ�04- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

 املعدل�و�املتمم،�� ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، ش��كة�سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�امل

،�الــذي�يحــدد�قائمــة�الشــ�ادات�واملــؤ�الت�املطلو�ــة�لاللتحــاق�2019د�ســم����30املــؤرخ��ــ���27رقــم� و�مقت�ــ���املقــرر �- 

 ببعض�رتب��سالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�

،�الـذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ـ���194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقـم��- 

 يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قـــة�بتطبيـــق�أح�ــــام�املرســـوم�التنفيـــذي20/02/2013املؤرخـــة��ــــ���01بنـــاء�ع�ـــ��التعليمــــة�رقـــم�و�- 
ّ
�194- 12رقــــم��،�املتعل

،�الـــذي�يحـــدد�كيفيـــات�تنظـــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحـــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســـات�2012أفر�ـــل���25ـــ�� املــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املتعلــق�بمعــاي����نتقــاء��ــ��املســابقات�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادة�2011أفر�ــل�ســنة��28املــؤرخ��ــ���07و�نــاء�ع�ــ��امل�شــور�رقــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� وظيفللت

للســيد�الــوز�ر�لــدى�الــوز�ر��ول�امل�لــف�بإصــالح�ا��دمــة��2013د�ســم����ســنة��05املــؤرخ��ــ����151و�نــاء�ع�ــ��امل�شــور�رقــم� - 

  العمومية،�املتعلق�بكيفيات��تنظيم�إجراء�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية،�
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،�ال�ــ��تحـدد�كيفيــات�تجسـيد�التــداب���العمليــة�2015د�ســم����23املؤرخــة��ـ����01كة�رقـم�و�نـاء�ع�ــ��التعليمـة�الوزار�ــة�املشــ���- 

  الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،

�2020،�املتضــمن�توز�ــع�املناصــب�املاليــة�املحــررة�لســنة�2020د�ســم����08املــؤرخ��ــ���104و�نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف،
  

  :يــــــــــــــــــما�بأت�ر يقـــــــــــرّ       
  

�تحديــــد�كيفيــــات�فــــتح�املســــابقة�ع�ــــ��أســــاس�الشــــ�ادات��ــــدف��ــــذا�القــــرار�إ�ــــ�� :املــــادة��و�ــــ��

،�لفائدة��دارة�املركز�ة��عنـوان�م��ق��دارة:رتبة م��قي��دارة��: لاللتحاق��سلك

  .2020سنة�

�104رقــم�طبقــا�للمقــرر�) 02(بمنصــب�ن�مــالي�ن�لــوب�شــغل�ا�يحــّدد�عــدد�املناصــب�املط:  2املــادة��

  املشار�إليھ�أعاله،��2020د�سم����08املؤرخ����

شــ�ادة��ل��ــائز�ن�ع�ــ�م��ــق��دارة�برتبــة�تفــتح�املســابقة�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادات�لاللتحــاق�:  3املــادة���

املتواصــل�الــذين��البا�الور�ــا�أو�شــ�ادة�النجــاح���ــ���متحــان�ا��ــاص�بالــدخول���امعــة�الت�ــو�ن

: مــــن�الدراســـة�أو�الت�ــــو�ن�العـــالي�ن��ــــ��الفـــروع�والتخصصــــات��تيــــة) 02(أتمـــوا�بنجــــاح�ســـ�ت�ن�

العلـــــــوم�القانونيـــــــة،�علـــــــوم��عـــــــالم�و�تصـــــــال،�الـــــــديموغرافيا،�العلـــــــوم�ال�ـــــــ�افية�و��عـــــــالم،�

م�آ�ـــــ��املحاســـــبة�و�ا��بايـــــة،�محاســـــبة�وضـــــرائب،��ســـــي����نتـــــاج�واملخـــــزون،�تجـــــارة�دوليـــــة،�إعـــــال 

لل�ســـــــي��،�القـــــــانون�العقـــــــاري،�العلـــــــوم��قتصـــــــادية،�العلـــــــوم�املاليـــــــة،�العلـــــــوم�التجار�ـــــــة،�علـــــــوم�

ال�ســــــــي��،�العلــــــــوم�السياســــــــية�و�العالقــــــــات�الدوليــــــــة،�علــــــــم��جتمــــــــاع،�علــــــــم�الــــــــنفس،�العلــــــــوم�

  .�سالمية،�ال�سي���العمومي،�قانون��عمال،�قانون�العالقات��قتصادية�الدولية،�ال�سو�ق
 

ــا��ـــــ��املـــــادة��: 4ادة�املـــــ ـــــ�ادات�أو�املـــــؤ�الت�املنصـــــوص�عل��ـــ
ّ

ـــتّم��3فضـــــال�عـــــن�الش املـــــذ�ورة�أعـــــاله،�يــ

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية
ّ

  :انتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش

  ت�ــــــــــــو�ن�امل���ــــــــــــ��مــــــــــــع�متطلبــــــــــــات�الرتبــــــــــــة�املــــــــــــراد��لتحــــــــــــاق���ـــــــــــــا��شــــــــــــعبة�اختصــــــــــــاصمالئمــــــــــــة�-1

 ]:نقاط�5إ����0من�[

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا�-1-1

 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن�-1-2
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 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص�-2

شــــاط�أو�طبيعــــة�املنصـــــب�ا���ــــ�ة�امل�نيــــة�املك�ســــبة�مــــن�قبــــل�امل���ــــ���ــــ��الّتخصــــص�م�مــــا��ــــان�- 3
ّ
قطــــاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة�-4

نقطـــة�عـــن��ـــل��0.25و�ـــتم�تنقيط�ـــا�ع�ـــ��أســـاس�. يـــتم�تحديـــد�أقدميـــة�الشـــ�ادة�بـــالنظر�إ�ـــ��تـــار�خ�فـــتح�املســـابقة

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0 من[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء�-5

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-5-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2
  

  يـــوم�عمـــل،�ابتـــداء��20يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ��املســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الشـــ�ادات�بــــ��: 5املـــادة�

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة
  

ــــــؤون�ترســــــل�أو�تــــــ : 6املـــــادة�
ّ

ــــــ�ادات�بمقــــــر�وزارة�الش
ّ

��ـــــ��للمســــــابقة�ع�ــــــ��أســـــاس�الش
ّ
ودع�ملفــــــات�ال�

شــــارع�تيمقــــاد��4،�)املدير�ــــة�الفرعيــــة�للمســــتخدم�ن(مدير�ــــة�إدارة�الوســــائل�،الّدي�يــــة�و�وقاف

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–حيدرة�

 طلب�خطي، -

 ���ة�من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية، -

 ملؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة�مرفقة�بكشف�نقاط�مسار�الت�و�ن،���ة�من�ا -

 .بطاقة�معلومات�تم���من�طرف�امل���� -
 

ـــ���لـــــإلدارة�اســـــتكمال� ـــة�م��ـــــق�رئ��ــ ،�قبـــــل��عييـــــ��م��ـــــ��رتبــ
ً
ـــّ�ن�ع�ـــــ��امل���ـــــ��ن�املقبـــــول�ن���ائيـــــا يتعــ

  : ملفا��م��دار�ة�ب�افة�الوثائق��خرى،�السيما

 ية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية،���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضع -

 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،�1مستخرج� -

 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -
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يجـــب�أن�تتضــــمن�ملفــــات�امل���ـــ��ن�النــــا���ن��ــــ��املســـابقات�ع�ــــ��أســــاس�الشـــ�ادة،�إضــــافة�إ�ــــ��الوثــــائق�

  :السيما�ع���املذ�ورة�أعاله،

ي�ب�ـ��أن�ت�ـون��ـذه�. ش�ادات�العمـل�ال�ـ��تث�ـت��قدميـة�امل�نيـة�للم���ـ���ـ���ختصـاص -

طــرف��يئــة�الضــمان��جتمــا��،�بال�ســبة�لألقدميــة�املك�ســبة��عل��ــا�مــنالشــ�ادات�مؤشــر�

 ���القطاع�ا��اص؛

ـــ�،��ـــــــ��إطـــــــار�ج�ـــــــازي��دمـــــــاج�امل�ـــــــ - ��شـــــــ�ادة�تث�ـــــــت�مـــــــدة�العمـــــــل�املـــــــؤدى�مـــــــن�طـــــــرف�امل���ــــ

 و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛

أي�وثيقة�تث�ت�متا�عة�امل���ـ��ت�و�نـا�أع�ـ��مـن�مسـتوى�الشـ�ادة�املطلو�ـة��ـ��التخصـص،� -

 عند��قتضاء؛

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -

���املقبول�ن�للمشاركة����املسابقة�ع�ـ��أسـاس�الشـ�ادات،�تقـديم�بإم�ان�امل�����ن�غ:  7ادة�ــــــــامل

عـــن�
ّ
طعـــن�لـــدى�الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�ن�ال�ـــ��يجـــب�عل��ـــا�البـــت��ـــ���ـــذا�الط

ـــام�عمــــــل�ع�ــــــ���قــــــل�مــــــن�تــــــار�خ�إجــــــراء��ــــــذه�) 5(والــــــّرد�ع�ــــــ��املعنيــــــ�ن�قبــــــل�خمســــــة� أيـــ

  .املسابقة

ـــــــامل ـــــــري� : 8ادة�ـــــ ـــھ�و��شــــــــــــــــــ�ســــــــــــــــــــ ــــ ـــــــوقيع�عليـــــــــ ـــــــار�خ�التـــــــــــ ـــــــتداء�مــــــن�تـــــــــ ـــــــرار�ابـــــــــــ   رمفعــــــــــــول��ــــــذا�القــــــــــــ

ـــاف�         ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                         

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                           

  محمد�سعادو                                                                                               
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

  2020د�سم����23 :���مؤرخ 10قـــرار�رقم�

  يارة�من�املستوى��ّول يتضمـن�فتـح�اختبار�م���لشغل�منصب�سائق�الس

  بالتوقيت�ال�امل�ملدة�غ���محددة
  

 
ّ

  ـــؤون�الّدي�يــــة�و�وقــــاف،إن�وز�ــر�الش
ـــق�بتحر�ـــر�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

ّ
،�يتعل

  عية�املوظف�ن،و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وض

ـق��سـلطة�1990مـارس�سـنة��27املوافـق��1410املـؤرخ��ـ��أول�رمضـان�عـام��99- 90 بمقت�ـ���املرسـوم�التنفيـذي�رقـم�- 
ّ
،�يتعل

التعيــــ�ن،�وال�ســــي����داري،�بال�ســــبة�للمــــوظف�ن�وأعــــوان��دارة�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�واملؤسســــات�العموميـــــة�ذات�

  الطا�ع��داري،

ـــق�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95ملرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم�بمقتضــــى�ا�- 
ّ
،�املتعل

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

  ،�2007ســـــ�تم���ســـــنة��29املوافـــــق��1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���308- 07بمقت�ـــــ���املرســـــوم�الّرئا�ـــــ���رقـــــم� - 

توظيـــف��عـــوان�املتعاقـــدين�وحقـــوق�م�وواجبـــا��م�والعناصـــر�املشـــ�لة�لـــروات��م�والقواعـــد�الـــذي�يحـــّدد�كيفيـــات�

  املتعلقة�ب�سي���م�وكذا�الّنظام�التأدي���املطبق�عل��م،

يحــّدد��عــداد�مناصــب�الشــغل�وتصــ�يف�ا�ومــدة�العقــد��2009أكتــو�ر��11بمقت�ــ���القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��- 

ــــؤون�ا��ــــاص�بــــاألعوان�العــــامل�ن�
ّ

�ــــ���شــــاطات�ا��فــــظ�أو�الصــــيانة�أو�ا��ــــدمات��عنــــوان��دارة�املركز�ــــة��ــــ��وزارة�الش

  الّدي�ية�و�وقاف،�املعدل

الــذي�يحــّدد��شــكيل�امللــف��داري��2008أبر�ــل�ســنة��7املوافــق��1429ر�يــع��ّول�عــام��30بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���- 

  ا�إجراءات��عالن،وكيفيات�تنظيم�وتوظيف��عوان�املتعاقدين�وكذ

املحـــــّددة�لكيفيـــــات�تجســـــيد��2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01بنـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

يــــة�املحــــررة�لســــنة�،�املتضــــمن�توز�ــــع�املناصــــب�املال2020د�ســــم����08املــــؤرخ��ــــ���104و�نــــاء�ع�ــــ��املقــــرر�رقــــم��-

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف،�2020
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  :ما�يأتــــــــــييقـــــّرر��
  

    : لاللتحــاق�بمنصــب�عمــل�تحديــد�كيفيــات�فــتح�اختبــار�م�ــ���ــدف��ــذا�القــرار�إ�ــ���:املــادة��و�ــ�

  .ملدة�غ���محّددةسائق�السيارة�من�املستوى��ّول�بالتوقيت�ال�امل�
  

املحـــــّرر�ن��عنـــــوان�ســـــنة�) 02(يحـــــّدد�عـــــدد�املناصـــــب�املطلـــــوب�شـــــغل�ا�بمنصـــــب�ن�مالــــــــي�ن� :2ادة�ـــــــــــــامل

   ،)ف���عقد( 2020
  

ــامل ـــــــ ــ ــ ــ ــ   ســــــائق�الســــــيارة�بمنصــــــب�شــــــغل�يفــــــتح�التوظيــــــف�عــــــن�طر�ــــــق��ختبــــــار�امل�ــــــ��لاللتحــــــاق�: 3ادة�ـــ

   ).الصنف�ب(للم�����ن�الذين�ل�م�رخصة�سياقة��من�املستوى��ّول�بالتوقيت�ال�امل
 

ـــل،�ابتـــــداء�مــــن�تـــــار�خ�أول�إشــــ�ار��لقـــــرار�فـــــتح��20تحـــــّدد�آجـــــال�ال��ــــ�يالت�بــــــ��:4ادة�ـــــــــــامل يــــوم�عمــ

التوظيف����ش�ل�إعالن�توظيـف�ع�ـ��مسـتوى�الو�الـة�الوالئيـة�لل�شـغيل�والو�الـة�املحليـة�

  .لل�شغيل�ومقر��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
 

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـــاف،�مدير�ـــة�إدارة�الوســـائل�تر : 5املـــادة�
ّ

��ـــ��بمقـــر�وزارة�الش
ّ
ســـل�أو�تـــودع�ملفـــات�ال�

ا��زائـــــر،�وال�ـــــ��يجـــــب�أن�تتضـــــّمن��–شـــــارع�تيمقـــــاد�حيـــــدرة��4،�)املدير�ـــــة�الفرعيـــــة�للمســـــتخدم�ن(

   :الوثائق�الّتالية

 طلب�خطي، -

 ���ة�من�ش�ادة�إثبات�الوضعية�إزاء�ا��دمة�الوطنية، -

ت�ا���ــ�ة�امل�نيــة�املك�ســبة��ــ��تخصـــص�لــھ�صــلة�مــع�منصــب�الشــغل�املــراد�شـــغلھ،�شــ�ادة�عمــل�تث�ــ - 

 عند��قتضاء،

 سار�ة�الصالحية،) 3الوثيقة�رقم�(مستخرج�من���يفة�السوابق�القضائية� -

 ش�ادة�طبية�تث�ت�تأ�يل�امل�����لشغل�منصب�العمل�املقصود، -

 ،)الصنف�ب(���ة�من�رخصة�السياقة -

  :لتوظيف،�إتمام�ملف�م�بالوثائق��تيةيجب�ع���امل�����ن��عد�ا

 ش�ادة�امليالد، -

 ش�ادة�عائلية�عند��قتضاء، -

 ش�ادة�ا���سية�ا��زائر�ة، -

 .صور�شمسية) 6(ست� -
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   .التوظيف�عن�طر�ق��ختبار�امل��يتم��:6املادة�
  

ــا��ــــ���ختبــــار�امل�ــــ��مــــن�طــــرف���نــــة�مجتمعــــة�: 7املــــادة�   تحــــدد�قائمــــة�امل���ــــ��ن�النــــا���ن���ائيــ

  :����يئة���نة�مداوالت�مش�لة�مما�يأ�ي

- �،
ً
 ممثل�السلطة��دار�ة�املختصة،�رئ�سا

 ممثل�مركز��متحان، -

  .لالختبارات�معّ�ن�من�طرف�رئ�س�مركز��متحان) 1(م���� -
  

�ابتــــداء�مــــن�تــــار�خ�أول��45بـــــ��التوظيــــف�عــــن�طر�ــــق��ختبــــار�امل�ــــ�يحــــّدد�تــــار�خ�إنجــــاز� :8املــــادة�
ً
يومــــا

  .إعالن�للتوظيف

ـــتداء�مــن�تــــــــــــار�خ�التــــــــــــــوقيع�عليــ :9املــادة� شــرة��ســـــــــــــــــــــــري�مفعــــــــول��ــذا�القـــــــــــــــرار�ابـــــــــــ
ّ
ــــــــــھ�و��شــــــــــــــر��ــ��ال�

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                                  

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                     

  محمد�سعادو                                                                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

 

  

2020د�سم����23 :�� مؤرخ 11قـــرار�رقم�  

فتـح�اختبار�م���لشغل�منصب�حارس�بالتوقيت�ال�امليتضمـن�  

ملدة�غ���محددة�  

 
ّ

  ـــؤون�الّدي�يــــة�و�وقــــاف،إن�وز�ــر�الش

ـــق�بتحر�ـــر�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 
ّ
،�يتعل

  طا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،و�شر��عض�القرارات�ذات�ال

ـق��ســلطة�1990مـارس�ســنة��27املوافــق��1410املـؤرخ��ـ��أول�رمضــان�عـام��99- 90 بمقت�ـ���املرسـوم�التنفيــذي�رقـم�- 
ّ
،�يتعل

ميـــــة�ذات�التعيـــــ�ن،�وال�ســـــي����داري،�بال�ســـــبة�للمـــــوظف�ن�وأعـــــوان��دارة�املركز�ـــــة�والواليـــــات�والبلـــــديات�واملؤسســـــات�العمو 

  الطا�ع��داري،

ــــق�1995مــــايو�ســــنة��13املوافــــق����1415ذي�ا���ــــة�عــــام��13املــــؤرخ��ــــ��132- 95بمقتضـــــى�املرســــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 
ّ
،�املتعل

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

  ،��2007تم���ســــــنة�ســـــ�29املوافــــــق��1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ــــــ���308- 07بمقت�ـــــ���املرســـــوم�الّرئا�ــــــ���رقـــــم� - 

الــــذي�يحــــّدد�كيفيــــات�توظيــــف��عــــوان�املتعاقــــدين�وحقــــوق�م�وواجبــــا��م�والعناصــــر�املشــــ�لة�لــــروات��م�والقواعــــد�

  املتعلقة�ب�سي���م�وكذا�الّنظام�التأدي���املطبق�عل��م،

ومـــدة�العقـــد�يحـــّدد��عـــداد�مناصـــب�الشـــغل�وتصـــ�يف�ا��2009أكتـــو�ر��11بمقت�ـــ���القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��- 

ــــؤون�
ّ

ا��ــــاص�بــــاألعوان�العــــامل�ن��ــــ���شــــاطات�ا��فــــظ�أو�الصــــيانة�أو�ا��ــــدمات��عنــــوان��دارة�املركز�ــــة��ــــ��وزارة�الش

  الّدي�ية�و�وقاف،�املعدل،

الــذي�يحــّدد��شــكيل�امللــف��داري��2008أبر�ــل�ســنة��7املوافــق��1429ر�يــع��ّول�عــام��30بنــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���- 

  تنظيم�وتوظيف��عوان�املتعاقدين�وكذا�إجراءات��عالن،�وكيفيات

املحـــــّددة�لكيفيـــــات�تجســـــيد��2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01بنـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

،�املتضــــمن�توز�ــــع�املناصــــب�املاليــــة�املحــــررة�لســــنة����2020د�ســــم�08املــــؤرخ��ــــ���104و�نــــاء�ع�ــــ��املقــــرر�رقــــم��-

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف،�2020
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  :أتــــــــــــــــــــــــييمايقـــــّرر��

�: لاللتحــاق�بمنصــب�عمــل�تحديــد�كيفيــات�فــتح�اختبــار�م�ــ���ــدف��ــذا�القــرار�إ�ــ���:املــادة��و�ــ�

  .دة�حارس�بالتوقيت�ال�امل�ملدة�غ���محد

 2020املحــّرر�ن��عنــوان�ســنة�) 02(يحــّدد�عــدد�املناصــب�املطلــوب�شــغل�ا�بمنصــب�ن�مالـــــي�ن� :2املــادة�

   ،)ف���عقد(

للم���ـ��ن�الـذين�حـارس�بمنصـب�شـغل�يفتح�التوظيف�عن�طر�ـق��ختبـار�امل�ـ��لاللتحـاق�: 3املادة�

  .يمل�ون�لياقة�بدنية�تتما����و�ال�شاط�الواجب�ممارستھ

ـــل،�ابتـــــداء�مـــــن�تـــــار�خ�أول�إشـــــ�ار��لقـــــرار�فـــــتح��20د�آجـــــال�ال��ـــــ�يالت�بــــــ�تحـــــّد  :4املـــــادة� يـــــوم�عمــ

التوظيف����ش�ل�إعالن�توظيـف�ع�ـ��مسـتوى�الو�الـة�الوالئيـة�لل�شـغيل�والو�الـة�املحليـة�

  .لل�شغيل�ومقر��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

��ـــ��بمقـــر  :5املـــادة�
ّ
ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـــاف،�مدير�ـــة�إدارة�الوســـائل��ترســـل�أو�تـــودع�ملفـــات�ال�

ّ
وزارة�الش

ا��زائــــر،�وال�ـــــ��يجــــب��أن�تتضـــــّمن��–شــــارع�تيمقـــــاد�حيــــدرة��4،�)املدير�ــــة�الفرعيــــة�للمســـــتخدم�ن(

   :الوثائق�الّتالية

 طلب�خطي، -

 ���ة�من�ش�ادة�إثبات�الوضعية�إزاء�ا��دمة�الوطنية، -

تخصـــص�لــھ�صــلة�مــع�منصــب�الشــغل�املــراد�شـــغلھ،��شــ�ادة�عمــل�تث�ــت�ا���ــ�ة�امل�نيــة�املك�ســبة��ــ� - 

 عند��قتضاء،

 سار�ة�الصالحية،) 3الوثيقة�رقم�(مستخرج�من���يفة�السوابق�القضائية� -

 ش�ادة�طبية�تث�ت�تأ�يل�امل�����لشغل�منصب�العمل�املقصود، -
 

  :يجب�ع���امل�����ن��عد�التوظيف،�إتمام�ملف�م�بالوثائق��تية

 ش�ادة�امليالد، -

 عائلية�عند��قتضاء،ش�ادة� -

 ش�ادة�ا���سية�ا��زائر�ة، -

 .صور�شمسية) 6(ست� -
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   .التوظيف�عن�طر�ق��ختبار�امل��يتم�: 6املادة�

ــــامل   تحـــدد�قائمـــة�امل���ـــ��ن�النـــا���ن���ائيـــا��ـــ���ختبـــار�امل�ـــ��مـــن�طـــرف���نـــة�مجتمعـــة: 7ادة�ــــــــ

  :����يئة���نة�مداوالت�مش�لة�مما�يأ�ي

،�ممثل�السلطة� -
ً
 �دار�ة�املختصة،�رئ�سا

 ممثل�مركز��متحان، -

  .لالختبارات�معّ�ن�من�طرف�رئ�س�مركز��متحان) 1(م���� -
  

�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ�أول��45بــــ��التوظيـــف�عـــن�طر�ـــق��ختبـــار�امل�ـــ�يحـــّدد�تـــار�خ�إنجـــاز� :8ادة�ــــــــــــامل
ً
يومـــا

  .إعالن�للتوظيف
  

ـــھ�و��شــ�ســــــــــــــ :9ادة�ــــــــــــــــــــامل ـــــــــار�خ�التــــــــــــــــــــوقيع�عليـــــــــــــــ   ــــــــــــــــــر�ـــــــــــــــري�مفعــــــــــــــول��ــــــــذا�القـــــــــــــــــــــرار�ابــــــــــــــــــــتداء�مــــــــن�تـــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                                  

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                         

  محمد�سعادو                                                                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
  

2020د�سم����23 :���ؤرخم�09رقم�قـــرار�  

بمنصب�شغل�لاللتحـــاق�فتـح�اختبار�م���تضمـن�ي  

بالتوقيت�ال�امل�ملدة�غ���محددة�– عامل�م���من�املستوى�الثالث�–  

  

 
ّ

  ـــؤون�الّدي�يــــة�و�وقــــاف،إن�وز�ــر�الش

ـــق�بتحر�ـــر�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 
ّ
،�يتعل

  �عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�و�شر 

ـق��ســلطة�1990مـارس�ســنة��27املوافــق��1410املـؤرخ��ـ��أول�رمضــان�عـام��99- 90 بمقت�ـ���املرسـوم�التنفيــذي�رقـم�- 
ّ
،�يتعل

ديات�واملؤسســـــات�العموميـــــة�ذات�التعيـــــ�ن،�وال�ســـــي����داري،�بال�ســـــبة�للمـــــوظف�ن�وأعـــــوان��دارة�املركز�ـــــة�والواليـــــات�والبلـــــ

  الطا�ع��داري،

ــم��-  ،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافــق� 1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ــ��132- 95بمقتضـــى�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــ

ق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،
ّ
  املتعل

،�2007ســــ�تم���ســــنة��29املوافــــق��1428 رمضــــان�عــــام�17املــــؤرخ��ــــ���308- 07بمقت�ــــ���املرســــوم�الّرئا�ــــ���رقــــم� - 

الـــذي�يحـــّدد�كيفيـــات�توظيـــف��عـــوان�املتعاقـــدين�وحقـــوق�م�وواجبـــا��م�والعناصـــر�املشـــ�لة�لـــروات��م�والقواعـــد�

  املتعلقة�ب�سي���م�وكذا�الّنظام�التأدي���املطبق�عل��م،

ب�الشـــغل�وتصـــ�يف�ا�ومـــدة�يحـــّدد��عـــداد�مناصـــ�2009أكتـــو�ر��11بمقت�ـــ���القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��- 

العقــد�ا��ــاص�بــاألعوان�العــامل�ن��ــ���شــاطات�ا��فــظ�أو�الصــيانة�أو�ا��ــدمات��عنــوان��دارة�املركز�ــة��ــ��وزارة�

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،�
ّ

  املعدل، الش

لـــف�الـــذي�يحـــّدد��شـــكيل�امل�2008أبر�ـــل�ســـنة��7املوافـــق��1429ر�يـــع��ّول�عـــام��30بنـــاء�ع�ـــ��القـــرار�املـــؤرخ��ـــ���- 

  �داري�وكيفيات�تنظيم�وتوظيف��عوان�املتعاقدين�وكذا�إجراءات��عالن،

املحــددة�لكيفيـات�تجســيد�التــداب����2015د�ســم����23املؤرخــة��ـ���01بنـاء�ع�ــ��التعليمـة�الوزار�ــة�املشــ��كة�رقـم��- 

  العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

�2020،�املتضــمن�توز�ــع�املناصــب�املاليــة�املحــررة�لســنة�2020د�ســم����08املــؤرخ��ــ�� 104و�نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف،

عبـــد�ا��لــــيم�مــــال���بصــــفة�/املتضــــمن�ف�ـــ��عقــــد�الســــّيد�21/10/2020: املــــؤرخ��ــــ��149بنـــاء�ع�ــــ��املقــــرر�رقـــم� - 

 .01/10/2020: ل�ابتداء�منعامل�م����من�املستوى�الثالث�ملدة�غ���محددة�بالتوقيت�ال�ام
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  :مايأتـــــــــــــــــــــــييقـــــّرر�    

�: لاللتحــاق�بمنصــب�عمــل�اختبــار�م�ــ� تحديــد�كيفيــات�فــتح��ــدف��ــذا�القــرار�إ�ــ���:املــادة��و�ــ�

  .ملدة�غ���محّددةعامل�م���من�املستوى�الثالث�بالتوقيت�ال�امل�

 2020املحـّرر��عنـوان�سـنة��)01(بمنصب�مـا���واحـد�ل�ا�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغ: 2املادة�

    ).ف���عقد(

عامــل�م�ــ��مــن�املســتوى�الثالــث�بالتوقيــت�بمنصــب�شــغل�يفــتح��ختبــار�امل�ــ��لاللتحــاق� :3املــادة��

للم���ــــــــ��ن�الــــــــذين�يث�تــــــــون�شـــــــــ�ادة�الكفــــــــاءة�امل�نيــــــــة�أو�شــــــــ�ادة�الت�ــــــــو�ن�امل�ـــــــــ���ال�امــــــــل

  . سنوات�ع����قل����نفس�التخصص) 5(املتخصص�وخ��ة�م�نية�مد��ا�خمس�

يــوم�عمــل،�ابتــداء�مــن�تــار�خ�أول�إشــ�ار���20تحــّدد�آجــال�ال��ــ�يالت��ــ���ختبــار�امل�ــ��بـــ��:4املــادة�

ـــ�ل�إعــــالن�توظيــــف�ع�ــــ��مســــتوى�الو�الــــة�الوالئيــــة�لل�شــــغيل� لقــــرار�فــــتح�التوظيــــف��ــــ��شـ

  .شؤون�الدي�ية�و�وقافوالو�الة�املحلية�لل�شغيل�ومقر��دارة�املركز�ة�لوزارة�ال

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـــاف،�مدير�ـــة� :5املـــادة�
ّ

��ـــ��لالختبـــار�امل�ـــ��بمقـــر�وزارة�الش
ّ
ترســـل�أو�تـــودع�ملفـــات�ال�

  ا��زائــر،�وال�ــ��يجــب��–شــارع�تيمقــاد�حيــدرة��4،�)املدير�ــة�الفرعيــة�للمســتخدم�ن(إدارة�الوســائل�

   :أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�
 طلب�خطي، -

 لش�ادة�املطلو�ة،���ة�من�ا -

 ���ة�من�ش�ادة�إثبات�الوضعية�إزاء�ا��دمة�الوطنية، -

                 ش�ادة�عمل�تث�ت�ا����ة�امل�نية�املك�سبة����تخصص�لھ�صلة�مع�منصب�الشغل�املراد�شغلھ -

 سار�ة�الصالحية،) 3الوثيقة�رقم�(من���يفة�السوابق�القضائية�مستخرج� -

 .لشغل�منصب�العمل�املقصود�ش�ادة�طبية�تث�ت�تأ�يل�امل���� -

  :يجب�ع���امل�����ن��عد�التوظيف،�إتمام�ملف�م�بالوثائق��تية

 ش�ادة�امليالد، -

 ش�ادة�عائلية�عند��قتضاء، -

 ش�ادة�ا���سية�ا��زائر�ة، -

 .صور�شمسية) 6(ست� -
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  : �شتمل��ختبار�امل���ع��: 6املادة�

ــان���ــــدف�إ�ــــ��تقيــــيم�در اختبــــار� - ــي��ــــ��شــــ�ل�امتحــ م���ــــ��لضــــمان�جــــة�الــــتحكم�امل�ــــ��للتطبيقــ

 ساعة�واحدة،: تنفيذ�امل�ام�ذات�الّصلة�مع�التخصص،�املدة

ــا��ــــ���ختبــــار�امل�ــــ��مــــن�طــــرف���نــــة�مجتمعــــة�: 7املــــادة�   تحــــدد�قائمــــة�امل���ــــ��ن�النــــا���ن���ائيــ

  :����يئة���نة�مداوالت�مش�لة�مما�يأ�ي

- �،
ً
 ممثل�السلطة��دار�ة�املختصة،�رئ�سا

 �متحان،�ممثل�مركز  -

  .لالختبارات�معّ�ن�من�طرف�رئ�س�مركز��متحان) 1(م���� -

�ابتداء�من�تار�خ�أول�إعالن�للتوظيف�45يحّدد�تار�خ�إنجاز��ختبار�امل���بـ� :8املادة�
ً
 .يوما

شــرة��ســـــــــــــــــــــــري�مفعــــــــول��ــذا�القـــــــــــــــرار�ابــــــــــــــتداء�مــن�تــــــ :9املــادة�
ّ
ـــوقيع�عليــــــــــــھ�و��شــــــــــــــر��ــ��ال� ــــــار�خ�التـــــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .الّرسمـــــــية�لوزارة�الش

  

  و�ض�منھر�و�التفــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                                  

ـــــمدي                                                                                  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائــــــــــــــ

  ومحمد�سعاد                                                                                                        
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
 

  

    2020د�سم����23:��خ�مؤر 18قـــرار�رقم�

املف�ش�ن:�سلكلاللتحـــاق� امتحان�م�� تضمـن�فتـحي  

�مالك�الوقفية�مف�ش�إدارة: ةــــرتب  

 

  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

واملتعلــــق�بتحر�ــــر�1966يونيــــو�ســــنة��02املوافــــق�1386صــــفر�عــــام��12مــــؤرخ��ــــ���145- 66: بمقت�ــــ���املرســــوم�رقــــم- 

  و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أوالفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

�سـلطة� واملتعلـق�1990مارس�سـنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- 90فيذي�رقم�و�مقت����املرسوم�التن�- 

بال�سبة�للموظف�ن�وأعـوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطـا�ع� وال�سي����داري، التعي�ن

  �داري،

،املتعلــق�بإحــداث�1995مــايو�ســنة��13املوافــق�1415ذي�ا���ــة�عــام��13ــ��املــؤرخ�132- 95و�مقتضـــى�املرســوم�التنفيـــذي�رقـــم�- 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

�2008د�ســـــــم���ســـــــنة��24املوافـــــــق���1429ذي�ا���ـــــــة�عـــــــام��26املـــــــؤرخ��ــــــ���411- 08و�مقت�ــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم��- 

 ك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،واملتضمن�القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسال

،�الــذي�يحــدد�2012أفر�ــل25املوافــق��1433عــام��جمــادى�الثانيــة�03املـــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضـــى�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قــــة�بتطبيــــق�أح�ــــام�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخــــة��ــــ���01ع�ــــ��التعليمــــة�رقــــم��بنــــاءو- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الــــذي�يحــــددكيفيات�تنظــــيم�املســــابقات�و�متحانــــات�والفحــــوص�امل�نيــــة��ــــ��املؤسســــات�2012أفر�ــــل��25املـــــؤرخفي�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املحــــدد�إلطــــار�تنظــــيم�املســــابقات�2016يوليــــو�ســــنة��20املوافــــق��1437عــــام��شــــوال�15بنــــاء�ع�ــــ��القــــرار�املــــؤرخ��ــــ��و- 

�و�متحانــــــات�امل�نيــــــة�لاللتحــــــاق�بالرتــــــب�املنتميــــــة�لألســــــالك�ا��اصــــــة�بــــــاإلدارة�امل�لفــــــة�بالشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف،

  املعدل،

،��عــدل�و�ــتمم�قائمــة�2017 مــايو�ســنة�23املوافــق��1438شــعبان�عــام��26بنــاء�ع�ــ��القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��

 التخصصات�املطلو�ة�للتوظيف�وال��قية�����عض��سالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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،�يحدد�قائمة�املؤسسات�العمومية�املؤ�لة�2016يوليو�سنة�20املوافق��1437شوال�عام�15و�ناء�ع���القراراملؤرخ����-

أســـاس��ختبـــارات�و�متحانـــات�امل�نيـــة�لاللتحـــاق�بالرتـــب�املنتميـــة�لألســـالك�ا��اصــــة��لتنظـــيم�إجـــراء�املســـابقات�ع�ـــ�

  باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

واملتضـــــمنة�تـــــرخيص��2020أكتـــــو�ر28املؤرخـــــة��ـــــ����2166نـــــاء�ع�ـــــ��مراســـــلة�ديـــــوان�الســـــيد�الـــــوز�ر��ول�رقـــــم�و �- 

 دة�من�ال��قية����الرتبة�ع���أساس��متحانات�امل�نية،منصب�ما���شاغر�لالستفا�113الستغالل است�نا�ي

منصـبا�ماليـا�شـاغرا�مخصصـا�لل��قيـة��113واملتضـمن�توز�ـع��23/12/2020املؤرخ��ـ��182و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

اف��ــ��الرتبــة�ع�ــ��أســاس��متحــان�امل�ــ�،�ع�ــ���دارة�املركز�ــة�واملــدير�ات�الوالئيــة�لــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــ

 ،�2020عنوان�سنة�
  

  : يـــــــــــــــــــــــــمايأت�يقـــــــــــرر �      

: لاللتحــــــــــاق��ســــــلك تحديــــــد�كيفيــــــات�فــــــتح�امتحــــــان�م�ــــــ���ــــــدف��ــــــذا�القــــــرار�إ�ــــــ���:املــــــادة��و�ــــــ�

لفائــــدة�املــــدير�ات�الوالئيــــة�لــــوزارة�،�مفــــ�ش�إدارة��مــــالك�الوقفيــــة:رتبــــة�املف�شــــ�ن

  .2020قاف��عنوان�سنة�الشؤون�الدي�ية�و�و 

�182رقــم�طبقــا�للمقــرر�)3(بــثالث�مناصــب�ماليــةيحــدد�عــدد�املناصــب�املطلــوب�شــغل�ا� :2املـــــــادة�

ـــدير�ات�الشـــــــــؤون�الدي�يـــــــــة��املشـــــــــار��23/12/2020ـــــــــ�املـــــــــؤرخ� إليـــــــــھ�أعاله،تـــــــــوزع�ع�ـــــــــ��مــــــ

  ).حسب�ا��دول�املرفق���ذا�القرار( 2020و�وقاف��عنوان�

 للم���ـــ��ن�املنتميـــ�ن� مفـــ�ش�إدارة��مـــالك�الوقفيـــةبرتبـــة�متحـــان�امل�ـــ��لاللتحـــاق�ُيفـــتح�� :3دةاـــــــــــامل

ســنوات�مــن�ا��دمــة�الفعليــة���ــذه�) 5(الرئ�ســي�ن�الــذين�يث�تــون�خمــس إ�ــ��رتبــة�وكــالء��وقــاف

  .الصفة

ـــ���متحــــان�امل�ـــــ��بـــــ�:4املــــادة�   يـــــوم�عمالبتــــداء�مـــــن�تــــار�خ��لصـــــاق��15يحـــــّدد�أجــــل�ال��ــــ�يالت��ــ

  .اكن�العمل���أم

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .02ساعات�املعامل�) 3(اختبار����الثقافة�العامة�املدة�ثالث� -

 .04ساعات�املعامل�) 4(تق������إدارة�و�سي����مالك�الوقفية�املدة�أر�ع� اختبار -

 .03عامل�ساعات�امل) 3(املدة�ثالث� اختبارحول�التدقيق�املا���واملحاس�� -
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  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد� عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل�� )5(سة�ع���املعني�ن�قبل�خم

شـرة��ســـــــــــــــــــــري�مفعـــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع�عليــ :7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� ــــــ

ـــافالّرسمـــــــيةل ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

 .وزارة�الش

 ا��دول�املرفق

 مالحظة مف�ش�إدارة��مالك�الوقفية الوالية الرقم�

   1 الشلف 1

   1 �شار� 2

   1 ع�ن�الدف��� 3

ـــــاملجم    3 وعــــــــــــــــــــــــ

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                                  

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                         

  محمد�سعادو                                                                                                    

  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

299 
 

  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــا��م�ور�

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
 

 

2020د�سم����23 : �� مؤرخ 15قـــرار�رقم�  

املف�ش�ن�:�سلكتحـــاق�لاللامتحان�م��� يتضمـن�فتـح  

مف�ش�التوجيھ�الدي���والتعليم�القرآ�ي: ةــــرتب  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

�شــر� وتحر�ــر�ب�واملتعلــق1966ســنة��يونيــو 2املوافــق�1386صــفر�عــام��12مــؤرخ��ــ���145- 66بمقت�ــ���املرســوم�رقــم- 

  املعدل�واملتمم،�املوظف�ن،�والفردي�ال�����م�وضعيةأذات�الطا�ع�التنظي����قرارات�عض�ال

�سـلطة� واملتعلـق�1990مـارس�سـنة��27املوافـق� 1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- �90مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�و �- 

املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطـا�ع��ةللموظف�ن�وأعـوان��دار بال�سبة� ،وال�سي����داري  التعي�ن

  ي،�دار 

�حــداثبإ�،�املتعلــق1995و�ســنة�مــاي�13املوافــق 1415عــام��ذي�ا���ــة13املــؤرخ��ــ��132- �95مقتضـــى�املرســوم�التنفيـــذي�رقـــم�و - 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

ن�واملتضـم�2008د�سـم���سـنة��24املوافق��1429ذي�ا���ة�عام��26املؤرخ�����411- 08و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

 القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

الــذي�يحــدد�،�2012أفر�ــل25املوافــق��1433عــام��لثانيــةجمــادى�ا�03املـــؤرخ��ــ���194- �12مقتضـــى�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و - 

  ،وإجرا��ااملؤسسات�و�دارات�العمومية����ة�امل�ني�فحوصكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�وال

قــــة�بتطبيــــق�أح�ــــام�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخــــة��ــــ���01بنــــاء�ع�ــــ��التعليمــــة�رقــــم�و- 
ّ
�194- 12،�املتعل

كيفيات�تنظــــيم�املســــابقات�و�متحانــــات�والفحــــوص�امل�نيــــة��ــــ��املؤسســــات�الــــذي�يحــــدد،�2012أفر�ــــل��25املـــــؤرخفي�

  مية�وإجرا��ا،و�دارات�العمو 

،�املحــــدد�إلطــــار�تنظــــيم�املســــابقات�2016يوليــــو�ســــنة��20املوافــــق��1437شــــوال�عــــام��15ع�ــــ��القــــرار�املــــؤرخ��ــــ��بنــــاء�و�- 

�و�متحانــــــات�امل�نيــــــة�لاللتحــــــاق�بالرتــــــب�املنتميــــــة�لألســــــالك�ا��اصــــــة�بــــــاإلدارة�امل�لفــــــة�بالشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف،

  املعدل،

يــتمم�قائمــة� ،��عــدل�و2017مــايو�ســنة��23املوافــق��1438شــعبان�عــام���26ك�املــؤرخ��ــ��بنــاء�ع�ــ��القــرار�الــوزاري�املشــ�

 التخصصات�املطلو�ة�للتوظيف�وال��قية�����عض��سالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

مــة�املؤسســات�العموميــة�،�يحــدد�قائ2016يوليــو�ســنة��20املوافــق��1437شــوال�عــام��15و�نــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���-

املؤ�لــــة�لتنظــــيم�إجــــراء�املســــابقات�ع�ــــ��أســــاس��ختبــــارات�و�متحانــــات�امل�نيــــة�لاللتحــــاق�بالرتــــب�املنتميــــة�لألســــالك�

  ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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تضـــــمنة�تـــــرخيص�املو �2020أكتـــــو�ر28املؤرخـــــة��ـــــ����2166نـــــاء�ع�ـــــ��مراســـــلة�ديـــــوان�الســـــيد�الـــــوز�ر��ول�رقـــــم�و  - 

 ،لالستفادة�من�ال��قية����الرتبة�ع���أساس��متحانات�امل�نيةمنصب�ما���شاغر� 113الستغالل است�نا�ي

منصـبا�ماليـا�شـاغرا�مخصصـا�لل��قيـة��113املتضـمن�توز�ـع�و �23/12/2020 املـؤرخ��ـ�182و�ناء�ع���املقرر�رقـم��- 

ركز�ــة�واملــدير�ات�الوالئيــة�لــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف��ــ��الرتبــة�ع�ــ��أســاس��متحــان�امل�ــ�،�ع�ــ���دارة�امل

 ،2020سنة��عنوان�
  

  :ـــــــــّرر مایأتيیقــ       

ـــدف� :املــــــادة��و�ــــــ� : اق��ســــــلكــــــــــلاللتح�امتحــــــان�م�ــــــ�كيفيــــــات�فــــــتح�تحديــــــد�إ�ــــــ���ــــــذا�القــــــرار���ـــ

ر�ات�الوالئيــة�لفائــدة�املــدي،�مفــ�ش�التوجيــھ�الــدي���والتعلــيم�القرآ�ــي: رتبــة املف�شــ�ن

  .2020لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��عنوان�سنة�

طبقـا�للمقـرر�) 65(بخمـس�وسـت�ن�منصـبا�ماليـايحدد�عدد�املناصـب�املطلـوب�شـغل�ا� :2ادة�ــــــــــــامل

ـــدير�ات�الشــــــؤون�23/12/2020املــــــؤرخ��ــــــ���182رقــــــم� املشــــــار�إليــــــھ�أعــــــاله،�تــــــوزع�ع�ــــــ��مـــ

  ).��ذا�القرار سب�ا��دول�املرفقح( 2020الدي�ية�و�وقاف��عنوان�

ـــــــــــامل ــ ــ ــ ــ ــ  مفــــــــ�ش�التوجيــــــــھ�الــــــــدي���والتعلــــــــيم�القرآ�ــــــــيرتبــــــــة�بلاللتحـــــــاق���متحــــــــان�امل�ــــــــ�فـــــــتح�يُ  :3ادةــ

للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتب���إمام�أستاذ�رئ�����ومرشدة�دي�ية�رئ�سية�الذين�يث�تون�خمس�

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(

ــاق��يـــوم�15ـبـــ�متحـــان�امل�ـــ��ال��ـــ�يالت��ــــ���أجـــلد�يحـــّد  :4ادة�املـــ   عمــــل�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ��لصــ

  .���أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .02ساعات�املعامل�) 3(اختبار����الثقافة�العامة�املدة�ثالث� -

 .04ت�املعامل�ساعا) 4(اختبار����الشر�عة��سالمية�املدة�أر�ع� -

سـاعات�املعامـل�) 3(املـدة�ثـالث� اختبار����القرآن�الكر�م�وتفس��ه�وا��ديث�النبوي�وعلوم�مـا - 

03. 

  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
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ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد�ا عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   لســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل��) 5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�

 ـــــــــــــھ�و��شـــــــــــوقيع�عليـــــــــــــار�خ�التـــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــــرار�ابــــــــــــــول��ـذا�القـــــــري�مفعـــــــــــــــــــــ�س :7ادة�ــــــــامل
ّ
شـرة�ر��ـ��ال�

  يةـــــــسمالرّ 
ّ

ـــافـــؤون�الّد لوزارة�الش  .ي�يـــة�و�وقـ

 ا��دول�املرفق

 الوالية الرقم�
رتبة�مف�ش�التوجيھ�الدي���

 والتعليم�القرآ�ي
 مالحظة

   3 الشلف� 1

   1 �غواط� 2

   1 بوا��أم�ال� 3

   2 باتنة� 4

   2 بجاية� 5

   1 �سكرة� 6

   2 �شار� 7

   1 البليدة� 8

   2 البو�رة 9

   1 ت�سة 10

   2 تيارت 11

   1 ت��ي�وزو� 12

   2 ا��زائر� 13

   1 ا��لفة� 14

   2 جيجل� 15

   1 سطيف� 16

   1 سعيدة� 17

   1 سكيكدة� 18

   3 سيدي�بلعباس� 19

   1 عنابة� 20

   1 قاملة� 21
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   2 قسنطينة� 22

   2 املدية� 23

   2 مستغانم� 24

   2 املسيلة� 25

   2 معسكر� 26

   1 ورقلة� 27

   3 و�ران 28

   1 البيض� 29

   1 إل��ي � 30

   2 بومرداس� 31

   1 الطارف� 32

   1 ت�سمسيلت 33

   1 الوادي� 34

   1 سوق�أ�راس� 35

   1 ت�بازة� 36

   2 ميلة� 37

   2 ع�ن�الدف��� 38

   1 النعامة� 39

   1 ع�ن�تموش�ت� 40

   2 غرداية� 41

   2 غل��ان� 42

   65 وعــــــــاملجم

    
  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                                    

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                           

  سعادو�محمد                                                                                                       
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
 
  

2020د�سم����23 :��� مؤرخ�16قـــرار�رقم�  

املف�ش�ن�:�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م��� يتضمـن�فتـح  

ئ����مف�ش�ر : ةــــرتب  
 

  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

�شـر� واملتعلـق�بتحر�ـر�و1966يونيـو�سـنة�2املوافـق�1386صـفر�عـام��12مـؤرخ��ـ���145- 66بمقت����املرسوم�رقـم�- 

  �عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أوالفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

�سـلطة� واملتعلـق�1990مارس�سـنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- 90و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

وال�سـي����داري،بال�سـبة�للمـوظف�ن�وأعـوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطـا�ع� التعيـ�ن

  �داري،

بإحــداث��،�املتعلــق1995مــايو�ســنة��13املوافــق�1415ام�ذي�ا���ــة�عــ13املــؤرخ��ــ��132- 95و�مقتضـــى�املرســوم�التنفيـــذي�رقـــم�- 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

واملتضـمن��2008د�سـم���سـنة��24املوافـق� 1429ذي�ا���ة�عـام��26املؤرخ�����411- 08و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

 رة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدا

،�الــذي�يحــدد�2012أفر�ــل25املوافــق��1433عــام��جمــادى�الثانيــة�03املـــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضـــى�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قــــة�بتطبيــــق�أح�ــــام�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�20/02/2013املؤرخــــة��ــــ���01قــــم�بنــــاء�ع�ــــ��التعليمــــة�ر و- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الــــذي�يحــــددكيفيات�تنظــــيم�املســــابقات�و�متحانــــات�والفحــــوص�امل�نيــــة��ــــ��املؤسســــات�2012أفر�ــــل���25ــــ�� املـــــؤرخ

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املحــــدد�إلطــــار�تنظــــيم�املســــابقات�2016يوليــــو�ســــنة��20وافــــق�امل�1437شــــوال�عــــام��15بنــــاء�ع�ــــ��القــــرار�املــــؤرخ��ــــ��و�- 

�و�متحانــــــات�امل�نيــــــة�لاللتحــــــاق�بالرتــــــب�املنتميــــــة�لألســــــالك�ا��اصــــــة�بــــــاإلدارة�امل�لفــــــة�بالشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف،

  املعدل،

�ــتمم�قائمــة�،��عــدل�و 2017مــايو�ســنة��23املوافــق��1438شــعبان�عــام��26بنــاء�ع�ــ��القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��

 التخصصات�املطلو�ة�للتوظيف�وال��قية�����عض��سالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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،�يحــدد�قائمــة�املؤسســات�العموميــة�2016يوليــو�ســنة��20املوافــق��1437شــوال�عــام��15و�نــاء�ع�ــ��القــرار�املــؤرخ��ــ���-

ختبــــارات�و�متحانــــات�امل�نيــــة�لاللتحــــاق�بالرتــــب�املنتميــــة�لألســــالك�املؤ�لــــة�لتنظــــيم�إجــــراء�املســــابقات�ع�ــــ��أســــاس�� 

  ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

واملتضـــــمنة�تـــــرخيص��2020أكتـــــو�ر28املؤرخـــــة��ـــــ����2166نـــــاء�ع�ـــــ��مراســـــلة�ديـــــوان�الســـــيد�الـــــوز�ر��ول�رقـــــم�و �- 

 �قية����الرتبة�ع���أساس��متحانات�امل�نية،منصب�ما���شاغر�لالستفادة�من�ال��113ستغاللال  است�نا�ي

منصـبا�ماليـا�شـاغرا�مخصصـا�لل��قيـة��113واملتضـمن�توز�ـع��23/12/2020املؤرخ��ـ��182و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

�ــ��الرتبــة�ع�ــ��أســاس��متحــان�امل�ــ�،�ع�ــ���دارة�املركز�ــة�واملــدير�ات�الوالئيــة�لــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف�

 ،2020سنة���عنوان
  

  :ماياتـــــــــــــــــــييقـــــــــــّرر�          

: لاللتحـــــــــاق��ســــــلك�تحديــــــد�كيفيـــــات�فــــــتح�امتحـــــان�م�ــــــ���ـــــدف��ـــــذا�القــــــرار�إ�ـــــ���:املـــــادة��و�ــــــ�

لفائـــدة�املــــدير�ات�الوالئيــــة�لـــوزارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�،�مفـــ�ش�رئ��ــــ��: رتبــــةاملف�شـــ�ن�

  .2020و�وقاف��عنوان�سنة�

ــــادة�املـــ طبقـــا�للمقـــرر�) 12(منصـــبا�ماليـــا�بـــاث���عشـــرةيحـــدد�عـــدد�املناصـــب�املطلـــوب�شـــغل�ا� :2ــــــــ

ـــدير�ات�الشــــــؤون� 23/12/2020املــــــؤرخ��ــــــ���182رقــــــم� املشــــــار�إليــــــھ�أعــــــاله،�تــــــوزع�ع�ــــــ��مـــ

  ).حسب�ا��دول�املرفق���ذا�القرار( 2020الدي�ية�و�وقاف��عنوان�

ـــــــــامل ــ ــ ــ للم���ــ��ن�املنتميــ�ن�إ�ــ��رتب�ــ��مفــ�ش��مفــ�ش�رئ��ــ��برتبــة�ان�امل�ــ��لاللتحــاق�ُيفــتح��متحــ :3ادةــ

  ســــنوات) 5(التوجيـــھ�الــــدي���والتعلــــيم�القرآ�ــــي�ومفــــ�ش��مــــالك�الوقفيةالــــذين�يث�تــــون�خمــــس�

  .من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة

  �خ��لصـــاق�يـــوم�عمـــل�ابتـــداء�مـــن�تـــار �15يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ���متحـــان�امل�ـــ��بــــ�:4املـــادة�

  .���أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .02ساعات�املعامل�) 3(اختبار����الثقافة�العامة�املدة�ثالث� -

 .04ساعات�املعامل�) 4(اختبار����الشر�عة��سالمية�املدة�أر�ع� -

ــــــــــوجي - ــــــــــومة�التــــــــــــــــــــــ ــــــــــا���اختبـــــــــار��ـــــــــ��منظـــــــــــ ــــــــــرآ�ي�أو�التـــــــــدقيق�املـــــــــــــــــــ ھ�الـــــــــدي���والتعلـــــــــيم�القــــــــــــــــــــ

 .03ساعات�املعامل�) 3(املـــــــــــــــــــــــــدة�ثالث� املحــــــــــاس��
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  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى��بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــن�والــــــــّرد� عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط ـــ�ن�الّ�ـــــ   الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��متحان�امل��) 5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�

ـــھ�و��شـــــــــــــر �ســـــــــــــــــــــري�م :7املــــــــادة� شـرة��فعـــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع�عليــــــــ
ّ
�ـ��ال�

ـــاف الّرسمـــــــية ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .لوزارة�الش

 ا��دول�املرفق

 مالحظة رتبة�مف�ش�رئ���� الوالية الرقم�

   1 كرة�س� 1

   1 تم��است� 2

   1 ت�سة 3

   1 سعيدة 4

   1 عنابة� 5

   1 املسيلة� 6

   1 الطارف� 7

   1 ت�سمسيلت 8

   1 الوادي� 9

   1 ت�بازة� 10

   1 النعامة� 11

   1 غرداية� 12

ــــــاملجم    12 وعــــــــــــــــــــــــ

  
 

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                           

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                           

 محمد�سعادو������������������������������������������
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  ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف وزارة
 

  2020د�سم����23 :�� مؤرخ 17قـــرار�رقم�

امل�ندس�ن�املعمار��ن:�سلكلاللتحـــاق�امتحان�م��� تضمـن�فتـحب  

معماري�رئ����م�ندس�: ةــــرتب  
 

  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

�شـر� واملتعلـق�بتحر�ـر�و1966يونيـو�سـنة�2املوافـق�1386صـفر�عـام��12مـؤرخ��ـ���145- 66بمقت����املرسوم�رقـم�- 

  �عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أوالفردي�ال�����م�وضعية�املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

�سـلطة� واملتعلـق�1990مارس�سـنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- 90قم�و�مقت����املرسوم�التنفيذي�ر �- 

بال�سبة�للموظف�ن�وأعـوان��دارة�املركز�ـة�والواليـات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�ذات�الطـا�ع� وال�سي����داري، التعي�ن

  �داري،

بإحــداث��،�املتعلــق1995مــايو�ســنة��13املوافــق�1415ي�ا���ــة�عــام�ذ13املــؤرخ��ــ��132- 95و�مقتضـــى�املرســوم�التنفيـــذي�رقـــم�- 

  �شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

واملتضــمن�القــانون��2009يوليــو�ســنة�22املوافــق��1430رجــب�عــام�29املــؤرخ��ــ��241- 09و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم��- 

  رة�امل�لفة�بالسكن�والعمران،�سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدا

واملتضــــمن��2012فيفــــري�ســــنة��12املوافــــق��1433ر�يــــع��ول�عـــام��20و�نـــاء�ع�ــــ��القــــرار�الــــوزاري�املشـــ��ك�املــــؤرخ��ــــ���-

وضــــع��عــــض��ســــالك�التقنيــــة�ا��اصــــة�بالســــكن�والعمــــران��ــــ��حالــــة�خدمــــة�لــــدى�وزارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف�

  واملصا���ا��ارجية�التا�عة�ل�ا،

،�الــذي�يحــدد�2012أفر�ــل25املوافــق��1433عــام��جمــادى�الثانيــة�03املـــؤرخ��ــ���194- 12و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قــــة20/02/2013املؤرخــــة��ــــ���01بنــــاء�ع�ــــ��التعليمــــة�رقــــم�و- 
ّ
�194- 12بتطبيــــق�أح�ــــام�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��،�املتعل

،�الــــذي�يحــــددكيفيات�تنظــــيم�املســــابقات�و�متحانــــات�والفحــــوص�امل�نيــــة��ــــ��املؤسســــات�2012أفر�ــــل���25ــــ�� املـــــؤرخ

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

طـــار�تنظـــيم�املســـابقات�،�املحـــدد�إل 2017ينـــاير�ســـنة��3املوافـــق��1438ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام��4بنـــاء�ع�ـــ��القـــرار�املـــؤرخ��ـــ��و�- 

  ،و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران
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،�يحـدد�قائمـة�املؤسسـات�العموميـة�2017ينـاير�سـنة�28املوافـق��1438ر�يع�الثـا�ي�عـام�29 و�ناء�ع���القرار�املؤرخ�����-

أســــاس��ختبــــارات�و�متحانــــات�امل�نيــــة�لاللتحــــاق�بالرتــــب�املنتميــــة�لألســــالك��املؤ�لــــة�لتنظــــيم�إجــــراء�املســــابقات�ع�ــــ�

  ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران،

واملتضـــــمنة�تـــــرخيص��2020أكتـــــو�ر28املؤرخـــــة��ـــــ����2166نـــــاء�ع�ـــــ��مراســـــلة�ديـــــوان�الســـــيد�الـــــوز�ر��ول�رقـــــم�و �- 

 �قية����الرتبة�ع���أساس��متحانات�امل�نية،منصب�ما���شاغر�لالستفادة�من�ال��113ستغاللال  است�نا�ي

منصـبا�ماليـا�شـاغرا�مخصصـا�لل��قيـة��113واملتضـمن�توز�ـع��23/12/2020املؤرخ��ـ��182و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

�ــ��الرتبــة�ع�ــ��أســاس��متحــان�امل�ــ�،�ع�ــ���دارة�املركز�ــة�واملــدير�ات�الوالئيــة�لــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف�

 ،2020سنة���عنوان
  

  :يــــــــــــــــمايأتيقـــــــــــرر              

: لاللتحـــــــــاق��ســــــلك�تحديــــــد�كيفيـــــات�فــــــتح�امتحـــــان�م�ــــــ���ـــــدف��ـــــذا�القــــــرار�إ�ـــــ���:املـــــادة��و�ــــــ�

لفائدةاملـدير�ات�الوالئيـة�لـوزارة�،�م�نـدس�معمـاري�رئ��ـ��: رتبة امل�ندس�ن�املعمار��ن

  .2020سنة��الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��عنوان

طبقـــا�للمقـــرر�) 19(منصـــبا�ماليـــا ب�ســـع�عشـــرةيحـــدد�عـــدد�املناصـــب�املطلـــوب�تحو�ل�ـــا:2املـــــــــــــــادة�

ـــ���دارة�املركز�ـــــــــة� 23/12/2020املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���182رقـــــــــم� املشـــــــــار�إليـــــــــھ�أعـــــــــاله،�تـــــــــوزع�ع�ــــــ

ـــاف��عنـــــــوان� ـــة�و�وقــــ ـــدير�ات�الشـــــــؤون�الدي�يــــ حســـــــب�ا��ـــــــدول�املرفـــــــق���ـــــــذا�( 2020ومــــ

  ).القرار

ـــــــــامل ــ ــ ــ للم���ــ��ن�املنتميــ�ن�إ�ــ��رتبــة��امل�ندســ�ن�املعمــار��نبرتبــة�ُيفــتح��متحــان�امل�ــ��لاللتحــاق� :3ادةــ

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(الذين�يث�تون�خمس� م�ندس�معماري 

  �لصـــاق��يـــوم�عمـــل�ابتـــداء�مـــن�تـــار�خ�15يحـــّدد�أجـــل�ال��ـــ�يالت��ـــ���متحـــان�امل�ـــ��بــــ�:4املـــادة�

  .���أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية :5املادة�

  .02املعامل�) 2(اختبار����الثقافة�العامة�املدة�ساعتان� -

 .03ساعات�املعامل�) 3(اختبار����التخصص�املدة�ثالث� -

 .02امل�املع)2(اختبار�اختياري����القانون��داري�أو�املالية�العامةاملــــدة�ساعتان� -

 .02ساعات�املعامل�) 3(اختبار����التحر�ر��داري�املــــدة�ثالث� -
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  .���إحدى��ختبارات�املذكورة�أعاله��عد�إقصائية��5/20ل�نقطة�تقل�عن� 

ـــديم�طعــــــن�لــــــدى� :6املــــــادة� ـــ�،�تقـــ ـــ���متحــــــان�امل�ـــ بإم�ــــــان�امل���ــــــ��ن�غ�ــــــ��املقبــــــول�ن�للمشــــــاركة��ـــ

ـــ�ن�ا ـــن�والــــــــّرد�الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�الّتعيـــــ عـــــ
ّ
ـــ��يجــــــــب�عل��ــــــــا�الّبــــــــت��ــــــــ���ــــــــذا�الط   لّ�ـــــ

  .أيام�عمل�ع����قلمن�تار�خ�إجراء��متحان�امل��) 5(ع���املعني�ن�قبل�خمسة�

شـرة���ســـــــــــــــــــــري�مفعـــــــول��ـذا�القــــــــــــــرار�ابـــــــــــــتداء�مـن�تـــــــــــار�خ�التـــــــــــــوقيع :7املــــــــادة�
ّ
ـــھ�و��شـــــــــــــر��ـ��ال� عليــــــــ

ـــاف الّرسمـــــــية ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

  .لوزارة�الش

 ا��دول�املرفق

 مالحظة م�ندس�معماري�رئ���� الوالية الرقم�

   1 �غواط� 1

   1 أم�البوا��� 2

   1 �سكرة� 3

   1 �شار� 4

   1 البو�رة 5

   1 ت�سة 6

   1 جلجي� 7

   1 عنابة� 8

   1 قاملة� 9

   1 قسنطينة� 10

   1 مستغانم� 11

   1 ورقلة� 12

   1 و�ران 13
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   1 الطارف� 14

   1 الوادي� 15

   1 سوق�أ�راس� 16

   1 ميلة� 17

   1 ع�ن�تموش�ت� 18

   1 غل��ان� 19

   19 وعـــــــــــــــــــــاملجم

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�                                                                               

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                    

  محمد�سعادو                                                                                                     
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  ةـــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  إدارة�الـوسائـل

 �ة�الفرعية�للمستخدم�ناملدير 

  31/12/2020:  رخ���مؤ 191.رقمقرار�

  املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��
 - رئ�س�مكتب-

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  ظيفة�العمومية،القانون��سا����العام�للو 

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

  2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية، 

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةدار للمــــوظف�ن�وأعــــوان�� بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�عـــدل،�املالقــانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــة

  واملتمم،
 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-

املتضـــمن�شـــروط�التعيـــ�ن���ـــ��املنصـــب�العـــا���رئـــ�س�مكتـــب��ـــ���دارة�املركز�ـــة�وكـــذا�الز�ـــادة��ســـتداللية�املرتبطـــة�

  بھ،

املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433جـــب�عـــام�ر �13و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ���-

 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

�ـ��املنصـب�العـا����نجمـة�مو�ـوب: املتضمن��عيـ�ن�السـيدة����30/06/2019املؤرخ��55 القرار�رقمو�ناء�ع����-

   العامـــــــة�ابتـــــــداءاملدير�ـــــــة�الفرعيـــــــة�للوســـــــائل��– رئـــــــ�س�مكتـــــــب�التمـــــــو�ن�و�ا��ـــــــدمات�بمدير�ـــــــة�إدارة�الوســـــــائل

  ،30/06/2019من�
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املتضــــمن��عيــــ�ن�املعنيــــة��ــــ��ســــلك�املتصــــرف�ن��ــــ��رتبــــة� 23/12/2006 املــــؤرخ��ــــ� 333رقــــم��القــــرار �نــــاء�ع�ــــ��و  -

  ،19/12/2006: متصرف�ابتداء�من

: مــــن�متصــــرف�ابتــــداءة�املتضــــمن�تث�يــــت�املعنيــــة��ــــ��رتبــــ�14/11/2007املــــؤرخ��ــــ���217 قــــرار�رقــــمع�ــــ���نــــاء�و  -

19/09/2007،  

املتضـمن�ادمـاج�و�ترسـيم�و�إعـادة�ترت�ـب�املعنيـة��12/03/2008املؤرخ�����91و�ناء�ع���القرار��ا��ما���رقم��-

  ،01/01/2008ابتداء�من���12: ���سلك�املتصرف�ن��دار��ن��رتبة�متصرف�الصنف

ترقيــة�املعنيــة�ع�ــ��أســاس�املــدة�الــدنيا��ــ��ســلك�املتضــمن��20/06/2019املــؤرخ��ــ���43و�نــاء�ع�ــ��مقــرر�رقــم��-

  ،19/06/2019ابتداء�من��671:الرقم��ستدال����05: الدرجة�12:املتصرف�ن�رتبة�متصرف�الصنف

املتضــــمن�إ��ـــاق�املعنيــــة�بصــــفة�متصــــرف�بمدير�ــــة�الثقافــــة���10/12/2020ــــ���املــــؤرخ�108و�نـــاء�مقــــرر�رقــــم��-

  ،���01/12/2020سالمية�ابتداء�من�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن، -

 

ــــررـیقــــ  
  

  �ــــ��املنصــــب�العــــا���رئــــ�س�مكتــــب�التمــــو�ن��نجمــــة�مو�ــــوب تن�ــــ��م�ــــام�الســــيدة: املــــادة��و�ــــ�

   -املدير�ـــــــــــــــــــــــــة�الفرعيـــــــــــــــــــــــــة�للوســـــــــــــــــــــــــائل�العامـــــــــــــــــــــــــة�–و�ا��ـــــــــــــــــــــــــدمات�بمدير�ـــــــــــــــــــــــــة�إدارة�الوســـــــــــــــــــــــــائل�

  .01/12/2020ابتداء�من�
  

� �املس :2املادة �مدير �نائب �من ��ل �ي�لف �مدير �ونائب �واملحاسبةتخدم�ن    ب�نفيذ�امل��انية
  .القرار�ذا�

  
  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                

  محمد�سعادو                                                                                                   
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  ةـة�الشعبيـة�الديمقراطيـة�ا��زائر�ـا��م�ور�
  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  لـوسائـر�ة�إدارة�الـديـم 
  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
31/12/2020: مؤرخ����194قرار�رقم�  

 

من�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��املتض  
- مسؤول�الشبكة-  

 

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17رخ��ــ��املــؤ �304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  ناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���امل

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  ات�الطا�ع��داري،املؤسسات�العمومية�ذو 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�،�املعـــدلالقــانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــة

  واملتمم،
   2008أكتــــــــو�ر�ســــــــنة��11املوافــــــــق��1429شــــــــوال�عــــــــام���11ــــــــ��و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��القــــــــرار�الــــــــوزاري�املشــــــــ��ك�املــــــــؤرخ��-

 الذي�يحدد�عدد�املناصب�العليا�لإلدارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�ـ��املنصـب��عبـد�العز�ـز�م��ـو�ي: املتضـمن��عيـ�ن�السـيد�14/12/2009املـؤرخ��ـ����401و�ناء�ع���املقرر�رقـم��-

  ،14/12/2009 العا���مسؤول�الشبكة��ابتداء�من

  املتضــــمن�ترقيــــة�و�ترســــيم�املع�ــــ���ــــ��ســــلك�امل�ندســــ�ن� 27/12/2016 املــــؤرخ��ــــ� 109رقــــم��القــــرار �نــــاء�ع�ــــ��و  -

  ،01/12/2016: ���رتبة�م�ندس�دولة�رئ���������عالم�����ابتداء�من

�ــ��وظيفـــة���يعبــد�العز�ــز�م��ـــو املتضــمن��عيــ�ن�الســـيد��28/09/2020املــؤرخ��ـــ���151و�نــاء�ع�ــ��املقـــرر�رقــم��-

عليـــا�بصـــفة�رئـــ�س�دراســـات�باملكتـــب�الـــوزاري�لألمـــن�الـــداخ���باملؤسســـة�بالنيابـــة�ملـــدة�ســـنة�قابلـــة�للتجديـــد�

  ،28/09/2020ابتداء�من�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-
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ــرر ـــــــــــــــــــــــــيقــــــ  
  

ملنصــب�العــا���مســؤول�الشــبكة��ابتــداء��ــ��ا�عبــد�العز�ــز�م��ــو�ي تن�ــ��م�ــام�الســيد: املــادة��و�ــ�

  .28/09/2020من�
  

ـــدير� :2املـــــــادة� ـــدير�املســـــــتخدم�ن�ونائـــــــب�مــــ ـــة�واملحاســـــــبةي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ   ب�نفيـــــــذ��امل��انيــــ
  .القرار�ذا�

  
  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                  

  محمد�سعادو                                                                                                   
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  ةـــــــــــــــــلديمقراطية�اـــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  إدارة�الـوسائـلمدير�ة�

 املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن�

  31/12/2020 :��رخ�مؤ 195.قرار�رقم

  املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��
 - رئ�س�مكتب-

  
  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام���19ـ���املـؤرخ�03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  ��م،الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

 1990 ســـنة مـــارس�27املوافــق� 1410املــؤرخ��ـــ��أول�رمضــان�عـــام��99-90املرســـوم�التنفيــذي�رقـــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�،�املعـــدلانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــةالقــ

  واملتمم،
 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-

ة�وكـــذا�الز�ـــادة��ســـتداللية�املرتبطـــة�املتضـــمن�شـــروط�التعيـــ�ن���ـــ��املنصـــب�العـــا���رئـــ�س�مكتـــب��ـــ���دارة�املركز�ـــ

  بھ،

املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433رجـــب�عـــام��13و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ���-

 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

�ــ��املنصــب��ســم��ة�مخالــدي: �عيــ�ن�الســيدة�املتضــمن�01/06/2010املــؤرخ��ــ����123و�نــاء�ع�ــ��القــرار��رقــم��-

  العــــــا���رئــــــ�س�مكتــــــب�����حاديــــــث�الدي�يــــــة�و��شــــــرات�التوجيــــــھ�بمدير�ــــــة�التوجيــــــھ�الــــــدي���و�التعلــــــيم�القرآ�ــــــي

  ،01/06/2010املدير�ة�الفرعية�للتوجيھ�الدي���وال�شاط�امل��دي��ابتداء�من��– 
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تضــــمن�ترقيــــة�و�ترســــيم�املعنيــــة��ــــ��ســــلك�املرشــــدات�امل 27/12/2016 املــــؤرخ��ــــ� 102رقــــم��القــــرار �نــــاء�ع�ــــ��و  -

  ،01/12/2016: الدي�يات����رتبة�مرشدة�دي�ية�رئ�سية�ابتداء�من

�ــ��وظيفــة�عليــا��ســم���مخالــدياملتضــمن��عيــ�ن�الســيدة��06/10/2020املــؤرخ��ــ���169و�نــاء�ع�ــ��مقــرر�رقــم��-

  ،06/10/2020بصفة�مدير�دراسات�بالنيابة�ملدة�سنة�قابلة�للتجديد�ابتداء�من�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-

  

 یقــــــــرر
 

ـــ��م�ــــام�الســــيدة: املــــادة��و�ــــ� �ــــ��املنصــــب�العــــا���رئــــ�س�مكتــــب��حاديــــث��ســــم��ة�مخالــــدي تن�ـ

ـــة�و��شــــــــــــــــــــــــــــــرات�التوجيــــــــــــــــــــــــــــــھ�بمدير�ــــــــــــــــــــــــــــــة�التوجيــــــــــــــــــــــــــــــھ�الــــــــــــــــــــــــــــــدي���و�التعلــــــــــــــــــــــــــــــيم�القرآ�ــــــــــــــــــــــــــــــي�   الدي�يـــــــــــــــــــــــــــ

  .06/10/2020ابتداء�من��-�دي�املدير�ة�الفرعية�للتوجيھ�الدي���وال�شاط�امل��–
  

ب�نفيــــذ��ــــذا��امل��انيــــة�واملحاســــبةي�لــــف��ــــل�مــــن�نائــــب�مــــدير�املســــتخدم�ن�ونائــــب�مــــدير� :2املــــادة�
  .القرار

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                

  محمد�سعادو                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

316 
 

  ةـة�الشعبيـة�الديمقراطيـة�ا��زائر�ـا��م�ور�
  

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  لـائوسـر�ة�إدارة�الـديـم     

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن���
  

  31/12/2020: مؤرخ���196قرار�رقم�

  املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��

  - رئ�س�مكتب-
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  سا����العام�للوظيفة�العمومية،القانون�� 

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29افـــــق��املو �1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار للبال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

  واملتمم،�،�املعدلات�العموميةالقانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة����املؤسسات�و�دار 
 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-

  املتضمن�شروط�التعي�ن����املنصب�العا���رئ�س�مكتب�����دارة�املركز�ة�وكذا�الز�ادة��ستداللية�املرتبطة�بھ،

املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433رجـــب�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك��-

 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

�ــ��املنصــب��و�يبــة�بودامــوس: املتضــمن��عيــ�ن�الســيدة�18/06/2013املــؤرخ��ــ����97و�نــاء�ع�ــ��القــرار��رقــم��-

املدير�ـــــة��–فتـــــوى�بمدير�ـــــة�التوجيـــــھ�الـــــدي���و�التعلـــــيم�القرآ�ـــــي�العـــــا���رئـــــ�س�مكتـــــب��تنظـــــيم�أعمـــــال���نـــــة�ال

  ،18/06/2013ابتداء�من���-الفرعية�للتوجيھ�الدي���وال�شاط�امل��دي

  املتضـــــمن�ترقيــــة�و�ترســـــيم�املعنيــــة��ـــــ��ســــلك�املتصـــــرف�ن 07/04/2014 املـــــؤرخ��ــــ� 28رقــــم��القـــــرار �نــــاء�ع�ــــ��و  -

  ،20/01/2014: ���رتبة�متصرف�رئ�����ابتداء�من�
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�ـ��وظيفـة�عليـا��و�يبة�بوداموساملتضمن��عي�ن�السيدة��28/09/2020املؤرخ�����150و�ناء�ع���مقرر�رقم��-

  ،28/09/2020بصفة�نائب�مدير�الشعائر�الدي�ية�بالنيابة�ملدة�سنة�قابلة�للتجديد�ابتداء�من�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-

  

 یقــــــــرر
 

���املنصب�العا���رئ�س�مكتـب�تنظـيم�أعمـال��و�يبة�بوداموس ام�السيدة�تن���م�: املادة��و��

  ��نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى�بمدير�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�التوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي���و�التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم�القرآ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  .28/09/2020ابتداء�من���-املدير�ة�الفرعية�للتوجيھ�الدي���وال�شاط�امل��دي�– 
  

ـــدير� :2املــــــــادة� ـــدير�املســــــــتخدم�ن�ونائــــــــب�مـــــ   ب�نفيــــــــذ��واملحاســــــــبةامل��انيــــــــة�ي�لــــــــف��ــــــــل�مــــــــن�نائــــــــب�مـــــ
  .القرار�ذا�

  
  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                 

  محمد�سعادو                                                                                                    
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  ةـة�الشعبيـة�الديمقراطيـة�ا��زائر�ـا��م�ور�
  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  لـوسائـر�ة�إدارة�الـديـم    
  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن��

31/12/2020: مؤرخ����197قرار�رقم�  
���املنصب�العا���املتضمن�إ��اء�م�ام  

  -م��ق�بالديوان�� -

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428ان�عــام�رمضــ�17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،�الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  داري،املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع�� و 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

املعـــدل�القـــانون��سا�ـــ���ا��ـــاص�بـــاملوظف�ن�املنتمـــ�ن�لألســـالك�املشـــ��كة��ـــ��املؤسســـات�و�دارات�العمومية،

  واملتمم،

املحـــدد��2008أكتـــو�ر�ســـنة��11املوافـــق��1429شـــوال�عـــام��11و�مقت�ـــ���القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ���-

  .لعدد�املناصب�العليا،�لإلدارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

بصـــفة�بلقاســم��ـــ���يوســـف�: املتضــمن��عيـــ�ن�الســـيد�20/09/2012املـــؤرخ��ـــ����375و�نــاء�ع�ـــ��القـــرار��رقــم��-

  ،02/09/2012إبتداء�من��537: تدال��الرقم��س�12: م��بص����سلك�املتصرف�ن�رتبة�متصرف�الصنف

�ـ��املنصـب�بلقاسـم��ـ���يوسـف�: املتضـمن��عيـ�ن�السـيد�16/09/2018املـؤرخ��ـ����96و�ناء�ع���املقرر�رقم��-

  ،16/09/2018العا���م��ق�بالديوان�إبتداء�من�

داع�مــن�أجــل�املتضــمن�تجديــد�إحالــة�املع�ــ��ع�ــ���ســ�ي�21/10/2020املــؤرخ��ــ���150و�نــاء�ع�ــ��القــرار�رقــم��-

  ،01/10/2020مرض�خط����عرض�لھ�أحد��صول�لف��ة�أو���مد��ا�سنة�ابتداء�من�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-
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ـــــرر ــــــــــيقـــ  
 

ابتـداء������املنصب�العا���م��ـق�بالـديوانبلقاسم�����يوسف��تن���م�ام�السيد: املادة��و��

  .01/10/2020من�
  

ـــدير� :2املـــــــادة� ـــدير�املســـــــتخدم�ن�ونائـــــــب�مــــ ـــة�واملحاســـــــبةي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ   ب�نفيـــــــذ��امل��انيــــ

  .القرار�ذا�

 

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                    

  محمد�سعادو                                                                                                   
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  ةـة�الشعبيـة�الديمقراطيـة�ا��زائر�ـ��م�ور�ا
  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  لـوسائـإدارة�ال ر�ةـديـم  
  عية�للمستخدم�ناملدير�ة�الفر �

  
31/12/2020: مؤرخ����198قرار�رقم�  

 املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��
- رئ�س�مكتب-  

 

  ،إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  العمومية،القانون��سا����العام�للوظيفة�

�2007س�تم���سنة��29املوافق��1428رمضان�عام��17املؤرخ�����304- �07مقت����املرسوم�الرئا����رقم�و  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

 1990 سنة مارس�27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- 90املرسوم�التنفيذي�رقم�و�مقت�����-

�وال�سي����داري  �التعي�ن ��سلطة ��املتعلق ��دار بال�سبة �وأعوان �والبلديات�ةللموظف�ن �والواليات �املركز�ة

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

�و  - �رقم �املرسوم ����04-�08مقت��� ��11 املؤرخ �عام ��1429محرم ��19املوافق املتضمن��2008يناير�سنة

�و�دارات�العمومية  ،�املعدلالقانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة����املؤسسات

  واملتمم،
-�� �التنفيذي �املرسوم ��08-08و�مقت��� ��� ��19املؤرخ �عام ��1429محرم ��27املوافق �سنة  2008جانفي

املتضمن�شروط�التعي�ن�����املنصب�العا���رئ�س�مكتب�����دارة�املركز�ة�وكذا�الز�ادة��ستداللية�املرتبطة�

  بھ،

املتضمن��2012يونيو�سنة��03املوافق��1433م�رجب�عا�13و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

�ــــ��املنصــــب��ســــعاد�بوشــــ�بة: املتضــــمن��عيــــ�ن�الســـيدة�23/07/2018املـــؤرخ��ــــ����74و�نـــاء�ع�ــــ��القــــرار��رقــــم��-

املدير�ـــة�الفرعيـــة�للم��انيـــة�و�املحاســــبة���–ل�العـــا���رئـــ�س�مكتـــب�املصــــا���غ�ـــ��املمركـــزة�بمدير�ـــة�إدارة�الوســــائ

  ،23/07/2018ابتداء�من�

�و  - �ع�� ��القرار �ناء ��� 140رقم �املتصرف�ن� 01/10/2020 املؤرخ �سلك ��� �املعنية �و�ترسيم �ترقية   املتضمن

  ،01/10/2020: ���رتبة�متصرف�محلل�ابتداء�من
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من�وزارة�الشؤون�سعاد�بوش�بة�نقل�السيدة�املتضمن��19/11/2020املؤرخ�����96و�ناء�ع���مقرر�رقم��-

  ،30/11/2020إ���املدرسة�الوطنية�لإلدارة�ابتداء�من�) �دارة�املركز�ة(الدي�ية�و��وقاف�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-

ـــرر ـــــــــــــــــيقـــــ  

ـــ��م�ــــــام�الســــــيدة: املــــــادة��و�ــــــ� ـــا����ــــــ��املنصــــــب�العــــــا���رئــــــ�ســــــعاد�بوشــــــ�بة تن�ـــ   �س�مكتــــــب�املصـــ

ـــة�و�املحاســـــــــــبة�–غ�ـــــــــــ��املمركـــــــــــزة�بمدير�ــــــــــــة�إدارة�الوســـــــــــائل�   ابتــــــــــــداء���-املدير�ـــــــــــة�الفرعيــــــــــــة�للم��انيــــــــ

  .30/11/2020من�
  

ـــدير��:2املـــــــادة� ـــدير�املســـــــتخدم�ن�ونائـــــــب�مــــ ـــة�واملحاســـــــبةي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ   ب�نفيـــــــذ��امل��انيــــ
  .القرار�ذا�

 

 

  منھ�ر�و�التفو�ضــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                  

  محمد�سعادو                                                                                                    
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  ةـة�الشعبيـة�الديمقراطيـة�ا��زائر�ـا��م�ور�
 

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  لـوسائـإدارة�المدير�ة�   

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن���

31/12/2020: مؤرخ����199قرار�رقم�  
 املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��

- رئ�س�مكتب-  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-�06مـر�رقـم��بمقت�ـ���-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق���1410ــ��أول�رمضــان�عــام��املــؤرخ�99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

املتضـــــمن��2008ير�ســـــنة�ينـــــا�19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�،�املعـــدلالقــانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــة

  واملتمم،

 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-

مكتـــب��ـــ���دارة�املركز�ـــة�وكـــذا�الز�ـــادة��ســـتداللية�املرتبطـــة�املتضـــمن�شـــروط�التعيـــ�ن���ـــ��املنصـــب�العـــا���رئـــ�س�

  بھ،

املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433رجـــب�عـــام��13و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ���-

 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

�ــ��املنصــب�بــن�حمــزة� عــز�الــدين: املتضــمن��عيــ�ن�الســيد����11/06/2020املــؤرخ��ــ�23و�نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم��-

املدير�ــة�الفرعيــة�لل�ــ�امج�و�تحســ�ن��-العــا���رئــ�س�مكتــب�بــرامج�الت�ــو�ن��بمدير�ــة�الت�ــو�ن�و�تحســ�ن�املســتوى 

  ،11/06/2020املستوى�إبتداء�من�

يم�املع�ــ���ــ��ســلك�املتصــرف�ن�رتبــة�ترقيــة�و�ترســ�املتضــمن�01/08/2011 املــؤرخ��ــ��06رقــم��القــرار �نــاء�ع�ــ��و  -

  .01/08/2011: إبتداء�من��537: الرقم��ستدال���12: متصرف�الصنف
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املتضـمن��عيـ�ن�املع�ـ���ـ��وظيفـة�عليـا�بصـفة�نائـب�مـدير��04/11/2020املـؤرخ��ـ���189و�نـاء�ع�ـ��مقـرر�رقـم��-

  ،04/11/2020: امل��انية�و�املحاسبة�بالنيابة�ملدة�سنة�قابلة�للتجديد�ابتداء�من

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-

ــــــرر ــــــــــــــــــيقــ  
 

�ــ��املنصــب�العــا���رئــ�س�مكتــب�بـــرامج�بــن�حمــزة� عــز�الــدين�:تن�ــ��م�ــام�الســيد: املــادة��و�ــ�

�املدير�ـــة�الفرعيـــة�لل�ـــ�امج�و�تحســـ�ن�املســـتوى �-الت�ـــو�ن�بمدير�ـــة�الت�ـــو�ن�و�تحســـ�ن�املســـتوى 

  .04/11/2020ابتداء�من�
  

ـــدير� :2املـــــــادة� ـــدير�املســـــــتخدم�ن�ونائـــــــب�مــــ ـــة�واملحاســـــــبةي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ   ب�نفيـــــــذ��امل��انيــــ

  .القرار�ذا�

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                

  محمد�سعادو                                                                                                    
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  ةـــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  ي�ية�و�وقافوزارة�الشؤون�الد

  إدارة�الـوسائـلمدير�ة�

 املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  31/12/2020: رخ����مؤ �200قرار�رقم�

  املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��
 - رئ�س�مكتب-

 

  إن وزیر الشؤون الدینیة واألوقاف،
املتضــمن��2006يـو�سـنة�يول�15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

   2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17ملـــــؤرخ��ـــــ��ا�307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��يــــ�ن�وال�ســــي����داري املتعلــــق��ســــلطة�التع

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�،�املعـــدلك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــةالقــانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـال

  واملتمم،
 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-

  املتضمن�شروط�التعي�ن����املنصب�العا���رئ�س�مكتب�����دارة�املركز�ة�وكذا�الز�ادة��ستداللية�املرتبطة�بھ،

املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433رجـــب�عـــام��13نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��و��-

 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

ســـومية�بـــوخرص��ـــ��املنصـــب�: املتضـــمن��عيـــ�ن�الســـيدة�23/07/2018املـــؤرخ��ـــ����70و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرر�رقـــم��-

املدير�ــــــــة�الفرعيــــــــة��-س�مكتــــــــب��متا�عــــــــة�عمليــــــــات�الطبــــــــع�و�التوز�ــــــــع�بمدير�ــــــــة�الثقافــــــــة��ســــــــالميةالعــــــــا���رئــــــــ�

  ،23/07/2018للمطبوعات�و�إحياء�ال��اث��سالمي��ابتداء�من�

املتضـــمن�ترســـيم�املعنيـــة���ـــ��ســـلك�املتصـــرف�ن��ـــ��رتبـــة� 07/11/2013 املـــؤرخ��ـــ��212رقـــم��القـــرار �نـــاء�ع�ـــ��و  -

  ،08/07/2013: ابتداء�من�537: �ستدال��الرقم��12:متصرف�الصنف
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ا��ـــــاص�بـــــالتوظيف�عـــــن�طر�ـــــق�املســـــابقة�ع�ـــــ��أســـــاس��23/07/2012املـــــؤرخ��ـــــ���259ع�ـــــ��قـــــرار�رقـــــم��نـــــاء�و  -

الـــــرقم��12:الشـــــ�ادة�املتضـــــمن��عيـــــ�ن�املعنيـــــة�بصـــــفة�م��بصـــــة��ـــــ��ســـــلك�املتصـــــرف�ن�رتبـــــة�متصـــــرف�الصـــــنف

  ،08/07/2012: من�ابتداء�537: �ستدال��

املتضــمن�ترقيــة�املعنيــة�ع�ــ��أســاس�املــدة�الــدنيا��ــ��ســلك��2020أكتــو�ر��15املــؤرخ��ــ���145 مقــرر�رقــمء�و�نــا�-

  ،08/01/2020ابتداء�من��644:  �ستدال���الرقم�04: الدرجة�12: املتصرف�ن�الرتبة�متصرف�الصنف

  شـــــــؤون�الدي�يـــــــة�املتضــــــمن�نقـــــــل�املعنيـــــــة�مــــــن�وزارة�ال�21/10/2020املـــــــؤرخ��ـــــــ���148بنــــــاء�ع�ـــــــ��مقـــــــرر�رقــــــم��-

  ،01/11/2020إ���املدرسة�الوطنية�لإلدارة�ابتداء�من�) �دارة�املركز�ة(و��وقاف�

  و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-

 
ررــــــــیق  

  

�ـــ��املنصــــب�العـــا���رئــــ�س�مكتـــب�متا�عــــة��ســــومية�بــــوخرص تن�ـــ��م�ــــام�الســـيدة: املـــادة��و�ــــ�

املدير�ــة�الفرعيــة�للمطبوعــات�و�إحيــاء��-ثقافــة��ســالميةعمليــات�الطبــع�و�التوز�ــع�بمدير�ــة�ال

  .01/11/2020ابتداء�من��-ال��اث��سالمي
  

ـــدير� :2املــــــــادة ـــدير�املســــــــتخدم�ن�ونائــــــــب�مـــــ ـــة�واملحاســــــــبةي�لــــــــف��ــــــــل�مــــــــن�نائــــــــب�مـــــ   ب�نفيــــــــذ��امل��انيـــــ
  .القرار�ذا�

 

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

ـــــمدي                                                                      لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائــــــــــــــ

  محمد�سعادو                                                                                                    
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 ةـــــــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــــــة�الديمقراطيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  إدارة�الـوسائـلمدير�ة�

املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن�  

  31/12/2020 :��مؤرخ�201رقمقرار�

  املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��
- رئ�س�مكتب-  

 
اف،إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وق  

املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-
  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

�2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -
  لية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،الذي�يحدد�الشبكة��ستدال

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -
  الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-
�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 
املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19وافـــــق�امل�1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

املعـــدل�القـــانون��سا�ـــ���ا��ـــاص�بـــاملوظف�ن�املنتمـــ�ن�لألســـالك�املشـــ��كة��ـــ��املؤسســـات�و�دارات�العمومية،
  واملتمم،

 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19املـــــــؤرخ��ـــــــ���08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-
  عا���رئ�س�مكتب�����دارة�املركز�ة�وكذا�الز�ادة��ستداللية�املرتبطة�بھ،املتضمن�شروط�التعي�ن����املنصب�ال

املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433رجـــب�عـــام��13و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ���-
 تنظيم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،

��ضــــر�حمــــادي��ــــ��املنصــــب�: املتضــــمن��عيــــ�ن�الســــيد�06/12/2018املــــؤرخ��ــــ����140و�نــــاء�ع�ــــ��املقــــرر�رقــــم��-
املدير�ــــــــة�الفرعيــــــــة��-العــــــــا���رئــــــــ�س�مكتــــــــب���متحانــــــــات�و�املســــــــابقات�بمدير�ــــــــة�الت�ــــــــو�ن�و�تحســــــــ�ن�املســــــــتوى 

  ،06/12/2018لالمتحانات�و�املسابقات�إبتداء�من�
ترقيـة�املع�ـ���ـ��سـلك�املتصـرف�ن�رتبـة�متصـرف��مناملتضـ�03/10/2013 املـؤرخ��ـ��166رقم��القرار �ناء�ع���و  -

  .03/10/2013: إبتداء�من��698: الرقم��ستدال���06: الدرجة�12: الصنف
املتضــــمن�ترقيــــة�الســــيد���ضــــر�حمــــادي��2018نــــوفم����22املــــؤرخ��ــــ���09مســــتخرج�قــــرار�ال��قيــــة�رقــــم��نــــاء�و  -

: إبتــــــــداء�مـــــــــن���779لـــــــــرقم��ســــــــتدال���ا�9: إ�ـــــــــ��الدرجــــــــة�الدرجــــــــة�12: املعــــــــ�ن��ــــــــ��رتبـــــــــة�متصــــــــرف��الصــــــــنف
30/05/2018.  
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املتضــــمن��عيــــ�ن�املع�ــــ��بصــــفة�متصــــرف�بمدير�ــــة�إدارة��13/10/2020املــــؤرخ��ــــ���78و�نــــاء�ع�ــــ��مقــــرر�رقــــم��-
  ،07/10/2020: املدير�ة�الفرعية�للوسائل�العامة�ابتداء�من-الوسائل

 و�باق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-
  

ررــــــــیق  
 

  �ـــ��املنصـــب�العـــا���رئـــ�س�مكتـــب��متحانـــات���ضـــر�حمـــادي تن�ـــ��م�ـــام�الســـيد: ة��و�ـــ�املـــاد

ـــ�ن�املســــتوى � ـــات�-و�املســــابقات�بمدير�ــــة�الت�ـــــو�ن�و�تحسـ   املدير�ـــــة�الفرعيــــة�لالمتحانــ

  .07/10/2020 ابتداء�املسابقاتو�
  

نفيــــذ��ــــذا�ب��امل��انيــــة�واملحاســــبةي�لــــف��ــــل�مــــن�نائــــب�مــــدير�املســــتخدم�ن�ونائــــب�مــــدير� :2املــــادة�

  .القرار

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                

  محمد�سعادو                                                                                                      
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  ةـــــــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــة�ا��زائر�ــــــــــــ��م�ور�ا

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  إدارة�الـوسائـلمدير�ة�

 املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  31/12/2020 :��مؤرخ� 202رقمقرار�

  املتضمن�إ��اء�م�ام����املنصب�العا��
 - رئ�س�مكتب-

  
  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-
  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

   2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-�07مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�و  -
  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -
  اغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ادة��ستداللية�لش

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-
�املركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــديات�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  مومية�ذات�الطا�ع��داري،املؤسسات�العو 
املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�،�املعـــدلالقــانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــة
  واملتمم،

 2008جـــــــانفي�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1429محـــــــرم�عـــــــام��19ؤرخ��ـــــــ��املـــــــ�08-08و�مقت�ـــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي��-
املتضـــمن�شـــروط�التعيـــ�ن���ـــ��املنصـــب�العـــا���رئـــ�س�مكتـــب��ـــ���دارة�املركز�ـــة�وكـــذا�الز�ـــادة��ســـتداللية�املرتبطـــة�

  بھ،
املتضـــمن��2012يونيـــو�ســـنة��03املوافـــق��1433رجـــب�عـــام��13و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ���-

 يم��دارة�املركز�ة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����م�اتب،تنظ
نــوال�زرو�ـ���ـ��املنصـب�العــا���: املتضـمن��عيـ�ن�السـيدة�15/12/2019املــؤرخ��ـ����145و�نـاء�ع�ـ��املقـرر�رقـم��-

  ء�املدير�ــــة�الفرعيــــة�للوســــائل�العامــــة��ابتــــدا-رئــــ�س�مكتــــب�صــــيانة�املبــــا�ي�و�التج��ــــ�ات�بمدير�ــــة�إدارة�الوســــائل
  ،15/12/2019من�

علـــق�بإدمـــاج�املعنيـــة�و�إعـــادة�ترتي��ـــا��ـــ��رتبـــة�املت�30/04/2017 املـــؤرخ��ـــ��24رقـــم�ا��مـــا��� القـــرار�نـــاء�ع�ـــ��و  -
  ،09/11/2016: متصرف�محلل�ابتداء�من

املتضمن�ال��قيـة��ـ��الدرجـة��ـ��رتبـة�متصـرف�محلـل��12/10/2020املؤرخ�����04مستخرج�ال��قية�رقم��ناء�و  -
  ،02/05/2019: إبتداء�من�723: الرقم��ستدال���5: الدرجة�13 :الصنف
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ااملتضـــمن�إ��ــاق�املعنيــة�بصـــفة�متصــرف�محلــل�بمدير�ـــة��07/12/2020املــؤرخ��ــ��103:و�نــاء�ع�ــ��قــرار�رقـــم�-
  ،�01/12/2020املدير�ة�الفرعية�لالمتحانات�و�املسابقات�ابتداء�من��-الت�و�ن�و�تحس�ن�املستوى 

  ئب�مدير�املستخدم�ن،و�باق��اح�من�نا�-

  

ـــــررـــــــقی  
  

  �ـــ��املنصـــب�العـــا���رئـــ�س�مكتـــب�صـــيانة�املبـــا�ي�نـــوال�زرو�ـــ� تن�ـــ��م�ـــام�الســـيدة: املـــادة��و�ـــ�

  -املدير�ـــــــــــــــة�الفرعيـــــــــــــــة�للوســـــــــــــــائل�العامـــــــــــــــة�-و�التج��ـــــــــــــــ�ات�بمدير�ـــــــــــــــة�إدارة�الوســـــــــــــــائل�

  .01/12/2020ابتداء�من�
  

�: 2املادة �املستخدم�ن �مدير �نائب �من ��ل �ي�لف �مدير �واملحاسبةونائب   ب�نفيذ��امل��انية
  .القرار�ذا�

  

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                

  محمد�سعادو                                                                                                    
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  ةـة�الشعبيـة�الديمقراطيـة�ا��زائر�ـا��م�ور�
 

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  لـوسائـر�ة�إدارة�الـديـم 

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

31/12/2020: مؤرخ����203قرار�رقم�  

إ��اء�م�ام����املنصب�العا���املتضمن  
-م�لف�ب��امج�ال��جمة�و�ال��جمة�الفور�ة� -  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
املتضــمن��2006يوليـو�سـنة��15املوافـق��1427جمــادى�الثانيـة�عـام��19املـؤرخ��ـ���03-06بمقت�ـ����مـر�رقـم��-

  القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،

 2007ســ�تم���ســنة��29املوافــق��1428رمضــان�عــام��17املــؤرخ��ــ���304-07الرئا�ــ���رقــم���مقت�ــ���املرســومو  -

  الذي�يحدد�الشبكة��ستداللية�ملرتبات�املوظف�ن�ونظام�دفع�روات��م،

   2007ســـــ�تم����29املوافـــــق���1428رمضـــــان�عـــــام��17املـــــؤرخ��ـــــ���307-�07مقت�ـــــ���املرســـــوم�الرئا�ـــــ���رقـــــم�و  -

  دة��ستداللية�لشاغ���املناصب�العليا����املؤسسات�و�دارات�العمومية،الذي�يحدد�كيفيات�منح�الز�ا

 1990 ســنة مــارس�27املوافــق��1410املــؤرخ��ــ��أول�رمضــان�عــام��99-90املرســوم�التنفيــذي�رقــم�و�مقت�ــ����-

�ياتاملركز�ــــة�والواليــــات�والبلــــد�ةللمــــوظف�ن�وأعــــوان��دار بال�ســــبة��املتعلــــق��ســــلطة�التعيــــ�ن�وال�ســــي����داري 

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،و 

املتضـــــمن��2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ��04-�08مقت�ـــــ���املرســـــوم�رقـــــم�و  -

�،�املعـــدلالقــانون��سا�ــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمــ�ن�لألســـالك�املشــ��كة��ــ��املؤسســـات�و�دارات�العموميــة

  واملتمم،

املحـــدد��2008أكتـــو�ر�ســـنة��11املوافـــق��1429شـــوال�عـــام��11لـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��و�مقت�ـــ���القـــرار�ا�-

  .لعدد�املناصب�العليا،�لإلدارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

م�ـ�جم�: عبـد�هللا�فنيـ�ش��ـ��رتبـة: �عيـ�ن�السـيد�املتضـمنو  12/06/2012 املـؤرخ��ـ��108رقم��القرار �ناء�ع���و  -

  .24/05/2012:  ابتداء�من�12: الصنفترجمان،�

عبـــد�هللا�فنيـــ�ش��ـــ��املنصـــب�: املتضـــمن��عيـــ�ن�الســـيد�21/10/2018املـــؤرخ��ـــ����107و�نـــاء�ع�ـــ��القـــرار�رقـــم��-

  21/10/2018العا���م�لف�ب��امج�ال��جمة�و�ال��جمة�الفور�ة،�إبتداء�من�

يـة�السـيد�عبـد�هللا�فنيـ�ش��ـ��رتبـة�م�ـ�جم�املتضـمن�ترق�2020مـارس��06املـؤرخ��ـ���09و�ناء�ع���املقـرر�رقـم��-

  ،01/12/2019ابتداء�من��618: الرقم��ستدال���03:ترجمان�الدرجة

  و�اق��اح�من�نائب�مدير�املستخدم�ن،�-



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

331 
 

ــــرر ـــــــــــــــــــــيق  
 

  �ـــ��املنصـــب�العـــا���م�لـــف�ب�ـــ�امج�ال��جمـــة��عبـــد�هللا�فنيـــ�ش تن�ـــ��م�ـــام�الســـيد: املـــادة��و�ـــ�

  .جمة�الفور�ة�ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�ع����ذا�القرار�و�ال�� 
  

ـــدير��:2املـــــــادة� ـــدير�املســـــــتخدم�ن�ونائـــــــب�مــــ ـــة�واملحاســـــــبةي�لـــــــف��ـــــــل�مـــــــن�نائـــــــب�مــــ   ب�نفيـــــــذ��امل��انيــــ
  .القرار�ذا�

 

 

  ر�و�التفو�ض�منھــــــــــــــــــــــــعن�الوز�

  لــــــــــــــــــر�إدارة�الوسائـــــــــــــــــــمدي                                                                

  محمد�سعادو                                                                                                     
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  ال�شرة�الرسميةالعدد��جما���للنصوص�التنظيمية�ال���تم��شر�ا����

   2020سنة�العدد��ر�عون� سدا����الثا�يخالل�ال

  

  مالحظات  العدد��جما��  طبيعة�النص

  )07(سبع�  مراسيم�رئاسية

يتضــــــــمن�إســــــــتدعاء�251-20مرســــــــوم�رئا�ــــــــ���رقــــــــم�-

ال�يئــــــــــة��نتخابيـــــــــــة�لإلســــــــــتفتاء�املتعلـــــــــــق�بمشـــــــــــروع�

  .�عديل�الدستور 
  

يتعلــــــــــــق�باصــــــــــــدار��442-20مرســــــــــــوم�رئا�ــــــــــــ���رقــــــــــــم�-

ل�صـادق�عليـھ��ـ��اسـتفتاء�أو ديل�الدستوري�املالتع

��م�ور�ـة�ل�،���ا��ر�دة�الرسمية2020سنة� نوفم��

  .ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

  مراسيم�تنفيذية

يتضــــــــــمن��ح�ــــــــــام�املتعلقــــــــــة�مرســــــــــوم�تنفيــــــــــذي��17  ) 32 (إثنان�وثالثون 

نظــام�الوقايــة�مــن�ان�شــار�و�ــاء�ف�ــ�وس��تــداب�� �بتعز�ــز 

ومجمـــــــــــــــــــوع�.وم�افحتـــــــــــــــــــھ) 19 –�وفيـــــــــــــــــــد�(�ورونـــــــــــــــــــا�

  .النصوص�الالحقة���ا

    )01(واحد�  ت�وزار�ةاقرار 

    )03 (ثالثة  مش��كة�قرارت�وزار�ة

    )36 (ستة�وثالثون�  قرارت�فتح�املساجد

    )01(واحد�  �مر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون

333 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  فــــق�و�رشيـــــة�للوثائــــــة�الفرعيـــــاملدير�


	إن الوزير الأول، 
	يرســـــــــــــــــــــم مايـــــــــــــــــــــــأتــــــــــــي: 
	إن الوزير الأول، 
	يرســـــــــــــــــــــم مايـــــــــــــــــــــــأتــــــــــــي: 
	      يصدر الأمر الآتي نصه:  
	إن الوزير الأول، 
	يرســـــــــــــــــــــم مايـــــــــــــــــــــــأتــــــــــــي: 
	إن الوزير الأول، 
	يرســـــــــــــــــــــم مايـــــــــــــــــــــــأتــــــــــــي: 
	يرســـــــــــــــــــــم مايـــــــــــــــــــــــأتــــــــــــي: 
	المادة الأولى:يهدف هـذا الــمـرسـوم إلى تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الـوقــايــة مــن انتـشــار وبـاء فيـروس كــورونــا (كـــوفـيــد –  19 )ومكافحته.  
	يرســـــــــــــــــــــم مايـــــــــــــــــــــــأتــــــــــــي: 
	المادة الأولى:يهدف هـذا الــمـرسـوم إلى تعزيز تدابير تخفيف نظام الـوقــايــة مــن انتـشــار وبـاء فيـروس كــورونــا (كـــوفـيــد –  19 )ومكافحته، وذلك في ظـــل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحــــفاظ على صحة الـمواطنـين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا. 
	المادة 2: يعدل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة ثلاثين(30) يوما، على النحو الآتي:  
	- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر (11) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (6) من صباح يوم الغد، على الولايات الثماني عشرة 18) الآتية : بجاية، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وعنابة، والـمدية، ووهران، وإيليزي، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتـيبــازة، وعين الدفــلى، وغليزان، باستثناء الولايات الـمذكورة  في الفقرة أدناه،  
	-لا يخص إجراء الحجر الـمنزلي الولايات الثلاثين 30 الآتية : أدرار، والشلـــف، والأغـــواط،  وأم الــبـــواقي، وبــاتــنــة، وبسكرة، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالـمة، وقسنطينة، ومستغانم، والـمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وبرج بوعريريج، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية. 
	المادة 3 : يمكن الولاة، وبعد موافقة السلطات الـمختصة،اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أوأكثر،تشهد بؤرا للعدوى. 
	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الفصل الثالث 
	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	 الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	  
	 الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	  
	الجمهوريـــــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
	الجمهوريــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة 
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