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                           تم�يـــــــــــــــد�������                                           
       

  

  
  �عــد��ــذه�ال�شــرة�وثيقــة�رســمية،�مرجعيــة،�إعالميــة�و�ــ��دور�ــة�تصــدر�مــرت�ن

  ل�شــــــــــر�عيةا�نصــــــــــوص�ــــــــــ��الســــــــــنة�بــــــــــاللغت�ن�العر�يــــــــــة�و�الفر�ســــــــــية���شــــــــــمل��ــــــــــل�ال�
  و�التنظيميــــة�ا��اصــــة�بقطــــاع�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف�ســــواء�تلــــك�ال�ــــ���شــــرت�
 .���ا��ر�دة�الرسمية،�أو�ال���لم�ت�شر�

  

 فك�ـــــــــــــــل�دائـــــــــــــــرة�وزار�ـــــــــــــــة،��ســـــــــــــــ���وزارة�الشـــــــــــــــؤون�الدي�يـــــــــــــــة�و��وقـــــــــــــــاف�ممثلـــــــــــــــة�
 املدير�ـــــــــــــــة�الفرعيـــــــــــــــة�للوثـــــــــــــــائق–�ـــــــــــــــ��مدير�ـــــــــــــــة�الدراســـــــــــــــات�القانونيـــــــــــــــة�و�التعـــــــــــــــاون�

،�جا�ــــــــدة�بالتعــــــــاون�مــــــــع��ــــــــل�املــــــــدير�ات�املركز�ــــــــة��خــــــــرى���مــــــــع��ــــــــل�-شــــــــيفو��ر 
النصــــــــوص�ا��اصـــــــــة�بالقطـــــــــاع�و�تصـــــــــفيف�ا�و�ترتي��ـــــــــا�إلصـــــــــدار�ا��وضـــــــــمان��شـــــــــر�ا�
الواســـع،�ح�ـــ��توضـــع��ـــ��متنـــاول�جميـــع�من�ســـ���قطـــاع�الشـــؤون�الدي�يـــة�و��وقـــاف�

  ادة�م��ـــــالالســـــتفواملؤسســـــات�تحـــــت�الوصـــــاية�ع�ـــــ��املســـــتوى�املركـــــزي�و�الالمركز�ـــــة��
     .����عمال��دار�ة�اليومية 

كمــــا�يــــتم�توز�ــــع��ــــذه�ال�شــــرة�ع�ــــ���افــــة�املصــــا����دار�ــــة�العموميــــة�للدولــــة�
  .ع����ل�م�شوراتنا�و�إصداراتنا�ذات�الطا�ع�ال�شر����والتنظي�� لإلطالع

 

 ما�تم���بھ�العدد: 

 ملحــددة�لكيفيــات�ا�2019د�ســم����16املؤرخــة��ــ���25التعليمــة�الوزار�ــة�املشــ��كة�رقــم�

ـــام��11املـــــــؤرخ��ـــــــ���336 – 19تطبيـــــــق�املرســـــــوم�التنفيـــــــذي�رقـــــــم� �1441ر�يـــــــع�الثـــــــا�ي�عــــ

ـــام��08املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق� ـــمن�إدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج�املســـــــــــــــــــــــــــــــــــتفيدين2019د�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم���عــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،املتضــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ��و�دمـــــــــاج��جتمـــــــــا���للشـــــــــباب�حـــــــــام��� ـــ���دمـــــــــاج�امل�ــــــ مـــــــــن�ج�ـــــــــازي�املســـــــــاعدة�ع�ــــــ

 .الش�ادات

 وقـاف�و�وزارة�السـكن�وال�ـ�ة�وإصـالح�تفاقية��عاون�ب�ن�وزارة�الشؤون�الدي�يـة�وا�

حمايــة�وترقيــة�ال�ــ�ة�والوقايــة����ــدف�إ�ــ��تحديــد��طــار�العــام�لتعمــيم�.املس�شــفيات

ـــة�ومختلــــــف� مــــــن��مــــــراض�باملعا�ــــــد�الوطنيــــــة�للت�ــــــو�ن�املتخصــــــص�واملــــــدارس�القرآنيـــ

  .فضاءات�التعليم�القرآ�ي
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  2019لسنة��سداســــــــــــــي�الثا�يال���
  

  ل��ول ـــــــــــــــــــالفص     
  

  

  

  الرئاسية��مــــــــاملراسي*
  لتنفيذيةاملراسيم�ا*
  القرارت�الوزار�ة�املش��كة*              

    
رقم�  طبيعة�املرسوم  رقم�وتار�خ�ا��ر�دة�الرسمية

  الصفحة

  45 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  يو�ليو�17ه�املوافق�1440ذوالقعدة�عام��14ر�عاء�

  .م2019سنة�
  

�1440ذي�القعـــدة�عـــام�7مـــؤرخ��ـــ���195-19مرســـوم�تنفيـــذي�-

،�عــــــدل�توز�ــــــع�نفقــــــات�م��انيــــــة�2019يوليــــــو�ســــــنة��10املوافــــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2019الدولة�للتج����لسنة�

�1440ذي�القعـدة�عـام��7ـ���مـؤرخ 196 - 19تنفيذي�مرسوم�- 

��نــــــة�وطنيــــــة��إ�شــــــاء،يتضــــــمن�2019و�ســــــنة�يوليــــــ�10املوافــــــق�

للوقايــــــة�مــــــن��مــــــراض�املتنقلــــــة�عــــــن�طر�ــــــق�امليــــــاه�وم�افح��ــــــا،�

  .وتحديد�م�ام�ا�وتنظيم�ا�وس���ا

  

12 -21  

 الف�ـــــــرس
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  49ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  
  غشت���4ـ�املوافق�1440ذو�ا���ة�عام���3حد�

  .م2019سنة�
  

  

وافــق�امل�1440رمضــان�عــام��17مــؤرخ��ــ���قــرار�وزاري�مشــ��ك-

،�عـــدل�القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��2019مـــايو�ســـنة��22

الــــــذي��2009أكتــــــو�ر�ســــــنة��11املوافــــــق��1430شــــــوال�عــــــام��22

يحــدد��عـــداد�مناصــب�الشـــغل�وتصــ�يف�ا�ومـــدة�العقــد�ا��ـــاص�

بــاألعوان��ــ���شــاطات�ا��فــظ�أو�الصــيانة�أو�ا��ــدمات��عنــوان�

  .وقاف�دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و� 

املوافــق��1440رمضــان�عــام��17مــؤرخ��ـ���قـرار�وزاري�مشــ��ك�-

�7،�عدل�القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ��ـ��2019مايو�سنة��22

الـــــذي��2010مـــــارس�ســـــنة��23املوافـــــق��1431ر�يـــــع�الثـــــا�ي�عـــــام�

يحــدد��عـــداد�مناصــب�الشـــغل�وتصــ�يف�ا�ومـــدة�العقــد�ا��ـــاص�

لصـيانة�أو�ا��ـدمات�باألعوان�العامل�ن�����شاطات�ا��فظ�أو�ا

  .�عنوان�املركز�الثقا����سالمي

املوافــق��1440رمضــان�عــام��17مــؤرخ��ـ���قـرار�وزاري�مشــ��ك�-

،�عـــدل�القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��2019مـــايو�ســـنة��22

�2011ســـــنة�أبر�ـــــل��18املوافـــــق��1432عـــــام�جمـــــادى��و�ـــــ���14

�الـــــذي�يحـــــدد��عـــــداد�مناصـــــب�الشـــــغل�وتصـــــ�يف�ا�ومـــــدة�العقـــــد

ا��ــاص�بـــاألعوان�العـــامل�ن��ـــ���شـــاطات�ا��فـــظ�أو�الصـــيانة�أو�

ع�ـــــ��مســـــتوى�املـــــدير�ات�الوالئيـــــة�للشـــــؤون�الدي�يـــــة�ا��ـــــدمات�

و�وقــاف�واملدرســة�الوطنيــة�لت�ــو�ن�وتحســ�ن�مســتوى�إطــارات�

إدارة�الشــــؤون�الدي�يـــــة�و�وقـــــاف�و�املعا�ــــد�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�

ي�يــــــــــــة�املتخصــــــــــــص�لألســــــــــــالك�ا��اصــــــــــــة�بــــــــــــإدارة�الشــــــــــــؤون�الد

  .و�وقاف

22 -30  

  52 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
�29ه�املوافق�1440ذو�ا���ة�عام�28ا��م�س�

     .م2019غشت�سنة�

  

  

ذي�ا���ــة�عــام���23ــ���مــؤرخ 235-19مرســوم�تنفيــذي�رقــم� -

،�عـــــــدل�توز�ـــــــع�نفقـــــــات�2019غشـــــــت�ســـــــنة��24املوافـــــــق��1440

  .حسب��ل�قطاع�2019م��انية��الدولة�للتج����لسنة�

  

31 -32  

  

  55  ا��ر�دة�الرسمية�العدد

س�تم����15ه�املوافق�1441محرم�عام���15حد�

  . م2019سنة�

املوافــق��1440ذي�ا���ــة�عــام��28مــؤرخ��ــ���ا���ـــــــــــمرســوم�رئ-

يتضــمن�إ��ــاء�م�ــام�رئ�ســة�ديــوان�وز�ــر�،2019غشــت�ســنة��29

  .الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
33  
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  57 ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

� � ���18ر�عاء ��محرم املوافق��ه1441عام

  م2019سنة�س�تم���18

�1441محـرم�عـام��16مـؤرخ��ـ���250-19مرسوم�تنفيذي�رقم�-

��انيــــة�،�عــــدل�توز�ــــع�نفقــــات�م2019ســــ�تم���ســــنة��16املوافــــق�

  35- 34  .حسب��ل�قطاع2019الدولة�للتج����لسنة�

  62 ا��ر�دة�الرسمية�العدد                     
أكتو�ر�سنة��7املوافق� ه1441 صفر�عام�8 �ثن�ن

  م2019

�1441صــــفر�عــــام��7مــــؤرخ��ــــ���267 -19مرســــوم�رئا�ــــ���رقــــم�-

  ،يتضـــــــــــــمن�تحو�ـــــــــــــل�اعتمـــــــــــــاد�2019أكتـــــــــــــو�ر�ســـــــــــــنة��6املوافـــــــــــــق�

  .���م��انية�الدولة

�1441صـفر�عـام� 8مـؤرخ��ـ����268 -19مرسوم�تنفيـذي�رقـم��-

،�عـــــــدل�توز�ـــــــع�نفقـــــــات�م��انيـــــــة�2019أكتـــــــو�ر�ســـــــنة��7املوافـــــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2019الدولة�للتج����لسنة�

36 -40  

  65 ا��ر�دة�الرسمية�العدد                     
�24وافق�امل���ه1441 صفر�عام��25م�س��ا�

  م2019أكتو�ر�سنة�

�1441صـفر�عـام��16مـؤرخ��ـ���276 – 19مرسـوم�رئا�ـ���رقـم�-

  تحو�ـــــــــــل�اعتمـــــــــــاد��،�يتضـــــــــــمن2019أكتـــــــــــو�ر�ســـــــــــنة��15املوافـــــــــــق

  .���م��انية�الت�اليف�املش��كة
41 -42  

  67ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
نوفم����10املوافق� ه�1441حد�ر�يع��ول�عام�

  م2019سنة�
  

 1441صفر�عـام���28مؤرخ�����285 – 19م�مرسوم�رئا����رق-

  ،يتضـــــــــــمن�تحو�ـــــــــــل�اعتمـــــــــــاد�2019أكتـــــــــــو�ر�ســـــــــــنة��27املوافـــــــــــق�

  ���م��انية�الت�اليف�املش��كة
43 -44  

  69ا��ر�دة�الرسمية�العدد���������������������
�14ه�املوافق�1441ر�يع��ول�عام��17ا��م�س�

  م2019نوفم���سنة�

��1441يـــع��ول�عـــام�ر ��13ـــ���297 -19مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

،��عــــدل�توز�ــــع�نفقــــات�م��انيــــة�2019نــــوفم���ســــنة��10املوافــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2019الدولة�للتج����لسنة�

�1441ر�يــع��ول�عــام���13ــ���298 -19مرســوم�تنفيــذي�رقــم��-

،��عــــدل�توز�ــــع�نفقــــات�م��انيــــة�2019نــــوفم���ســــنة��10املوافــــق�

  .حسب��ل�قطاع�2019الدولة�للتج����لسنة�

45 -49  

  71ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
�20ه�املوافق�1441ر�يع��ول�عام���23ر�عاء�

  2019نوفم���سنة�

ول�عــــام�ر�يــــع�� �16مــــؤرخ��ــــ�� 307-19مرســــوم�تنفيــــذي�رقــــم�-

،�عـــــــدل�توز�ـــــــع�نفقـــــــات�2019نـــــــوفم���ســـــــنة��13املوافـــــــق��1441

  .حسب��ل�قطاع�2019م��انية�الدولة�للتج����لسنة�
50 -51  
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  73ية�العدد�ا��ر�دة�الرسم
�27ه�املوافق�1441ر�يع��ول�عام���30ر�عاء�

  2019نوفم���سنة�

ول�عـــام�ر�يـــع�� �21مـــؤرخ��ـــ�� 312 -19مرســـوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

،�عـــــــدل�توز�ـــــــع�نفقـــــــات�2019نـــــــوفم���ســـــــنة��18املوافـــــــق��1441

  .حسب��ل�قطاع�2019م��انية�الدولة�للتج����لسنة�
52 -53  

  ��80ر�دة�الرسمية�العدد�ا
�25ه�املوافق�1441ر�يع�الثا�ي�عام��28عاء��ر�

  م2019د�سم���سنة�

ر�يــع�الثـــا�ي�عـــام��21 مــؤرخ��ـــ� 357 -19مرســوم�تنفيـــذي�رقـــم�-

،�يتضــــمن�نقــــل�اعتمــــاد�2019د�ســــم���ســــنة��18املوافــــق��1441

  .���م��انية��سي���وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
54 -55  

  82ا��ر�دة�الرسمية�العدد�
�31ه�املوافق�1441عام���و���جمادى�4 ثالثاءال

  م2019د�سم���سنة�

جمادى��و���عام�����4 مؤرخ 371 – 19مرسوم�تنفيذي�رقم�-

،��عـــــدل�توز�ـــــع�نفقـــــات�2019د�ســـــم���ســـــنة��31املوافـــــق��1441

  .حسب��ل�قطاع�2019م��انية�الدولة�للتج����لسنة�

جمـادى��و�ـ��عـام���4ـ��مـؤرخ� 372- 19مرسوم�تنفيذي�رقـم�-

،��عـــــدل�توز�ـــــع�نفقـــــات�2019د�ســـــم���ســـــنة��31وافـــــق�امل�1441

  .حسب��ل�قطاع�2019م��انية�الدولة�للتج����لسنة�

56 -59  

 

  
  

        
                       

    

  

  

                         

  
    

  



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

7 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

    

  الثا�يل�ـــــــــــــــــــالفص
    

  و�املقررات�راراتـــــــالق   

  

  64- 61  ) قرار�41عدد�ا�( .قـرارات�فتح�املساجد -

رف�محلــل،�متصــرف،�صــمتم�نــدس�معماري،: الشــ�ادة�قــرارات�فــتح�مســابقات�ترقيــة�ع�ــ��أســاس�-

  .محاسب�إداري�رئ����،�م��ق�رئ�����لإلدارة،�اتب�مدير�ة�رئ����،��اتب�مدير�ة

إمام�أستاذ�رئ����،�مرشدة�دي�ية�رئ�سية،إمام�: �ختبار قرارات�فتح�مسابقات�ترقية�ع���أساس�-

  .دي�ية�أستاذ،مرشدة

متصرف�مس�شار،�وكيل�أوقاف�رئ����،�: قرارات�فتح�مسابقات�ترقية�ع���أساس��متحان�امل�� -

متصــــــرف،�محاســــــب�إداري�رئ��ــــــ��،م��ق�رئ��ــــــ���لــــــإلدارة،�تق�ــــــ��ســــــام��ــــــ���عــــــالم����،عــــــون�إدارة�

  .رئ����،�اتب�مدير�ة،م��ق�إدارة،عون�إدارة

  

65 -142  

   2019جو�ليــــــــــــــــــــــــــــة��01ه�املوافــــــــــــــــــــــــــــق�1440شــــــــــــــــــــــــــــوال���28مــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ���270قــــــــــــــــــــــــــــرار�رقــــــــــــــــــــــــــــم��-

يتضـــمن�ضـــبط�قائمـــة�املـــوظف�ن�الـــذين�أتمـــوا�بنجـــاح�الـــدورة�الت�و��يـــة�ا��اصـــة�بالقـــائم�ن�باإلمامـــة�

  .رتبة�مؤذن،رتبة�قيم :سلك��عوان�الدي�ي�ن
143-144  

فــــــتح�يتضــــــمن��2019جو�ليــــــة��31ه�املوافــــــق�1440ذو�القعــــــدة�عــــــام� 28 مــــــؤرخ��ــــــ� 306قــــــرار�رقــــــم�-

  147-145  . 2019 ه�املوافق�لسنة���1441فظ�القرآن�الكر�م�وتجو�ده�وتفس��ه�لعام��مسابقة�وطنية

   2019ســــــــــــــــــــــــــــ�تم����15ه�املوافــــــــــــــــــــــــــــق�1441محــــــــــــــــــــــــــــرم��15مــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــ���315 مقــــــــــــــــــــــــــــرر�رقــــــــــــــــــــــــــــم -

  يتضـــــــمن�تحديـــــــد�القائمـــــــة��ســـــــمية�ألعضـــــــاء�ال��نـــــــة�امل�لفـــــــة�بتوز�ـــــــع�منتـــــــوج�الت�ـــــــو�ن�املتخصـــــــص

  .2019ع���املصا���ا��ارجية��عنوان�سنة��

148-149  

  باملدرسة�الوطنية�لت�و�ن�و�تحس�ن�مستوى�إطارات�إدارة��قرارات�التعي�ن����مجلس�التوجيھ-

  160-150    .435-434-423-381-380-379-378-377-376- 359-358 -.الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

إ�شــــاء���نــــة�يتضــــمن��2019أكتــــو�ر�27ه�املوافــــق�1441عــــام�صــــفر��28 مــــؤرخ��ــــ� 382قــــرار�رقــــم�-

حكـــيم�املســـابقة�الوطنيـــة���فـــظ�القـــرآن�الكـــر�م�وتجو�ـــده�وتفســـ��ه�و�شـــكيل�ا�وم�ام�ـــا�ا��اصـــة�ت

  . 2019ه�املوافق�لسنة�1441باألسبوع�الوط���ا��ادي�والعشر�ن�للقرآن�الكر�م�لعام�

161-163  
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   2019نـــــــــــــــــــوفم���19ه�املوافـــــــــــــــــــق�1441ر�يـــــــــــــــــــع��ول��22مـــــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــــ���392قـــــــــــــــــــرار�وزاري�رقـــــــــــــــــــم��-

أســـــتاذ�التعلـــــيم�القرآ�ـــــي�،إمـــــام�مدرس: الت�ـــــو�ن�املتخصـــــص�لاللتحـــــاق�بالرتـــــبيتضـــــمن�فـــــتح�دورة�

  .مؤذن�وقيم،

164-166  

فـتح�مسـابقة�يتضـمن��2019أكتـو�ر�26ه�املوافـق�1441عام��ر�يع��ول  29 مؤرخ��� 396قرار�رقم�-

  168-167  . 2020ه�املوافق�لسنة�1441وطنية����يعية�لصغار�حفظة�القرآن�الكر�م�لعام�

فـتح�مسـابقة�يتضـمن��2019أكتـو�ر�26ه�املوافـق�1441عـام� ر�يـع��ول  29 مؤرخ��� 397رقم�قرار�-

  171-169  . 2020ه�املوافق�لسنة��1441دولية�����حفظ�القرآن�الكر�م�وتجو�ده�وتفس��ه�لعام�

ُيحدد�رزنامة�العطل��2019نوفم���سنة��27ه�املوافق�1441ر�يع��ول��30مؤرخ�����400قرار�رقم�-

  . 2020-2019ة�الت�و��ية�للسن
172-174  
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 الفصل�الثالث

  

  

 :القرارات�و�املقررات�الفردية* 
  

  :املقررات�الفردية�* 
  

  :مقررات��عي�ن�* 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  177-176  تضمن�التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابة�ت  406 - 342رقم���مقررات�التعي�ن

  179-178  ن����املنصب�العا��تضمن�التعي�ت 145 -140 :رقم�ات�التعي�نمقرر -
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  قالحـــــــم
  

 قرار�وزاري�مش��ك�يحدد�كيفيات�توظيف����اص�املعـوق�ن�
�ـــــــــــ��املؤسســـــــــــات�و�دارات�العموميـــــــــــة�وال�يئـــــــــــات�املســـــــــــتخدمة�

 )188 - 181ص�(.العمومية�وا��اصة

  

 د�ســـــم����16املؤرخـــــة��ـــــ���25التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم�
  ددة�لكيفيــــــــــات�تطبيــــــــــق�املرســــــــــوم�التنفيــــــــــذي�رقــــــــــم�املحــــــــــ�2019

�08املوافــــــق��1441ر�يـــــع�الثــــــا�ي�عـــــام��11املـــــؤرخ��ــــــ���336 – 19
،املتضــــمن�إدمــــاج�املســــتفيدين�مــــن�ج�ــــازي�2019د�ســــم���عــــام�

املساعدة�ع����دماج�امل���و�دماج��جتما���للشباب�حام���
 )203 - 189ص�(.الش�ادات

  

 الشـــــــؤون�الدي�يـــــــة�و�وقـــــــاف�اتفاقيـــــــة��عـــــــاون�إطـــــــار�بـــــــ�ن�وزارة  
 )206- 204ص�(. و�وزارة�ال��ة�والسكن�وإلصالح�املس�شفيات
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ه1440ذوالقعدة�عام��14ر�عاء          45 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
م2019يوليو�سنة�17املوافق�           
          

  

  

  

  
  إن�الوز�ر��ول،

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  م،واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتم

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

مــارس�ســنة�11املوافــق�1440رجــب�عـام�4املــؤرخ��ــ���97-��19املرســوم�الرئا�ــ���رقـم�و�مقت�ـ�-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

مــــارس�31املوافــــق�1440رجــــب�عــــام�24املــــؤرخ��ــــ���111-�19ــــ���رقــــم�و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا-

  ا���ومة،�واملتضمن��عي�ن�أعضاء�2019سنة

ـــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�- ـــام��19املـــــؤرخ��ـــــ���227-98و�مقت�ــ ـــع��ول�عــ املوافـــــق��1419ر�يــ

  واملتمم،�،�املعدلواملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج����1998يوليو�سنة�13
  

  :يرسم�مايأ�ي     

ـــن�م��انيــــــــــــة�ســــــــــــنة�: ادة��و�ــــــــــــ�املــــــــــــ ـــة�مليــــــــــــون��2019يل�ــــــــــــ��مـــــــــ ـــع�قــــــــــــدره�أر�عمائـــــــــ   اعتمــــــــــــاد�دفـــــــــ

ـــة�مليــــــــــون�دينــــــــــار��)دج400.000.000(  )دج�400.000.000(ورخصــــــــــة�برنــــــــــامج�قــــــــــدر�ا�أر�عمائـــــــ

ــا��ـــــ��القـــــانون�رقـــــم� ـــا�ع�ال��ـــــا�ي�املنصـــــوص�عل��ـــ ـــات�ذات�الطــ   املـــــؤرخ�18-18مقيـــــدان��ـــــ��النفقــ

واملتضـمن�قـانون�املاليـة�لسـنة��2018د�سـم���سـنة��27 املوافـق�1440ر�يع�الثـا�ي�عـام������19

  .امل��ق���ذا�املرسوم"أ�"طبقا�ل��دول��2019
 

  يوليو�10املوافق��1440ذي�القعدة�عام�7مؤرخ�����195- 19تنفيذي�رقم��مرسوم

 .حسب��ل�قطاع�2019،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����لسنة�2019سنة��
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ـــة�مليـــــــــــــون�دينـــــــــــــار� اعتمـــــــــــــاد�2019 يخصـــــــــــــص�مل��انيـــــــــــــة�ســـــــــــــنة:2املـــــــــــــادة� ـــع�قـــــــــــــدره�أر�عمائــــــــــ دفــــــــــ

   )دج�400.000.000(ورخصة�برنامج�قدر�ا�أر�عمائة�مليون�دينار��)دج400.000.000(

ــا��ـــــ��القـــــانون�رقـــــم�يقيـــــدان��ـــــ��النفقـــــات�ذات� ـــا�ع�ال��ـــــا�ي�املنصـــــوص�عل��ـــ   املــــــؤرخ�18-18الطــ

واملتضـمن�قـانون�املاليـة�لسـنة��2018د�سـم���سـنة��27املوافـق��1440ر�يع�الثا�ي�عام������19

  .امل��ق���ذا�املرسوم"ب�"طبقا�ل��دول��2019

طيـــــــة�املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقرا�ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

  .2019يوليو�سنة��10املوافق��1440ذي�القعدة�عام��7حرر�با��زائر�������������

  نور�الدين�بدوي                     

  

  

  امل��ــــــــــــــــق

  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�
  

  )ان��بآالف�الدن(                                                                                 

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  400.000  400.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

      

  400.000  400.000  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  .�جتماعية�والثقافية��شآت�القاعديةامل�-
400.000  400.000  

  400.000  400.000  :............................املجمــــــــوع
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  إن�الوز�ر��ول،

  ،داخلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرانية�ر�وز�ر�البناء�ع���تقر -

  منھ،) 2الفقرة( 143و ) 6و4 (99و�ناء�ع���الدستور،السيما�املادتان�-

يوليــــو��19املوافــــق��1424عــــام��جمــــادى��و�ــــ��19املــــؤرخ��ــــ���10-03و�مقت�ــــ���القــــانون�رقــــم�-

  ،حماية����إطار�التنمية�املستدامةواملتعلق�ب�2003سنة�

غشـــت��4املوافـــق��1426عـــام��ةالثانيـــ�جمـــادى�28املـــؤرخ��ـــ���12-05ت�ـــ���القـــانون�رقـــم�و�مق-

  ،علق�باملياه�املعدل�واملتممواملت 2005سنة�

�2011ســنة�يونيــو��22املوافــق�1432رجــب�عــام�20املــؤرخ��ــ���10-11رقــم��القــانون ��و�مقت�ــ�-

  ،علق�بالبلديةواملت

ف��ايـــر�ســـنة��21املوافـــق��1433ول�عـــام�ر�يـــع�� 28املـــؤرخ��ـــ���07-12و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتعلق�بالوالية،�2012

�2018ســــنة�يوليــــو 2املوافــــق�1439عــــام��شــــوال18املــــؤرخ��ــــ���11-18رقــــم��قــــانون و�مقت�ــــ���ال-

  ،علق�بال��ةواملت

سـنة��مـارس11املوافق��1440عام�رجب� 4املؤرخ�����97-19رقم��رئا���و�مقت����املرسوم�ال-

  ،ا���ومة�عي�ن�أعضاء� ضمنواملت�2019

مــارس��31املوافــق��1440رجــب�عــام�24املــؤرخ��ــ���111-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة�

  

  

  

  

  يوليو�10املوافق��1440ذي�القعدة�عام�7مؤرخ����196 - 19 تنفيذي�رقم��مرسوم

،يتضمن�إ�شاء���نة�وطنية�للوقاية�من��مراض�املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�2019سنة��

 .وم�افح��ا،وتحديد�م�ام�ا�وتنظيم�ا�وس���ا
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  :يرسم�ما�يـأتـي���

  الفصل��ول 

  أح�ام�عامة

  

�ت�شــأ�لــدى�الــوز�ر�امل�لــف�بالداخليــة�وا��ماعــات�املحليــة���نــة�وطنيــة�للوقايــة: املــادة��و�ــ�

  "ال��نة�الوطنية"من��مراض�املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا،�وتد������صلب�النص�

ـــة�و��ــــــان: 2املــــــادة� ـــة�والــــــدائرة��ل��نــــــة�الوطنيــــــة���نــــــة�عمليـــ ـــة�و��ــــــان�املقاطعــــــة��دار�ـــ والئيـــ

  .والبلدية

  الفصل�الثا�ي

  ال��نة�الوطنية

  

القرار�وال�شاور�والت�سيق�والدعم�ال��نة�الوطنية�ج�از�دائم�للمساعدة�ع���اتخاذ�: 3املادة�

وت�لــف�.واملتا�عـة�والتقيـيم��ـ��مجـال�الوقايـة�مـن��مـراض�املتنقلـة�عـن�طر�ـق�امليـاه�وم�افح��ـا

  :يأ�ي ��ذه�الصفة،ع���ا��صوص،بما

ـــة�عــــــــن�طر�ــــــــق�امليــــــــاه�ع�ــــــــ��املســــــــتوى�الــــــــوط����إعــــــــداد�بــــــــرامج - ـــة�مــــــــن��مــــــــراض�املتنقلـــــ الوقايـــــ

  ديد�آليات�وضع�ا�ح���التنفيذ،وم�افح��ا،�واملصادقة�عل��ا�وتح

ــا�مـــــن�طـــــرف�القطاعـــــات�املعنيـــــة - ـــ���عبئ��ـــ ـــة�واملاليـــــة�ال�ـــــ��ي�ب�ــ   تقيـــــيم�املـــــوارد�ال�شـــــر�ة�واملاديــ

  من��مراض�املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا،�من�اجل�تنفيذ�برامج�الوقاية�

  �عز�ز�الت�سيق�ب�ن�القطاعات�من�خالل�اق��اح�تداب���عملية�مش��كة، -

  ،عداد�مخطط�إعالم�واتصال�وتحس�س�مش��ك�ب�ن�القطاعاتإ -

ــا��ـــ���ــــل�مشـــروع�نــــص��شـــر����أو�تنظي�ــــ��يتعلـــق�بالوقايــــة�مـــن��مــــراض�املتنقلــــة -   إبـــداء�رأ��ــ

  عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا،�

ــان� - ــاطات�ال�ــــ���عــــد�ا�مختلــــف�القطاعــــات�املعنيــــة�وال��نــــة�العمليــــة�وال��ــ تلقــــي�تقــــار�ر�ال�شــ

  والتصديق�عل��ا،املحلية�وتقييم�ا�

متا�عــة�تطـــور��مـــراض�املتنقلـــة�عـــن�طر�ـــق�امليــاه�وتنفيـــذ�التـــداب���املتخـــذة��ـــ��مجـــال�محار�ـــة� -

  �ذه��مراض،

  اق��اح��ل��شاط�بحث�لھ�عالقة�بم�ام�ا، -
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إعـــداد�تقر�ـــر�ســـنوي�عـــن��شـــاط�ا��ـــ��مجـــال�الوقايـــة�مـــن��مـــراض�املتنقلـــة�عـــن�طر�ـــق�امليـــاه� -

  .الوز�ر��ول�ووز�ر�املالية�والقطاعات�املعنيةوإرسالھ�إ����وم�افح��ا،

  يـــــــرأس�ال��نـــــــة�الوطنيـــــــة�الـــــــوز�ر�امل�لـــــــف�بالداخليـــــــة�وا��ماعـــــــات�املحليـــــــة :4املـــــــادة�

  .أو�ممثلھ�

  :وت�ش�ل�من
  ممثل�وزارة�الدفاع�الوط��، -

  :�مناء�العام�ن�للوزارات�امل�لفة�بما�يأ�ي -

  نية،الداخلية�وا��ماعات�املحلية�وال��يئة�العمرا*

  ،الشؤون�الدي�ية*
  ال��بية�الوطنية،*

  التعليم�العا���والبحث�العل��،*

  والتعليم�امل�ني�ن،�الت�و�ن*

  التضامن�الوط���و�سرة�وقضايا�املرأة،*

  الصناعة�واملناجم،*

  الفالحة�والتنمية�الر�فية�والصيد�البحري،*

  السكن�والعمران�واملدينة،*

  التجارة،*

  �تصال،*

  مومية�والنقل،�شغال�الع*

  املوارد�املائية،*

  السياحة،*

  ال��ة�والس�ان�وإصالح�املس�شفيات،*

  الب�ئة،*

  املدير�العام�ل��زائر�ة�للمياه،-

  املدير�العام�للديوان�الوط���للتط���،-

  .يمكن�ال��نة�أن��ستع�ن�بأي��يئة�أو���ص�ملساعد��ا����أعمال�ا          
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ـــتدعاء) 3(�ـــــ��دورة�عاديـــــة��ـــــل�ثـــــالث�تجتمـــــع�ال��نـــــة�الوطنيـــــة�: 5املـــــادة ــاء�ع�ـــــ��اســ   أشـــــ�ر،�بنـــ

  .من�رئ�س�ا�

و�مكن�أن�تجتمع����دورة�غ���عادية�بناء�ع���استدعاء�من�رئ�سـ�ا�أو�بطلـب�مـن�ثلـث�  

  .أعضا��ا) 1/3(

أعضـاء�ال��نـة�الوطنيـة��ـ��أجـل��إ�ـ�ُ�عد�الرئ�س�جـدول�أعمـال��جتماعـات،�و�رسـلھ�:6املادة

ـــات�قل،قبــــــــل�تــــــــار�خ�يومــــــــا،�ع�ــــــــ���15خمســــــــة�عشــــــــر� ـــل�،و�مكن�تقلــــــــي�جتماعـــــ   ص��ــــــــذا��جـــــ

  .���الدورات�غ���العادية

ـــل�ال�ت�ـــــــ��مـــــــداوالت�ال��نـــــــة�الوطنيـــــــة�إال�بحضـــــــور�نصـــــــف�: 7املـــــــادة ـــاء،وإذا�لـــــــم�يكتمــــ أعضــــ

ـــاب ـــ��تـــــار�خ��جتمـــــاع�) 8(،ي��مج�اجتمـــــاع�عـــــاد�جديـــــد��ـــــ��غضـــــون�الثمانيـــــة�النصــ أيـــــام�ال�ـــــ��ت�ــ

  .ي�ئذ�م�ما�يكن�عدد��عضاء�ا��اضر�نالعادي�املؤجل،وتتداول�ال��نة،ح

  أصــــــــــــــوات��عضــــــــــــــاء�ا��اضــــــــــــــر�ن،�تتخــــــــــــــذ�مــــــــــــــداوالت�ال��نــــــــــــــة�الوطنيــــــــــــــة�بأغلبيــــــــــــــة :8املــــــــــــــادة

  .و���حالة��ساوي�عدد��صوات،ي�ون�صوت�الرئ�س�مر��ا
  .تدون�املداوالت����محاضر�و���ل�خاص�مرقم�ومؤشر�عليھ�من�الرئ�س       

مانــة�تتوال�ــا�املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالداخليــة�تــزود�ال��نــة�الوطنيــة�بأ:  9املــادة�

  .وا��ماعات�املحلية
  

  .�عد�ال��نة�الوطنية�نظام�ا�الداخ���وتصادق�عليھ: 10املادة�
  

ـــة��ـــــــ��م��انيـــــــة��ســـــــي���الـــــــوزارة�امل�لفـــــــة� :11املـــــــادة� ـــ�ل�مصـــــــار�ف��ســـــــي���ال��نـــــــة�الوطنيــــ ��ــــ

  .بالداخلية�وا��ماعات�املحلية

  

  الفصل�الثالث

  ��نة�العملية�للوقاية�من��مراض�املتنقلةال

  عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا�

  

ـــة، :12املـــــادة� ـــدير�مـــــن��دارة��ســـــاعد�ال��نـــــة�الوطنيــ للقيام�بم�ام�ا،��نـــــة�عمليـــــة�يرأســـــ�ا�مــ

  .املركز�ة�ُ�عينھ�الوز�ر�امل�لف�بالداخلية�وا��ماعات�املحلية

  :يت�لف�ال��نة�العملية،ع���ا��صوص،�بما�يأ����������
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اق�ــ�اح�وتطــو�ر��جــراءات�املزمــع�القيــام���ــا�لــدعم�الوقايــة�مــن��مــراض�املتنقلــة�عــن�طر�ــق��-

  .املياه�وم�افح��ا

ـــأط���والتج��ـــــــ���- ـــة�ومســـــــاعد��ا��ــــــ��مجـــــــال�التـــ ـــات�عمــــــل�ال��ـــــــان�املحليـــ �شــــــراف�ع�ــــــ��مخططــــ

  .والتمو�ن

ـــة�مـــــع�إعـــــداد�تقـــــار �- ـــة�والقيـــــام�بز�ـــــارات�ميدانيـ   �ر�بـــــذلك�وإرســـــال�ا�ضــــمان�رقابـــــة�ال��ـــــان�املحليــ

  .إ���ال��نة�الوطنية

  إعـــداد�تقر�ـــر�سدا�ـــ����ـــل�ســـتة�أشـــ�ر�عـــن��شـــاط�ا��ـــ��مجـــال�الوقايـــة�مـــن��مـــراض�املتنقلـــة -

  .عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا،وعرضھ�ع���ال��نة�الوطنية�

  اق�ـــ�اح�عناصـــر�مخطـــط��عـــالم�و�تصـــال�والتحســـ�س�ع�ـــ��ال��نـــة�الوطنيـــة�حـــول�الوقايـــة -

  .املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا�من��مراض�

  .إعداد�نظام�ا�الداخ���واملصادقة�عليھ�-

  

  ت�شــــ�ل�ال��نــــة�العمليــــة�مــــن�ممث�ــــ��الــــوزارات�املشــــ�لة�ل��نــــة�الوطنيــــة،�املعينــــ�ن: 13املــــادة�

ــا��ــــ��الدولة،وكــــذا�مــــن�ممث�ــــ��املــــدير�العــــام�للــــديوان�الــــوط���� مــــن�بــــ�ن�شــــاغ���الوظــــائف�العليــ

  .لعام�ل��زائر�ة�للمياهللتط����واملدير�ا

ـــ�ص�ملســـــاعد��ا��ـــــ��أعمال�ـــــا������������ .و�مكـــــن�ال��نـــــة�العمليـــــة�أن��ســـــتع�ن�بـــــأي��يئـــــة�أو��ــ

    

سـنوات�قابلـة�للتجديـد�مـرة��)5(العمليـة�لع�ـدة�مـد��ا�خمـس��ع�ن�أعضاء�ال��نـة�ُ  :14املادة�

ــاء�ع�ــــــ ـــة�وا��ماعــــــات�املحليــــــة�بنــــ ��اق�ــــــ�اح�واحــــــدة،بموجب�قــــــرار�مــــــن�الــــــوز�ر�امل�لــــــف�بالداخليـــ

  .السلطة�ال���ي�بعو��ا

و�ــ��حالـــة�انقطـــاع�ع�ـــدة�أحـــد�أعضــاء�ال��نـــة�العمليـــة،يتم�اســـتخالفھ�حســـب��شـــ�ال���������

  .نفس�ا�لبا���الع�دة

  

تجتمـــع�ال��نـــة�العمليـــة�ع�ـــ��مســـتوى�مقـــر�الـــوزارة�امل�لفـــة�بالداخليـــة�وا��ماعـــات� :15املـــادة�

  .اء�ع���استدعاء�من�رئ�س�اأش�ر،بن�3املحلية����دورة�عادية�مرة��ل�ثالث�

ــ�ا�أو�يطلــــــــب�������� ـــة،بناء�ع�ــــــــ��اســــــــتدعاء�مــــــــن�رئ�ســــــ   و�مك��ــــــــا�أن�تجتمــــــــع��ــــــــ��دورة�غ�ــــــــ��عاديـــــ

  .أعضاء�ا) 1/3 (من�ثلث�
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  الفصل�الرا�ع

  ال��نة�الوالئية�و��نة�املقاطعة��دار�ة�للوقاية

  من��مراض�املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا

  

  �نـــة�الوالئيــــة�و��نـــة�املقاطعـــة��دار�ـــة�للوقايــــة�مـــن��مـــراض�املتنقلــــةتو�ـــ��ال�: 16املـــادة� 

  .املياه�وم�افح��ا،�ع���التوا��،�لدى�الوا���والوا���املنتدب�عن�طر�ق�

  :وت�لفان�ع���ا��صوص،بما�يأ�ي  

ـــة�مـــــــــن��مــــــــــراض�املتنق - ـــل�ســــــــــنوي�للوقايـــــــ ة�عــــــــــن�طر�ــــــــــق�امليــــــــــاه�لــــــــــإعـــــــــداد�مخطــــــــــط�عمـــــــ

 .ملقاطعة��دار�ة،حسب�ا��الةوم�افح��ا،ع���مستوى�الوالية�وا

 .�شراف�ع�����ان�الدوائر�و��ان�البلديات�ومساعد��ا����أداء�م�ام�ا -
ـــات� - ـــاء،وتنظيم�وت�ســــــيق�أعمــــــال�القطاعـــ إعــــــداد�مخطــــــط�تــــــدخل��ــــــ��حالــــــة�خطــــــر�أو�و�ـــ

 .املعنية

 .ضمان�م�ام�املراقبة�والتفت�ش�ل��ان�الدوائر�والبلديات -
ل،�وإرســـالھ�إ�ـــ��ال��نـــة�العمليـــة�للتقيـــيم�إعـــداد�تقر�ـــر�شـــ�ري�عـــن�تقـــدم�مخطـــط�العمـــ -

 .واملتا�عة

ـــة�مـــــن��مـــــراض�املتنقلـــــة - ـــة�وتحســـــ�ن�الوقايــ   اق�ـــــ�اح��ـــــل�التـــــداب���ال�ـــــ��مـــــن�شـــــأ��ا�ترقيــ

 .ال��نة�الوطنية��،�ع�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا
�ت�ش�ل�ال��نة�الوطنية�و��ـان�املقاطعـات��دار�ـة�ال�ـ��يرأسـ�ا،ع���التوا��،الـوا��: 17املادة�

  :موالوا���املنتدب�أو�ممثل��ا،من��عضاء���ي�ذكر�

  .ا��الة�ب،�حس�م�ن�العام�للوالية�أو�املقاطعة��دار�ة�-

  :املديرون�الوالئيون�واملديرون�املنتدبون،حسب�ا��الة،امل�لفون�بما�يأ�ي�-

  .التنظيم�والشؤون�العامة�-

  .�دارة�املحلية�-

  .الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�-
  ��بية�الوطنيةال�-

  .الت�و�ن�والتعليم�امل�ني�ن�-
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  .�جتما���-

  .واملناجم�-

  .املصا���الفالحية�-

  .التعم���وال�ندسة�املعمار�ة�والبناء�-

  .السكن�-

  .التج���ات�العمومية�-

  .التجارة�-

  .�شغال�العمومية�-

  .النقل�-

  .املوارد�املائية�-

  .السياحة�-

  .فياتال��ة�والس�ان�وإصالح�املس�ش�-

  .الب�ئة�-

  .ا��ماية�املدنية�-

  .قائد�مجموعة�الدرك�الوط���-

  .رئ�س�أمن�الوالية�-

  .ممثل�ا��زائر�ة�للمياه�-

  .ممثل�الديوان�الوط���للتط����-

  .��ص�ملساعد��ا����أعمال�ا�أو �يئة��يمكن�ال��نة�أن��ستع�ن�بـأي

ممثل��ــا�ع�ــ��مســتوى�املقاطعــات�يــتم�تمثيــل�القطاعــات�الوزار�ــة��ــ����نــة�املقاطعــة��دار�ــة،�ب

  .�دار�ة�وعند��قتضاء،بممثل��ا�ع���مستوى�الوالية

ـــة�مــــــرة�واحــــــدة�تجتمــــــع�ال��نــــــة: 18املــــــادة� ـــة��ــــــ��دورة�عاديـــ ـــة�و��نــــــة�املقاطعــــــة��دار�ـــ   الوالئيـــ

  .،بناء�ع���استدعاء�من�رئ�س��ا���الش�ر�

  .أعضا��ما) 1/3(ن�ثلث�و�مك��ما��جتماع����دورة�غ���عادية،بطلب�من�رئ�س��ما�أو�م

  .تدون�املداوالت����محاضر�وتجل������ل�خاص�مرقم�ومؤشر�عليھ�من�الرئ�س  

ـــام�للواليــــــة�أو�املقاطعــــــة��دار�ة: 19املــــــادة� ـــا����مــــــ�ن�العـــ ،حســــــب�ا��الة،أمانــــــة�تتــــــو���مصـــ

  .ال��نة�الوالئية�و��نة�املقاطعة��دار�ة
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ـــة�والئيـــــة�أو�: 20املـــــادة� ـــل���نــ ـــدروغرافيا�تكميليـــــا�إذا��ـــــان�مجـــــال�عمــ أك�ـــــ���غطـــــي�حوضـــــا��يــ

ومتضـــامنا،فإنھ�يمكـــن�إ�شـــاء���ـــان�مشـــ��كة�بـــ�ن�الواليـــات�بموجـــب�قـــرار�مشـــ��ك�بـــ�ن�الـــوز�ر�

ـــة�والــــــوز�ر�امل�لــــــف�بال�ــــــ�ة�والــــــوز�ر�امل�لــــــف�بــــــاملوارد� ـــة�وا��ماعــــــات�املحليـــ امل�لــــــف�بالداخليـــ

  .املائية،يحدد�نطاق�ا��قلي���وم�ام�ا�و�شكيل�ا�وس���ا

  

  ��امسالفصل�ا

  ��ان�الدوائر�والبلديات�للوقاية�من��مراض

  املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا

  

الـــدوائر�و��ـــان�البلـــديات،�ع�ـــ��التـــوا��،�لـــدى�رئـــ�س�الـــدائرة�ورئـــ�س��توضـــع���ـــان: 21املـــادة�

  .البلدي�املجلس�الشع��

  .وتمارس�وم�ام�ا�بالت�سيق�مع�م�اتب�حفظ�ال��ة�البلدية  

  

��ـــــــان�الـــــــدوائر�و��ـــــــان�البلـــــــديات�ب�نفيـــــــذ�ال�شـــــــاطات�والتـــــــداب���املرتبطـــــــة�ت�لـــــــف�: 22املـــــــادة�

  .من��مراض�املتنقلة�عن�طر�ق�املياه�وم�افح��ا�بالوقاية

  

وتنظيم�ـــا�وســـ���ا�بموجـــب��تحـــدد�م�ـــام���ـــان�الـــدوائر�و��ـــان�البلـــديات�و�شـــكيل�ا: 23املـــادة�

  .قرار�من�الوز�ر�امل�لف�بالداخلية�وا��ماعات�املحلية

  

  .تل���جميع��ح�ام�املخالفة�ل�ذا�املرسوم:24ة�املاد

  

ا��ر�ــــــدة�الرســــــمية�ل��م�ور�ــــــة�ا��زائر�ــــــة�الديمقراطيــــــة��ي�شــــــر��ــــــذا�املرســــــوم��ــــــ�: 25املــــــادة�

  .الشعبية

  .2019سنة��و يولي�10املوافق��1440ذي�القعدة�عام��7حرر�با��زائر����      

                        

  نور�الدين�بدوي                                                                                                                                     
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ـــــد            49 ا��ر�دة�الرسمية�العدد   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةذوا��3حــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام����ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه1440عــ

ــــق                       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت��4املوافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنة�غشـ ــ ــ ــ ــ ــ م2019سـ

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  إن�الوز�ر��ول،

  وز�ر�املالية،�و �-

  ز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،و�و �-

ـــ���املرســـــــــوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم��- ـــام��14املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���308-07بمقت�ــــــ   املوافـــــــــق��1428رمضـــــــــان�عــــــ

ـــدد�كيفيــــــــــات�توظيــــــــــف��عــــــــــوان�املتعاقــــــــــدين�وحقــــــــــوق�م��2007ســــــــــ�تم���ســــــــــنة��29 الــــــــــذي�يحـــــــ

وواجبــــا��م�والعناصــــر�املشــــ�لة�لــــروات��م�والقواعــــد�املتعلقــــة�ب�ســــي���م�وكــــذا�النظــــام�التــــأدي���

  منھ،8ملطبق�عل��م،ال�سيما�املادة�ا

ـــام��4املــــؤرخ��ــــ���97-19و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم��- مــــارس�11املوافــــق��1440رجــــب�عـ

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة�

مــارس��31املوافــق��1440رجــب�عــام�24املــؤرخ��ــ���111-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم��-

  ا���ومة،واملتضمن��عي�ن�أعضاء��2019سنة�

ـــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- ـــام��23املـــــؤرخ��ـــــ���99-89و�مقت�ــ   املوافـــــق 1409ذي�القعـــــدة�عــ

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989يونيو�سنة��27 

ـــ���املرســــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقــــــــم��- ـــام��15املــــــــؤرخ��ـــــــــ���54-95و�مقت�ـــــ   املوافـــــــــق� 1415رمضــــــــان�عـــــ

  ز�ر�املالية،الذي�يحدد�صالحيات�و �1995ف��اير�سنة��15

املوافــق���1421ر�يــع��ول�عــام��25املــؤرخ��ــ���146-2000و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم� -

واملتضـــمن�تنظــيم��دارة�املركز�ـــة��ــ��وزارة�الشـــؤون�الدي�يــة�و�وقـــاف،��2000يونيــو�ســنة�28

  املعدل�واملتمم،

،�عدل�القرار�2019مايو�سنة�22املوافق��1440رمضان�عام��17ر�وزاري�مش��ك�مؤرخ����قرا

الذي�يحدد��2009أكتو�ر�سنة��11املوافق��1430شوال�عام��22الوزاري�املش��ك�املؤرخ����

�عداد�مناصب�الشغل�وتص�يف�ا�ومدة�العقد�ا��اص�باألعوان�العامل�ن�����شاطات�ا��فظ�

 .�عنوان��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�وألوقافأو�الصيانة�أو�ا��دمات�
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ســـنة��أكتــو�ر 11وافــق�امل 1430شــوال�عــام��22و�مقت�ــ���القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ـــ�� -

الـذي�يحــدد��عـداد�مناصــب�الشـغل�وتصــ�يف�ا�ومـدة�العقــد�ا��ـاص�بــاألعوان�العــامل�ن��2009

ـــة��ـــــــ��وزارة�الشـــــــؤون� ـــيانة�أو�ا��ـــــــدمات��عنـــــــوان��دارة�املركز�ــــ ـــاطات�ا��فـــــــظ�أو�الصــــ �ـــــــ���شــــ

  .الدي�ية�و�وقاف

  :يقررون�ما�يأ�ي  

عـدل�أح�ـام�املـادة��و�ـ��مـن�القـ: املادة��و��
ُ
شـوال�عـام��22املـؤرخ��ـ���رار�الـوزاري�املشـ��ك�

  :واملذ�ور�أعاله،كما�يأ�ي�2009سنة��أكتو�ر  11املوافق��1430

رمضان��17املؤرخ�����308-07من�املرسوم�الرئا����رقم��8تطبيقا�ألح�ام�املادة�: املادة��و��"

مناصـــب� ادواملـــذ�ور�أعاله،يحـــدد��ـــذا�القـــرار��عـــد�2007ســـ�تم���ســـنة��29املوافـــق��1428عـــام

 الشـــغل�وتصـــ�يف�ا�ومـــدة�العقـــد�ا��ـــاص�بـــاألعوان�العـــامل�ن��ـــ���شـــاطات�ا��فـــظ�أو�الصـــيانة�

  :أو�ا��دمات��عنوان��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�وفق�ا��دول���ي

  

  مناصب�الشغل
  التعداد�حسب�طبيعة�عقد�العمل

التعداد�

)1+2(  

  التص�يف

  )2(عقد�محدد�املدة�  )1( عقد�غ���محدد�املدة
  الصنف

  الرقم
  التوقيت�ا��ز�ي  التوقيت�ال�امل  التوقيت�ا��ز�ي  التوقيت�ال�امل  �ستدال��

عامـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ��مـــــــــــــــن�

  املستوى��ول 
8   -   -   -  8  1  200  

عامـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ��مـــــــــــــــن�

  الثالثاملستوى�
2   -   -   -  2  5  288  

عامـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ��مـــــــــــــــن�

  الثا�ياملستوى�
2   -   -   -  2  3  240  

مــــــــــــن��عــــــــــــون�خدمــــــــــــة

  املستوى��ول 
-  26   -   -  26  1  200  

  200  1  22  -   -   -   22  حارس

  219  2  8  -   -   -   8  سائق�سيارة�من�املستوى��ول 

ســــــــــائق�ســــــــــيارة�مـــــــــــن�

  املستوى�الثا�ي
4   -   -   -  4  3  240  

  263  4  1  -   -   -   1ســــــــــائق�ســــــــــيارة�مـــــــــــن�
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املســــــــــــــــــتوى�الثالــــــــــــــــــث�

  ورئ�س�حظ��ة

عــــــــــــــون�وقايــــــــــــــة�مــــــــــــــن�

  املستوى��ول 
14   -   -   -  14  5  288  

عــــــــــــــون�وقايــــــــــــــة�مــــــــــــــن�

  املستوى�الثا�ي
2   -   -   -  2  7  348  

    89  -   -   26  36  املجموع

  

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

  

  .2019مايو�سنة��22املوافق��1440رمضان�عام��17حرر�با��زائر����������������������

  

  

  

  وز�ر�املالية            و�وقافوز�ر�الشؤون�الدي�ية�

  محمد�لو�ال              يوسف�بلم�دي�           

  

  عن�الوز�ر��ول 

  و�تفو�ض�منھ

  املدير�العام�للوظيفة�العمومية�و�صالح��داري 

  بلقاسم�بوشمال�
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  إن�الوز�ر��ول،

  وز�ر�املالية،�و �-

  و�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،�-

ـــ��- ـــام��14املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���308-��07املرســـــــــوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم�بمقت�ــــــ   املوافـــــــــق�1428رمضـــــــــان�عــــــ

ـــدد�كيفيــــــــــات�توظيــــــــــف��عــــــــــوان�املتعاقــــــــــدين�وحقــــــــــوق�م��2007ســــــــــ�تم���ســــــــــنة� 29 الــــــــــذي�يحـــــــ

وواجبــــا��م�والعناصــــر�املشــــ�لة�لــــروات��م�والقواعــــد�املتعلقــــة�ب�ســــي���م�وكــــذا�النظــــام�التــــأدي���

  منھ،8املطبق�عل��م،ال�سيما�املادة�

ـــام��4املــــؤرخ��ــــ���97-19مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم�و��- مــــارس�11املوافــــق��1440رجــــب�عـ

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة�

مــارس��31املوافــق��1440رجــب�عــام�24املــؤرخ��ــ���111-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم��-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة�

ـــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�ر �- ـــام��23املـــــؤرخ��ـــــ���99-89قـــــم�و�مقت�ــ   املوافـــــق 1409ذي�القعـــــدة�عــ

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989يونيو�سنة��27 

ـــ���املرســــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقــــــــم��- ـــام��15املــــــــؤرخ��ـــــــــ���54-95و�مقت�ـــــ   املوافـــــــــق� 1415رمضــــــــان�عـــــ

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�املالية،�1995ف��اير�سنة��15

�أكتو�ر 16املوافق� 1422رجب�عام��28املؤرخ�����316-01ذي�رقم�و�مقت����املرسوم�التنفي -

  واملتضمن�إحداث�املركز��سالمي�وتحديد�قانونھ��سا���،�2001سنة�

،�عدل�القرار�2019مايو�سنة�22املوافق��1440رمضان�عام��17قرار�وزاري�مش��ك�مؤرخ����

الذي�يحدد��2009أكتو�ر�سنة��11املوافق��1430شوال�عام��22الوزاري�املش��ك�املؤرخ����

��اص�باألعوان�العامل�ن�����شاطات�ا��فظ��عداد�مناصب�الشغل�وتص�يف�ا�ومدة�العقد�ا

 .أو�الصيانة�أو�ا��دمات��عنوان�املركز�الثقا����سالمي
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مــــارس��23املوافــــق��1431ر�يــــع�الثــــا�ي�عــــام��7و�مقت�ــــ���القــــرار�الــــوزاري�املشــــ��ك�املــــؤرخ��ــــ�� -

ـــدد��عــــداد�مناصــــب�الشــــغل�وتصــــ�يف�ا�ومــــدة�الع�2010ســــنة� قــــد�ا��ــــاص�بــــاألعوان�الــــذي�يحـ

  .العامل�ن�����شاطات�ا��فظ�أو�الصيانة�أو�ا��دمات��عنوان�املركز�الثقا����سالمي

  

  :يقررون�ما�يأ�ي  
  

عــدل�أح�ــام�املــادة��و�ــ��مــن�القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��: املــادة��و�ــ�
ُ
ر�يــع�الثــا�ي� �7

  :ه،كما�يأ�يواملذ�ور�أعال �2009أكتو�ر�سنة��11املوافق��1431عام�

رمضان��17املؤرخ�����308-07من�املرسوم�الرئا����رقم��8تطبيقا�ألح�ام�املادة�: املادة��و��"

مناصـــب� واملـــذ�ور�أعاله،يحـــدد��ـــذا�القـــرار��عـــداد�2007ســـ�تم���ســـنة��29املوافـــق��1428عـــام

  الشـــغل�وتصـــ�يف�ا�ومـــدة�العقـــد�ا��ـــاص�بـــاألعوان�العـــامل�ن��ـــ���شـــاطات�ا��فـــظ�أو�الصـــيانة

  :الثقا����سالمي،وفق�ا��دول���ياملركز� أو�ا��دمات��عنوان 

  

  

  مناصب�الشغل
  التعداد�حسب�طبيعة�عقد�العمل

التعداد�

)1+2(  

  التص�يف

  )2(عقد�محدد�املدة�  )1(عقد�غ���محدد�املدة�
  الصنف

  الرقم
  التوقيت�ا��ز�ي  التوقيت�ال�امل  التوقيت�ا��ز�ي  التوقيت�ال�امل  �ستدال��

عامـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ��مـــــــــــــــن�

  املستوى��ول 
13  -   -   -  13  1  200  

مــــــــــــن��ون�خدمــــــــــــةعــــــــــــ

  ول � املستوى�
32  15   -   -  47  1  200  

  200  1  45  -   -   -  45  حارس

  219  2  2  -   -   -  2  سائق�سيارة�من�املستوى��ول 

  288  5  1  -   -   -  1  م���من�املستوى�الثالث�عامل

  288  5  7  -   -   -  7  عون�وقاية�من�املستوى��ول 

  348  7  1  -   -   -  1  وقاية�من�املستوى�الثا�يعون�

    116  -   -   15  101  املجموع
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  .ي�شر��ذا�القرار�ي�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية: 2املادة�

  

  .2019مايو�سنة��22املوافق��1440رمضان�عام��17حرر�با��زائر����������������������

  

  

  وز�ر�املالية            وقافوز�ر�الشؤون�الدي�ية�و� 

  محمد�لو�ال              يوسف�بلم�دي�������������

  

  عن�الوز�ر��ول 

  و�تفو�ض�منھ

  املدير�العام�للوظيفة�العمومية�و�صالح��داري 

  بلقاسم�بوشمال�
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  إن�الوز�ر��ول،

  وز�ر�املالية،�و �-

  ،و�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�-

ـــ���املرســـــــــوم�الرئا�ـــــــــ���رقـــــــــم��- ـــام��14املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���308-07بمقت�ــــــ  املوافـــــــــق��1428رمضـــــــــان�عــــــ

ـــدد�كيفيــــــــــات�توظيــــــــــف��عــــــــــوان�املتعاقــــــــــدين�وحقــــــــــوق�م��2007ســــــــــ�تم���ســــــــــنة��29 الــــــــــذي�يحـــــــ

وواجبــــا��م�والعناصــــر�املشــــ�لة�لــــروات��م�والقواعــــد�املتعلقــــة�ب�ســــي���م�وكــــذا�النظــــام�التــــأدي���

  منھ،8املطبق�عل��م،ال�سيما�املادة�

ـــام��4املــــؤرخ��ــــ���97-19و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم��- مــــارس�11املوافــــق��1440رجــــب�عـ

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة�

مــارس��31املوافــق��1440رجــب�عــام�24املــؤرخ��ــ���111-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم��-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة�

ـــ���املرســـــوم��- ـــام��23املـــــؤرخ��ـــــ���99-89التنفيـــــذي�رقـــــم�و�مقت�ــ   املوافـــــق� 1409ذي�القعـــــدة�عــ

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989يونيو�سنة��27

ـــ���املرســــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقــــــــم��- ـــام��15املــــــــؤرخ��ـــــــــ���54-95و�مقت�ـــــ   املوافـــــــــق� 1415رمضــــــــان�عـــــ

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�املالية،�1995ف��اير�سنة��15

  ،2019مايو�سنة�22املوافق��1440رمضان�عام��17قرار�وزاري�مش��ك�مؤرخ����

  أكتو�ر�11املوافق��1430شوال�عام���22عدل�القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ����

عداد�مناصب�الشغل�وتص�يف�ا�ومدة�العقد�ا��اص�باألعوان�الذي�يحدد���2009سنة��

العامل�ن�����شاطات�ا��فظ�أو�الصيانة�أو�ا��دمات�ع���مستوى�املدير�ات�الوالئية�

للشؤون�الدي�ية�و�وقاف�واملدرسة�الوطنية�لت�و�ن�وتحس�ن�مستوى�إطارات�إدارة�

صص�لألسالك�ا��اصة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�واملعا�د�الوطنية�للت�و�ن�املتخ

 .بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

29 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

ـــ���املر  -   املوافــــــق 1421 �يــــــع�الثــــــا�ير �24ملــــــؤرخ��ــــــ��ا�200-2000رقــــــم�ســــــوم�التنفيــــــذي�و�مقت�ـــ

ـــاف��2000ســــــــنة�يوليــــــــو��26  ـــة�و�وقـــــ ــا���الشــــــــؤون�الدي�يـــــ   الــــــــذي�يحــــــــدد�قواعــــــــد�تنظــــــــيم�مصــــــ

  ،���الوالية�وعمل�ا

أكتـو�ر� 5املوافق��1431عام�شوال� 26املؤرخ���� 234-10تنفيذي�رقم�السوم�ر و�مقت����امل -

لقـــــانون��سا�ـــــ���النمــــوذ���للمعا�ـــــد�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�املتخصـــــص�واملتضـــــمن�ا 2010ســــنة�

  بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،�لألسالك�ا��اصة

أفر�ـل��18املوافـق��1432جمـادى��و�ـ��عـام��14و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ����-

ــاأل �2011ســــنة� عوان�الــــذي�يحــــدد��عــــداد�املناصــــب�الشــــغل�وتصــــ�يف�ا�ومــــدة�العقــــد�ا��ــــاص�بــ

ـــاطات�ا��فـــــــظ�أو  ــامل�ن��ـــــــ���شــــ ـــدير�ات�الوالئيـــــــة��العـــــ ـــيانة�أو�ا��ـــــــدمات�ع�ـــــــ��مســـــــتوى�املــــ الصــــ

ـــة�و�وقـــــــاف�و�املدرســـــــة�الوطنيـــــــة�لت�ـــــــو�ن�وتحســـــــ�ن�مســـــــتوى�إطـــــــارات�إدارة� للشـــــــؤون�الدي�يــــ

ا��اصـــة�بـــإدارة��لألســـالكالشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقـــاف�واملعا�ـــد�الوطنيـــة�للت�ـــو�ن�املتخصـــص�

  اف،الشؤون�الدي�ية�و�وق

  

  :يقررون�ما�يأ�ي  
  

عـــدل�أح�ـــام�املـــادة��و�ـــ��مـــن�القـــرار�الـــوزاري�املشـــ��ك�املـــؤرخ��ـــ��: املـــادة��و�ـــ�
ُ
جمـــادى� �14

  :واملذ�ور�أعاله،كما�يأ�ي��2011فر�ل�سنة�أ�18املوافق��1431عام���و��

رمضان��17املؤرخ�����308-07من�املرسوم�الرئا����رقم��8تطبيقا�ألح�ام�املادة�: املادة��و��"

مناصـــب� واملـــذ�ور�أعاله،يحـــدد��ـــذا�القـــرار��عـــداد�2007ســـ�تم���ســـنة��29املوافـــق��1428عـــام

  الشـــغل�وتصـــ�يف�ا�ومـــدة�العقـــد�ا��ـــاص�بـــاألعوان�العـــامل�ن��ـــ���شـــاطات�ا��فـــظ�أو�الصـــيانة

ع�ــ��مســتوى�املــدير�ات�الوالئيــة�للشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف�و�املدرســة�الوطنيــة�أو�ا��ــدمات��

حس�ن�مستوى�إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�واملعا�ـد�الوطنيـة�للت�ـو�ن�لت�و�ن�وت

  املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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  مناصب�الشغل
  التعداد�حسب�طبيعة�عقد�العمل

التعداد�

)1+2(  

  التص�يف
  )2(عقد�محدد�املدة�  )1(عقد�غ���محدد�املدة�

  الرقم  الصنف
  التوقيت�ا��ز�ي  التوقيت�ال�امل  التوقيت�ا��ز�ي  التوقيت�ال�امل  تدال���س

  200  1  647  -   -   -  674  حارس
مـــــــــــــــن��امـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ�ع

  �ول املستوى�
119  244   -   -  363  1  200  

عــــــــــــون�خدمــــــــــــة�مــــــــــــن�
  املستوى��ول 

100  113   -   -  213  1  200  

عامـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ��مـــــــــــــــن�
  املستوى�الثا�ي

17  -   -   -  17  3  240  

مـــــــــــن�ســــــــــائق�ســــــــــيارة�
  املستوى��ول 

104  -   -   -  104  2  219  

عامـــــــــــــــل�م�ـــــــــــــــ��مـــــــــــــــن�
  املستوى�الثالث

75  -   -   -  75  5  288  

عــــــــــــــون�وقايــــــــــــــة�مــــــــــــــن�
  املستوى��ول 

200  -   -   -  200  5  288  

    1619  -   -   357  1262  املجموع

  
يـــتم�توز�ـــع��عـــدادات�مناصـــب�الشـــغل�ا��اصـــة�بـــاألعوان�املتعاقـــدين�ع�ـــ��مســـتوى�: 2املـــادة�

مســــتوى� ة�للشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف�واملدرســـة�الوطنيــــة�لت�ــــو�ن�وتحســــ�ناملـــدير�ات�الوالئيــــ
ـــة�و�وقـــــاف�واملعا�ـــــد�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�املتخصـــــص�لألســـــالك� إطـــــارات�إدارة�الشـــــؤون�الدي�يــ

  .وفق�ا��داول�امل��قة�بأصل��ذا�القرارا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
  .مية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةي�شر��ذا�القرار�ي�ا��ر�دة�الرس: 3املادة�

  
  .2019مايو�سنة��22املوافق��1440رمضان�عام��17حرر�با��زائر��������������������

  

  
  وز�ر�املالية             وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  محمد�لو�ال              يوسف�بلم�دي������������
  

  عن�الوز�ر��ول 
  و�تفو�ض�منھ

  لوظيفة�العمومية�و�صالح��داري املدير�العام�ل
  بلقاسم�بوشمال�
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ه440عام����ة�ذوا�28ا��م�س�          52 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
م2019سنة��غشت�29املوافق�          
          

  

  

  

  
  إن�الوز�ر��ول،

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-��84القـــانون�رقـــم�و�مقت�ـــ�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

مــارس�ســنة�11املوافــق�1440رجــب�عـام�4املــؤرخ��ــ���97-19رقـم���املرســوم�الرئا�ــ���و�مقت�ـ�-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

مــــارس�31املوافــــق�1440رجــــب�عــــام�24املــــؤرخ��ــــ���111-19و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة

ـــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�- ـــع�� �19املـــــؤرخ��ـــــ���227-98و�مقت�ــ ـــام�ر�يــ املوافـــــق��1419ول�عــ

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�13
  

  :يرسم�مايأ�ي     

�ـ��وسـتمائة�وأر�عـة�يال اعتماد�دفع�قدره�أر�عمائـة�م�2019يل���من�م��انية�سنة�: املادة��و��

مج�قـدر�ا�أر�عمائـة�ورخصة�برنـا�)دج4.624.300 .000( وعشرون�مليونا�وثالثمائة�ألف�دينار�

مقيــدان��ــ��النفقــات�ذات�الطــا�ع�ال��ــا�ي�املنصــوص�عل��ــا��)دج�4.739.300.000(دينــار�مالي�ــ��

�2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يـع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-�18ـ��القــانون�رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم"أ�"طبقا�ل��دول��2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

ـــع�قــــدره�أر�عمائـــــة� اعتمــــاد�2019 يخصــــص�مل��انيــــة�ســـــنة:2ادة�املــــ مالي�ــــ��وســــتمائة�وأر�عـــــة�دفـ
ورخصــة�برنــامج�قــدر�ا�أر�عمائــة��)دج4.624.300.000(دينــار��ألــفوعشــرون�مليونــا�وثالثمائــة�

  غشت�24املوافق��1440ذي�ا���ة�عام��23مؤرخ�����235 – 19تنفيذي�رقم��مرسوم

 .حسب��ل�قطاع�2019،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����لسنة�2019سنة�
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يقيــدان��)دج�4.739.300.000(دينــار�مالي�ــ��وســبعمائة�و�ســعة�وثالثــون�مليونــا�وثالثمائــة�ألــف�
ر�يـــع��19املـــؤرخ��ـــ���18-18طـــا�ع�ال��ـــا�ي�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�رقـــم��ـــ��النفقـــات�ذات�ال

طبقـا��2019واملتضمن�قـانون�املاليـة�لسـنة��2018د�سم���سنة��27املوافق��1440الثا�ي�عام�
  .امل��ق���ذا�املرسوم "ب�"ل��دول�

ة�املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــ�ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�
  .الشعبية

  .2019سنة�غشت��24املوافق��1440عام����ةذي�ا��23حرر�با��زائر�������������

  نور�الدين�بدوي                     
  
  

  امل��ــــــــــــــــق
  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                 

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  4.739.300  4.624.300  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

      
  4.739.300  4.624.300  :................................وعــــــــاملجم

  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  امل�شآت�القاعدية��قتصادية�و�دار�ة-

3.796.800  3.796.800  

  .امل�شآت�القاعدية��جتماعية�والثقافية�-
3.796.800  3.796.800  

  .ال��بية�والت�و�ن-
200.000  315.000  

  4.739.300  4.624.300  :............................املجمــــــــوع
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ه1440عام��محرم��15حد��           55 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
م2019سنة�س�تم���15املوافق�          
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املوافــــــــــق�1440ذي�ا���ــــــــــة�عــــــــــام��28بموجــــــــــب�مرســــــــــوم�رئا�ــــــــــ���مــــــــــؤرخ��ــــــــــ��

 رئ�سـة�لـديوان�وز�ـر،بصـف��ا�منية�سليم�السيدة،تن���م�ام�2019غشت�سنة� 29 

  .الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،2019غشت�سنة��29املوافق��1440ذي�ا���ة�عام��28مرسوم�رئا����مؤرخ����

 .يتضمن�إ��اء�م�ام�رئ�سة�ديوان�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
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ه1441عام��محرم��18ر�عاء���           57 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
م2019سنة�س�تم���18املوافق�          
      

    

  

  

  

  

  

  إن�الوز�ر��ول،

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

مــارس�ســنة�11املوافــق�1440رجــب�عـام�4املــؤرخ��ــ���97-��19املرســوم�الرئا�ــ���رقـم�و�مقت�ـ�-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

مــــارس�31املوافــــق�1440رجــــب�عــــام�24املــــؤرخ��ــــ���111-19و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة

ـــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــ- ـــام��19املـــــؤرخ��ـــــ���227-98م�و�مقت�ــ ـــع��ول�عــ املوافـــــق��1419ر�يــ

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�13
  

  :يرسم�مايأ�ي     

مليــــاران�وخمســــمائة�مليــــون�اعتمــــاد�دفــــع�قــــدره��2019يل�ــــ��مــــن�م��انيــــة�ســــنة�: املــــادة��و�ــــ�

دينــــــار�ســــــتة�مالي�ــــــ��وخمســــــمائة�مليــــــون� ورخصــــــة�برنــــــامج�قــــــدر�ا�)دج2.500.000 .000( دينــــــار

مقيــدان��ـــ��النفقــات�ذات�الطـــا�ع�ال��ــا�ي�املنصـــوص�عل��ــا��ـــ��القـــانون��)دج�6.500.000.000(

واملتضــمن��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-18رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم"أ�"طبقا�ل��دول��2019قانون�املالية�لسنة�

  س�تم�� 16املوافق� 1441عام�محرم� 16 مؤرخ��� 250- 19تنفيذي�رقم�مرسوم�

  �2019عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����لسنة�،2019سنة��

 .حسب��ل�قطاع�
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دينــــار�اران�وخمســــمائة�مليــــون�مليــــدفــــع�قــــدره� اعتمــــاد�2019 يخصــــص�مل��انيــــة�ســــنة:2ملــــادة�ا

دينـــــــــــــار�ســـــــــــــتة�مالي�ـــــــــــــ��وخمســـــــــــــمائة�مليـــــــــــــون�ورخصـــــــــــــة�برنـــــــــــــامج�قـــــــــــــدر�ا��)دج2.500.000.000(

قيـــدان��ـــ��النفقـــات�ذات�الطـــا�ع�ال��ـــا�ي�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�ي )دج�6.500.000.000(

واملتضــمن��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ثــا�ي�عــام�ر�يــع�ال�19املــؤرخ��ــ���18-18رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم"أ�"طبقا�ل��دول��2019قانون�املالية�لسنة�

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�
  .الشعبية

  .��2019سنة�س�تم��16املوافق��1441محرم�عام��16حرر�با��زائر�������������

  نور�الدين�بدوي                     
  
  

  امل��ــــــــــــــــق
  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                 

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  6.500.000  2.500.000  .ت�غ���متوقعةاحتياطي�لنفقا�-

      
  6.500.000  2.500.000  :................................وعــــــــاملجم

  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  الصناعة�-

1.500.000  2.500.000  

  .الفالحة�والري  -
1.000.000  4.000.000  

  6.500.000  2.500.000  :............................املجمــــــــوع
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ه1441 صفر�عام�8 �ثن�ن�          62 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  م2019ة�أكتو�ر�سن�7املوافق��������������        

  

  

  

  
  ،رئ�س�الدولةإن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

  منھ، )الفقرة��و���( 143و�) 6الفقرة( 102و�6 -91 وادو�ناء�ع���الدستور،السيما�امل-

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  م،واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتم

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

جـانفي�سـنة��28املوافـق��1440جمـادى��و�ـ��عـام��21املؤرخ������املرسوم�الرئا����و�مقت��-

ـــع��عتمـــــــادات�املخصصـــــــة�مل��انيــــــــة�الت�ـــــــ�2019 ـــن�م��انيــــــــةواملتضـــــــمن�توز�ــــ �اليف�املشـــــــ��كة�مــــ

  .2019ال�سي���بموجب�قانون�املالية�لسنة�

  :يرسم�مايأ�ي     

ـــن�م��انيــــة�ســــنة�: املــــادة��و�ــــ�    امليونــــوســــتة�وثمــــانون�اعتمــــاد�قــــدره�أر�عمائــــة��2019يل�ــــ��مـ

ـــاب����������)دج  486.400.000 (وأر�عمائــــة�ألــــف�دينــــار ــ��م��انيــــة�الت�ــــاليف�املشــــ��كة�و�ــــ��البـ مقيــــد��ــ

  ."احتياطي�مجمع��–نفقات�محتملة�"  37-91

   امليونـــــــــوســـــــــتة�وثمـــــــــانون�قـــــــــدره�أر�عمائـــــــــة� اعتمـــــــــاد�2019 يخصـــــــــص�مل��انيـــــــــة�ســـــــــنة:2املـــــــــادة�

يقيــــــد��ــــــ��م��انيــــــة��ســــــي���الــــــوزارات�و�ــــــ���بــــــواب��)دج� 486.400.000 (وأر�عمائــــــة�ألــــــف�دينــــــار

          .املب�نة����ا��دول�امل��ق���ذا�املرسوم

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��اي�شـــــــر��ـــــــذ :3املـــــــادة�

  .الشعبية

  .2019سنة�أكتو�ر� 6املوافق��1441عام�صفر� 7حرر�با��زائر�������������

  عبد�القادر�بن�صا��                  

  

  أكتو�ر�6وافق�امل�1441صفر�عام��7مؤرخ�����267 - 19رئا����رقم��مرسوم

 .،يتضمن�تحو�ل�اعتماد����م��انية�الدولة�2019سنة��
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  امل��ــــــــــــــــقا��دول�          

  �عتمادات�املخصصة�دج  العناو�ن  رقم��بواب

    الدي�ية�و�وقاف�رة�الشؤونوزا  

    الفرع��ول   

    فرع�وحيد  

    الفرع�ا��ز�ي��ول   

    املصا���املركز�ة  

    العنوان�الثالث  

    وسائل�املصا��  

    القسم�الرا�ع  

    �دوات�و�سي���املصا��  

  18.300.000  ......................................................الت�اليف�امل��قة�–�دارة�املركز�ة�  34-04

  18.300.000  ........مجموع�القسم�الرا�ع�                                                               

    القسم�السادس  

    إعانات�ال�سي��  

  3.360.000  .....إعانة�للمركز�الثقا����سالمي�با��زائر�العاصمة�-�دارة�املركز�ة�  36-41

  3.360.000  ...............ع�القسم�السادسمجمو   

  21.660.000  .................مجموع�العنوان�الثالث  

    العنوان�الرا�ع  

    التدخالت�العمومية  

    القسم�الثالث  

    ال�شاط�ال��بوي�والثقا��  

نفقات�تحس�ن�مستوى�مستخدمي�وزارة�- �دارة�املركز�ة  43-03

  .........................ديد�معلوما��مالشؤون�الدي�ية�و�وقاف�وتج
17.340.000  
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  17.340.000  ...............مجموع�القسم�الثالث

  17.340.000  .................مجموع�العنوان�الرا�ع  

  39.000.000  ......................مجموع�الفرع�ا��ز�ي��ول   

  39.000.000  ........................مجموع�الفرع��ول   

  39.000.000  ........................................مجموع��عتمادات�املخصصة  
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  إن�الوز�ر��ول،

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

مــارس�ســنة�11املوافــق�1440رجــب�عـام��4ــ���املــؤرخ�97-��19املرســوم�الرئا�ــ���رقـم�و�مقت�ـ�-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

مــــارس�31املوافــــق�1440رجــــب�عــــام�24املــــؤرخ��ــــ���111-19و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���رقــــم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�2019سنة

ـــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�- ـــام��19املـــــؤرخ��ـــــ���227-98و�مقت�ــ ـــع��ول�عــ وافـــــق�امل�1419ر�يــ

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�13
  

  :يرسم�مايأ�ي     

ا�ومائتـــا�مليونـــثمانيـــة�وســـتون�اعتمـــاد�دفـــع�قـــدره��2019يل�ـــ��مـــن�م��انيـــة�ســـنة�: املـــادة��و�ـــ�

ومائتـا�ألـف�دينـار��امليونـثمانيـة�وسـتون�ورخصة�برنامج�قـدر�ا��)دج68.200.000( ألف�دينار�

مقيدان����النفقات�ذات�الطـا�ع�ال��ـا�ي�املنصـوص�عل��ـا��ـ��القـانون��)دج�68.200.000(ناردي

واملتضــمن��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام���19ــ��� املــؤرخ�18-18رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم"أ�"طبقا�ل��دول��2019قانون�املالية�لسنة�

ا�ومائتـــا�ألـــف�مليونـــثمانيـــة�وســـتون�دفـــع�قـــدره� عتمـــادا�2019 يخصـــص�مل��انيـــة�ســـنة:2املـــادة�

ـــة�وســــــتون�ورخصــــــة�برنــــــامج�قــــــدر�ا� )دج68.200.000( دينــــــار� ومائتــــــا�ألــــــف�دينــــــار��امليونــــــثمانيـــ

يقيــدان��ــ��النفقــات�ذات�الطــا�ع�ال��ــا�ي�املنصــوص�عل��ــا��ــ��القــانون�)دج�68.200.000(دينــار

أكتو�ر��7املوافق��1440عام�1441صفر�عام��8مؤرخ�����268 - 19تنفيذي�رقم��مرسوم

 .حسب��ل�قطاع�2019،��عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج����لسنة�2019سنة�
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واملتضــمن��2018د�ســم���ســنة��27ق�املوافــ�1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-18رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم"ب�"طبقا�ل��دول��2019قانون�املالية�لسنة�

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

  .2019أكتو�ر�سنة��7املوافق��1440صفر�عام��8حرر�با��زائر�������������

  ور�الدين�بدوي ن                    

  

  

  امل��ــــــــــــــــق

  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                 

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

  68.200  68.200  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

      

  68.200  68.200  :................................وعــــــــاملجم

  

  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع

قتصــــــــــــــــــادية��شــــــــــــــــــآت�القاعديــــــــــــــــــة��امل�-

  .و�دار�ة
68.200  68.200  

  68.200  68.200  :............................املجمــــــــوع
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ه1441 صفر�عام��25م�س��ا��           65 ا��ر�دة�الرسمية�العدد
  م2019أكتو�ر�سنة��24املوافق��������������        

  

  

                         

  

  ،لةرئ�س�الدو إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

  منھ،)الفقرة��و���( 143و��) 6الفقرة( 102و�6-91و�ناء�ع���الدستور،السيما�املادتان�-

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتمم،�،�املعدلواملتعلق�بقوان�ن�املالية

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18 و�مقت����القـانون�رقـم-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

ســنة�جــانفي��28املوافــق�1440عــام�جمــادى��و�ــ�����21املرســوم�الرئا�ــ���املــؤرخ��ــ��و�مقت�ــ�-

ـــن�م��انيــــــــةواملتضـــــــمن�ت�2019 ـــاليف�املشـــــــ��كة�مــــ ـــع��عتمـــــــادات�املخصصـــــــة�مل��انيــــــــة�الت�ــــ �وز�ــــ

  ،2019ال�سي���بموجب�قانون�املالية�لسنة�

ـــ���املرســــوم�ال- ـــامامــــج 21املــــؤرخ��ــــ���28-19رقــــم��تنفيــــذيو�مقت�ـ   املوافــــق�1440 دى��و�ــــ��عـ

وز�ـــع��عتمـــادات�املخصصـــة�لـــوز�ر�الداخليـــة�وا��ماعـــات�واملتضـــمن�ت�2019ســـنة�جـــانفي�28

  ،2019الية�لسنة�املحلية�وال��يئة�العمرانية�من�م��انية�ال�سي���بموجب�قانون�امل
  

  :يرسم�مايأ�ي     

  

�مليون  أحد�عشرة�و ئماست ملياران�و�اعتماد�قدره�2019يل���من�م��انية�سنة�: املادة��و��

ـــة�وا��ماعـــــــات�املحليـــــــة� م��انيـــــــةمقيـــــــد��ـــــــ���)دج2.611.000.000 ( دينـــــــار� �ســـــــي���وزارة�الداخليــــ

  ."�نتخابات��–�ة��دارة�املركز �" 05-37وال��يئة�العمرانية�و���الباب�رقم�

  

  أكتو�ر�15املوافق�1441صفر�عام��16مؤرخ�����276 – 19رئا����رقم��مرسوم

 .،يتضمن�تحو�ل�اعتماد����م��انية�الت�اليف�املش��كة�2019سنة��
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��مليـون مائة�وأحـد�عشـر�وسـتمليـاران�دفـع�قـدره� اعتمـاد�2019 يخصص�مل��انيـة�سـنة:2املادة�

ـــاب�رقـــــــم�يقيـــــــد��ـــــــ�� )دج2.611.000.000( دينـــــــار� ـــاليف�املشـــــــ��كة�و�ـــــــ��البــــ   03-37م��انيـــــــة�الت�ــــ

  . "نفقات�تنظيم��نتخابات�"

    

ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة�املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

    .2019أكتو�ر�سنة��15املوافق��1441صفر�عام��16حرر�با��زائر����

  

  عبد�القادر�بن�صا��            
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  ه�1441حد�ر�يع��ول�عام�             67ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

  م2019نوفم���سنة��10املوافق�                

      

  

                         

  ،رئ�س�الدولةإن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

  منھ،)الفقرة��و���( 143و��) 6الفقرة( 102و�6-91و�ناء�ع���الدستور،السيما�املادتان�-

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  ملتمم،واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�وا

 سـنةد�سـم���27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

ـــ�- ـــام����21املرســــــوم�الرئا�ــــــ���املــــــؤرخ��ــــــ��و�مقت�ـــ ـــانفي�28املوافــــــق�1440جمــــــادى��و�ــــــ��عـــ   جـــ

الت�ــاليف�املشــ��كة�مــن�م��انيــة�واملتضــمن�توز�ــع��عتمــادات�املخصصــة�مل��انيــة��2019ســنة��

  ،2019ال�سي���بموجب�قانون�املالية�لسنة�

  املوافــــق�1440جمــــادى��و�ــــ��عــــام��21املــــؤرخ��ــــ���29-19و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

�عــدل،حافظ��ختـــامواملتضـــمن�توز�ــع��عتمــادات�املخصصـــة�لــوز�ر�ال�2019جــانفي�ســنة�28

  ،2019الية�لسنة�من�م��انية�ال�سي���بموجب�قانون�امل
  

  :يرسم�مايأ�ي     
  

ــــ� ثالثمائــــة��و �ون�مليونــــاســــت و�ســــتة اعتمــــاد�قــــدره�2019يل�ــــ��مــــن�م��انيــــة�ســــنة�: املــــادة��و�

ب�وابـــــو�ــــ��� �عـــــدل�ســــي���وزارة�ال م��انيــــةمقيــــد��ـــــ���)دج 66.390.000 ( دينـــــار�و�ســــعون�ألــــف�

  .املب�نة����ا��دول�امل��ق���ذا�املرسوم

  

  1441صفر�عام��28مؤرخ�����285 – 19رئا����رقم��مرسوم

 .،يتضمن�تحو�ل�اعتماد����م��انية�الت�اليف�املش��كة�2019أكتو�ر�سنة��27املوافق�
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وثالثـة�مائـة�و�سـعون� وسـتون�مليونـا سـتةقـدره� اعتمـاد�2019 �انية�سـنةيخصص�مل�:2املادة�

ـــاب�رقـــــم�يقيـــــد��ـــــ�� )دج66.390.000( دينـــــار��ألـــــف ـــاليف�املشـــــ��كة�و�ـــــ��البــ   91-37م��انيـــــة�الت�ــ

  . "احتياطي�مجمع��-محتملة�نفقات�"

    

�ذا�ــــ ي�لــــف�وز�ــــر�املاليــــة�ووز�ــــر�العــــدل،�حــــافظ��ختــــام،��ــــل�فيمــــا�يخصــــھ،�ب�نفيــــذ :3املــــادة�

  .���ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةالذي�ي�شر�املرسوم�

  

    .2019أكتو�ر�سنة��27املوافق��1441صفر�عام��28حرر�با��زائر����

  

  عبد�القادر�بن�صا��            
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ه1441 ر�يع��ول�عام���17م�س��ا��               69ا��ر�دة�الرسمية�العدد��
  م2019نوفم���سنة��14املوافق����������        

  

  

                         
  

  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  املتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،و 

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

ـــ�- ـــام��رجــــب�4ملــــؤرخ��ــــ��ا�97-��19املرســــوم�الرئا�ــــ���و�مقت�ـ ســــنة�مــــارس� 11املوافــــق�1440عـ

  لوز�ر��ول،�عي�ن�اواملتضمن��2019

مـــارس� 31املوافـــق�1440عـــام�رجـــب� 24املـــؤرخ��ـــ���111-19رقـــم��رئا�ـــ��و�مقت�ـــ���املرســـوم�ال-

  �عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،واملتضمن��2019سنة

ـــ���املرســــــوم�التنفيــــــذي�رقــــــم�-  ـــام��19املـــــؤرخ��ــــــ���227-98و�مقت�ــ ـــع��ول�عـــ   املوافــــــق�1419ر�يـــ

  للتج���،�املعدل�واملتمم،واملتعلق�بنفقات�الدولة��1998سنة�يوليو��13
  

  

  :يرسم�مايأ�ي      
  

مائـــة�وأحـــد�عشــــر� مليـــارا�وثالثـــون� اعتمـــاد�قـــدره�2019يل�ـــ��مـــن�م��انيـــة�ســـنة�: املـــادة��و�ـــ�

ــامج�قــــدر�ا��مليــــار�ومائــــة�وعشــــرون�مليــــون� )دج30.111.000.000 ( دينــــار��مليــــون  ورخصــــة�برنــ

ـــات�ذات�ا�ـــــــ���مقيـــــــدان�)دج�1.120.000.000 (دينـــــــار� ـــا�ع�ال��ـــــــا�ي�النفقــــ   املنصـــــــوص�عل��ـــــــا�(لطــــ

�2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440عــام��ر�يـع�الثــا�ي�19املــؤرخ��ــ���18-�18ـ��القــانون�رقــم�

  . امل��ق���ذا�املرسوم�"أ"طبقا�ل��دول�) 2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�

  

  1441عام��ر�يع��ول �13مؤرخ�����297 – 19تنفيذي�رقم��مرسوم

 .،�عدل�نفقات�م��انية�الدولة�حسب��ل�قطاع�2019نوفم���سنة�10املوافق��
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ـــع�قــــدره� اعتمــــاد�2019 يخصــــص�مل��انيــــة�ســــنة:2املــــادة� د�عشــــر�مليــــارا�ومائــــة�وأحــــثالثــــون�دفـ

ورخصــــة�برنـــامج�قــــدر�ا��مليـــار�ومائــــة�وعشـــرون�مليــــون� )دج30.111.000.000( دينـــار���مليـــون 

ـــا�ع�ال��ــــــــا�ي��ــــــــ���انيقيــــــــد)دج�1.120.000.000 (دينــــــــار� ـــات�ذات�الطـــــ   املنصــــــــوص�عل��ـــــــــا�(النفقــــــ

�2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يـع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-�18ـ��القــانون�رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"ب"طبقا�ل��دول�) 2019ون�املالية�لسنة�واملتضمن�قان
  

  

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

ـــع��ول� 13حــــــرر�بــــــا��زائر��ــــــ�� ـــام�ر�يـــ .2019ســــــنة��نــــــوفم��  10املوافــــــق��1441عـــ

    
  

بدوي �نور�الدين            

  
  

  ـــــــــــقامل��ـــــ
  
  

  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                        

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  1.120.000  30.111.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

      
  1.120.000  30.111.000  :................................وعــــــــاملجم
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  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                           

  
                     

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القطاع
  الغ�املخصصةاملب

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  .الفالحة�والري -

560.000  1.120.000  

  .امل�شآت�القاعدية��قتصادية�و�دار�ة�-
251.000  -  

مخصصـــــــــــات�لفائـــــــــــدة�(دعـــــــــــم�ال�شـــــــــــاط��قتصـــــــــــادي�-
حســــــــــــابات�التخصــــــــــــيص�ا��ــــــــــــاص�وتخفــــــــــــيض��ســــــــــــب�

  )الفوائد
29.300.000  -  

  1.120.000  30.111.000  .........:...................املجمــــــــوع
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  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  تعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،وامل

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

مـــارس�ســـنة��11املوافـــق�1440رجـــب�عـــام���4املـــؤرخ��ـــ���97-��19املرســـوم�الرئا�ـــ���و�مقت�ـــ�-

  ز�ر��ول،واملتضمن��عي�ن�الو �2019

مـارس��31املوافـق�1440رجـب�عـام��24املؤرخ��ـ���111-19و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019سنة

�13املوافــق�1419ر�يــع��ول�عــام��19املــؤرخ��ــ���227-98و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  تج���،�املعدل�واملتمم،واملتعلق�بنفقات�الدولة�لل�1998سنة�يوليو�

  

  :يرسم�مايأ�ي      

  

ـــن�م��انيـــــة�ســـــنة�ت: املـــــادة��و�ـــــ�   وأر�عـــــون�مليونـــــا� قـــــدر�ا�ثمانيـــــةبرنـــــامج��رخصـــــة 2019ل�ـــــ��مــ

املنصـوص�(النفقات�ذات�الطا�ع�ال��ـا�ي�����مقيدة� )دج�.48.300.000( ثالثمائة�ألف�دينار��و 

د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440لثــا�ي�عــام�ر�يــع�ا�19املــؤرخ��ــ���18-18عل��ــا��ــ��القــانون�رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"أ"طبقا�ل��دول�) 2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

  

 ثالثمائــةو �ونــاملي�مانيــة�وأر�عــون ث رخصــة�برنــامج�قــدر�ا 2019 خصــص�مل��انيــة�ســنةت:2املــادة�

ـــا�ع�ال��ــــــــاقيــــــــد��ــــــــ��ت )دج 48.300.000( دينــــــــار�ألــــــــف� ـــات�ذات�الطـــــ   املنصــــــــوص�عل��ــــــــا�(�ي�النفقـــــ

  1441ر�يع��ول�عام��13مؤرخ�����298– 19تنفيذي�رقم��مرسوم

 .،�عدل�نفقات�م��انية�الدولة�حسب��ل�قطاع�2019نوفم���سنة�10املوافق��
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�2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يـع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-�18ـ��القــانون�رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"ب"طبقا�ل��دول�) 2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة�
  

  

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .عبيةالش

ـــام��13حـــــرر�بـــــا��زائر��ـــــ�� ـــع��ول�عــ .2019نـــــوفم���ســــــنة��10املوافـــــق��1441ر�يــ

    
  

بدوي �نور�الدين            

  
  

  امل��ــــــــــــــــق
  

  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�
  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                           

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  امللغاة�رخصة�ال��نامج
  48.300  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

    
  48.300  :................................وعــــــــاملجم

  
  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                             

  املخصصةال��نامج�رخصة�  القطاع
  
  48.300  .امل�شآت�القاعدية��جتماعية�الثقافية�-

  48.300  :............................املجمــــــــوع
 

ه1441 ول�عام�ر�يع�� �23ر�عاء��� �               71ا��ر�دة�الرسمية�العدد��
  م2019نوفم���سنة��20املوافق����������        
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ه1441 ر�يع��ول�عام���23ر�عاء�                71ا��ر�دة�الرسمية�العدد��
  م2019نوفم���سنة��20املوافق����������        

  

  

  

                         

  

  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019تضمن�قانون�املالية�لسنة�وامل�2018

ـــام��4املــــؤرخ��ــــ���97-��19املرســــوم�الرئا�ــــ���و�مقت�ــــ�- مــــارس�ســــنة��11املوافــــق�1440رجــــب�عـ

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

مـارس��31املوافـق�1440رجـب�عـام��24املؤرخ��ـ���111-19و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  املعدل،واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،��2019سنة

�13املوافــق�1419ر�يــع��ول�عــام��19املــؤرخ��ــ���227-98و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�

  
  

  :يرسم�مايأ�ي      

  دينــــار�مليــــون و�ســــتون��مائــــة قــــدرهدفــــع�اعتمــــاد��2019يل�ــــ��مــــن�م��انيــــة�ســــنة�: املــــادة��و�ــــ�

دج�160.000.000(ورخصـــــــــــة�برنـــــــــــامج�قـــــــــــدر�ا�مائـــــــــــة�و�ســـــــــــتون�مليـــــــــــون�دينـــــــــــار��)دج160.000.000(  

ـــا�ع�ال��ــــا�ي��ــــ���مقيــــدان�) ـــات�ذات�الطـ ــ��القــــانون�رقــــم�(النفقـ ــا��ــ   املــــؤرخ��18-18املنصــــوص�عل��ــ

واملتضـــمن�قـــانون�املاليـــة�لســـنة��2018د�ســـم���ســـنة��27املوافـــق��1440ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام���19ـــ��

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"أ"طبقا�ل��دول�) 2019

  1441ر�يع��ول�عام�16مؤرخ�����307 – 19تنفيذي�رقم��مرسوم

  ،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج���2019نوفم���سنة�13املوافق��

 .حسب��ل�قطاع��
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ـــع�قـــــــــدره� اعتمـــــــــاد�2019 يخصـــــــــص�مل��انيــــــــة�ســــــــنة:2املــــــــادة� ـــة�وســـــــــتون�دفـــــ   دينـــــــــار�مليــــــــون مائـــــ

ـــة�و �)دج160.000.000( دج�160.000.000(مليـــــون�دينـــــار��ســـــتون �ورخصـــــة�برنـــــامج�قـــــدر�ا�مائــ

ـــا�ع�ال��ـــــا�ي��ـــــ���انيقيـــــد ـــات�ذات�الطــ   املـــــؤرخ��18-�18ـــــ��القـــــانون�رقـــــم� املنصـــــوص�عل��ـــــا(النفقــ

واملتضــمن�قــانون�املاليــة�لســنة��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام���19ــ��

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"ب"طبقا�ل��دول�) 2019
  

  

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

ـــام��16حـــــرر�بـــــا��زائر��ـــــ�� ـــع��ول�عــ .2019نـــــوفم���ســــــنة��13فـــــق�املوا�1441ر�يــ

    
  

بدوي �نور�الدين            

  
  

  امل��ــــــــــــــــق
  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                        

  القطاع
  املبالغ�امللغاة

  رخصة�ال��نامج  الدفعاعتماد�
  160.000  160.000  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

      
  160.000  160.000  :................................وعــــــــاملجم

  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                                           

  القطاع
  املبالغ�املخصصة

  رخصة�ال��نامج  اعتماد�الدفع
  .امل�شآت�القاعدية��قتصادية�و�دار�ة�-

160.000  160.000  

  160.000  160.000  :............................املجمــــــــوع
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ه1441 ر�يع��ول�عام��30ر�عاء��� �               73ا��ر�دة�الرسمية�العدد��
  م2019نوفم���سنة��27املوافق����������        

  

  

  

                         

  

  

  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7ملوافـــق�ا�1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

ـــام��4املــــؤرخ��ــــ���97-��19املرســــوم�الرئا�ــــ���و�مقت�ــــ�- ســــنة�مــــارس��11املوافــــق�1440رجــــب�عـ

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019

مــارس��31املوافــق�1440رجــب�عــام��24املــؤرخ��ــ���111-19رقــم��رئا�ــ��و�مقت�ــ���املرســوم�ال-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019سنة

�13املوافــق�1419ر�يــع��ول�عــام��19املــؤرخ��ــ���227-98و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�
  

  :يرسم�مايأ�ي      

 خمســـة�وثمـــانون و��مائةخمســ�قـــدرهدفــع�اعتمـــاد��2019يل�ـــ��مــن�م��انيـــة�ســنة�: املــادة��و�ـــ�

مقيـــد��ـــ��النفقـــات�ذات�الطـــا�ع� )دج585.228.000( ا�ومائتـــان�وثمانيـــة�وعشـــرون�ألـــف�دينـــارمليونـــ

ــا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�(ال��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي�   املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��18-18القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون�رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم��املنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص�عل��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملتضـــمن�قـــانون�املاليـــة�لســـنة��2018د�ســـم���ســـنة��27املوافـــق��1440ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام���19ـــ��

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"أ"طبقا�ل��دول�) 2019

  1441ر�يع��ول�عام��21مؤرخ������312 – 19تنفيذي�رقم��مرسوم

  ،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج���2019نوفم���سنة��18املوافق��

 .حسب��ل�قطاع��
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ا�مليونــو�خمســة�وثمــانون��مائةخمسـدفــع�قــدره� اعتمـاد�2019 يخصــص�مل��انيــة�ســنة:2املـادة�

ـــة�وعشـــــــرون�ألـــــــ ـــا�ع�يقيـــــــد��ـــــــ�� )دج585.228.000( ف�دينـــــــارومائتـــــــان�وثمانيــــ ـــات�ذات�الطــــ النفقــــ

ــا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون�رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�(ال��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي�   املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��18-18املنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص�عل��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملتضــمن�قــانون�املاليــة�لســنة��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام���19ــ��

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"ب"طبقا�ل��دول�) 2019
  

�ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��املرســـــــوم�ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

ـــام��21حـــــرر�بـــــا��زائر��ـــــ�� ـــع��ول�عــ .2019نـــــوفم���ســــــنة��18املوافـــــق��1441ر�يــ

    
  

بدوي �نور�الدين            

    
  

  امل��ــــــــــــــــق
  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                     

  اعتماد�الدفع�املل��  القطاع
  585.228  .احتياطي�لنفقات�غ���متوقعة�-

  
  585.228  :................................وعــــــــاملجم

  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                      

  املخصص�اعتماد�الدفع  القطاع
  .الت�و�ن�–ال��بية���-

585.228  

  585.228  :............................املجمــــــــوع
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ه1441 ر�يع�الثا�ي�عام��28ر�عاء��� �               80ا��ر�دة�الرسمية�العدد��
  م2019د�سم���سنة��25املوافق�                 

  

  

  

                         

  

  

  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  وان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،واملتعلق�بق

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

ـــام��4املــــؤرخ��ــــ���97-��19املرســــوم�الرئا�ــــ���و�مقت�ــــ�- مــــارس�ســــنة��11املوافــــق�1440رجــــب�عـ

  ل،واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��و �2019

مــارس��31املوافــق�1440رجــب�عــام��24املــؤرخ��ــ���111-19رقــم��رئا�ــ��و�مقت�ــ���املرســوم�ال-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019سنة

  املوافــــق��1440ول�عـــام�جمـــادى� 21املـــؤرخ��ـــ���33-19و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�- 

ـــانفي��28  ـــع��عتمــــــادات�املخصصــــــواملت 2019ســــــنة�جـــ ة�لــــــوز�ر�الشــــــؤون�الدي�يــــــة�ضــــــمن�توز�ـــ

  ،2019و�وقاف�من�م��انية�ال�سي���بموجب�قانون�املالية�لسنة�
  

  :يرسم�مايأ�ي      

  

 ألف�دينـار�سبعون و��مائةخمس�قدرهدفع�اعتماد��2019يل���من�م��انية�سنة�: املادة��و��

 93-34اب�رقــــــم�م��انيــــــة��ســــــي���وزارة�الشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف�و�ــــــ��البــــــمقيــــــد��ــــــ�� )دج570.000(

  . "�يجار�-املصا���الالمركز�ة�التا�عة�للدولة�"

  1441ر�يع�الثا�ي�عام������21مؤرخ�357– 19تنفيذي�رقم��مرسوم

  ،يتضمن�نقل�اعتماد����م��انية��سي��2019د�سم���سنة��18املوافق��

 .وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
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ـــع�قــــدره� اعتمــــاد�2019 يخصــــص�مل��انيــــة�ســــنة:2املــــادة� ـــبعون�و��مائةخمســــدفـ  ألــــف�دينــــارسـ

 92-34م��انيــــــة��ســــــي���وزارة�الشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف�و�ــــــ��البــــــاب�رقــــــم�يقيــــــد��ــــــ�� )دج570.000(

  . "�يجار -املصا���الالمركز�ة�التا�عة�للدولة�"

  
  

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

  

    .2019سنة��د�سم��  18املوافق��1441عام�الثا�ي�ر�يع��21حرر�با��زائر����

  
  

بدوي �نور�الدين            
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                                       ه1441 جمادى��ول�عام��4لثالثاء��ا              82ا��ر�دة�الرسمية�العدد�� 

  م2019د�سم���سنة��31املوافق�
  

  

  

                         

  

  

  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�و�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

د�ســم��� 28املوافــق�1441عــام��أول�جمــادىاملــؤرخ��ــ���370 -19ا�ــ�����املرســوم�الرئو�مقت�ــ�-

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

مــارس��31املوافــق�1440رجــب�عــام��24املــؤرخ��ــ���111-19رقــم�الرئا�ــ���و�مقت�ــ���املرســوم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019سنة

�13املوافــق�1419ر�يــع��ول�عــام��19املــؤرخ��ــ���227-98و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�
  

  :يرسم�مايأ�ي      

 دينــــار�ســــبعة�وأر�عــــون�مليــــار  قــــدرهدفــــع�اعتمــــاد��2019يل�ــــ��مــــن�م��انيــــة�ســــنة�: املــــادة��و�ــــ�

ــ��القـــانون�رقــــم�(��ــــا�ي�مقيـــد��ـــ��النفقــــات�ذات�الطـــا�ع�ال )دج47.000.000.000( ــا��ــ املنصـــوص�عل��ـ

واملتضـمن�قــانون��2018د�سـم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يـع�الثــا�ي�عـام��19املـؤرخ��ــ���18-18

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"أ"طبقا�ل��دول�) 2019املالية�لسنة�

  1441جمادى��ول�عام��4مؤرخ�����371 – 19تنفيذي�رقم��مرسوم

  ،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج���2019د�سم���سنة��31املوافق��

 .قطاع��حسب��ل�
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ـــع�قــــــــدره� اعتمــــــــاد�2019 يخصــــــــص�مل��انيــــــــة�ســــــــنة:2املــــــــادة� ســــــــبعة�وأر�عــــــــون�مليــــــــار�دينــــــــار��دفـــــ

املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�(النفقـــات�ذات�الطـــا�ع�ال��ـــا�ي�يقيـــد��ـــ��  )دج�47.000.000.000(

واملتضــمن��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-18رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"ب"طبقا�ل��دول�) 2019قانون�املالية�لسنة�
  

الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

.2019ســـنة�د�ســـم��� 31املوافـــق���1441ول�عـــام��جمـــادى�4حـــرر�بـــا��زائر��ـــ��

    
  

           عبد�العز�ز�جراد

    
  

  امل��ــــــــــــــــق
  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                     

  اعتماد�الدفع�املل��  القطاع
  17.000.000  .�جتماعية�والثقافيةامل�شآت�القاعدة� -

  30.000.000  دعم�ا��صول�ع���سكن

  47.000.000  :................................وعــــــــاملجم
  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                      

  املخصص�اعتماد�الدفع  القطاع
امل�شــــــــــــــــــــــآت�القاعديــــــــــــــــــــــة��قتصــــــــــــــــــــــادية�  -

  47.000.000  و�دار�ة

  47.000.000  :............................املجمــــــــوع
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  ،الوز�ر��ول إن�

  بناء�ع���تقر�ر�وز�ر�املالية،-

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

�1984يوليـــو�ســـنة��7املوافـــق��1404شـــوال�عـــام�8املـــؤرخ��ـــ���17-84و�مقت�ـــ���القـــانون�رقـــم�-

  واملتعلق�بقوان�ن�املالية،املعدل�واملتمم،

د�سـم���سـنة�27املوافـق��1440ر�يـع�الثـا�ي�عـام�19املـؤرخ��ـ���18-18و�مقت����القانون�رقم�-

  ،2019واملتضمن�قانون�املالية�لسنة��2018

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

  واملتضمن��عي�ن�الوز�ر��ول،�2019سنة�

مــارس��31املوافــق�1440رجــب�عــام��24رخ��ــ��املــؤ �111-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019سنة

�13املوافــق�1419ر�يــع��ول�عــام��19املــؤرخ��ــ���227-98و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�- 

  واملتعلق�بنفقات�الدولة�للتج���،�املعدل�واملتمم،�1998يوليو�سنة�
  

  :يرسم�مايأ�ي      

ــــ�املــــادة��  ــامج� 2019مــــن�م��انيــــة�ســــنة� تل�ــــ�: و� و�ثالثمائــــة�ا�عشــــرة�مالي�ــــ��قــــدر�رخصــــة�برنــ

  املنصــــــوص�عل��ــــــا�(�ــــــ��النفقــــــات�ذات�الطــــــا�ع�ال��ــــــا�ي��ةمقيــــــد )دج10.300.000.000( دينــــــارمليــــــون�

�2018د�ســـم���ســـنة��27املوافـــق��1440ر�يـــع�الثـــا�ي�عـــام��19املـــؤرخ��ـــ���18-�18ـــ��القـــانون�رقـــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"أ"طبقا�ل��دول�) 2019لية�لسنة�واملتضمن�قانون�املا

  الي�ـــ��وثالثمائـــة�مليـــون معشـــرة� اقـــدر�رخصـــة�برنـــامج� 2019 مل��انيـــة�ســـنة�تخصـــص :2املـــادة�

املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�(النفقـــات�ذات�الطـــا�ع�ال��ـــا�ي�قيـــد��ـــ��ت  )دج�10.300.000.000(

  1441جمادى��ول�عام��4مؤرخ�����372– 19تنفيذي�رقم��مرسوم

  ،�عدل�توز�ع�نفقات�م��انية�الدولة�للتج���2019د�سم���سنة��31املوافق��

 .حسب��ل�قطاع��
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واملتضــمن��2018د�ســم���ســنة��27املوافــق��1440ر�يــع�الثــا�ي�عــام��19املــؤرخ��ــ���18-18رقــم�

  .امل��ق���ذا�املرسوم��"ب"طبقا�ل��دول�) 2019قانون�املالية�لسنة�
  

املرســـــــوم��ـــــــ��ا��ر�ـــــــدة�الرســـــــمية�ل��م�ور�ـــــــة�ا��زائر�ـــــــة�الديمقراطيـــــــة��ي�شـــــــر��ـــــــذا :3املـــــــادة�

  .الشعبية

.2019د�ســـم���ســـنة��31املوافـــق��1441جمـــادى��ول�عـــام��4حـــرر�بـــا��زائر��ـــ��

    
  

           عبد�العز�ز�جراد

    
  

  امل��ــــــــــــــــق
  مسا�مات���ائية"أ�"ا��دول�

  

  )بآالف�الدنان��(                                                                                     

  اةامللغ�رخصة�ال��نامج  القطاع
  10.300.000  .احتياطي�لنفقات�غ����متوقعة -

  10.300.000  املجمــــــــوع

  
  مسا�مات���ائية"ب�"ا��دول��

  )بآالف�الدنان��(                                                                                      

  ةاملخصص�رخصة�ال��نامج  القطاع
امل�شــــــــــــــــــــآت�القاعديــــــــــــــــــــة��قتصــــــــــــــــــــادية���-

  10.300.000  .و�دار�ة

  10.300.000  ـوعاملجمـــــــ
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رقم�

  القرار
  العنوان  الصفة  اسم�امل��د  التار�خ

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��01  271

  2019جو�لية�04املوافق�
�دائـــرة�،،�ال�ـــائن�ب�ـــ��قـــاوةســـطيف�بلديـــة  مح���جامع  خديجة�أم�املؤمن�ن

  .سطيف والية�سطيف،

ه�1440لقعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة�ذو�ا�01  272

  2019جو�لية�04املوافق�

  مح���جامع  الفرقان

  

ال�ائن�بن���عزوز�ع�ـ���عـ�ن�،� القل�بلدية

  .سكيكدة والية�، القل�دائرةز�دة،

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��01  273

  2019جو�لية�04املوافق�

 ،�ال�ــــائن�ب�ــــ��النــــور�الشــــما��الــــواد بلديــــة  مح���جامع  �مام�ال��مذي

   وايال والية�، الوادي�دائرة

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��01  274

  .2019جو�لية�04املوافق�

،�ال�ــــــــــائن�بقر�ــــــــــة�آيــــــــــت�تامر�جــــــــــت�بلديـــــــــة  مح���جامع  آيت�العرش

  .بجاية والية�، سوق��ثن�ن�دائرة العرش،

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��01  275

  .2019جو�لية�04املوافق�

الشيخ�عبد�القادر�بن�

  مسعودة

زاو�ــــــة��ال�ــــــائن�بمنطقــــــة ، تاقــــــدمت�بلديــــــة  مح���جامع

ا��ــــــــــــــــاج�عبــــــــــــــــد�القــــــــــــــــادر�بــــــــــــــــن�مســــــــــــــــعودة�

  .تيارت والية�مشرع�الصفا،،دائرة

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��01  276

  .2019جو�لية�04املوافق�

�110ال�ــــائن�بقطعــــة�رقـــــم�،يوســــفر�بلديــــة  مح���جامع  الفتح

��عــ�ن�ال�ــ�ك�دائرة�ــ��بــن�ســ�نا،�07قســمة�

  .و�ران والية

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��01  277

  .2019جو�لية�04املوافق�

 مختار،ال�ائن��ـ��الزمور�ـة�ش�يطة بلدية  مح���جامع  صالح�الدين��يو�ي

  .الطارف والية�، الذرعان�دائرة

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��15  292

  .2019 جو�لية�18املوافق�

،ال�ـــائن�ب�ــ��ال�ـــوثر،دائرة�بلديــة�البياضــة  مح���جامع  الرحمن

  .الواديالبياضة،والية�

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��15  293

  .2019 جو�لية�18املوافق�

مســــــكن��75ال�ـــــائن�ب�ـــــ��، املشـــــر�ة�بلديـــــة  مح���جامع  خديجة�ام�املؤمن�ن

  .النعامة والية�املشر�ة،�دائرة�سا����،

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��15  294

  .2019 جو�لية�18املوافق�

�نـــــوفم��،�01ال�ـــــائن�ب�ـــــ��،الرقيبـــــة�بلديـــــة  مح���جامع  الرحمة

  .الوادي والية�، الرقيبة�دائرة

ه�1440القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة�ذو��15  295

  .2019 جو�لية�18املوافق�

ال�ـــائن�ب�ـــ��ا��ر�ـــة،دائرة�، الرقيبـــة�بلديـــة  مح���جامع  النور 

  .الوادي والية�الرقيبة،

 قرارات�فتح�املساجد
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ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��15  296

  .2019جو�لية��18املوافق�

دائرة�ال�ـائن�ب�ـ��الشـ�داء،، �و�ن�ن�بلدية  مح���جامع  العزة

  .الوادي والية�،الوادي

ه�1440ة�ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــد�15  297

  .2019جو�لية��18املوافق�

،ال�ـــــــــــائن�ب�ـــــــــــ��املســـــــــــتقبل�بلديـــــــــــة�تقـــــــــــرت  مح���جامع  ال�دى

،دائــــــــــــــــــــرة��)�ــــــــــــــــــــ��امل�ندســــــــــــــــــــ�ن(تطــــــــــــــــــــوري�

  .ورقلةتقرت،والية�

ه�1440ذو�القعـــــــــــــــــــــــــــــــــدة��20  300

  .2019جو�لية��23املوافق�

،ال�ــــــــــــــــــــــــــائن�ب�ــــــــــــــــــــــــــ��بلديــــــــــــــــــــــــــة�حمــــــــــــــــــــــــــادي  مح���جامع  النور 

واديـــــا��م��،دائرة�خمـــــ�س�ا��شـــــنة،والية�

  .بومرداس

ه�1440ذو�القعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة� 27  303

  .2019جو�لية��30املوافق�

ال�ــــــــــــائن�ب�ــــــــــــ���، ســــــــــــيدي�خليــــــــــــل�بلديــــــــــــة  مح���جامع  عال���سليمان

  .الوادي والية�، املغ���دائرةالسالمة،

ه�1440ذو�القعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة� 27  305

  .2019جو�لية��30املوافق�

مســـكن��890،ال�ـــائن�ب�ـــ��بلديـــة�بوعينـــان  مح���جامع  سعاد�بن�معاذ

  .البليدةة�بوعينان،�والية�ا��ساي�ية،دائر 

ه�1440ذو�ا���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة��21  309

  م2019أوت��22املوافق�

،ال�ـــــــــــــــــائن�ب�ـــــــــــــــــ��أوالد�بلديـــــــــــــــــة�بوعرفـــــــــــــــــة  مح���جامع  معاذ�بن�جبل

  .البليدةالباي،دائرة�البليدة،والية�

ه�املوافـــــق�1440 محـــــرم�18  338

  .2019م�/18/09

ئـــرة�،ال�ـــائن�ب�ـــ��الفـــالح،�دابلديـــة�ا��لفـــة  مح���جامع  ا��س�ن�بن�ع��

  .ا��لفةا��لفة،والية�

ه�املوافــــق�1440محــــرم��18  339

18/09/2019.  

،ال�ـــــــــــــــــــائن�بقر�ـــــــــــــــــــة�أم�بلديــــــــــــــــــة�ســـــــــــــــــــلمانة  مح���جامع  ����دحمان�نا���

  ا��لفة،دائرة�مسعد،والية�القراد

ه�املوافــــق�1440محــــرم��18  340

18/09/2019.  

،ال�ـــــائن�بقر�ـــــة�أميـــــھ�خليفـــــة�بلديـــــة�قمـــــار  مح���جامع  ذي�النور�ن

  .الوادي�اليةدائرة�قمار،و 

ه�املوافــــق�1440محــــرم��18  341

18/09/2019.  

�دائـــرةأوت،�20ال�ـــائن�ب�ـــ��،�املغ�ـــ��بلديـــة  مح���جامع  عثمان�بن�عفان

  .الوادي ،�والية�املغ�� 

345  

ه�املوافـــــق�1440محـــــرم� 26

26/09/2019.  

ال�ـــــــــائن��شـــــــــارع�جـــــــــالب��،�زروالـــــــــة�بلديـــــــــة  مح���جامع  أبو�بكر�الصديق

 ،واليـــــة�ا�ممصـــــطفى�بـــــن�بـــــر �دائرةمحمـــــد،

  .سيدي�بلعباس

346  
ه�املوافـــــق�1440محـــــرم� 26

26/09/2019.  

ـــــــــــــــــــة�الرو�ســـــــــــــــــــات  مح���جامع  الز����بن�العوام ،�ال�ـــــــــــــــــــائن�ب�ـــــــــــــــــــ���بلدي

  .ورقلةالزواير،دائرة�ورقلة�،�والية�

347  
ه�املوافـــــق�1440محـــــرم� 26

26/09/2019.  

،ال�ــــــــائن�ب�ــــــــ��الســــــــكنات�بلديــــــــة�النعامــــــــة  مح���جامع  الرحمة

  .النعامةالنعامة،والية��دائرةالتطور�ة،

348  
ــــفر�02 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق�1441صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه�املوافــ

01/10/2019  
�دائرةال�ـــــائن�ب�ـــــ��القطـــــار،،�بلديـــــة��شـــــار  مح���جامع  التو�ة

   .�شار ،�والية��شار 
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349  
ــــفر�02 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق�1441صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه�املوافــ

01/10/2019  
�شـــــار�-ال�ـــــائن�ب�ـــــ��ا��ـــــرف، �شـــــار�بلديـــــة  مح���جامع  سعد�بن�أ�ي�زرارة

   شار��والية�،دائرة��شار،ا��ديد

350  

ه�املوافق�1441صفر�02

01/10/2019  
،ال�ـــــــــــــــــائن�بتجزئـــــــــــــــــة�القنادســـــــــــــــــة�بلديـــــــــــــــــة  مح���جامع  املغفرة

،��القنادســـة�دائـــرة�قطعـــة�القنادســـة،507

  .�شار والية

354 
ه�املوافق�1441صفر�09

08/10/2019 
�ال�ـــائن�ب�ـــ��محمـــد�بوضـــياف�،ســـيدي�ع��ـــ���بلديـــة  مح���جامع  السنة

   .ةاملسيل ،�واليةسيدي�ع�����دائرة

ه�املوافق�1441صفر�09  355

08/10/2019 
،ال�ــائن�بقر�ــة�أقوشــاش�بلديــة�عــ�ن�ال�ــ�ك  مح���جامع  عمر�بن�ا��طاب

  .البو�رةدائرة�البو�رة،�والية�

ه�املوافق�1441صفر�09  356

08/10/2019 
ال�ــــــــائن�بقر�ــــــــة�أوالد�،ذراع�القايــــــــد�بلديــــــــة  مح���جامع  التقوى 

  .بجاية والية�خراطة،�دائرةالطا�ر،�

ه�املوافق�1441صفر�09  357

08/10/2019 
،ال�ـائن�ب�ــ��الشــ�يد�بلديـة�حا�ــ���بونيــف  مح���جامع  ال�دى

  .و�رانمحمود،�دائرة�ب���ا����،�والية�

ه�املوافق�1441صفر�15  361

14/10/2019 
،ال�ـــــائن�بقر�ـــــة�املعـــــذر،دائرة�بلديـــــة�قـــــالل  مح���جامع  ش�بان�الرحمانعبد�

  .سطيفع�ن�وملان،والية�

ه�املوافق�1441صفر�15  362

14/10/2019 
،ال�ــــائن�بقر�ــــة�بلديــــة�أوالد�ســــيدي�أحمــــد  مح���جامع  عثمان�بن�عفان

دائرة�عـــــــــــــــــ�ن�وملان،واليـــــــــــــــــة�أوالد�عا�شـــــــــــــــــة،

  .سطيف

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�2  383

30/10/2019 
مــاي�08،ال�ــائن�ب�ــ��بلديــة�قصــر�الشــاللة  مح���جامع  حمزة�بن�عبد�املطلب

  تيارتية�،دائرة�قصر�الشاللة،وال 1945

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�2  384

30/10/2019 
،ال�ـــــائن�بمزرعـــــة�محمـــــد�بلديـــــة�ب�ـــــ��تـــــامو  مح���جامع  أبو�بكر�الصديق

ال�شـــــ���الزاو�ـــــة،دائرة�وادي�العاليق،واليـــــة�

  .البليدة

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�2  385

30/10/2019 
دي�،ال�ـــــائن�بـــــدوار�ســـــيبلديـــــة�بـــــن���ســـــن  مح���جامع  عبد�القادر�فخار

بوجمعـــــــــــــــــــــة،دائرة�بـــــــــــــــــــــرج�بو�عامة،واليـــــــــــــــــــــة�

  .ت�سمسيلت

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�9  387

06/11/2019 
فاطمة�الز�راء�أم�

  ا��س�ن

،ال�ـــــــــــــــــائن�ب�ـــــــــــــــــ��بلديـــــــــــــــــة�بـــــــــــــــــن�م�يـــــــــــــــــدي  مح���جامع

  الطارفالقناديل،دائرة�بن�م�يدي،والية�

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�9  388

06/11/2019  
،ال�ـــــــائن�بقر�ــــــــة�ســــــــوق�ديـــــــة�ب�ــــــــ��خــــــــالدبل  مح���جامع  �م���عبد�القادر  

  .تلمسانا��م�س،دائرة��ن�ن،والية�
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ه�املوافق�1441ر�يع��ول�9  389

06/11/2019  
،ال�ــــــائن�بقصــــــر�بلديــــــة�أوالد�أحمــــــد�تي�ــــــ�  مح���جامع  السالم

  .أدرارأوالد�ابرا�يم�،دائرة�أدرار،والية�

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�15  390

12/11/2019  
  عبد�الرحمان�

  فبن�عو 

ســـــــــكن�48،ال�ـــــــــائن�ب�ــــــــ��بلديــــــــة�الســــــــوقر  مح���جامع

طر�ـــــــــــــــق�توســـــــــــــــن�نة،دائرة�الســـــــــــــــوقر،والية�

  .تيارت

ه�املوافق�1441ر�يع��ول�15  391

  ز�د�بن�حارثة  12/11/2019
،ال�ـــــــــائن�ب�ــــــــــ��بوعصــــــــــيد�بلديـــــــــة��ســــــــــكرة  مح���جامع

  .�سكرةملسيدـ،دائرة��سكرة،والية�
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  ةـــــــــــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــــة�الـديمقـراطيــــــــــــزائـر�ـة�ا��ــــــــــــا��م�ـور�
ــافــــــــــــــــــــــة�و�وقــــــــــــــؤون�الدي�يـــــــــوزارة�الش  

 

2019جو�لية��25: مؤرخ����128 : ـــرار�رقم�ـــق  

 يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

م�ندس�معماري : ةــــــــــرتب: امل�ندس�ن�املعمار��ن��حـــاق��سلكلاللت  
  

  إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،

،�واملتعلق�1966يونيو�سنة��02املوافق��1386صفر�عام��12مؤرخ�����145- 66: بمقت����املرسوم�رقم - 

ل�����م�وضعية�املوظف�ن،بتحر�ر�و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ا  

،�املتعلق�1990مارس�سنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- 90بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�و�- 

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلديات�واملؤسسات�العمومية�

 ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضمن�القانون��سا����ا��اص�2009يوليو�سنة��22املؤرخ�����241- 09و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��- 

ظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�التقنية�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران،باملو   

،�املتضمن�وضع��عض�12/02/2012ه�املوافق�لـ�1433ر�يع��ول��20و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����- 

ون�الدي�ية�واملعا�د��سالك�التقنية�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن�والعمران����حالة�خدمة�لدى�وزارة�الشؤ 

 �سالمية�لت�و�ن��طارات�الدي�ية�التا�عة�ل�ا،

،�2012أفر�ـــل��25املوافـــق��1433 جمـــادى�الثانيـــة�عـــام�03املــــؤرخ��ـــ���194- 12و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

ة�الـــــذي�يحـــــدد�كيفيــــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانــــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ــــــ��املؤسســـــات�و�دارات�العموميــــــ

  وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�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،



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

66 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

،�الذي�يحدد�إطار�تنظيم�2017يناير�سنة��3املوافق��1438ر�يع�الثا�ي�عام��4القرار�املؤرخ����و�ناء�ع����- 

بالرتب�املنتمية�لألسالك�التقنية�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالسكن��لاللتحاقامل�نية��و�متحاناتاملسابقات�

 والعمران،

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�التـــداب���2015د�ســـم����23 املؤرخـــة��ـــ��01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم���- 

 العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،

،�املتضــمنة�تــرخيص�2019جــوان��23املؤرخــة��ــ����535نــاء�ع�ــ��مراســلة�ديــوان�الســيد�الــوز�ر��ول�رقــم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضـــمن�توز�ـــع�املناصـــب�املاليـــة�الشـــاغرة�لســـنة�2019جو�ليـــة��09املـــؤرخ��ـــ���01رر�رقـــم�و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــ�- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

املركز�ة�واملدير�ات�الوالئية�للشؤون�الدي�ية�و�وقاف��الرتب�وأنماط�التوظيف�وال��قية�ع����دارة

،�2019عنوان�سنة�  
 

- ر�يقـــــــــــرّ �-   

� ��و�� �الش�ادات��:املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف

�لفائدة��دارة�املركز�ةم�ندس�معماري،�:  رتبة� امل�ندس�ن�املعمار��ن��: لاللتحاق��سلك

  .�2019عنوان�سنة�

رقم�طبقا�للمقرر�) 01(بمنصب�ما���واحد�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�:  2املادة�

�.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ�����01

� �:  3املادة �لاللتحاق �الش�ادات �أساس �ع�� �املسابقة �تفتح �معماري برتبة  م�ندس

�ندس�معماري�أو�ش�ادة�معادلة�ل�اائز�ن�ع���ش�ادة�مللم�����ن�ا��  

�ادات�أو�املؤ�الت�املنصوص�عل��ا����املادة�:  4املادة�
ّ

املذ�ورة�أعاله،�يتّم��3فضال�عن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية انتقاء�امل�����ن����املسابقة
ّ

:ع���أساس�الش  

 ]:نقاط�13إ����0من�[املراد��لتحاق���ا�ت�و�ن�امل�����مع�متطلبات�الرتبة��مؤ�الت مالئمة -1

 ،]نقطت�ن�06إ����0من�[تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا� -1-1

 ،]نقاط�7إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -1-2
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�و �الستحقاق�م
ً
�واعتبارا �أخرى، �ج�ة �الك��ى�/من �خر�جو�املدارس ��ستفيد �ا��اص، أو�تأ�يل�م

و�ستفيد��وائل����دفعا��م�با��امعات�) من�نقطت�ن�إضافيت�ن)(طنية�للت�و�ن�العا��املدارس�الو (

 ).من�نقطة�إضافية�واحدة(واملراكز�ا��امعية�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� -2

 ،]ة�واحدةنقط�1إ����0من�[�شغال�أو�الّدراسات�املنجزة�من�طرف�امل��������تخصصھ� - 3

شاط�أو�طبيعة�املنصب� - 4
ّ
ا����ة�امل�نية�املك�سبة�من�قبل�امل��������الّتخصص�م�ما��ان�قطاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقاط�5إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� -5

عن��ل�نقطة��0.5و�تم�تنقيط�ا�ع���أساس�. يتم�تحديد�أقدمية�الش�ادة�بالنظر�إ���تار�خ�فتح�املسابقة

 ..نقاط�5سنة،����حدود�

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� -6

 ،]نقطة�واحدة�1[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-6-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-6-2

  ،]نقطة�1[القدرة�ع���التواصل��-6-3

يوم�عمل،�ابتداء��20الش�ادات�بـ��يحّدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس�: 5املادة�

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة
  

ؤون�:  6املادة�
ّ

�ادات�بمقر�وزارة�الش
ّ

����للمسابقة�ع���أساس�الش
ّ
ترسل�أو�تودع�ملفات�ال�

�و�وقاف �،الّدي�ية �الوسائل �إدارة �للمستخدم�ن(مدير�ة �الفرعية �)املدير�ة �تيمقاد��4، شارع

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية –حيدرة�

 طلب�خطي، -

 من�بطاقة�التعر�ف�الوطنية،) 1(���ة�واحدة� -

 ���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة�مرفقة�بكشف�نقاط�املسار�الدرا����أو�الت�و�ن، -

 .بطاقة�معلومات�تم���من�طرف�امل���� -

� �قبل ،
ً
���ائيا �املقبول�ن �امل�����ن �ع�� �استكمال�يتعّ�ن �معماري �م�ندس �رتبة ��� �عيي��م

  : 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� -
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 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(ش�ادتان�طب�تان� -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

يجب�أن�تتضمن�ملفات�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أساس�الش�ادة،�إضافة�إ���الوثائق�

  :املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��

ي�ب���أن�ت�ون�. ش�ادات�العمل�ال���تث�ت��قدمية�امل�نية�للم���������ختصاص -
� ��جتما��، �الضمان ��يئة �طرف �من �مؤشر�عل��ا �الش�ادات �لألقدمية��ذه بال�سبة

 ،�قتضاءاملك�سبة����القطاع�ا��اص،�عند�
�امل��� - ��دماج �إطار�ج�ازي ��� �امل����، �طرف �من �املؤدى �العمل �مدة �تث�ت ش�ادة

 ��ام���الش�ادات،�بصفة�متعاقد،�عند��قتضاء؛�و�جتما��
�املطلو�ة - �الش�ادة �مستوى �من �أع�� �ت�و�نا �امل���� �متا�عة �تث�ت �وثيقة   أي

 التخصص،�عند��قتضاء؛����
 ؛�قتضاءأي�وثيقة�تث�ت��شغال�والدراسات�املنجزة�من�طرف�امل��������التخصص،�عند� -
 . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -
 ،�قتضاءش�ادة�تث�ت�أن�امل������و��ول����الدفعة،�عند� -
 ،�قتضاءش�ادة�تث�ت�إعاقة�امل����،�عند� -
  ،�قتضاءأو�أرملة�ش�يد،�عند�) ة(ابنتث�ت�ش�ادة� -

  

� �الش�ادات،�:  7املادة �أساس �ع�� �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

��ذا� ��� �البت �عل��ا �يجب �ال�� �التعي�ن �صالحية �ل�ا �ال�� �السلطة �لدى �طعن تقديم

عن�والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
ّ
ن�تار�خ�إجراء��ذه�أيام�عمل�ع����قل�م) 5(الط

  .املسابقة

ـــــــوقيع�عليــ:  8املــــــادة� ـــــــار�خ�التـــــــــــ ـــــــتداء�مــــــن�تـــــــــ ـــــــرار�ابـــــــــــ ـــــــول��ــــــذا�القــــــــــــ ـــــــري�مفعـــــ ـــــــر�ســــــــــــــــــــ ـــھ�و��شـــــــــــ ــــ   ـــــــ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وق�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
ـــاف���ال�   .ـ

  

              و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�          

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي                  

  محمد�سعادو�                                                            
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة
و�وقــاف�وزارة�الشـؤون�الدي�يـة  

  

2019جو�لية�25: مؤرخ����126 : قـــرار�رقم�  

 يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

متصرف�محلل: املتصرف�ن�رتبة: لاللتحـــاق��سلك  
 

ـــة�و�وقــــاف،   إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يـ

،�واملتعلــــق�1966يـــو�ســـنة�يون�02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

�دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة���سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان

  ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

 04- 08املعــدل�واملــتمم�للمرســوم�التنفيــذي�رقــم��2016نــوفم����02املــؤرخ��ــ���280- 16ذي�رقــم�و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــ�- 

،�املتضـمن�القـانون��سا�ـ���ا��ـاص�بـاملوظف�ن�املنتمـ�ن�لألسـالك�2008ينـاير�سـنة��19املوافـق��1429محرم�عـام��11 املؤرخ���

  املش��كة��������املؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�الــــذي�يحــــدد�قائمــــة�الشــــ�ادات�واملــــؤ�الت�املطلو�ــــة�2008ســــ�تم����03املــــؤرخ��ــــ���13 قــــمر  املقــــرر و�مقت�ــــ����- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة����لاللتحاق

،�الــذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��- 

 فيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،يحدد��كي

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و� 2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املتعلــــق�بمعــــاي����نتقــــاء��ــــ��املســــابقات�ع�ــــ��أســــاس�2011أفر�ــــل�ســــنة��28املــــؤرخ��ــــ���07و�نــــاء�ع�ــــ��امل�شــــور�رقــــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� الش�ادة�للتوظيف

للســـيد�الـــوز�ر�لـــدى�الـــوز�ر��ول�امل�لـــف�بإصـــالح��2013م����ســـنة�د�ســـ�05املـــؤرخ��ـــ����151و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم� - 

  والفحوص�امل�نية،��و�متحاناتا��دمة�العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�التـــداب���2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم���- 

  الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�العملية
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،�املتضــمنة�تــرخيص�2019جــوان��23املؤرخــة��ــ����535نــاء�ع�ــ��مراســلة�ديــوان�الســيد�الــوز�ر��ول�رقــم�و �- 

  منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

ب�املاليـــة�الشـــاغرة�لســـنة�،�املتضـــمن�توز�ـــع�املناصـــ2019جو�ليـــة��09املـــؤرخ��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر�رقـــم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصــب�مــا���شــاغر��حســب��400،�املتضــمن�توز�ــع�2019جو�ليــة��25املــؤرخ��ــ����118نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم�و �- 

الرتــــــب�وأنمــــــاط�التوظيــــــف�وال��قيــــــة�ع�ــــــ���دارة�املركز�ــــــة�واملــــــدير�ات�الوالئيــــــة�للشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف�

  ،2019نوان�سنة��ع

 

  - ر�ــــــرّ ــــــيقـــــ�- 

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�املســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الشـــ�ادات��:املـــادة��و�ـــ��

  .2019لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�سنة�متصرف�محلل،�:  رتبة� املتصرف�ن��: لاللتحاق��سلك
  

�01رقـم�طبقا�للمقـرر�) 02(بمنصب�ن�مالي�ن�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�:  2املادة��

  .118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ����
  

للم���ــــ��ن� متصــــرف�محلــــلبرتبــــة�تفــــتح�املســــابقة�ع�ــــ��أســــاس�الشــــ�ادات�لاللتحــــاق�:  3املــــادة��   

  :التالية�ا��ائز�ن�ع���ش�ادة�املاس����أو�ش�ادة�معادلة�ل�ا����أحد�التخصصات

ســـي��،�  
ّ
العلــوم�القانونيـــة�و�دار�ـــة،�العلـــوم��قتصـــادية،�العلــوم�املاليـــة،�العلـــوم�الّتجار�ـــة،�علـــوم�ال�

والعالقــات�الّدوليــة،�علــم��جتمــاع�ماعــدا�تخّصــص�علــم��جتمــاع�ال��بــوي،�علــم�العلــوم�الّسياســية�

صـــال�ماعـــدا�تخ
ّ
ص�ـــ���ال�ـــ�افة�املكتو�ـــة�الــّنفس�تخّصـــص�العمـــل�والّتنظـــيم،�علـــوم��عــالم�و�ت

   .والسم���البصري،�العلوم��سالمية�تخّصص�شر�عة�وقانون 
  

ــ�ادات�أو�املــؤ�الت�املنصــوص�عل��ــا��ــ��املــادة�:  4املــادة�
ّ

املــذ�ورة�أعــاله،�يــتّم��3فضــال�عــن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية
ّ

  :انتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش

  ت�ــــــــو�ن�امل���ــــــــ��مــــــــع�متطلبــــــــات�الرتبــــــــة�املــــــــراد��لتحــــــــاق���ــــــــا شــــــــعبة�اختصــــــــاص مالئمــــــــة -1

 ]:نقاط�5إ����0من�[ 

  تطــــــــــــــــــــابق�تخصــــــــــــــــــــص�الشــــــــــــــــــــ�ادة�مــــــــــــــــــــع�متطلبــــــــــــــــــــات�الرتبــــــــــــــــــــة�املــــــــــــــــــــراد��لتحــــــــــــــــــــاق���ــــــــــــــــــــا� -1-1

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[

 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -1-2
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�الســــتحقاق�م�و
ً
ر�جــــو�املــــدارس�الك�ــــ�ى�أو�تــــأ�يل�م�ا��ــــاص،��ســــتفيد�خ/مــــن�ج�ــــة�أخــــرى،�واعتبــــارا

و�ســـــــــتفيد��وائـــــــــل��ـــــــــ��دفعـــــــــا��م�) مـــــــــن�نقطتـــــــــ�ن�إضـــــــــافيت�ن) (املـــــــــدارس�الوطنيـــــــــة�للت�ـــــــــو�ن�العـــــــــا��(

 ).من�نقطة�إضافية�واحدة(با��امعات�واملراكز�ا��امعية�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� -2

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[امل��������تخصصھ���شغال�أو�الّدراسات�املنجزة�من�طرف - 3

شــــاط�أو�طبيعــــة� - 4
ّ
ا���ــــ�ة�امل�نيــــة�املك�ســــبة�مــــن�قبــــل�امل���ــــ���ــــ��الّتخصــــص�م�مــــا��ــــان�قطــــاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املنصب�املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� -5

نقطـة�عـن��ـل��0.25و�تم�تنقيط�ا�ع���أسـاس�. يتم�تحديد�أقدمية�الش�ادة�بالنظر�إ���تار�خ�فتح�املسابقة

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� -6

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-6-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-6-2
  

يـوم�عمـل،�ابتـداء��20دات�بــ�يحّدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس�الشـ�ا�: 5املادة�

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة
  

ـــؤون�:  6املـــادة�
ّ

ـــ�ادات�بمقـــر�وزارة�الش
ّ

��ـــ��للمســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الش
ّ
ترســـل�أو�تـــودع�ملفـــات�ال�

شـــــــارع�تيمقـــــــاد��4،�)املدير�ـــــــة�الفرعيـــــــة�للمســـــــتخدم�ن(مدير�ـــــــة�إدارة�الوســـــــائل�،الّدي�يـــــــة�و�وقاف

  : ر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتاليةا��زائ�–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���� -

ـــل� ،�قبــــــل��عييــــــ��م��ــــــ��رتبــــــة�متصــــــّرف�محلـــ
ً
ـــّ�ن�ع�ــــــ��امل���ــــــ��ن�املقبــــــول�ن���ائيــــــا اســــــتكمال�يتعـــ

  : 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 -
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 .شمس�تان) 2(صورتان� -

ت�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أسـاس�الشـ�ادة،�إضـافة�إ�ـ��الوثـائق�يجب�أن�تتضمن�ملفا

  :املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��

ي�ب�ـــ��أن�ت�ـــون��ــــذه�. شـــ�ادات�العمـــل�ال�ـــ��تث�ـــت��قدميـــة�امل�نيــــة�للم���ـــ���ـــ���ختصـــاص -

ــا�مـــــن�طـــــرف��يئـــــة�الضـــــمان��جتمـــــا��،�بال�ســـــبة�لألقدميـــــة�املك�ســـــبة�   الشـــــ�ادات�مؤشـــــر�عل��ـــ

 القطاع�ا��اص؛���

ش�ادة�تث�ت�مدة�العمل�املؤدى�مـن�طـرف�امل���ـ�،��ـ��إطـار�ج�ـازي��دمـاج�امل�ـ��و�جتمـا��� -

 للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛

ـــ��ت�و�نــــــــــــــــا�أع�ــــــــــــــــ��مــــــــــــــــن�مســــــــــــــــتوى�الشــــــــــــــــ�ادة�املطلو�ــــــــــــــــة -   أي�وثيقــــــــــــــــة�تث�ــــــــــــــــت�متا�عــــــــــــــــة�امل���ـــــــــــــ

 ���التخصص،�عند��قتضاء؛�

ــ���ــــــــ��التخصــــــــص،�عنــــــــد��أي - وثيقــــــــة�تث�ــــــــت��شــــــــغال�والدراســــــــات�املنجــــــــزة�مــــــــن�طــــــــرف�امل���ــــــ

 ؛�قتضاء

 . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -
  

ــ�ادات،�:  7املــــادة� بإم�ــــان�امل���ــــ��ن�غ�ــــ��املقبــــول�ن�للمشــــاركة��ــــ��املســــابقة�ع�ــــ��أســــاس�الشــ

عـــن�تقـــديم�طعـــن�لـــدى�الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�
ّ
ن�ال�ـــ��يجـــب�عل��ـــا�البـــت��ـــ���ـــذا�الط

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  

ـــھ�و��شـــــــــــــــــــر�ــ�ســـــــــــــــــــــــــــري�مفعــــــــــــول��ـــــــذا�القـــــــــــــــــــرار�ابــــــــــــــــــتداء�مــــــن�تـــــــــــــــــار�خ�التــــــــــــــــــوقيع�عليــ:  8املــــــادة�   ـــــــــ

ـــاف ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  
  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�       

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي�             
  محمد�سعادو����                          
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ـةـــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة�الـديمقـراطيـــــــــــزائـر�ــة�ا��ـــــــــــــا��م�ـور�ـ  
ــافــــــــــــــــــــــــة�و�وقـــــــــــــــــــــؤون�الدي�يــــــــــــــوزارة�الش  

 

2019جو�لية��25: مؤرخ����127: ـــرار�رقم�ـــــــــــــق  

  يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

متصرف: املتصرف�ن�رتبة: لاللتحـــاق��سلك  
 

 إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،
 

  

،�واملتعلـــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

،�املتعلـق�1990مـارس�سـنة��27املوافـق��1410املـؤرخ��ـ��أول�رمضـان�عـام��99- 90بمقت����املرسـوم�التنفيـذي�رقـم�و�- 

�ســـــــلطة�التعيـــــــ�ن�وال�ســـــــي����داري�بال�ســـــــبة�للمـــــــوظف�ن�وأعـــــــوان��دارة�املركز�ـــــــة�والواليـــــــات�والبلـــــــديات�واملؤسســـــــات�

  العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95نفيــــذي�رقــــم�و�مقتضــــى�املرســـوم�الت�- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام���11ــــ�� املــــؤرخ�04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،���� املش��كةملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�القانون��سا����ا��اص�با

،�الــــذي�يحــــدد�قائمــــة�الشــــ�ادات�واملــــؤ�الت�املطلو�ــــة�2008ســــ�تم����03املــــؤرخ��ــــ���13 رقــــم املقــــرر و�مقت�ــــ����- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة����لاللتحاق

،�الـذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ـ���194- 12رقم��و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�- 

 يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12التنفيذي�رقم��،�املتعل

  ،�الـــــــــذي�يحـــــــــدد�كيفيـــــــــات�تنظـــــــــيم�املســـــــــابقات�و�متحانـــــــــات�والفحـــــــــوص�امل�نيـــــــــة�2012أفر�ـــــــــل���25ـــــــــ�� املــــــــــؤرخ�

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املتعلــــق�بمعــــاي����نتقــــاء��ــــ��املســــابقات�ع�ــــ��أســــاس�2011أفر�ــــل�ســــنة��28املــــؤرخ��ــــ���07و�نــــاء�ع�ــــ��امل�شــــور�رقــــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� لش�ادة�للتوظيفا

للســـيد�الـــوز�ر�لـــدى�الـــوز�ر��ول�امل�لـــف�بإصـــالح��2013د�ســـم����ســـنة��05املـــؤرخ��ـــ����151و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم� - 

  والفحوص�امل�نية،��و�متحاناتا��دمة�العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�التـــداب���2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ــ���01ر�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم�و�نــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزا��- 

  العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،
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،�املتضــمنة�تــرخيص�2019جــوان��23املؤرخــة��ــ����535نــاء�ع�ــ��مراســلة�ديــوان�الســيد�الــوز�ر��ول�رقــم�و �- 

  شاغر�للتوظيف،منصب�ما����400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضـــمن�توز�ـــع�املناصـــب�املاليـــة�الشـــاغرة�لســـنة�2019جو�ليـــة��09املـــؤرخ��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر�رقـــم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصـب�مـا���شـاغر��حسـب��400،�املتضـمن�توز�ـع�2019جو�ليـة��25املـؤرخ��ـ����118ناء�ع�ـ��املقـرر�رقـم�و �- 

ط�التوظيـــــف�وال��قيـــــة�ع�ـــــ���دارة�املركز�ـــــة�واملـــــدير�ات�الوالئيـــــة�للشـــــؤون�الدي�يـــــة�و�وقـــــاف�الرتـــــب�وأنمـــــا

 ،�2019عنوان�سنة�

 

  –ر�ــــــــرّ ـــــــــــيقـــ�- 
  

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�املســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الشـــ�ادات��:املـــادة��و�ـــ��

  .2019لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�سنة�متصرف،:  رتبة� املتصرف�ن��: لاللتحاق��سلك
  

رقم�طبقا�للمقرر�) 04(بأر�عة�مناصب�مالية�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�:  2املادة� 

  .118/2019وطبقا�للمقرر�رقم�املشار�إليھ�أعاله،��2019جو�لية��09املؤرخ����� 01
  

للم���ــ��ن�ا��ــائز�ن�متصــرف�برتبــة�تفــتح�املســابقة�ع�ــ��أســاس�الشــ�ادات�لاللتحــاق�:  3املــادة�  

  :�سا�س��أو�ش�ادة�معادلة�ل�ا����أحد�التخصصات�التاليةلع���ش�ادة�ال

  العلـــــــــــوم�القانونيـــــــــــة�و�دار�ـــــــــــة،�العلـــــــــــوم��قتصـــــــــــادية،�العلـــــــــــوم�املاليـــــــــــة،�العلـــــــــــوم�الّتجار�ـــــــــــة،  

ســـــــي��،�العلـــــــوم�الّسياســـــــية��
ّ
علـــــــم�والعالقـــــــات�الّدوليـــــــة،�علـــــــم��جتمـــــــاع�ماعـــــــدا�تخّصـــــــص�علـــــــوم�ال�

صــــــال�ماعــــــدا�- تخّصــــــص�العمــــــل�والّتنظــــــيم�- �جتمــــــاع�ال��بــــــوي،�علــــــم�الــــــّنفس
ّ
،�علــــــوم��عــــــالم�و�ت

  .تخص����ال��افة�املكتو�ة�والسم���البصري،�العلوم��سالمية�تخّصص�شر�عة�وقانون 
  

ــ�ادات�أو�املــؤ�الت�املنصــوص�عل��ــا��ــ��املــادة�:  4املــادة�
ّ

املــذ�ورة�أعــاله،�يــتّم��3فضــال�عــن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تيةانت
ّ

  :قاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش

  ت�ــــــو�ن�امل���ــــــ��مــــــع�متطلبــــــات�الرتبــــــة�املــــــراد��لتحــــــاق���ــــــا�شــــــعبة�اختصــــــاص مالئمــــــة -7

 ]:نقاط�5إ����0من�[ 

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا� -7-1

 ،]نقاط�3إ����0من�[لت�و�ن�مسار�الدراسة�أو�ا -7-2
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�الســــتحقاق�م�و
ً
أو�تــــأ�يل�م�ا��ــــاص،��ســــتفيد�خر�جــــو�املــــدارس�الك�ــــ�ى�/مــــن�ج�ــــة�أخــــرى،�واعتبــــارا

و�ســـــــــتفيد��وائـــــــــل��ـــــــــ��دفعـــــــــا��م�) مـــــــــن�نقطتـــــــــ�ن�إضـــــــــافيت�ن) (املـــــــــدارس�الوطنيـــــــــة�للت�ـــــــــو�ن�العـــــــــا��(

 ).من�نقطة�إضافية�واحدة(با��امعات�واملراكز�ا��امعية�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص��الّت�و�ن�املكمل -8

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[�شغال�أو�الّدراسات�املنجزة�من�طرف�امل��������تخصصھ� - 9

شــــاط�أو�طبيعــــة� - 10
ّ
ا���ــــ�ة�امل�نيــــة�املك�ســــبة�مــــن�قبــــل�امل���ــــ���ــــ��الّتخصــــص�م�مــــا��ــــان�قطــــاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املنصب�املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[���الش�ادة�تار�خ�ا��صول�ع - 11

نقطــة�عــن��ــل��0.25و�ــتم�تنقيط�ــا�ع�ــ��أســاس�. يــتم�تحديــد�أقدميــة�الشــ�ادة�بــالنظر�إ�ــ��تــار�خ�فــتح�املســابقة

 .سنة،���حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� - 12

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-6-1

 ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-6-2
  

يـوم�عمـل،�ابتــداء��20يحـّدد�أجـل�ال��ـ�يالت��ـ��املسـابقة�ع�ــ��أسـاس�الشـ�ادات�بــ��: 5املـادة�

  .ال��افة�املكتو�ة�اش�ار��من�تار�خ�صدور�أول�
  

ـــؤون�:  6املـــادة�
ّ

ـــ�ادات�بمقـــر�وزارة�الش
ّ

��ـــ��للمســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الش
ّ
ترســـل�أو�تـــودع�ملفـــات�ال�

شـــــــارع�تيمقـــــــاد��4،�)املدير�ـــــــة�الفرعيـــــــة�للمســـــــتخدم�ن(مدير�ـــــــة�إدارة�الوســـــــائل�،وقافالّدي�يـــــــة�و� 

  : 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، -

 .طرف�امل����بطاقة�معلومات�تم���من� -

ــا��م� ـــتكمال�ملفـــ ،�قبـــــل��عييـــــ��م��ـــــ��رتبـــــة�متصـــــّرف�اســ
ً
ـــّ�ن�ع�ـــــ��امل���ـــــ��ن�املقبـــــول�ن���ائيـــــا يتعــ

  : �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� -

 ،13يالد�رقم�ش�ادة�امل -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -
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 .شمس�تان) 2(صورتان� -

يجب�أن�تتضمن�ملفات�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أسـاس�الشـ�ادة،�إضـافة�إ�ـ��الوثـائق�

  :املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��

ي�ب�ــ��أن�ت�ــون�. شــ�ادات�العمــل�ال�ــ��تث�ــت��قدميــة�امل�نيــة�للم���ــ���ــ���ختصــاص -

الش�ادات�مؤشر�عل��ا�من�طرف��يئة�الضـمان��جتمـا��،�بال�سـبة�لألقدميـة�املك�سـبة���ذه

 ���القطاع�ا��اص؛

ـــ�� - ــ��إطــــار�ج�ــــازي��دمــــاج�امل�ـ شــــ�ادة�تث�ــــت�مــــدة�العمــــل�املــــؤدى�مــــن�طــــرف�امل���ــــ�،��ــ

 و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛

ـــ��ت�و�نــــــــــا�أع�ــــــــــ��مــــــــــن�مســــــــــتوى�الشــــــــــ�ادة�املطلو�ــــــــــةأي�وثيقــــــــــة�تث�ــــــــــت�مت -   ا�عــــــــــة�امل���ـــــــ

 ���التخصص،�عند��قتضاء؛�

أي�وثيقـــة�تث�ـــت��شـــغال�والدراســـات�املنجـــزة�مـــن�طـــرف�امل���ـــ���ـــ��التخصـــص،�عنـــد� -

 ؛�قتضاء

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -
  

  

ـــابقة�ع�ــــ��أســـــاس�الشـــــ�ادات،�بإم�ـــــان�امل���ـــــ��ن�غ�ــــ��املقبـــــول�ن�للم:  7املــــادة� شــــاركة��ـــــ��املســ

عـــن�
ّ
تقـــديم�طعـــن�لـــدى�الســـلطة�ال�ـــ��ل�ـــا�صـــالحية�التعيـــ�ن�ال�ـــ��يجـــب�عل��ـــا�البـــت��ـــ���ـــذا�الط

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
  
  

ــــــــول��ـــــــذا�القـ:  8املـــــــادة� ــــــــر�ســــــــــــــــــــــــــــري�مفعـــــ ـــھ�و��شـــــــــــ ــــــــوقيع�عليــــــــــــــ ــــــــرار�ابـــــــــــــــــــتداء�مـــــــن�تـــــــــــــــــار�خ�التـــــــــــ   ـــــــــــ

ـــاف� ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

 محمد�سعادو��������                
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة
 وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقــاف

 

2019جو�لة��25: مؤرخ����129: قـــرار�رقم�  

 يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

���محاسب�إداري�رئ�: املحاسب�ن��دار��ن�رتبة: لاللتحـــاق��سلك  
 

ـــة�و�وقــــاف،   إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يـ

،�واملتعلــــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�

  ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415عـــام�ذي�ا���ـــة��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام���11ــــ�� املــــؤرخ�04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

 ؤسسات�و�دارات�العمومية،�امل��� املش��كةالقانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�

،�الــــذي�يحــــدد�قائمــــة�الشــــ�ادات�واملــــؤ�الت�املطلو�ــــة�2008ســــ�تم����03املــــؤرخ��ــــ���13رقــــم� و�مقت�ــــ���املقــــرر �- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة����لاللتحاق

،�الــذي�2012أفر�ــل��25املوافــق��1433عــام� جمــادى�الثانيــة�03املـــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرســوم�التنفيــذي�رقــم��- 

 يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012ل�أفر�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

  ،�املتعلــــــــــق�بمعــــــــــاي����نتقــــــــــاء��ــــــــــ��املســـــــــــابقات�2011أفر�ــــــــــل�ســــــــــنة��28املــــــــــؤرخ��ــــــــــ���07و�نــــــــــاء�ع�ــــــــــ��امل�شــــــــــور�رقــــــــــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� ع���أساس�الش�ادة�للتوظيف
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للســـيد�الـــوز�ر�لـــدى�الـــوز�ر��ول�امل�لـــف�بإصـــالح��2013د�ســـم����ســـنة��05املـــؤرخ��ـــ����151و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم� - 

  والفحوص�امل�نية،��و�متحاناتا��دمة�العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�التـــداب���2015 د�ســـم���23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم���- 

  العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

  منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ���� 01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

� �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط �و�وقاف�الرتب �الدي�ية �للشؤون �الوالئية واملدير�ات

  ،�2019عنوان�سنة�

 

- ر�يقـــــــــــرّ �-   
 

� ��و�� �الش�ادات��:املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف

لفائدة��دارة�املركز�ة�محاسب�إداري�رئ����،�:  رتبة� املحاسب�ن��دار��ن��: لاللتحاق��سلك

  .2019ان�سنة��عنو 

�01رقم�طبقا�للمقرر�) 02(بمنصب�ن�مالي�ن�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�:  2املادة��

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ����  

�� �:  3املادة �لاللتحاق �الش�ادات �أساس �ع�� �املسابقة �تفتح �رئ�����برتبة �إداري محاسب

   : املؤ�الت�والش�ادات����التخصصات�التالية�ائز�ن�ع���للم�����ن�ا�

املحاسبة،�املحاسبة�وال�سي�������املحاسبة�والضرائب،�الدراسات�ا��امعية�التطبيقية�ش�ادة   - 

�وال�سي��،و �املحاسبة �للمؤسسات، �املا�� �املخزونات، ��سي�� ��� �سام �تق��  وش�ادةش�ادة

 .والقانون،�أو�ش�ادة�معادلة�ل�ا��قتصاد

�ادات�أو�املؤ�الت�املنصوص�عل��ا����املادة�:  4املادة�
ّ

املذ�ورة�أعاله،�يتّم��3فضال�عن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية
ّ

:انتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش  

 ]:نقاط�5إ����0من�[ت�و�ن�امل�����مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا��شعبة�اختصاص مالئمة - 13

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[ق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا�تطاب -13-1
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 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -2- 13

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� - 14

شاط - 15
ّ
أو�طبيعة�املنصب��ا����ة�امل�نية�املك�سبة�من�قبل�امل��������الّتخصص�م�ما��ان�قطاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� - 16

نقطة�عن��ل��0.25و�تم�تنقيط�ا�ع���أساس�. يتم�تحديد�أقدمية�الش�ادة�بالنظر�إ���تار�خ�فتح�املسابقة

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� - 17

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-5-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2

يوم�عمل،�ابتداء��20يحّدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس�الش�ادات�بـ��: 5املادة�

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار������ال��افة�املكتو�ة

����:  6املادة�
ّ
ؤون�ترسل�أو�تودع�ملفات�ال�

ّ
�ادات�بمقر�وزارة�الش

ّ
للمسابقة�ع���أساس�الش

�و�وقاف �،الّدي�ية �الوسائل �إدارة �للمستخدم�ن(مدير�ة �الفرعية �)املدير�ة شارع��4،

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–تيمقاد�حيدرة�

 طلب�خطي، -

 ���ة�من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية، -

 ملطلو�ة�مرفقة�بكشف�نقاط�مسار�الت�و�ن،���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�ا -

 .بطاقة�معلومات�تم���من�طرف�امل���� -

،�قبل��عيي��م����رتبة�محاسب�إداري�استكمال�ملفا��م�
ً
يتعّ�ن�ع���امل�����ن�املقبول�ن���ائيا

  : �دار�ة�ب�افة�الوثائق��خرى،�السيما

 طنية،���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الو  -

 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،�1مستخرج� -

 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

يجب�أن�تتضمن�ملفات�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أساس�الش�ادة،�إضافة�إ���الوثائق�

  :املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��
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ي�ب���أن�ت�ون�. ال���تث�ت��قدمية�امل�نية�للم���������ختصاصش�ادات�العمل� -

�لألقدمية� �بال�سبة ��جتما��، �الضمان ��يئة �طرف �من �مؤشر�عل��ا �الش�ادات �ذه

 املك�سبة����القطاع�ا��اص؛

�امل��� - ��دماج �إطار�ج�ازي ��� �امل����، �طرف �من �املؤدى �العمل �مدة �تث�ت ش�ادة

 الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛و�جتما���للشباب�حام���

�املطلو�ة - �الش�ادة �مستوى �من �أع�� �ت�و�نا �امل���� �متا�عة �تث�ت �وثيقة   أي

 ���التخصص،�عند��قتضاء؛�

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -

� �املسابقة:  7املادة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن �الش�ادات،��بإم�ان �أساس ع��

تقديم�طعن�لدى�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�ال���يجب�عل��ا�البت�����ذا�

عن�والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
ّ
أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء�) 5(الط

  .�ذه�املسابقة

� �القـــــــــــــرار�ابـ:  8املادة ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر��ســـــــــــــــــــــري �عليــــــــــھ �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من   ـــــــــــتداء

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  عادومحمد�س�����                  
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقــاف
 

  جو�لية�25: مؤرخ����130: قـــرار�رقم�

  يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

  م��ق�رئ�����لإلدارة: م��قي��دارة�رتبة: لاللتحـــاق��سلك
  

ـــة�و�وقــــاف،إن�وز�ــر�الشـــؤون�ا   لدي�يـ

واملتعلــــق�،�1966يونيــــو�ســــنة��02املوافــــق��1386صــــفر�عــــام��12مــــؤرخ��ــــ���145- 66: بمقت�ــــ���املرســــوم�رقــــم - 

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

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

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�

  ذات�الطا�ع��داري،

،�1995و�ســـنة�مـــاي�13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

املتضــــمن�،�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام���11ــــ�� املــــؤرخ�04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  املؤسسات�و�دارات�العمومية،��� املش��كةالقانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�

،�الــــذي�يحــــدد�قائمــــة�الشــــ�ادات�واملــــؤ�الت�املطلو�ــــة�2008ســــ�تم����03املــــؤرخ��ــــ���13رقــــم�� و�مقت�ــــ���املقــــرر �- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة����لاللتحاق

،�الــذي�2012ل�أفر�ـ�25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��- 

 يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات��،�الذي�يحدد�كيفيات2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،
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،�املتعلــــق�بمعــــاي����نتقــــاء��ــــ��املســــابقات�ع�ــــ��أســــاس�2011أفر�ــــل�ســــنة��28املــــؤرخ��ــــ���07و�نــــاء�ع�ــــ��امل�شــــور�رقــــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� الش�ادة�للتوظيف

للســـيد�الـــوز�ر�لـــدى�الـــوز�ر��ول�امل�لـــف�بإصـــالح��2013د�ســـم����ســـنة��05املـــؤرخ��ـــ����151و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم� - 

  والفحوص�امل�نية،��و�متحاناتا��دمة�العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�

جســـيد�التـــداب���،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�ت2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم���- 

  العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

  منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة��،2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�للشؤو  �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط �و�وقاف�الرتب �الدي�ية ن

 ،�2019عنوان�سنة�

  –ر�يقـــــــــــرّ �- 

  

� ��و�� �الش�ادات��:املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف

لفائدة��دارة�� م��ق�رئ�����لإلدارة،:  رتبة� م��قي��دارة��: لاللتحاق��سلك

  .2019املركز�ة��عنوان�سنة�

�01رقم�طبقا�للمقرر�) 02(بمنصب�ن�مالي�ن�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا��يحّدد:  2املادة� 

  .118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ����

للم�����ن�م��ق�رئ�����لإلدارة�برتبة�تفتح�املسابقة�ع���أساس�الش�ادات�لاللتحاق�:  3املادة�  

�ع�� ����ا��ائزون �سام �تق�� ��تية�ش�ادة ��عمال،�: امليادين �قانون ال�سي���العمومي،

الدولية،�التجارة�الدولية،�ال�سو�ق،��سي���املوارد�ال�شر�ة،���قتصاديةقانون�العالقات�

  علم�النفس،��أو�ش�ادة�معادلة�ل�ا،



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

83 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

�ادات�أو�املؤ�الت�املنصوص�عل��ا����املادة�:  4املادة�
ّ

املذ�ورة�أعاله،�يتّم��3فضال�عن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية
ّ

  :انتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش

 ]:نقاط�5إ����0من�[ت�و�ن�امل�����مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا��شعبة�اختصاص مالئمة - 18

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا� -18-1

 ،]نقاط�3إ����0من�[الت�و�ن��مسار�الدراسة�أو  -2- 18

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� - 19

شاط�أو�طبيعة�املنصب� - 20
ّ
ا����ة�امل�نية�املك�سبة�من�قبل�امل��������الّتخصص�م�ما��ان�قطاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� - 21

نقطة�عن��ل��0.25و�تم�تنقيط�ا�ع���أساس�. يتم�تحديد�أقدمية�الش�ادة�بالنظر�إ���تار�خ�فتح�املسابقة

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� - 22

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-5-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2

يوم�عمل،�ابتداء��20يحّدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس�الش�ادات�بـ��: 5ملادة�ا

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة

ؤون�:  6املادة�
ّ

�ادات�بمقر�وزارة�الش
ّ

����للمسابقة�ع���أساس�الش
ّ
ترسل�أو�تودع�ملفات�ال�

�و�وقاف �،الّدي�ية �الوسائل �إدارة �للمستخدم�نامل(مدير�ة �الفرعية �)دير�ة شارع��4،

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–تيمقاد�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���� -

����رتبة�م��ق�رئ�����لإلدارة�يتعّ�ن�ع���امل��� ،�قبل��عيي��م
ً
  ��ن�املقبول�ن���ائيا

  : استكمال�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� -
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 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(�ادات�الطبيةالش -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

   يجب�أن�تتضمن�ملفات�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أساس�الش�ادة،�إضافة�

  :إ���الوثائق�املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��

ي�ب���أن�ت�ون�. ش�ادات�العمل�ال���تث�ت��قدمية�امل�نية�للم���������ختصاص -

�مؤش �الش�ادات �لألقدمية� ر�عل��ا�ذه �بال�سبة ��جتما��، �الضمان ��يئة �طرف من

 املك�سبة����القطاع�ا��اص؛

�امل��� - ��دماج �إطار�ج�ازي ��� �امل����، �طرف �من �املؤدى �العمل �مدة �تث�ت ش�ادة

 و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛

- � �امل���� �متا�عة �تث�ت �وثيقة �املطلو�ةأي �الش�ادة �مستوى �من �أع��   ت�و�نا

 ���التخصص،�عند��قتضاء؛�

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -

� �الش�ادات،�:  7املادة �أساس �ع�� �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

ا�البت�����ذا�تقديم�طعن�لدى�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�ال���يجب�عل��

عن�والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
ّ
أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء�) 5(الط

  .�ذه�املسابقة

� �عليــ:  8املادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــ�ســـــــــــــــــــــري   ــــــــر�ــــــــھ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو��������                                      
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ـةا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبي  
  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقــاف

 

  2019جو�لية��25: مؤرخ����131: قـــرار�رقم�

 يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

�اتب�مدير�ة�رئ����: الكتاب�رتبة: لاللتحـــاق��سلك  

ـــة�و�وقــــاف،   إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يـ

،�واملتعلــــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة��سلطة�التعي�ن�وال�سي���� 

  ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  ية،املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العموم

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام���11ــــ�� املــــؤرخ�04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،���� املش��كةالقانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�

ائمــــة�الشــــ�ادات�واملــــؤ�الت�املطلو�ــــة�،�الــــذي�يحــــدد�ق2008ســــ�تم����03املــــؤرخ��ــــ���13رقــــم�� و�مقت�ــــ���املقــــرر �- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة����لاللتحاق

،�الــذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��- 

  �نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  ات�العمومية�وإجرا��ا،و�دار 

  ،�املتعلــــــــــق�بمعــــــــــاي����نتقــــــــــاء��ــــــــــ��املســـــــــــابقات2011أفر�ــــــــــل�ســــــــــنة��28املــــــــــؤرخ��ــــــــــ���07و�نــــــــــاء�ع�ــــــــــ��امل�شــــــــــور�رقــــــــــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� ع���أساس�الش�ادة�للتوظيف�
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ل�امل�لـــف�بإصـــالح�للســـيد�الـــوز�ر�لـــدى�الـــوز�ر��و �2013د�ســـم����ســـنة��05املـــؤرخ��ـــ����151و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم� - 

والفحوص�امل�نية،��و�متحاناتا��دمة�العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�  

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�التـــداب���2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم���- 

  د،العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبال 

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

  منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 ف�أنماط�التوظيف�وال��قية،وتخصيص�ا�ملختل�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

 ،�2019عنوان�سنة�
 

- ر�يقـــــــــــرّ �-   

 

�الش�ادات��:ادة��و���امل   �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��دف��ذا

لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان��اتب�مدير�ة�رئ����،�:  رتبة� الكتاب��: لاللتحاق��سلك

  .2019سنة�

رقم�طبقا�للمقرر�) 04(بأر�عة�مناصب�مالية�يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا� : 2املادة��

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ�����01  

للم�����ن��اتب�مدير�ة�رئ�����برتبة�تفتح�املسابقة�ع���أساس�الش�ادات�لاللتحاق�:  3املادة���

  ا��ائز�ن�ع���ش�ادة�تق���سام�����مانة��أو�ش�ادة�معادلة�ل�ا،

ـــ�ادات�أو�املـــ:  4املـــادة�
ّ

املـــذ�ورة�أعاله،يـــتّم��3ؤ�الت�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��املـــادة�فضـــال�عـــن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تية
ّ

  :انتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع���أساس�الش

 ]:نقاط�5إ����0من�[ت�و�ن�امل�����مع�متطلبات�الرتبة�املراد��لتحاق���ا��شعبة�اختصاص مالئمة - 23

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[راد��لتحاق���ا�تطابق�تخصص�الش�ادة�مع�متطلبات�الرتبة�امل - 1- 23

 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -2- 23

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� - 24
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شـاط�أو�طبيعـة�املنصـب� - 25
ّ
ا����ة�امل�نية�املك�سبة�من�قبل�امل��������الّتخصص�م�ما��ـان�قطـاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� - 26

نقطـة�عـن��ـل��0.25و�تم�تنقيط�ا�ع���أسـاس�. يتم�تحديد�أقدمية�الش�ادة�بالنظر�إ���تار�خ�فتح�املسابقة

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� - 27

 ،]نقطت�ن 2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-5-1

 ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2

��: 5املادة� يوم�عمل،�ابتداء��20يحّدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس�الش�ادات�بـ

  .من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار�����ال��افة�املكتو�ة

�ادات�بمقر�وزار :  6املادة�
ّ

����للمسابقة�ع���أساس�الش
ّ
ؤون�ترسل�أو�تودع�ملفات�ال�

ّ
ة�الش

�و�وقاف �،الّدي�ية �الوسائل �إدارة �للمستخدم�ن(مدير�ة �الفرعية �)املدير�ة شارع��4،

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–تيمقاد�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����، -

�استكمال� �رئ���� �مدير�ة ��اتب �رتبة ��� ��عيي��م �قبل ،
ً
���ائيا �املقبول�ن �امل�����ن �ع�� يتعّ�ن

  : ملفا��م��دار�ة�ب�افة�الوثائق��خرى،�السيما

 ���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية، -

 العدلية،�سار�ة�املفعول،�من���يفة�السوابق�1مستخرج� -

 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

يجب�أن�تتضمن�ملفات�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أساس�الش�ادة،�إضافة�إ���الوثائق�

  :املذ�ورة�أعاله،�السيما�ع��
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ي�ب���أن�ت�ون�. ��������ختصاصش�ادات�العمل�ال���تث�ت��قدمية�امل�نية�للم� -

�لألقدمية� �بال�سبة ��جتما��، �الضمان ��يئة �طرف �من �مؤشر�عل��ا �الش�ادات �ذه

 املك�سبة����القطاع�ا��اص؛

�امل��� - ��دماج �إطار�ج�ازي ��� �امل����، �طرف �من �املؤدى �العمل �مدة �تث�ت ش�ادة

 ول،�عند��قتضاء؛و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغ

�املطلو�ة - �الش�ادة �مستوى �من �أع�� �ت�و�نا �امل���� �متا�عة �تث�ت �وثيقة   أي

 ���التخصص،�عند��قتضاء؛�

  . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -

� �الش�ادات،� : 7املادة �أساس �ع�� �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

دى�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�ال���يجب�عل��ا�البت�����ذا�تقديم�طعن�ل

عن�والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
ّ
أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء�) 5(الط

  .�ذه�املسابقة

� �تــــــــــا : 8املادة �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــري �عليــــــــــھ �التــــــــــــوقيع   ر�خ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

 

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو�������                
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ةـــــــــــــــــــــــــة�الشعبيــــــــــــــــــة�الـديمقـراطيــــــــــــا��ـزائـر��ـةـــــــــــا��م�ـور�  

ــافــــــــــــــــــــــة�و�وقــــــــــــــؤون�الدي�يـــــــــوزارة�الش  
 

2019جو�لية��25: مؤرخ���� 120  : قـــرار�رقم�  

 يتضمـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس�الش�ادات

�اتب�مدير�ة: ةــــــــــالكتاب�رتب: اللتحـــاق��سلكل  
 

  إن�وز�ــر�الشـــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،

،�واملتعلــــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

 ة�املوظف�ن،بتحر�ر�و�شر��عض�القرارات�ذات�الطا�ع�التنظي���أو�الفردي�ال�����م�وضعي

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

�سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة�

  ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق����1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95رســـوم�التنفيــــذي�رقــــم�و�مقتضــــى�امل�- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام���11ــــ�� املــــؤرخ�04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،���� املش��كةا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك��القانون��سا���

،�الــــذي�يحــــدد�قائمــــة�الشــــ�ادات�واملــــؤ�الت�املطلو�ــــة�2008ســــ�تم����03املــــؤرخ��ــــ���13 رقــــم املقــــرر و�مقت�ــــ����- 

 املؤسسات�و�دارات�العمومية،��ببعض�رتب��سالك�املش��كة����لاللتحاق

،�الــذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12التنفيـذي�رقـم��و�مقتضــى�املرسـوم�- 

 يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ا20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12م�املرسوم�التنفيذي�رقـم�،�املتعل

،�الــــذي�يحــــدد�كيفيــــات�تنظــــيم�املســــابقات�و�متحانــــات�والفحــــوص�امل�نيــــة��ــــ��املؤسســــات�2012أفر�ــــل� �25ــــ�� املـــــؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

��أســــاس�،�املتعلــــق�بمعــــاي����نتقــــاء��ــــ��املســــابقات�ع�ــــ2011أفر�ــــل�ســــنة��28املــــؤرخ��ــــ���07و�نــــاء�ع�ــــ��امل�شــــور�رقــــم���- 

  ���رتب�الوظيفة�العمومية،� الش�ادة�للتوظيف
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للســـيد�الـــوز�ر�لـــدى�الـــوز�ر��ول�امل�لـــف�بإصـــالح��2013د�ســـم����ســـنة��05املـــؤرخ��ـــ����151و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�رقـــم� - 

  والفحوص�امل�نية،��و�متحاناتا��دمة�العمومية،�املتعلق�بكيفيات�تنظيم�إجراء�املسابقات�

،�ال�ـــ��تحـــدد�كيفيـــات�تجســـيد�التـــداب���2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01مـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم�و�نـــاء�ع�ـــ��التعلي��- 

  العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،

،�املتضــمنة�تــرخيص�2019جــوان��23املؤرخــة��ــ����535نــاء�ع�ــ��مراســلة�ديــوان�الســيد�الــوز�ر��ول�رقــم�و �- 

  صب�ما���شاغر�للتوظيف،من�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضـــمن�توز�ـــع�املناصـــب�املاليـــة�الشـــاغرة�لســـنة�2019جو�ليـــة��09املـــؤرخ��ـــ���01و�نـــاء�ع�ـــ��املقـــرر�رقـــم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصــب�مــا���شــاغر��حســب��400،�املتضــمن�توز�ــع�2019جو�ليــة��25املــؤرخ��ــ����118نــاء�ع�ــ��املقــرر�رقــم�و �- 

تــــــب�وأنمــــــاط�التوظيــــــف�وال��قيــــــة�ع�ــــــ���دارة�املركز�ــــــة�واملــــــدير�ات�الوالئيــــــة�للشــــــؤون�الدي�يــــــة�و�وقــــــاف�الر 

  ،�2019عنوان�سنة�

- ر�ــرّ ــــــيقـــــــــ�-   
 

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ـــ��تحديـــد�كيفيـــات�فـــتح�املســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الشـــ�ادات��:املـــادة��و�ـــ��

لفائــدة��دارة�املركز�ــة��عنــوان�ير�ــة،��اتــب�مد:  رتبــة� الكتــاب��: لاللتحـاق��ســلك

  .2019سنة�
 

طبقـــا�للمقـــرر�) 04(بأر�عـــة�مناصـــب�ماليـــة�يحـــّدد�عـــدد�املناصـــب�املطلـــوب�شـــغل�ا�:  2املـــادة�� 

املشــــــــار�إليـــــــــھ�أعــــــــاله،�وطبقـــــــــا�للمقــــــــرر�رقـــــــــم��2019جو�ليـــــــــة��09املـــــــــؤرخ��ــــــــ���01رقــــــــم�

118/2019.  
 

للم���ـــــ��ن��اتـــــب�مدير�ـــــة��برتبـــــة�حـــــاق�تفـــــتح�املســـــابقة�ع�ـــــ��أســـــاس�الشـــــ�ادات�لاللت:  3املـــــادة�

   .ش�ادة�معادلة�ل�ا ا��ائز�ن��ع���ش�ادة��تق�������مانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�أو
 

ــ�ادات�أو�املــؤ�الت�املنصــوص�عل��ــا��ــ��املــادة�:  4املــادة�
ّ

املــذ�ورة�أعــاله،�يــتّم��3فضــال�عــن�الش

�ادات�ع���ضوء�املعاي����تيةانتقاء�امل�����ن����املسابقة�ع
ّ

:���أساس�الش  

  ت�ــــــــو�ن�امل���ــــــــ��مــــــــع�متطلبــــــــات�الرتبــــــــة�املــــــــراد��لتحــــــــاق���ــــــــا��شــــــــعبة�اختصــــــــاص مالئمــــــــة - 28

 ]:نقاط�5إ����0من�[
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  تطــــــــــــــــــــابق�تخصــــــــــــــــــــص�الشــــــــــــــــــــ�ادة�مــــــــــــــــــــع�متطلبــــــــــــــــــــات�الرتبــــــــــــــــــــة�املــــــــــــــــــــراد��لتحــــــــــــــــــــاق���ــــــــــــــــــــا� -1- 28

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[

 ،]نقاط�3إ����0من�[مسار�الدراسة�أو�الت�و�ن� -2- 28

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[الّت�و�ن�املكمل�للش�ادة�املطلو�ة����نفس�التخصص� - 29

شـاط�أو�طبيعـة�املنصـب� - 30
ّ
ا����ة�امل�نية�املك�سبة�من�قبل�امل��������الّتخصص�م�ما��ـان�قطـاع�ال�

 ]:نقاط�6إ����0من�[املذ�ور�

 ،]نقطت�ن�2إ����0من�[تار�خ�ا��صول�ع���الش�ادة� - 31

نقطـة�عـن��ـل��0.25و�تم�تنقيط�ا�ع���أسـاس�. لنظر�إ���تار�خ�فتح�املسابقةيتم�تحديد�أقدمية�الش�ادة�با

 .سنة،����حدود�نقطت�ن

 ]:نقاط�3إ����0من�[نتائج�املقابلة�مع���نة��نتقاء� - 32

 ،]نقطت�ن�2[القدرة�ع���التحليل�والت��يص��-5-1

  ،]نقطة�1[أو�املؤ�الت�ا��اصة/القدرات�و�-5-2
 

يـوم�عمـل،�ابتـداء��20ت����املسابقة�ع���أساس�الشـ�ادات�بــ�يحّدد�أجل�ال���يال �: 5املادة�

من�تار�خ�صدور�أول�إش�ار��لقرار�فتح�التوظيف����ش�ل�إعالن�توظيف�ع���مسـتوى�

الو�الــــــة�الوالئيــــــة�لل�شــــــغيل�والو�الــــــة�املحليــــــة�لل�شــــــغيل�ومقــــــر��دارة�املركز�ــــــة�لــــــوزارة�

  .الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�و����ل�م�ان�آخر�مناسب
 

ـــؤون�:  6ادة�املـــ
ّ

ـــ�ادات�بمقـــر�وزارة�الش
ّ

��ـــ��للمســـابقة�ع�ـــ��أســـاس�الش
ّ
ترســـل�أو�تـــودع�ملفـــات�ال�

شــــــــارع��4،�)املدير�ــــــــة�الفرعيــــــــة�للمســــــــتخدم�ن(مدير�ــــــــة�إدارة�الوســــــــائل�،الّدي�يــــــــة�و�وقاف

  : ا��زائر،�وال���يجب��أن�تتضّمن�الوثائق�الّتالية�–تيمقاد�حيدرة�

 طلب�خطي، -

 الوطنية،���ة�من�بطاقة�الّتعر�ف� -

 ���ة�من�املؤ�ل�أو�الش�ادة�املطلو�ة�مرفقة�بكشف�نقاط�مسار�الت�و�ن، -

 .بطاقة�معلومات�تم���من�طرف�امل���� -

،�قبل��عيي��م����رتبة�متصّرف�رئ�����استكمال�
ً
يتعّ�ن�ع���امل�����ن�املقبول�ن���ائيا

  : ملفا��م��دار�ة�ب�افة�الوثائق��خرى،�السيما

 ���تث�ت�وضعية�امل�����إزاء�ا��دمة�الوطنية،���ة�من�الوثيقة�ال -

 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،�1مستخرج� -
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 ،13ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)عامة�وصدر�ة(الش�ادات�الطبية -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

يجب�أن�تتضمن�ملفات�امل�����ن�النا���ن����املسابقات�ع���أساس�الش�ادة،�إضافة�إ���الوثائق�

  :�ورة�أعاله،�السيما�ع��املذ

ي�ب���أن�ت�ون�. ش�ادات�العمل�ال���تث�ت��قدمية�امل�نية�للم���������ختصاص -

�ذه�الش�ادات�مؤشر�عل��ا�من�طرف��يئة�الضمان��جتما��،�بال�سبة�لألقدمية�

  املك�سبة

 ���القطاع�ا��اص؛�

دماج�امل���ش�ادة�تث�ت�مدة�العمل�املؤدى�من�طرف�امل����،����إطار�ج�ازي��  -

 و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات،�مع�توضيح�املنصب�املشغول،�عند��قتضاء؛

أي�وثيقة�تث�ت�متا�عة�امل�����ت�و�نا�أع���من�مستوى�الش�ادة�املطلو�ة����التخصص،�عند� -

 �قتضاء؛

 . ش�ادة�ا��الة�العائلية�بال�سبة�للم�����ن�امل��وج�ن -
 

��ن�غ���املقبول�ن�للمشاركة����املسابقة�ع���أساس�الش�ادات،�بإم�ان�امل���:  7املادة�

تقديم�طعن�لدى�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�التعي�ن�ال���يجب�عل��ا�البت�����ذا�

عن�والّرد�ع���املعني�ن�قبل�خمسة�
ّ
أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء�) 5(الط

  .�ذه�املسابقة
 

ـــھ�و��شــــــــــــ�ســـــــــــــــــــــري�:  8املادة� ــــــار�خ�التــــــــــــوقيع�عليـــــــ   ر�مفعــــــول��ذا�القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء�من�تــــ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  إدارة�الوسائل�ر ــــــــمدي��     

  محمد�سعادو�������                
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة
 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف

2019جو�لية�25: مؤرخ����133: قـــرار�رقم  

ـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس��ختبارات�لاللتحـــاق�يتضمّ   

  رئ����إمام�أستاذ�: �ئمة�رتبة: �سلك

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�يتعلق�1966يونيو�سنة��02املوافق��1386صفر�عام��12مؤرخ�����145-66: بمقت����املرسوم�رقم -

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

  واملتمم،

�سنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99-90و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��- مارس

،�يتعلق��سلطة�التعي�ن،�وال�سي����داري،�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�1990

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

مايو�سنة��13املوافق���1415ة�عام�ذي�ا���13املؤرخ����132-95و�مقتضـى�املرسوم�التنفيـذي�رقـم��-

  ،�املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،1995

 -�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��411 - 08و�مقت��� ��� ��26املؤرخ �عام �ا���ة ��1429ذي �24املوافق

�2008د�سم�� �باإلد، �ا��اصة �لألسالك �املنتم�ن �باملوظف�ن �ا��اص ��سا��� �القانون �امل�لفة�املتضمن ارة

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

 -�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��194- 12و�مقتضـى ��� ��03املـؤرخ �عام �الثانية ��1433جمادى أفر�ل��25املوافق

،�املحدد�لكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�2012

  وإجرا��ا،

،�املحدد�إلطار�2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15وزاري�املؤرخ����و�مقت����القرار�ال�-

�امل�لفة� �باإلدارة �ا��اصة �لألسالك �املنتمية �بالرتب �لاللتحاق �امل�نية �و�متحانات �املسابقات تنظيم

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل،

،�املحدد�لقائمة�2016يوليو�سنة��20افق�املو �1437شوال�عام��15و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املؤرخ����-

�امل�نية،� �و�متحانات ��ختبارات �أساس �ع�� �املسابقات �إجراء �لتنظيم �املؤ�لة �العمومية املؤسسات

  لاللتحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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،��عدل�2017مايو�سنة��23املوافق��1438شعبان�عام��26و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

�امل�لفة� �باإلدارة �ا��اصة ��سالك ��عض ��� �وال��قية �للتوظيف �املطلو�ة �التخصصات �قائمة و�تمم

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

 -� �رقم �الوز�ر��ول �مراسلة �ع�� ��535و�ناء ��23املؤرخة �است�نا�ي�2019جوان �ترخيص �املتضمنة ،

  منصب�شاغر�للتوظيف،�400الستغالل�

�رقمو �- �املقرر �ع�� ����118ناء �25املؤرخ �توز�ع�2019جو�لية �شاغر�حسب�400املتضمن �ما�� منصب

الرتب�وأنماط�التوظيف�وال��قية�ع����دارة�املركز�ة�واملدير�ات�الوالئية�للشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

  ،�2019عنوان�سنة�
 

- ر ــــرّ ــــــيقـ�-   

��و�� ��ختبارات����دف�:املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� �ذا
لفائدة�مدير�ات�الشؤون�الدي�ية�إمام�أستاذ�رئ����،:  رتبة �ئمة: لاللتحاق��سلك

  ،2019و�وقاف��عنوان�سنة�

� �:2املادة �املطلوب�شغل�ا �املناصب �عدد �يحّدد �وثالث�ن �ماليا) 35(بخمس �للمقرر��منصبا طبقا
�سنة��2019/ 118رقم� �و�وقاف��عنوان �الدي�ية �الشؤون �مدير�ات �ع��  2019وتوزع

  ،)حسب�ا��دول�املرفق���ذا�القرار(

مـن�بـ�ن�امل���ـ��ن�إمام�أستاذ�رئ��ـ���: تفتح�املسابقة�ع���أساس��ختبار�لاللتحاق�برتبة: 3املادة�
ســـــالمية�أو�شـــــ�ادة�ا��ــــافظ�ن�للقـــــرآن�الكــــر�م��ـــــامال�وا��ــــائز�ن�ع�ـــــ��شـــــ�ادة�ماجســــت����ـــــ��العلــــوم�� 

�مامـة،�العقيـدة�ومقارنـة��ديـان،�الكتـاب�والسـنة،�: مع�ـ�ف�بمعادل��ـا��ـ��أحـد�التخصصـات�التاليـة
الــدعوة�والثقافــة��ســالمية،��ثــار�والفنــون��ســالمية،�اللغــة�العر�يــة�والدراســات�القرآنيــة،�التــار�خ�

  وا��ضارة��سالمية،�الفقھ�و�صول�،�الشر�عة�والقانون،

يوم�عمل،�ابتداء��20يحدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس��ختبارات�بـ�:4املادة�
  من�تار�خ�صدور�أول�اش�ار���ال��افة�املكتو�ة،

����لدى�مدير�ة�إدارة�الوسائل يرسل�أو�يودع�ملف:5ملادة
ّ
،�)املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن(ال�

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،�
ّ

ا��زائر،��–يمقاد�حيدرة�شارع�ت�4بوزارة�الش  

  :�شمل�امللف�الوثائق�الّتالية

  طلب�خطي�للمشاركة، -

 من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية،) 1(���ة� -

مــن�املؤ�ــل�أو�الشــ�ادة�املطلو�ــة،�ال�ــ��ت�ــون�مرفقــة�بكشــف�النقــاط�املتعلــق�) 1(��ــ�ة -
 باملسار�الدرا����أو�الت�و���،

 استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����، -

 دة�حفظ�القرآن�الكر�م�صا��ة�ملدة�س�ت�ن،ش�ا -



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

95 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

،�قبل��عيي��م�إتمام�امللف�بالوثائق��تية
ً
  :يتعّ�ن�ع���امل�����ن�املقبول�ن���ائيا

 ،���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����تجاه�ا��دمة�الوطنية - 
 السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول، من���يفة) 1(مستخرج� -

 ،13رقم��مستخرج�من�ش�ادة�امليالد - 

 ،)الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة( طب�تان�) 2(الش�ادتان -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

  أو�أرملة�ش�يد،�عند��قتضاء،) ة(ش�ادة�تث�ت�صفة�ابن� -

  : ما�ي�� �شتمل�املسابقة�ع��:6املادة�

  :اختبارات�كتابية�للقبول ��- أ- 

  ،02ساعات،�املعامل�) 03(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة��- -

  ،03ساعات،�املعامل�) 04(اختبار����الفقھ��سالمي�وقواعده�وأصولھ�املدة��- -

�املدة��- -  �النبوي�وعلوم�ما �القرآن�الكر�م�وتفس��ه�وا��ديث ساعات،�) 03(اختبار���
  ،02املعامل�

  :اختبار�الشفوي�للقبول�ال��ا�ي��- ب�- 

دقيقة�����20مدة�ال�تتعدى�(يتمثل����محادثة�مع���نة�حول�موضوع�ذي�عالقة�بال��نامج��-
  ،)01(املعامل�

،)الكتابية�والشفو�ة�(يق����صاح��ا�بال�سبة���ميع��ختبارات���5/20ل�نقطة�تقل�عن��-  

� ��ختبارات،�:7املادة �أساس �ع�� �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

�لدى�الّسلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�ال���يج �طعن �البت�����ذا�تقديم ب�عل��ا

� �خمسة �قبل �املعني�ن �ع�� �والرد �إجراء�) 5(الطعن �تار�خ �من ��قل �ع�� �عمل أيام

  .�ذه�املسابقة

� �ال�شرة� :8املادة �و��شر��� �عليھ �التوقيع �تار�خ �من �القرار�ابتداء ��ذا �مفعول �سري

  .الرسمية�لوزارة�الشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقــــاف

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو����������������                                  
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 ا��ــــــــــدول�امل��ــــــــق

 

  مالحظات  رئ���� أستاذ إمام  ةـــــــــــالوالي  الرقم

   1 الشلف  01

   2 أم�البوا��  02

   1 باتنة  03

   1 بجاية  04

   1 �سكرة  05

   1 البليـدة  06

   1 البو�رة  07

   1 ت�سـة  08

   1 تلمسان  09

   1 تيارت  10

   2 ا��زائر  11

   1 ا��لفة  12

   1 جيجـل  13

   1 سطيـف  14

   2 سعيـدة  15

   2 سكيكـدة  16

   1 سيدي�بلعباس  17

   1 عنابـة  18

   1 قاملـة  19

   1 قسنطينة  20

   2 املدية  21
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   1 مستغانم  22

   1 نو�را  23

   1 البيض  24

   1 بومرداس  25

   1 ت�سمسيلت  26

   2 الوادي  27

   1 خ�شلة  28

   1  تموش�ت ع�ن  29

   35  املجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

98 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
  

 2019جو�لية��25: رخ����مؤ � 134:قـــرار�رقم�

ـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس��ختبارات�لاللتحـــاق�يتضمّ   
 مرشدة�دي�ية�رئ�سية: الدي�يات�رتبة املرشدات: �سلك

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

 إن�وز�ر�الش

،�يتعلــــق�1966يونيــــو�ســــنة��02املوافــــق��1386صــــفر�عــــام��12مــــؤرخ��ــــ���145- 66: بمقت�ــــ���املرســــوم�رقــــم - 

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

مــــــــــارس�ســـــــــــنة��27املوافــــــــــق��1410املــــــــــؤرخ��ــــــــــ��أول�رمضــــــــــان�عــــــــــام��99- 90بمقت�ــــــــــ���املرســــــــــوم�التنفيــــــــــذي�رقــــــــــم�و�- 

ركز�ــــــــــــة�والواليــــــــــــات�،�يتعلــــــــــــق��ســــــــــــلطة�التعيــــــــــــ�ن،�وال�ســــــــــــي����داري،�بال�ســــــــــــبة�للمــــــــــــوظف�ن�وأعــــــــــــوان��دارة�امل1990

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

،�1995مــــايو�ســــنة��13املوافــــق����1415ذي�ا���ــــة�عــــام��13املــــؤرخ��ــــ��132- 95و�مقتضـــــى�املرســــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

�24املوافــــــــــــق��1429ذي�ا���ــــــــــــة�عــــــــــــام�26املــــــــــــؤرخ��ــــــــــــ���411 - 08و�مقت�ــــــــــــ���املرســــــــــــوم�التنفيــــــــــــذي�رقــــــــــــم��- 

،�املتضـــمن�القـــانون��سا�ـــ���ا��ـــاص�بــاملوظف�ن�املنتمـــ�ن�لألســـالك�ا��اصـــة�بـــاإلدارة�امل�لفـــة�2008د�ســم��

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

،�2012 أفر�ــل�25املوافــق��1433جمـادى�الثانيــة�عـام��03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرســوم�التنفيـذي�رقــم��- 

  املحدد�لكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

املحـــــدد�إلطــــــار�تنظــــــيم��2016يوليــــــو�ســــــنة��20املوافـــــق��1437شـــــوال�عــــــام��15و�مقت�ـــــ���القــــــرار�الـــــوزاري�املــــــؤرخ��ــــــ���- 

يــــــة�لألســــــالك�ا��اصــــــة�بــــــاإلدارة�امل�لفــــــة�بالشــــــؤون�الدي�يــــــة�املســــــابقات�و�متحانــــــات�امل�نيــــــة�لاللتحــــــاق�بالرتــــــب�املنتم

  و�وقاف،�املعدل،

املحــدد�لقائمــة��2016يوليــو�ســنة��20املوافــق��1437شــوال�عــام��15و�نــاء�ع�ــ��القــرار�الــوزاري�املــؤرخ��ــ��-

املؤسســــات�العموميـــــة�املؤ�لــــة�لتنظـــــيم�إجـــــراء�املســــابقات�ع�ـــــ��أســـــاس��ختبــــارات�و�متحانـــــات�امل�نيـــــة،�

  تحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،لالل

،��عـدل�2017مـايو�سـنة��23املوافـق��1438شعبان�عـام��26و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

فـــــة�و�ـــــتمم�قائمـــــة�التخصصـــــات�املطلو�ـــــة�للتوظيـــــف�وال��قيـــــة��ـــــ���عـــــض��ســـــالك�ا��اصـــــة�بـــــاإلدارة�امل�ل

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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،�املتضــــــمنة�تــــــرخيص�اســــــت�نا�ي�2019جــــــوان��23املؤرخــــــة��535و�نــــــاء�ع�ــــــ��مراســــــلة�الــــــوز�ر��ول�رقــــــم�-

  منصب�شاغر�للتوظيف،�400الستغالل�

�و �- �رقم �املقرر �ع�� ����118ناء �25املؤرخ �توز�ع�2019جو�لية �شاغر�حسب�400املتضمن �ما�� منصب

قية�ع����دارة�املركز�ة�واملدير�ات�الوالئية�للشؤون�الدي�ية�و�وقاف�الرتب�وأنماط�التوظيف�وال�� 

  ،�2019عنوان�سنة�

 

- ر ـرّ ــــــــيقـــ�-   

��و�� ��ختبارات��:املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف
��سلك �الدي�يات: لاللتحاق �رئ�سية،:  رتبة املرشدات �دي�ية �ممرشدة دير�ات�لفائدة

  ،2019الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��عنوان�سنة�

 118طبقا�للمقرر�رقم� مناصب�مالية) 10(يحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا��عشرة:2املادة�
�ع�� 2019/ ��وتوزع �سنة ��عنوان �و�وقاف �الدي�ية �الشؤون حسب�( 2019مدير�ات

  ،)ا��دول�املرفق���ذا�القرار

� �: 3املادة �ع�� �املسابقة �برتبةتفتح ��ختبار�لاللتحاق �ب�ن�: أساس �من �رئ�سة �دي�ية مرشدة
�العلوم� �ماجست����� �ش�ادة �ع�� ��امال�وا��ائزات �الكر�م �للقرآن �ا��افظات امل����ات

�التالية �التخصصات �أحد ��� �بمعادل��ا �مع��ف �أو�ش�ادة �العقيدة�: �سالمية �رشاد،
�سالمية،��ثار�والفنون��سالمية،��ومقارنة��ديان،�الكتاب�والسنة،�الدعوة�والثقافة

�،� �و�صول �الفقھ ��سالمية، �وحضارة �التار�خ �القرآنية، �والدراسات �العر�ية اللغة
  الشر�عة�والقانون،

يوم�عمل،�ابتداء��20يحدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس��ختبارات�بـ�:4املادة�
  ة،���ال��افة�املكتو��إش�ار من�تار�خ�صدور�أول�

� �ملف:5املادة �يودع �أو �الوسائل يرسل �إدارة �مدير�ة �لدى ���
ّ
�الفرعية�(ال� املدير�ة

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،�)للمستخدم�ن
ّ

  ا��زائر،��–شارع�تيمقاد�حيدرة��4،�بوزارة�الش

  :�شمل�امللف�الوثائق�الّتالية

  طلب�خطي�للمشاركة، -

 من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية،) 1(���ة� -

�ــل�أو�الشــ�ادة�املطلو�ــة،�ال�ــ��ت�ــون�مرفقــة�بكشــف�النقــاط�املتعلــق�مــن�املؤ ) 1(��ــ�ة -
 الت�و���،�الدرا����أو باملسار�

 استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����، -

 ش�ادة�حفظ�القرآن�الكر�م�صا��ة�ملدة�س�ت�ن، -

،�قبل��عيي��م�إتمام�امللف�بالوثائق��تية
ً
: يتعّ�ن�ع���امل�����ن�املقبول�ن���ائيا  
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 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،) 1(ستخرج�م -

 ،13مستخرج�من�ش�ادة�امليالد�رقم� - 

 ،)الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة( طب�تان�) 2(الش�ادتان -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

  أو�أرملة�ش�يد،�عند��قتضاء،) ة(ش�ادة�تث�ت�صفة�ابن� -

  : �شتمل�املسابقة�ع���ماي��:6املادة�

  :رات�كتابية�للقبول اختبا��- أ- 

  ،02ساعات،�املعامل�) 03(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة��-
  ،03ساعات،�املعامل�) 04(اختبار����الفقھ��سالمي�وقواعده�وأصولھ�املدة��-
  ،02ساعات،�املعامل�) 03(اختبار����القرآن�الكر�م�وتفس��ه�وا��ديث�النبوي�وعلوم�ما�املدة� -

  :للقبول�ال��ا�ي�اختبار�الشفوي ��- ب�- 

دقيقة�����20مدة�ال�تتعدى�(يتمثل����محادثة�مع���نة�حول�موضوع�ذي�عالقة�بال��نامج��-
  ،)01(املعامل�

،)الكتابية�والشفو�ة�(يق����صاح��ا�بال�سبة���ميع��ختبارات���5/20ل�نقطة�تقل�عن��-  

� �ع�:7املادة �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن ��ختبارات،�بإم�ان �أساس �

�البت�����ذا� �لدى�الّسلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�ال���يجب�عل��ا �طعن تقديم

� �خمسة �قبل �املعني�ن �ع�� �والرد �إجراء�) 5(الطعن �تار�خ �من ��قل �ع�� �عمل أيام

  .�ذه�املسابقة

� �ال�شرة�:8املادة �و��شر��� �عليھ �التوقيع �تار�خ �من �القرار�ابتداء ��ذا �مفعول �سري

  .لرسمية�لوزارة�الشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقــــافا

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

       محمد�سعادو��                                       
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  ا��ــــــــــــــــدول�امل��ـــــــــــــــــــق

 الحظاتم مرشدة�دي�ية�رئ�سية الوالية الرقم

   1 أدرار 1

   1 باتنة 2

   1 البليـدة 3

   1 ا��زائر 4

   1 جيجـل 5

   1 سطيـف 6

   1 سكيكـدة 7

   1 عنابـة 8

   1 قسنطينة 9

   1 و�ران 10

  10  املجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف�وزارة  

 2019جو�لية��25: مؤرخ�����136  :قـــرار�رقم�

 ن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس��ختبارات�لاللتحـــاق�يتضمّ 

 إمام�أستاذ�: �ئمة�رتبة: �سلك

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�يتعلق�1966يونيو�سنة��02املوافق��1386صفر�عام��12مؤرخ�����145-66: بمقت����املرسوم�رقم -

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

  واملتمم،

�سنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99-90و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��- مارس

بة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�،�يتعلق��سلطة�التعي�ن،�وال�سي����داري،�بال�س1990

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

مايو�سنة��13املوافق����1415ذي�ا���ة�عام��13املؤرخ����132-95و�مقتضـى�املرسوم�التنفيـذي�رقـم��-

  ،�املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،1995

�و�مق�- �رقم �التنفيذي �املرسوم ��411 -08ت��� ��� �26املؤرخ �عام �ا���ة ��1429ذي �24املوافق

،�املتضمن�القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�2008د�سم��

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

أفر�ل��25املوافق��1433نية�عام�جمادى�الثا�03املـؤرخ�����194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقم��-

�و�دارات�2012 �املؤسسات ��� �امل�نية �والفحوص �و�متحانات �املسابقات �تنظيم �لكيفيات �املحدد ،

  العمومية�وإجرا��ا،

املحدد�إلطار�تنظيم��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15و�مقت����القرار�الوزاري�املؤرخ�����- 

مل�نية�لاللتحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�املسابقات�و�متحانات�ا

  و�وقاف،�املعدل،

املحدد�لقائمة��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املؤرخ����-

��ختبا �أساس �ع�� �املسابقات �إجراء �لتنظيم �املؤ�لة �العمومية �امل�نية،�املؤسسات �و�متحانات رات

  لاللتحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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،��عدل�2017مايو�سنة��23املوافق��1438شعبان�عام��26و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

� ��عض ��� �وال��قية �للتوظيف �املطلو�ة �التخصصات �قائمة �امل�لفة�و�تمم �باإلدارة �ا��اصة �سالك

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

- � �رقم �الوز�ر��ول �مراسلة �ع�� ��535و�ناء ��23املؤرخة �است�نا�ي�2019جوان �ترخيص �املتضمنة ،

  منصب�شاغر�للتوظيف،�400الستغالل�

�و �- �رقم �املقرر �ع�� ����118ناء �25املؤرخ �توز�ع�2019جو�لية �شاغر�400املتضمن �ما�� حسب�منصب

الرتب�وأنماط�التوظيف�وال��قية�ع����دارة�املركز�ة�واملدير�ات�الوالئية�للشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

  ،�2019عنوان�سنة�

  - ر ــرّ ــــــيقـــ�- 

��و�� ��ختبارات��:املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف
لفائدة�مدير�ات�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�إمام�أستاذ،: رتبة �ئمة: لاللتحاق��سلك

  ،�2019عنوان�سنة�

� �ماليا)253(بمائت�ن�وثالث�وخمس�نيحّدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�:2املادة طبقا� منصبا
وتوزع�ع���مدير�ات�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��عنوان�سنة��2019/ 118للمقرر�رقم�

  ،)حسب�ا��دول�املرفق���ذا�القرار( 2019

�املاد �برتبة:3ة ��ختبار�لاللتحاق �أساس �ع�� �املسابقة �امل�����ن�: تفتح �ب�ن �من �أستاذ إمام
��سالمية �العلوم ��� �الل�سا�س �ش�ادة �ع�� ��امال�وا��ائز�ن �الكر�م �للقرآن   ا��افظ�ن

�التالية �التخصصات �أحد ��� �بمعادل��ا �مع��ف �ومقارنة�: أو�ش�ادة �العقيدة �مامة،
�والسنة، �الكتاب �اللغة���ديان، ��ثار�والفنون��سالمية، �والثقافة��سالمية، الدعوة

�الشر�عة� �و�صول�، �الفقھ �وا��ضارة��سالمية، �التار�خ �القرآنية، �والدراسات العر�ية
  والقانون،

يوم�عمل،�ابتداء��20يحدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس��ختبارات�بـ�:4املادة�
  ���ال��افة�املكتو�ة، إش�ارمن�تار�خ�صدور�أول�

�ملف:5املادة �يودع �أو �الوسائل يرسل �إدارة �مدير�ة �لدى ���
ّ
�الفرعية�(ال� املدير�ة

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،�)للمستخدم�ن
ّ

  ا��زائر،��–شارع�تيمقاد�حيدرة��4،�بوزارة�الش

  :�شمل�امللف�الوثائق�الّتالية

  طلب�خطي�للمشاركة، -

 ،من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية) 1(���ة� -

مــن�املؤ�ــل�أو�الشــ�ادة�املطلو�ــة،�ال�ــ��ت�ــون�مرفقــة�بكشــف�النقــاط�املتعلــق�) 1(��ــ�ة -
 باملسار�الدرا����أو�الت�و���،
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 استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����، -

 ش�ادة�حفظ�القرآن�الكر�م�صا��ة�ملدة�س�ت�ن، -

،�قبل��عيي��م�إ             
ً
  : تمام�امللف�بالوثائق��تيةيتعّ�ن�ع���امل�����ن�املقبول�ن���ائيا

 ���ة�من�الوثيقة�ال���تث�ت�وضعية�امل�����تجاه�ا��دمة�الوطنية، -
 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،) 1(مستخرج� -

 ،13مستخرج�من�ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة( طب�تان�) 2(الش�ادتان -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

  أو�أرملة�ش�يد،�عند��قتضاء،) ة(ث�ت�صفة�ابن�ش�ادة�ت -

  : �شتمل�املسابقة�ع���ماي��:6املادة�

  :اختبارات�كتابية�للقبول ��- أ- 

  ،02ساعات،�املعامل�) 03(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة��-
  ،03ساعات،�املعامل�) 04(اختبار����الفقھ��سالمي�وقواعده�وأصولھ�املدة��-
  ،02ساعات،�املعامل�) 03(آن�الكر�م�وتفس��ه�وا��ديث�النبوي�وعلوم�ما�املدة�اختبار����القر  -

  :اختبار�الشفوي�للقبول�ال��ا�ي��- ب�- 

دقيقة�����20مدة�ال�تتعدى�(يتمثل����محادثة�مع���نة�حول�موضوع�ذي�عالقة�بال��نامج��-
  ،)01(املعامل�

  ،)الكتابية�والشفو�ة�(بارات�يق����صاح��ا�بال�سبة���ميع��خت��5/20ل�نقطة�تقل�عن��-

� ��ختبارات،�:7املادة �أساس �ع�� �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

�البت�����ذا� �لدى�الّسلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�ال���يجب�عل��ا �طعن تقديم

� �خمسة �قبل �املعني�ن �ع�� �والرد �إجراء�) 5(الطعن �تار�خ �من ��قل �ع�� �عمل أيام

  .�ذه�املسابقة

�ســـــري�مفعـــــول��ـــــذا�القـــــرار�ابتـــــداء�مـــــن�تـــــار�خ�التوقيـــــع�عليـــــھ�و��شـــــر��ـــــ��ال�شـــــرة�:8املـــــادة�

  الرسمية�لوزارة�الشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقــــاف

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

    د�سعادومحم                                                
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  ا��ـــدول�امل��ـــــق

  املالحظات إمام�أستاذ� ةــــــــــــالوالي  الرقم

   10 أدرار  01

   10 الشلف  02

   8 �غواط  03

   10 باتنة  04

   16 بجاية  05

   7 �سكرة  06

   4 �شار  07

   8 البليـدة  08

   13 البو�رة  09

   4 ت�سـة  10

   10 تلمسان  11

   1 تيارت  12

   1 �ي�وزوت�  13

   4 ا��زائر  14

   8 ا��لفة  15

   12 جيجـل  16

   14 سطيـف  17

   2 سعيـدة  18

   2 سكيكـدة  19

   2 سيدي�بلعباس  20

   3 عنابـة  21

   2 قاملـة  22
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   10 قسنطينة  23

   12 املدية  24

   7 مستغانم  25

   12 معسكر  26

   7 و�ران  27

   2 البيض  28

   2 إل��ي   29

   5 �جبرج�بوعر�ر   30

   4 بومرداس  31

   6 الطارف  32

   3 ت�سمسيلت  33

   8 الوادي  34

   4 خ�شلة  35

   3 سوق�أ�راس  36

   4 ع�ن�الدف��  37

   3 النعـامـة  38

   1 غردايــــة  39

   9 غل��ان  40

   253 وعـــــــــاملجم
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

  وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
  

2019جو�لية��25: مؤرخ�����135 :قـــرار�رقم�  

ـن�فتـح��مسـابقـة�ع���أســاس��ختبارات�لاللتحـــاق�يتضمّ   

 .مرشدة�دي�ية: الدي�يات���رتبة املرشدات: �سلك

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

�رقم -  �املرسوم ��145- 66: بمقت��� ��� � 12مؤرخ ��1386صفر�عام ��02املوافق �يتعلق�1966يونيو�سنة ،

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

،�يتعلق�1990مارس�سنة��27املوافق��1410املؤرخ����أول�رمضان�عام��99- 90بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�و�- 

�و  �التعي�ن، �واملؤسسات��سلطة �والبلديات �والواليات �املركز�ة ��دارة �وأعوان �للموظف�ن �بال�سبة ال�سي����داري،

  العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

،�1995مايو�سنة��13املوافق����1415ذي�ا���ة�عام��13املؤرخ����132- 95و�مقتـضى�املرسوم�التنفـيذي�رـقم��- 

  دارات�العمومية،املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و� 

 -�� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��411 - 08و�مقت��� ��� �26املؤرخ �عام �ا���ة ��1429ذي �24املوافق

،�املتضمن�القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�2008د�سم��

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

 -�� �رقم �التنفيذي �املرسوم �امل�194- 12و�مقتضـى ��� ��03ـؤرخ �عام �الثانية ��1433جمادى  أفر�ل�25املوافق

املحدد�لكيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�،�2012

  وإجرا��ا،

 -�� ��� �املؤرخ �القرار�الوزاري ��15و�مقت��� �عام ��1437شوال ��20املوافق �إلطار�تنظيم��2016يوليو�سنة املحدد

�الدي�ية�ا �بالشؤون �امل�لفة �باإلدارة �ا��اصة �لألسالك �املنتمية �بالرتب �لاللتحاق �امل�نية �و�متحانات ملسابقات

  و�وقاف،�املعدل،�

املحدد�لقائمة��2016يوليو�سنة��20املوافق��1437شوال�عام��15و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املؤرخ����-

�امل �إجراء �لتنظيم �املؤ�لة �العمومية �امل�نية،�املؤسسات �و�متحانات ��ختبارات �أساس �ع�� سابقات

  لاللتحاق�بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
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،��عدل�2017مايو�سنة��23املوافق��1438شعبان�عام��26و�ناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

�ل �املطلو�ة �التخصصات �قائمة �امل�لفة�و�تمم �باإلدارة �ا��اصة ��سالك ��عض ��� �وال��قية لتوظيف

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

-� �رقم �الوز�ر��ول �مراسلة �ع�� ��535و�ناء ��23املؤرخة �است�نا�ي�2019جوان �ترخيص �املتضمنة ،

  منصب�شاغر�للتوظيف،�400الستغالل�

منصب�ما���شاغر�حسب�400توز�ع�املتضمن�2019جو�لية�25املؤرخ�����118و�ناء�ع���املقرر�رقم� -

الرتب�وأنماط�التوظيف�وال��قية�ع����دارة�املركز�ة�واملدير�ات�الوالئية�للشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

  ،�2019عنوان�سنة�

 

- ر ــرّ ــــــيقـــ�-   

��و�� ��ختبارات� :املادة �أساس �ع�� �املسابقة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��دف
لفائدة�مدير�ات�الشؤون��مرشدة�دي�ية،:  رتبة املرشدات�الدي�يات :لاللتحاق��سلك

  ،2019الدي�ية�و�وقاف��عنوان�سنة�

� � :2املادة �شغل�ا �املطلوب �املناصب �عدد �وست�نيحّدد �ماليا) 64(بأر�ع طبقا�للمقرر� منصبا
�سنة��2019/ 118رقم� �و�وقاف��عنوان �الدي�ية �الشؤون �مدير�ات �ع��  2019وتوزع

  ،)�دول�املرفق���ذا�القرارحسب�ا�(

من�ب�ن�امل����ات���مرشدة�دي�ية: تفتح�املسابقة�ع���أساس��ختبار�لاللتحاق�برتبة :3املادة�
��سالمية �العلوم ��� �ل�سا�س �ش�ادة �ع�� ��امال�وا��ائزات �الكر�م �للقرآن   ا��افظات

�التالية� �التخصصات �أحد ��� �بمعادل��ا �مع��ف �العقيد: أو�ش�ادة �ومقارنة��رشاد، ة
�اللغة� ��ثار�والفنون��سالمية، �والثقافة��سالمية، �والسنة،�الدعوة �الكتاب �ديان،
�الشر�عة� �و�صول�، �الفقھ �وا��ضارة��سالمية، �التار�خ �القرآنية، �والدراسات العر�ية

  والقانون،

ل،�ابتداء�يوم�عم�20يحدد�أجل�ال���يالت����املسابقة�ع���أساس��ختبارات�بـ��:4املادة�
  ���ال��افة�املكتو�ة،�إش�ار من�تار�خ�صدور�أول�

� �ملف:5املادة �يودع �أو �الوسائل يرسل �إدارة �مدير�ة �لدى ���
ّ
�الفرعية�(ال� املدير�ة

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،�)للمستخدم�ن
ّ

ا��زائر،��–شارع�تيمقاد�حيدرة��4،�بوزارة�الش  

  :�شمل�امللف�الوثائق�الّتالية

  طلب�خطي�للمشاركة، -

 من�بطاقة�الّتعر�ف�الوطنية،) 1(���ة� -
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مــن�املؤ�ــل�أو�الشــ�ادة�املطلو�ــة،�ال�ــ��ت�ــون�مرفقــة�بكشــف�النقــاط�املتعلــق�) 1(��ــ�ة -
 باملسار�الدرا����أو�الت�و���،

 استمارة�معلومات�يتم�ملؤ�ا�من�طرف�امل����، -

 ش�ادة�حفظ�القرآن�الكر�م�صا��ة�ملدة�س�ت�ن، -

،�قبل��عيي�يتعّ�ن�ع���امل����             
ً
  :�م�إتمام�امللف�بالوثائق��تية�ن�املقبول�ن���ائيا

 من���يفة�السوابق�العدلية،�سار�ة�املفعول،) 1(مستخرج� -
 ،13مستخرج�من�ش�ادة�امليالد�رقم� -

 ،)الطب�العام�وطب��مراض�الصدر�ة( طب�تان�) 2(الش�ادتان -

 .شمس�تان) 2(صورتان� -

  يد،�عند��قتضاء،أو�أرملة�ش�) ة(ش�ادة�تث�ت�صفة�ابن� -

  : ما�ي�� �شتمل�املسابقة�ع��:6املادة�

  :اختبارات�كتابية�للقبول ��- أ- 

  ،02ساعات،�املعامل�) 03(اختبار����الثقافة�العامة،�املدة��-

  ،03ساعات،�املعامل�) 04(اختبار����الفقھ��سالمي�وقواعده�وأصولھ�املدة��-

،02ساعات،�املعامل�) 03(النبوي�وعلوم�ما�املدة�ث�اختبار����القرآن�الكر�م�وتفس��ه�وا��دي�-  

  :اختبار�الشفوي�للقبول�ال��ا�ي��- ب- 

دقيقة�����20مدة�ال�تتعدى�(يتمثل����محادثة�مع���نة�حول�موضوع�ذي�عالقة�بال��نامج��-
  ،)01(املعامل�

،)الكتابية�والشفو�ة�(يق����صاح��ا�بال�سبة���ميع��ختبارات���5/20ل�نقطة�تقل�عن��-  

� ��ختبارات،�: 7املادة �أساس �ع�� �املسابقة ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

�البت�����ذا� �لدى�الّسلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�ال���يجب�عل��ا �طعن تقديم

� �خمسة �قبل �املعني�ن �ع�� �والرد �إجراء�) 5(الطعن �تار�خ �من ��قل �ع�� �عمل أيام

  .�ذه�املسابقة

� �ال�شرة��س :8املادة �و��شر��� �عليھ �التوقيع �تار�خ �من �القرار�ابتداء ��ذا �مفعول ري

  .الرسمية�لوزارة�الشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقــــاف

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو��                                       
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  ــــقا��ـــــــدول�امل��ـــــ

  املالحظات مرشدة�دي�ية الوالية  الرقم  

   2 الشلف  01

   2 �غواط  02

   1 أم�البوا��  03

   1 �سكرة  04

   2 �شار  05

   2 البليـدة  06

   1 البو�رة  07

   2 ت�سـة  08

   1 تلمسان  09

   1 تيارت  10

   1 ا��لفة  11

   1 جيجـل  12

   3 سطيـف  13

   3 سيدي�بلعباس  15

   4  عنابة  16
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   2 قاملة  17

   3 قسنطينة  18

   2 قسنطينة  19

   2 مستغانم  20

   2 املسيلة  21

   1 معسكر  22

   1 ورقلة  23

   3 و�ران  24

   1 البيض  25

   2 برج�بوعر�ر�ج  26

   1 بومرداس  27

   2 الطارف  28

   1 ت�سمسيلت  29

   2 الوادي  30

   2 خ�شلة  31

   1 سوق�أ�راس  32

   1 ع�ن�الدف��  33
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   1 النعامة  34

   2 ع�ن�تموش�ت  35

   1 غرداية  36

   2 غل��ان  37

    64  املجمـــــــــــــوع
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019جو�لية��29: مؤرخ����143: قـــرار�رقم�  

  املتصرف�ن�: ـاق��سلكيتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحــ

  مس�شار متصرف: رتبــــة
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�1966يونيـو�سـنة��02املوافـق��1386صـفر�عـام��12مـؤرخ��ـ���145- 66: بمقت����املرسوم�رقـم - 

واملتعلــــــق�بتحر�ــــــر�و�شــــــر��عــــــض�القــــــرارات�ذات�الطــــــا�ع�التنظي�ــــــ��أو�الفــــــردي�ال�ــــــ����ــــــم�وضــــــعية�

  واملتمم،املوظف�ن،�املعدل�

مـــارس�ســـنة��27املوافـــق��1410املـــؤرخ��ـــ��أول�رمضـــان�عـــام��99- 90و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

بال�ســبة�للمــوظف�ن�وأعــوان��دارة�املركز�ــة�والواليــات� ،�املتعلــق��ســلطة�التعيــ�ن�وال�ســي����داري 1990

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

مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95وم�التنفيــــذي�رقــــم�و�مقتضــــى�املرســـ�- 

  ،�املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،1995

،�2008ينــاير�ســنة��19املوافـق��1429محــرم�عــام��11املــؤرخ��ـ���04- 08و�مقت�ـ���املرســوم�التنفيـذي�رقــم��- 

ص�بــــاملوظف�ن�املنتمــــ�ن�لألســــالك�املشــــ��كة������ــــ��املؤسســــات�و�دارات�املتضــــمن�القــــانون��سا�ــــ���ا��ــــا

  العمومية،�املعدل�واملتمم،

أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ـ���194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقـم��- 

ؤسســـــات�،�الـــــذي�يحـــــدد��كيفيـــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانـــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ـــــ��امل2012

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
،�املتعل

،�الـــــذي�يحـــــدد�كيفيــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانـــــات�2012أفر�ــــل���25ـــــ�� املــــــؤرخ��194- 12رقــــم�

  وإجرا��ا،�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية
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،ال�ـ��تحـدد�كيفيـات�تنظـيم�املسـابقات�2008أوت��2املؤرخة��ـ���38و�ناء�ع���التعليمة�رقم��-

ـــات ـــة�وال�ــــــ�امج�املتعلقــــــة���ــــــا��و�ختبــــــارات و�متحانـــ بمختلــــــف�رتــــــب��ســــــالك��لاللتحــــــاقامل�نيـــ

  املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

ــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة��- ،�ال�ـــ��تحــــدد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ���01رقـــم�و�نـ

  كيفيات�تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

،�الذي�يحدد�قائمة�مراكز��متحان�2011فيفري�سنة��07املؤرخ�����02بناء�ع���امل�شور�رقم�و- 

�لاللت �امل�نية �و�متحانات �املسابقات �لتنظيم �املش��كةاملؤ�لة �باألسالك �املؤسسات� حاق ��

 و�دارات�العمومية،

�و �-  �رقم �الوز�ر��ول �السيد �ديوان �مراسلة �ع�� ���535ناء ��� ��23املؤرخة ،�2019جوان

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ياملتضمنة�ترخيص�

 -�� �رقم �املقرر �ع�� ��01و�ناء ��� ��09املؤرخ �توز�2019جو�لية �املتضمن �املالية�، �املناصب ع

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019الشاغرة�لسنة�

منصب�ما����400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�الوالئية� �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط �الرتب �حسب شاغر�

  ،2019وقاف��عنوان�سنة�للشؤون�الدي�ية�و� 

  :ر�مايأ�ييقـــــــــــرّ �    

ــــ� ـــــاق��ســــلك�:املــــادة��و� ــان�م�ــــ��لاللتحـــ ـــات�فــــتح�امتحــ ـــ��تحديــــد�كيفيـ �:��ــــدف��ــــذا�القــــرار�إ�ـ

  .2019،�لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�سنة�متصرف�مس�شار: رتبةاملتصرف�ن�
  

�للمقرر�) 1(بمنصب�ما���واحد�غل�ا�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�ش :2املــــــــــــادة� رقم�طبقا

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ�����01  
 

ــــــــامل ــــــ للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة� متصرف�مس�شاربرتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3 ادةـ

.ات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفةسنو ) 7(متصرف�رئ�����الذين�يث�تون�سبعة  
 

� �عشر��:4املادة �بخمسة �امل�� ��متحان ��� �ال���يالت �أجل �) 15(يحّدد �عمل   ابتداءيوما

  .من�تار�خ��لصاق����أماكن�العمل�
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  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .2ساعات،�املعامل�) 3(���الثقافة�العامة،�املدة�ثالث��اختبار  -

 .3ساعات،�املعامل�) 4(،�املدة�أر�ع�اقتصادي���موضوع�قانو�ي،�إداري�أو��اختبار  -

 .3ساعات،��املعامل�) 3(���التحر�ر��داري،�املدة�ثالث��اختبار  -

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�   
 

� ��: 6املادة �للمشاركة �غ���املقبول�ن �للم�����ن �لدى�يمكن �طعن �تقديم �امل��، ��متحان �

عن�والّرد�ع���
ّ
�الط �الّبت�����ذا السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا

.أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(املعني�ن�قبل�خمسة�  
  

� �القــــــــــ :7املــــــــادة ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــري �عليــــــــــھ �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من   ـــرار�ابــــــــــــتداء

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  ام�ـــــــــــــن�العـــــــــــ�مي                        

  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــرضوان�مع      
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019جو�لية��25: مؤرخ����125: قـــرار�رقم�  

وكالء��وقاف��: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك  

وكيل�أوقاف�رئ����: رتبــــة  
 

ؤون�الّد 
ّ

  ي�ية�و�وقاف،إن�وز�ر�الش

،�واملتعلــــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

،�املتعلــق�1990مــارس�ســنة��27املوافــق��1410ن�عــام�املــؤرخ��ــ��أول�رمضــا�99- 90و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم��- 

�ســــــلطة�التعيـــــــ�ن�وال�ســـــــي����داري،�بال�ســــــبة�للمـــــــوظف�ن�وأعـــــــوان��دارة�املركز�ــــــة�والواليـــــــات�والبلـــــــديات�واملؤسســـــــات�

  العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلــق�1995مــايو�ســنة��13 املوافــق�1415ذي�ا���ــة�عــام��13املــؤرخ��ــ���132- 95و�مقتضـــى�املرســوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�2008د�ســـم���ســـنة��24املوافـــق� 1429ذي�ا���ـــة�عـــام��26املـــؤرخ��ـــ���411- 08و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

 شؤون�الدي�ية�و�وقاف،املتضمن�القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بال

،�الــذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��- 

  يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013ؤرخة����امل�01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12،�املتعل

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�املحدد�إلطار��تنظيم�املسابقات�2016يوليو�سنة� 20املوافق��1437شوال�عام��15بناء�ع���القرار�املؤرخ����و- 

 بالرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،�لاللتحاقامل�نية��و�متحانات
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،��عدل�و�تمم�2017مايو�سنة��23املوافق��1438شعبان�عام��26بناء�ع���القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����-

تخصصات�املطلو�ة�للتوظيف�وال��قية�����عض��سالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�قائمة�ال

  و�وقاف،

،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 نماط�التوظيف�وال��قية،وتخصيص�ا�ملختلف�أ�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

  ،�2019عنوان�سنة�

- ر�رّ ــــــيقـــــــــــ�-   

ــــــاق��ســـــلك�:ادة��و�ـــــ�املـــــ ـــ��لاللتحـــ ـــات�فـــــتح�امتحـــــان�م�ــ ـــ��تحديـــــد�كيفيــ   : ��ـــــدف��ـــــذا�القـــــرار�إ�ــ

  ،�لفائـــــــــــــــــــــــــدة��دارة�املركز�ــــــــــــــــــــــــــة�وكيـــــــــــــــــــــــــل�أوقــــــــــــــــــــــــــاف�رئ��ـــــــــــــــــــــــــ��: رتبـــــــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــــــالء��وقـــــــــــــــــــــــــاف�

  .2019سنة�
  

� �: 2املــــــــــــادة �شغل�ا �املطلوب �املناصب �عدد �يحدد �مالي�ن �) 02(بمنصب�ن �للمقرر   رقمطبقا

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية������09املؤرخ�01   
 

ــــــــامل ــــــ للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة� وكيل�أوقاف�رئ����برتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3ادةـ

  ات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفةسنو ) 5(وكالء��وقاف�الذين�يث�تون�خمس

من�تار�خ��لصاق��ابتداءيوم�عمل��15د�أجل�ال���يالت�����متحان�امل���بـ�يحّد �:4املادة�

  .���أماكن�العمل
  

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�
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  .02ساعات�املعامل�) 3(���الثقافة�العامة�املدة�ثالث��اختبار  -

 .04ت�املعامل�ساعا) 3(حول�الوقف����الشر�عة��سالمية�املدة�ثالث��اختبار  -

 .03ساعات�املعامل�) 3(تق���حول�إدارة�و�سي����مالك�الوقفية�املدة�ثالث��اختبار  -

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�   
 

� �لدى�: 6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

عن�والّرد�ع����السلطة�ال��
ّ
�الط �الّبت�����ذا ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا

.أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(املعني�ن�قبل�خمسة�  
  

� �تــــــــــار�خ: 7املــــــــادة �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر��ســـــــــــــــــــــري �عليــــــــــھ   التــــــــــــوقيع

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو��                                       
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�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـةا��م�ـور   

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019جو�لية��25: مؤرخ���� 127قـــرار�رقم�  

  يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق

  متصرف: املتصرف�ن�رتبــــة: �سلك� 
  

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش
،�واملتعلــــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12خ��ـــ��مـــؤر �145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

طة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة��سل

  ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلـــق�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  سسات�و�دارات�العمومية،بإحداث��شرات�رسمية�للمؤ 

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام��11املــــؤرخ���ــــ���04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

  ،2012أفر�ـــــل��25املوافـــــق��1433عـــــام��جمـــــادى�الثانيـــــة�03املــــــؤرخ��ـــــ���194- 12ذي�رقـــــم�و�مقتضــــــى�املرســـــوم�التنفيـــــ�- 

الــــذي�يحـــــدد��كيفيــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ــــ��املؤسســـــات�و�دارات�العموميـــــة��

  وإجرا��ا،

�194- 12وم�التنفيذي�رقـم�،�املتعلقة�بتطبيق�أح�ام�املرس20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�ال�ــــــــ��تحــــــــدد�كيفيــــــــات�تنظــــــــيم�املســــــــابقات�2008أوت��2املؤرخــــــــة��ــــــــ���38و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��التعليمــــــــة�رقــــــــم��-

  بمختلـــــــف�رتـــــــب��ســـــــالك�املشـــــــ��كة��لاللتحـــــــاقامل�نيـــــــة�وال�ـــــــ�امج�املتعلقـــــــة���ـــــــا��راتو�ختبـــــــا و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  بالد،�تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�لل

�و-  �رقم �امل�شور �ع�� ��02بناء ��� ��07املؤرخ �سنة �املؤ�لة�2011فيفري �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، لتنظيم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة
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،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان������23املؤرخة��535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

  منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

  وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

 ،�2019عنوان�سنة�

    :ر�مايأ�يــــرّ ـــــيقـــــــ

��و�� �امتحان�:املادة �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��سلك���دف �لاللتحــــاق �: م��

  ،متصرف:  رتبةاملتصرف�ن�
  

�: 2املــــــــــــادة� طبقا�للمقرر�) 05(بخمسة�مناصب�مالية�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا

� ��01رقم ��� ��09املؤرخ �رقم��2019جو�لية �للمقرر �وطبقا �أعاله، �إليھ املشار

118/2019.  
  

ــــــــامل ــــــ   :للم�����ن�املنتمي�ن�إ�� متصرفبرتبة�امل���لاللتحاق��ُيفتح��متحان: 3ادةـ

 سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة،) 5(رتبة�مساعد�متصرف�الذين�يث�تون�خمس� - 

سـنوات�مـن�ا��دمـة�الفعليـة���ـذه�) 5(،�خمـس�انتقاليـارتبة�م��ق�رئ�����لإلدارة�الذين�يث�تون�� - 

،�2016نـــــوفم����2املـــــؤرخ��ـــــ�� 280- 16رقـــــم��مـــــن�تـــــار�خ�صـــــدور�املرســـــوم�التنفيـــــذي�ابتـــــداءالصـــــفة�

  واملتِمم،�املعِدل

� �عشر :4املادة �بـخمسة �امل�� ��متحان ��� �ال���يالت �أجل �) 15(يحّدد �عمل   ابتداءيوم

  .من�تار�خ��لصاق����أماكن�العمل�

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .2ساعات،�املعامل�) 3(���الثقافة�العامة،�املدة�ثالث��اختبار  -

�التالية�اختياري  اختبار - �امليادين �أحد �العام- : �� �والقانون�: القانون ��داري القانون

� ���قتصاد-الدستوري � �العامة � -واملالية �ثالث �املدة �العمومي، ساعات،�) 3(املناجمنت

 .3املعامل�
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 .3ساعات،�املعامل�) 3(���التحر�ر��داري،�املدة�ثالث��اختبار  -

  املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�      
 

� �لدى� :6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

عن�والّرد�ع���
ّ
�الط �الّبت�����ذا السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا

.يام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقةأ) 5(املعني�ن�قبل�خمسة�  
  

� �عليــ: 7املــــــــادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــري   ــــــــھ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�ال�
ّ
ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف���ال�

ّ
  .ش

            

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو����������������              
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019جو�لية��25: مؤرخ����124: ار�رقم�قـــر   

املحاسب�ن��دار��ن�: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك  

محاسب�إداري�رئ�����: رتبــــة  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

  ،1966يونيــــــــــو�ســــــــــنة��02املوافــــــــــق��1386صــــــــــفر�عــــــــــام��12مــــــــــؤرخ��ــــــــــ���145- 66: بمقت�ــــــــــ���املرســــــــــوم�رقــــــــــم - 

تحر�ر�و�شر��عض�القـرارات�ذات�الطـا�ع�التنظي�ـ��أو�الفـردي�ال�ـ����ـم�وضـعية�املـوظف�ن،�املعـدل�واملتعلق�ب�

  واملتمم،

  ،�1990مـــــــارس�ســـــــنة��27املوافـــــــق��1410املـــــــؤرخ��ـــــــ��أول�رمضـــــــان�عــــــام��99- 90و�مقت�ــــــ���املرســـــــوم�التنفيـــــــذي�رقــــــم��- 

رة�املركز�ــة�والواليــات�والبلــديات�واملؤسســات�املتعلــق��ســلطة�التعيــ�ن�وال�ســي����داري�بال�ســبة�للمــوظف�ن�وأعــوان��دا

  العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

  ،�1995مـــــــايو�ســـــــنة��13املوافـــــــق��1415ذي�ا���ـــــــة�عـــــــام��13املـــــــؤرخ��ـــــــ��132- 95و�مقتضــــــــى�املرســـــــوم�التنفيــــــــذي�رقــــــــم��- 

  املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضـــــمن�2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ� 04- 08و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة��������املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

  ،�2012أفر�ـــــل��25وافـــــق�امل�1433عـــــام��جمـــــادى�الثانيـــــة�03املــــــؤرخ��ـــــ���194- 12و�مقتضــــــى�املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

الـــــذي�يحـــــدد��كيفيـــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانـــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ـــــ��املؤسســـــات�و�دارات�العموميـــــة�

  وإجرا��ا،

�194- 12،�املتعلقة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 

ي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�،�الذ2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،
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،�ال�ــــــــ��تحــــــــدد�كيفيــــــــات�تنظــــــــيم�املســــــــابقات�2008أوت��2املؤرخــــــــة��ــــــــ���38و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��التعليمــــــــة�رقــــــــم��-

  �ســـــــالك�املشـــــــ��كة��بمختلـــــــف�رتـــــــب�لاللتحـــــــاقامل�نيـــــــة�وال�ـــــــ�امج�املتعلقـــــــة���ـــــــا��و�ختبـــــــارات و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

�و-  �رقم �امل�شور �ع�� ��02بناء ��� �س�07املؤرخ �فيفري �املؤ�لة�2011نة �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، لتنظيم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

�منصب�ما���شاغر��حسب�400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

 ،�2019عنوان�سنة�
 

- ر�رّ ــــــــيقـــــــــــ�-   

��و�� ��سلك�:املادة �لاللتحــــاق �م�� �امتحان �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا �: ��دف

� ��دار��ن �رئ����مح:  رتبةاملحاسب�ن �إداري �املركز�ة�اسب ��دارة �لفائدة ،

  .�2019عنوان�سنة�
  

رقم�طبقا�للمقرر�) 01(بمنصب�ما���واحد�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�: 2املــــــــــــادة�

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ�����01  
 

ــــــــامل ــــــ �� : 3ادةـ �ُيفتح �لاللتحاق �امل�� �متحان �رئ����برتبة �إداري �املنتمي�ن محاسب للم�����ن  

.لصفةا�سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�) 5(إ���رتبة�محاسب�إداري�الذين�يث�تون�خمس�  
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من�تار�خ��لصاق��ابتداءيوم�عمل��15يحّدد�أجل�ال���يالت�����متحان�امل���بـ��:4املادة�

  .���أماكن�العمل
  

  :�شمل��متحان�امل���ع����ختبارات�التالية�:5 املادة

 .02ساعات�املعامل�) 3(���الثقافة�العامة�املدة�ثالث��اختبار  -

 .03ساعات�املعامل�) 3(���املحاسبة�العمومية�املدة�ثالث��اختبار  -

 .03ساعات�املعامل�) 3(اختياري����القانون��داري�أو�املالية�العامة�املدة�ثالث��اختبار  -

  املذ�ورة�أعاله��عد�إقصا�ي��ختبارات���إحدى��5/20نقطة�تقل�عن���ل 
  

بإم�ـــان�امل���ـــ��ن�غ�ـــ��املقبـــول�ن�للمشـــاركة��ـــ���متحـــان�امل�ـــ�،�تقـــديم�طعـــن�لـــدى�: 6املـــادة�

عــن�والــّرد�ع�ــ��
ّ
ملعنيــ�ن�االســلطة�ال�ــ��ل�ــا�صــالحية�الّتعيــ�ن�الّ�ــ��يجــب�عل��ــا�الّبــت��ــ���ــذا�الط

  .قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقةل�ع����أيام�عم) 5(قبل�خمسة�
  

� �عليــ: 7املــــــــادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر��ســـــــــــــــــــــري ــــــــھ

ـــؤون�ا
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .لّدي�يـــة�و�وقــــافال�

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو������������������              
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019و�لية�ج�29: مؤرخ����144: قـــرار�رقم�  

م��قي��دارة�: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك  

م��ق�رئ�����لإلدارة: رتبــــة  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�1966يونيـو�سـنة��02املوافـق��1386صـفر�عـام��12مـؤرخ��ـ���145- 66: بمقت����املرسوم�رقـم - 

ع�التنظي�ــــــ��أو�الفــــــردي�ال�ــــــ����ــــــم�وضــــــعية�واملتعلــــــق�بتحر�ــــــر�و�شــــــر��عــــــض�القــــــرارات�ذات�الطــــــا�

  املوظف�ن،�املعدل�واملتمم،

مـــارس�ســـنة��27املوافـــق��1410املـــؤرخ��ـــ��أول�رمضـــان�عـــام��99- 90و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��- 

،�املتعلــق��ســلطة�التعيــ�ن�وال�ســي����داري،�بال�ســبة�للمــوظف�ن�وأعــوان��دارة�املركز�ــة�والواليــات�1990

  املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،والبلديات�و 

مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  ،�املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،1995

،��2008ينــاير�ســنة��19ملوافـق�ا�1429محــرم�عــام��11املــؤرخ��ـ���04- 08و�مقت�ـ���املرســوم�التنفيـذي�رقــم��- 

املؤسســــــات�و�دارات��املشــــــ��كة��ــــــ�املتضــــــمن�القــــــانون��سا�ــــــ���ا��ــــــاص�بــــــاملوظف�ن�املنتمــــــ�ن�لألســــــالك�

  العمومية،�

أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ـ���194- 12و�مقتضـى�املرسوم�التنفيذي�رقـم��- 

ات�و�متحانـــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ـــــ��املؤسســـــات�،�الـــــذي�يحـــــدد��كيفيـــــات�تنظـــــيم�املســـــابق2012

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
،�املتعل

،�الـــــذي�يحـــــدد�كيفيــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانـــــات�2012أفر�ــــل���25ـــــ�� املــــــؤرخ��194- 12رقــــم�

  �نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،والفحوص�امل
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،ال�ـ��تحـدد�كيفيـات�تنظـيم�املسـابقات�2008أوت��2املؤرخة��ـ���38و�ناء�ع���التعليمة�رقم��-

ـــات ـــة�وال�ــــــ�امج�املتعلقــــــة���ــــــا��و�ختبــــــارات و�متحانـــ بمختلــــــف�رتــــــب��ســــــالك��لاللتحــــــاقامل�نيـــ

  املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،

ــاء�ع�ـــ��التعليمـــة�الوزار�ـــة�املشـــ��كة�رقـــم�و �- ،�ال�ـــ��تحــــدد�2015د�ســـم����23املؤرخـــة��ـــ����01نـ

  كيفيات�تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

،�الذي�يحدد�قائمة�مراكز��متحان�2011فيفري�سنة��07املؤرخ�����02بناء�ع���امل�شور�رقم�و- 

�لتنظيم �املش��كة�املؤ�لة �باألسالك �لاللتحاق �امل�نية �و�متحانات �املؤسسات� املسابقات ��

 و�دارات�العمومية،

�و �-  �رقم �الوز�ر��ول �السيد �ديوان �مراسلة �ع�� ���535ناء ��� ��23املؤرخة ،�2019جوان

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ياملتضمنة�ترخيص�

 -�� �رقم �املقرر �ع�� �امل�01و�ناء ��� ��09ؤرخ �املالية�2019جو�لية �املناصب �توز�ع �املتضمن ،

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019الشاغرة�لسنة�

منصب�ما����400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�وا �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط �الرتب �حسب �الوالئية�شاغر� ملدير�ات

 ،2019للشؤون�الدي�ية�و�وقاف��عنوان�سنة�

  :ر�مايأ�يـــرّ ـــــيقــــــــ              

��و�� ��سلك�:املادة �لاللتحــــاق �م�� �امتحان �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا �: ��دف

  .2019ان�سنة�،�لفائدة��دارة�املركز�ة��عنو م��ق�رئ�����لإلدارة:  رتبةم��قي��دارة�
  

  01رقم�طبقا�للمقرر�) 2(بمنصب�ن�مالي�ن�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا� :2املــــــــــــادة�

  .118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ�����
  

ــــــــامل ــــــ للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة� ةم��ق�رئ�����لإلدار برتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3ادةـ

.سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(م��قي��دارة��الذين�يث�تون�خمس  
 

� �عشر��:4املادة �بخمسة �امل�� ��متحان ��� �ال���يالت �أجل ��)15(يحّدد �عمل   ابتداءيوم

  .من�تار�خ��لصاق����أماكن�العمل�
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  :ت�التالية�شمل��متحان�امل����ختبارا�:5املادة�

  .2ساعات،�املعامل�) 3(���الثقافة�العامة،�املدة�ثالث��اختبار  -

�التالية�اختياري  اختبار - �امليادين �أحد �العام- : �� �والقانون�: القانون ��داري القانون

� �� واملالية��قتصاد- الدستوري �- العامة �ثالث �املدة �ال�شر�ة، ساعات،�) 3(�سي���املوارد

 .3املعامل�

 .3ساعات،�املعامل�) 3(تحر�ر��داري،�املدة�ثالث����ال�اختبار  -

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�   
 

� �لدى�: 6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �للم�����ن يمكن

�الّبت���� عن�والّرد�ع���السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا
ّ
�الط �ذا

.أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(املعني�ن�قبل�خمسة�  
  

� �عليــ: 7املــــــــادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــ�ســـــــــــــــــــــري   ــــــرــــــــھ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  ام�ـــــــــــــن�العـــــــــــ�مي                     

  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــرضوان�مع      
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

�ية�و�وقــافوزارة�الشـؤون�الدي  
 

2019جو�لية��25: مؤرخ����  119: قـــرار�رقم  

  التقني�ن�����عالم����� :يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك

تق���سام�����عالم����: رتبــــة  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلـــق�1966يونيـــو�ســـنة��02وافـــق�امل�1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

اري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة��سلطة�التعي�ن�وال�سي����د

  ذات�الطا�ع��داري،

  ،�1995مـــــــايو�ســـــــنة��13املوافـــــــق��1415ذي�ا���ـــــــة�عـــــــام��13املـــــــؤرخ��ـــــــ��132- 95و�مقتضــــــــى�املرســـــــوم�التنفيــــــــذي�رقــــــــم��- 

  ،املتعلق�بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية

،�املتضـــــمن�2008ينـــــاير�ســـــنة��19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ� 04- 08و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة������املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

  ،�2012أفر�ـــــل��25املوافـــــق��1433عـــــام��جمـــــادى�الثانيـــــة��03ـــــ��املــــــؤرخ��194- 12و�مقتضــــــى�املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

الـــــذي�يحـــــدد��كيفيـــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانـــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ـــــ��املؤسســـــات�و�دارات�العموميـــــة�

  وإجرا��ا،

�194- 12،�املتعلقة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�ال�ــــــــ��تحــــــــدد�كيفيــــــــات�تنظــــــــيم�املســــــــابقات�2008أوت��2املؤرخــــــــة��ــــــــ���38و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��التعليمــــــــة�رقــــــــم��-

  بمختلـــــــف�رتـــــــب��ســـــــالك�املشـــــــ��كة�لاللتحـــــــاقملتعلقـــــــة���ـــــــا�امل�نيـــــــة�وال�ـــــــ�امج�ا�و�ختبـــــــارات و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،�
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،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

�امل�و-  �ع�� �بناء �رقم ��02شور ��� ��07املؤرخ �سنة �املؤ�لة�2011فيفري �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، لتنظيم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

ضمنة�ترخيص�،�املت2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400ن�توز�ع�،�املتضم2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

 ،�2019عنوان�سنة�

 

- ر�ـــرّ ــــــــيقــــــــ�-   

التقني�ن� :��دف��ذا�القرار�إ���تحديد�كيفيات�فتح�امتحان�م���لاللتحــــاق��سلك�:املادة��و��

،�لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�تق���سامي�����عالم����:  رتبة����عالم�����

  .2019سنة�

رقم�طبقا�للمقرر�) 01(بمنصب�ما���واحد�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�: 2املــــــــــــادة�

.118/2019 املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم�2019جو�لية��09املؤرخ�����01  
 

ــــــــامل ــــــ للم�����ن�املنتمي�ن� تق���سامي�����عالم����برتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3ادةـ

سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�) 5(إ���رتبة�تق�������عالم�����الذين�يث�تون�خمس

  .الصفة
  

من�تار�خ��لصاق��ابتداءيوم�عمل��15ـ�ـــب�يحّدد�أجل�ال���يالت�����متحان�امل���:4املادة�

  .���أماكن�العمل
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  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .02ساعات�املعامل�) 03(���الثقافة�العامة�املدة�ثالث��اختبار  -

 .03ساعات�املعامل�) 03(���ا��وارزمية�وأنظمة�ال�شغيل�املدة�ثالث��اختبار  -

 .02ساعتان�املعامل�) 02(القاعدية�ألنظمة�املعلومات�والبطاقية�املدة����املبادئ��اختبار  -
 

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�  

 

� �لدى�: 6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

عن�والّرد�ع����السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ��
ّ
�الط �الّبت�����ذا يجب�عل��ا

.أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(املعني�ن�قبل�خمسة�  

 

� �عليــ: 7املــــــــادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــري   ــــــــھ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو�������������������              
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ة�الشعبيـةا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــ  

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019جو�لية��25:مؤرخ���� 121قـــرار�رقم�  

أعوان��دارة�: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك  

  رئ���� إدارةعون�: رتبــــة

 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلــــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

�داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة��سلطة�التعي�ن�وال�سي���

  ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلـــق�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  مية،بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمو 

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام��11املــــؤرخ���ــــ���04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة����املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

  ،�2012أفر�ـــــل��25املوافـــــق��1433عـــــام��جمـــــادى�الثانيـــــة�03خ��ـــــ��املــــــؤر �194- 12و�مقتضــــــى�املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

الـــــذي�يحـــــدد��كيفيـــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانـــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ـــــ��املؤسســـــات�و�دارات�العموميـــــة�

  وإجرا��ا،

�194- 12،�املتعلقة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،
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،�ال�ــــــــ��تحــــــــدد�كيفيــــــــات�تنظــــــــيم�املســــــــابقات�2008أوت��2املؤرخــــــــة��ــــــــ���38و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��التعليمــــــــة�رقــــــــم��-

  بمختلـــــــف�رتـــــــب��ســـــــالك�املشـــــــ��كة�لاللتحـــــــاقاملتعلقـــــــة���ـــــــا��امل�نيـــــــة�وال�ـــــــ�امج�و�ختبـــــــارات و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،�

،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

�املو-  �ع�� �بناء �رقم ���02شور ��� ��07املؤرخ �سنة �املؤ�لة�2011فيفري �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، لتنظيم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

تضمنة�ترخيص�،�امل2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400ضمن�توز�ع�،�املت2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

  ،�2019عنوان�سنة�

 

- ر�يقـــــــــــرّ �-   

��و�� ��سلك�:املادة �لاللتحــــاق �م�� �امتحان �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا �: ��دف

  .2019لفائدة��دارة�املركز�ة��عنوان�سنة� ،عون�إدارة�رئ����:  رتبةن��دارة�أعوا

�01رقم�طبقا�للمقرر�) 02(بمنصب�ن�مالي�ن�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�: 2املــــــــــــادة�

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ����  

ــــــــامل ــــــ �ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3ادةـ �رئ����برتبة �إدارة للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة� عون

  من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة�سنوات) 5(أعوان��دارة�الذين�يث�تون�خمس

من�تار�خ��لصاق��ابتداءيوم�عمل��15يحّدد�أجل�ال���يالت�����متحان�امل���بـ��:4املادة�

  .مل���أماكن�الع
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  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .02ساعتان�املعامل�) 02(���تحر�ر�النص�املدة��اختبار  -

 .03ساعات�املعامل�) 03(ثالث�� ���التحر�ر��داري�املدة�اختبار  -

 .02ساعتان�املعامل�) 02(���تار�خ�وجغرافية�ا��زائر�املدة��اختبار  -

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختباراتدى����إح��5/20ل�نقطة�تقل�عن�   
  

� �لدى�: 6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

عن�والّرد�ع���
ّ
�الط �الّبت�����ذا السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا

.إجراء��ذه�املسابقةأيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�) 5(املعني�ن�قبل�خمسة�  

� �عليــ: 7املــــــــادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــري   ــــــــھ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقـ�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .ـــاف���ال�

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو�����������������������������              
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 ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

 وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
 

2019ة�جو�لي�25: مؤرخ���� 120 :قـــرار�رقم�  

الكتاب�: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك    

�اتب�مدير�ة: رتبــــة  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلـــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

��سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة

  ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلـــق�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضـــــمن�2008نة�ينـــــاير�ســـــ�19املوافـــــق��1429محـــــرم�عـــــام��11 املـــــؤرخ��ـــــ� 04- 08و�مقت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة��������املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

،�الــذي�2012أفر�ـل��25املوافـق��1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��- 

  قات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،يحدد��كيفيات�تنظيم�املساب

�194- 12،�املتعلقة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 

�نية����املؤسسـات�،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�ال�ــــــــ��تحــــــــدد�كيفيــــــــات�تنظــــــــيم�املســــــــابقات�2008أوت��2املؤرخــــــــة��ــــــــ���38و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��التعليمــــــــة�رقــــــــم��-

  بمختلـــــــف�رتـــــــب��ســـــــالك�املشـــــــ��كة��لاللتحـــــــاقامل�نيـــــــة�وال�ـــــــ�امج�املتعلقـــــــة���ـــــــا��و�ختبـــــــارات و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،
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،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

�و-  �رقم �امل�شور �ع�� ��02بناء ��� ��07املؤرخ �سنة �املؤ�لة�2011فيفري �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، يم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كةلتنظ

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ���� 01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

� �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط �و�وقاف�الرتب �الدي�ية �للشؤون �الوالئية واملدير�ات

 ،�2019عنوان�سنة�

 

- ر�ــــــــرّ ـــــيقـــ�-   

��و�� ��سلك�:املادة �لاللتحــــاق �م�� �امتحان �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا �: ��دف

  ،�اتب�مدير�ة:  رتبةالكتاب�

�01رقم�طبقا�للمقرر�) 02(ب�ن�مالي�ن�بمنصيحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا�: 2املــــــــــــادة�

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ����  

ــــــــامل ــــــ للم�����ن�املنتمي�ن�إ���رتبة�كتاب� �اتب�مدير�ةبرتبة�ُيفتح��متحان�امل���لاللتحاق�: 3ادةـ

  .��ذه�الصفة�سنوات�من�ا��دمة�الفعلية) 5(الذين�يث�تون�خمس

من�تار�خ��لصاق��ابتداءيوم�عمل��15يحّدد�أجل�ال���يالت�����متحان�امل���بـ��:4املادة�

  .���أماكن�العمل

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .02ساعات�املعامل�) 03(���الثقافة�العامة�املدة�ثالث��اختبار  -
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  .03ساعات�املعامل�) 03(ث�املدة�ثال �السكرتار�ة����اختبار  -

 .02ساعتان�املعامل�) 02(���التحر�ر��داري�املدة��اختبار  -

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�   

� �لدى�: 6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �امل�����ن بإم�ان

عن�والّرد�ع���املعني�ن�السلطة�ال���ل�ا�صالحية�
ّ
�الط �الّبت�����ذا الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(قبل�خمسة�

� �التـــــــــ: 7املــــــــادة �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــــــــر�ســـــــــــــــــــــري �عليــــــــــھ   ـــوقيع

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  ر�إدارة�الوسائلــــــــمدي��     

  محمد�سعادو����������������������������              
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  ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة��م�ـور�ـة�ا��ا

  وزارة�الشـؤون�الدي�ية�و�وقــاف
  

 

  2019جو�لية��29: مؤرخ����145قـــرار�رقم�

م��قي��دارة�: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك  

م��ق�إدارة: رتبــــة  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

،�واملتعلـــق�1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12رخ��ـــ��مـــؤ �145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

لطة�التعيـــــــ�ن�وال�ســـــــي����داري،�بال�ســــــبة�للمـــــــوظف�ن�وأعـــــــوان��دارة�املركز�ــــــة�والواليـــــــات�والبلـــــــديات�واملؤسســـــــات��ســــــ

  العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلـــق�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  مؤسسات�و�دارات�العمومية،بإحداث��شرات�رسمية�لل

،��املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام��11املــــؤرخ��ــــ���04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،�� القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة�

  ،2012أفر�ـــــل��25املوافـــــق��1433عـــــام��جمـــــادى�الثانيـــــة�03املــــــؤرخ��ـــــ���194- 12و�مقتضــــــى�املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��- 

الــــذي�يحـــــدد��كيفيــــات�تنظـــــيم�املســـــابقات�و�متحانــــات�والفحـــــوص�امل�نيـــــة��ــــ��املؤسســـــات�و�دارات�العموميـــــة��

  وإجرا��ا،

قة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذ20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 
ّ
�194- 12ي�رقـم�،�املتعل

،�الذي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،ال�ـــــــــ��تحـــــــــدد�كيفيـــــــــات�تنظـــــــــيم�املســـــــــابقات�2008أوت��2املؤرخـــــــــة��ـــــــــ���38و�نـــــــــاء�ع�ـــــــــ��التعليمـــــــــة�رقـــــــــم��-

  بمختلـــــــف�رتـــــــب��ســـــــالك�املشـــــــ��كة��لاللتحـــــــاقوال�ـــــــ�امج�املتعلقـــــــة���ـــــــا��امل�نيـــــــة�و�ختبـــــــارات و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،
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،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�

�بنو-  �رقم �امل�شور �ع�� ��02اء ��� ��07املؤرخ �سنة �املؤ�لة�2011فيفري �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، لتنظيم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضمنة�ترخيص�2019 جوان�23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

 وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية،�2019

منصب�ما���شاغر��حسب��400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

 ،�2019عنوان�سنة�

 

  :ر�مايأ�يــــــرّ ــــــــيقـــــ

��و�� �لال�:املادة �م�� �امتحان �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا ��سلك��دف �: لتحــــاق

  ،م��ق�إدارة:  رتبةم��قي��دارة�

�: 2املــــــــــــادة� �01رقم�طبقا�للمقرر�) 2(منصب�ن�مالي�ن�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ����  

ــــــــامل ــــــ �امل��: 3ادةـ ��متحان ��ُيفتح �لاللتحاق �إدارةبرتبة �عون� م��ق �إ���رتبة �املنتمي�ن للم�����ن

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(إدارة�رئ�����الذين�يث�تون�خمس

� �امل���:4املادة ��متحان ��� �ال���يالت �أجل �عشر�ب يحّدد ��)15(خمسة �عمل    ابتداءيوم

  .من�تار�خ��لصاق����أماكن�العمل

  :�متحان�امل����ختبارات�التالية�شمل��:5املادة�

  .2ساعات،�املعامل�) 3(���الثقافة�العامة،�املدة�ثالث��اختبار  -
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�التالية�اختياري  اختبار - �امليادين �أحد �العام- : �� �والقانون�: القانون ��داري القانون

 .3ساعات،�املعامل�) 3(واملالية�العامة،��املدة�ثالث���قتصاد- الدستوري�

 .3ساعات،�املعامل�) 3(التحر�ر��داري،�املدة�ثالث�����اختبار  -

.املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن�   

� �لدى�: 6املادة �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة �غ���املقبول�ن �للم�����ن يمكن

�الّبت��� عن�والّرد�ع���املعني�ن��السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا
ّ
�الط �ذا

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(قبل�خمسة�

� �عليــ: 7املــــــــادة �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا �مفعــــــول �و��شــــــ�ســـــــــــــــــــــري   ــــــرــــــــھ

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف�
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  �ميـــــــــــــــــــــــــــــن�العــــــــــام

  اشــــــــــــــــــــــــــــرضوان�مع
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  ا��م�ـور�ـة�ا��ـزائـر�ــة�الـديمقـراطيــة�الشعبيـة

  وقــافوزارة�الشـؤون�الدي�ية�و� 
  

2019لية��جو �25: مؤرخ����122: قـــرار�رقم�  

وان��دارة�ــــأع: يتضمـن�فتـح�امتحان�م���لاللتحـــاق��سلك  

عون�إدارة: رتبــــة  
 

ؤون�الّدي�ية�و�وقاف،
ّ

  إن�وز�ر�الش

�،�واملتعلــــق1966يونيـــو�ســـنة��02املوافـــق��1386صــــفر�عـــام��12مـــؤرخ��ـــ���145- 66: بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم - 

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

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

ارة�املركز�ة�والواليات�والبلـديات�واملؤسسـات�العموميـة��سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��د

  ذات�الطا�ع��داري،

،�املتعلـــق�1995مـــايو�ســـنة��13املوافـــق��1415ذي�ا���ـــة�عـــام��13املـــؤرخ��ـــ��132- 95و�مقتضــــى�املرســـوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  بإحداث��شرات�رسمية�للمؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�املتضــــمن�2008ينــــاير�ســــنة��19املوافــــق��1429محــــرم�عــــام��11املــــؤرخ���ــــ���04- 08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��- 

  القانون��سا����ا��اص�باملوظف�ن�املنتم�ن�لألسالك�املش��كة��������املؤسسات�و�دارات�العمومية،�املعدل�واملتمم،

،�الــذي�2012أفر�ـل��25ملوافـق�ا�1433عـام��جمـادى�الثانيـة�03املــؤرخ��ــ���194- 12و�مقتضــى�املرسـوم�التنفيـذي�رقـم��- 

  يحدد��كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

�194- 12،�املتعلقة�بتطبيق�أح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقـم�20/02/2013املؤرخة�����01بناء�ع���التعليمة�رقم�و�- 

ي�يحدد�كيفيات�تنظيم�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية����املؤسسـات�،�الذ2012أفر�ل�����25 املـؤرخ�

  و�دارات�العمومية�وإجرا��ا،

،�ال�ــــــــ��تحــــــــدد�كيفيــــــــات�تنظــــــــيم�املســــــــابقات�2008أوت��2املؤرخــــــــة��ــــــــ���38و�نــــــــاء�ع�ــــــــ��التعليمــــــــة�رقــــــــم��-

  �ســـــــالك�املشـــــــ��كة��بمختلـــــــف�رتـــــــب�لاللتحـــــــاقامل�نيـــــــة�وال�ـــــــ�امج�املتعلقـــــــة���ـــــــا��و�ختبـــــــارات و�متحانـــــــات

  ���املؤسسات�و�دارات�العمومية،

،�ال�ـــــ��تحـــــدد�كيفيـــــات�2015د�ســـــم����23املؤرخـــــة��ـــــ���01و�نـــــاء�ع�ـــــ��التعليمـــــة�الوزار�ـــــة�املشـــــ��كة�رقـــــم��-

  تجسيد�التداب���العملية�الرامية�إ����عز�ز�التوازنات�الداخلية�للبالد،�
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�و-  �رقم �امل�شور �ع�� ��02بناء ��� �س�07املؤرخ �فيفري �املؤ�لة�2011نة �مراكز��متحان �قائمة �يحدد �الذي ،

 ���املؤسسات�و�دارات�العمومية، لتنظيم�املسابقات�و�متحانات�امل�نية�لاللتحاق�باألسالك�املش��كة

،�املتضمنة�ترخيص�2019جوان��23املؤرخة������535ناء�ع���مراسلة�ديوان�السيد�الوز�ر��ول�رقم�و �- 

 منصب�ما���شاغر�للتوظيف،�400ستغالل�إل  است�نا�ي

،�املتضمن�توز�ع�املناصب�املالية�الشاغرة�لسنة�2019جو�لية��09املؤرخ�����01و�ناء�ع���املقرر�رقم��- 

  ،وتخصيص�ا�ملختلف�أنماط�التوظيف�وال��قية�2019

�منصب�ما���شاغر��حسب�400،�املتضمن�توز�ع�2019جو�لية��25املؤرخ������118ناء�ع���املقرر�رقم�و �- 

�و�وقاف� �الدي�ية �للشؤون �الوالئية �واملدير�ات �املركز�ة ��دارة �ع�� �وال��قية �التوظيف �وأنماط الرتب

  ،�2019عنوان�سنة�

  - ر�ـــــــــرّ ـــــــــــــيقــ�-   

��و�� ��سلك�:املادة �لاللتحــــاق �م�� �امتحان �فتح �كيفيات �تحديد �القرار�إ�� ��ذا �: ��دف

  ،إدارة�عون :  رتبةأعوان��دارة�

رقم�طبقا�للمقرر�) 01(بمنصب�ما���واحد�يحدد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا� :2املــــــــــــادة�

.118/2019املشار�إليھ�أعاله،�وطبقا�للمقرر�رقم��2019جو�لية��09املؤرخ�����01  
 

ــــــــامل ــــــ �امل���لاللتحاق�: 3ادةـ �ُيفتح��متحان �إدارةبرتبة نتمي�ن�إ���رتبة�أعوان�للم�����ن�امل عون

  .سنوات�من�ا��دمة�الفعلية���ذه�الصفة) 5(املكتب�الذين�يث�تون�خمس
  

من�تار�خ��لصاق��ابتداءيوم�عمل��15يحّدد�أجل�ال���يالت�����متحان�امل���بـ��:4املادة�

  .���أماكن�العمل
  

  :�شمل��متحان�امل����ختبارات�التالية�:5املادة�

  .02ساعتان�املعامل�) 02(ر�النص�املدة����تحر��اختبار  -

 .03ساعات�املعامل) 03(���التحر�ر��داري�املدة�ثالث��اختبار  -
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 .02ساعتان�املعامل�) 02(���تار�خ�وجغرافية�ا��زائر�املدة��اختبار  -

  املذ�ورة�أعاله��عد�إقصائية��ختبارات���إحدى���5/20ل�نقطة�تقل�عن� 
  

� �غ�: 6املادة �امل�����ن �لدى�بإم�ان �طعن �تقديم �امل��، ��متحان ��� �للمشاركة ��املقبول�ن

عن�والّرد�ع���املعني�ن�
ّ
السلطة�ال���ل�ا�صالحية�الّتعي�ن�الّ���يجب�عل��ا�الّبت�����ذا�الط

  .أيام�عمل�ع����قل�من�تار�خ�إجراء��ذه�املسابقة) 5(قبل�خمسة�

 

� �مفعــــ: 7املــــــــادة �و��شــــــــــــر��ســـــــــــــــــــــري �عليــــــــــھ �التــــــــــــوقيع �تــــــــــار�خ �من �القـــــــــــــرار�ابــــــــــــتداء ��ذا   ــول

ـــؤون�الّدي�يـــة�و�وقــــاف
ّ

شرة�الّرسمـــــــية�لوزارة�الش
ّ
  .���ال�

  

  و�ض�منھـــــــر�بالتفــــــــعن�الوز�

  الوسائل�ر�إدارةــــــــمدي��     

  محمد�سعادو���������������                               
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  ا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف
  

  

  

  

  

  

  

  

  ن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،إ
املتعلـــق��1966جـــوان�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12املـــؤرخ��ـــ���145-66بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم�-

بتحر�ــــــر�و�شــــــر��عــــــض�القــــــرارات�ذات�الطــــــا�ع�التنظي�ــــــ��أو�الفــــــردي�ال�ــــــ����ــــــم�وضــــــعية�املوظف�ن،املعــــــدل�

  واملتمم،

�2019رس�سـنة�مـا�31املوافـق��1440رجـب�عـام��24املـؤرخ��ـ���111-19و�مقت����املرسـوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،

يونيــو�ســنة��27املوافــق��1409ذي�القعــدة�عــام��23املــؤرخ��ــ���99-89و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

ســــم���د��24املوافــــق��2008ذي�ا���ــــة�عــــام��26املــــؤرخ��ــــ���411-08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

واملتضـــمن�القـــانون��سا�ـــ���ا��ـــاص�بـــاملوظف�ن�املنتمـــ�ن�لألســـالك�ا��اصـــة�بـــاإلدارة�امل�لفـــة��2008ســـنة�

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�2010أكتـو�ر�سـنة��5املوافـق��1431شـوال�عـام�26املؤرخ�����234-10و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

طنيـــة�للت�ـــو�ن�املتخصـــص�لألســـالك�ا��اصـــة�بـــإدارة�واملتضـــمن�القـــانون��سا�ـــ���النمـــوذ���للمعا�ـــد�الو 

  الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

أفر�ـــل��4املوافـــق��1439جمـــادى�الثانيـــة�عـــام��14املـــؤرخ��ـــ���100-15و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

واملتضـــمن�نقـــل�املدرســـة�الوطنيـــة�لت�ـــو�ن�وتحســـ�ن�مســـتوى�إطـــارات�إدارة�الشـــؤون�الدي�يـــة��2015ســـنة�

  �او�وقاف�وس�� 

الـــذي�يحــــدد��2016يوليـــو�ســــنة��20املوافــــق��1437شـــوال�عـــام��15و�مقت�ـــ���القـــرار�الــــوزاري�املـــؤرخ��ــــ��-

إطـــار�تنظـــيم�املســـابقات�ع�ـــ��أســـاس��ختبـــارات�و�متحانـــات�امل�نيـــة�لاللتحـــاق�بالرتـــب�املنتميـــة�لألســـالك�

  ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل،�

   2019جو�لية� 01املوافق��ه1440 شوال� 28مؤرخ�����270رقم��ار قر 

ذين�أتموا�بنجاح�الدورة�الت�و��ية�ا��اصة�ضبط�قائمة�املوظف�ن�اليتضمن�

  بالقائم�ن�باإلمامة�سلك��عوان�الدي�ي�ن�رتبة�مؤذن،رتبة�قيم
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واملتضـمن��2000مـايو�سـنة��14املوافـق��1421صفر�عام��10ر�الوزاري�املش��ك�مؤرخ����و�مقت����القرا-

  إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

: و�نــاء�ع�ــ��محضــر�مــداوالت���نــة���ايــة�دورة�الت�ــو�ن�ا��اصــة�بالقــائم�ن�باإلمامــة�ســلك��عــوان�الــدي�ي�ن�رتبــة -

  قيم:ورتبة�مؤذن
  

  :يأ�ييقرر�ما�     
  

الـذين�أتمـوا�بنجـاح�دورة�الت�ـو�ن����ـدف��ـذا�القـرار�إ�ـ��ضـبط�قائمـة�املـوظف�ن: املادة��و�ـ�

  .قيم�:ورتبة�مؤذن: ا��اصة�بالقائم�ن�باإلمامة����سلك��عوان�الدي�ي�ن�رتبة

  ا�بنجــاح�دورة�الت�ــو�ن�ا��اصــة�بالقــائم�ن�باإلمــامترفــق�قائمــة�املــوظف�ن�الــذين�أتمــو :  2املــادة�

  قيم:ورتبة�مؤذن: سلك��عوان�الدي�ي�ن�رتبة����

  .ر����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقافاقر لي�شر��ذا�ا: 3املادة�

  

  ه1440شوال�28حرر�با��زائر���                                

  01/07/2019: املوافق�                                                 

          

  دي�ية�و�وقافوز�ر�الشؤون�ال

  يوسف�بامل�دي��                               
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  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

 وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
 

 

 

 

 

 

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

 - �� م �رقـ ي ـ ـ اسـ ـ ـ الرئ � وم ـ ـ مرسـ ـ �ال ��331- 03بمقتـ��� ي �فـ ؤرخ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ل ��10ا ام ـ �عـ ان ـ �1424شعب

�ا ق ـ ـ ـ ـ واف ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ��6ل �سنة ن� 2003أكتو�ر �القرآ ���فظ �ا��زائر �جائزة �إحداث واملتضمن

  الكر�م�وإلحياء�ال��اث��سالمي،�املعدل�واملتمم،

ـ -  ـ ـ ـ ـ �رق �الرئا��� وم مرسـ �الـ �و�مقت��� ��111- 19م ��� ��24املؤرخ ام ـ ـ �عـ موافق1440رجب  الـ

ارس�سنة��31 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن�أعضاء�ا���ومة�2019م ـ ـ   ،�واملتضمن��عيي

 - � �رقــــم �التنفيذي �الـمـرســـوم � 99- 89و�مقتـ��� �فـي � 23املــــؤرخ �عـــام �القعدة �   1409ذي موافق  27الـ

و�سنة� ـ ـ ـ ي ة،�1989يون ـ ـ �ي ر�الشؤون�الدي ـ ـ ـ  الذي�يحدد�صالحيات�وز�

�املؤرخ���� -  ـرك ـ ـ مشت لـ رار�الوزاري�ا القـ ��10و�مقتـ���� ام ـ ـ ـ ��1421صفر�عـ ـق موافـ مايو�14الـ

 .واملتضمن�إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�2000سنة�
  

  : يــقـــرر�مــا�يأتـــــي�              
  

��ولـــى � :الـمـادة �ا��امسة �املادة �ألح�ام �رقم) 5(تطبيقا �الرئا��� �املرسوم   من

 03-331���� �عــــــام 10 الـمــؤرخ �أعاله 2003 أكتو�ـــر�سنة�6 املـــوافق 1424 شعبان ،�واملذ�ور

��دف��ذا�القـــرار�إلــى�فتح�مسابقـــــة�وطنيــة���فـــظ�القــرآن�الكر�ــم�وتجو�ــده�وتفسيـــره�لعـــام�

 .م�2019ـ�املوافق�لسنة�1441
  

  :مراحل)  3( تجرى�املسابقة�املذ�ورة����املادة��و���أعاله�ع���ثالث�:  2الـمادة�

  مسابقات�تصفو�ة�محلية،�-1

  2019جو�لية��31ه�املوافق�1441ذو�القعدة�عام��28مؤرخ���� 306قرار�رقم��
  يتضمن�فتح�مسابقة�وطنية���فظ�القرآن�الكر�م�وتجو�ده�وتفـس��ه�

 م�2019ـ��املوافق�لسنة��1441لعام��
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  مسابقة��تصفو�ة�وطنية،�-2

  .مسابقة���ائية�وطنية�-3
 

�صدور : 3الـمادة �تار�خ �من �ابتداء �ال��شيحات �إيداع �آجال �عن ��عالن �القرار،� يتم �ذا

  .و�تم�إش�ار�املسابقة����الوسائل��عالمية�املتاحة

  :فروع� ) 3( تتضمن�املسابقة�ثالثة� : 4الـمادة�

�مع�التجو�د�وتفس���مفردات�ا��زء�الرا�ع������������������������حفظ�القرآن�الكر�م�: الفرع��ول�  -
ً
�امال

  .منھ،�مـــن�بداية�سورة�ا���ر�إ�����اية�سورة�النحل) 14(عشر

�مع�التجو�د�وال��تيل�لكبار�ا��فظة:  الفرع�الثانـي�  -
ً
  .حفظ�القرآن�الكر�م��امال

�لصغار�ا��فظة: الفرع�الثالث�  -
ً
 .حفظ�القرآن�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����امل�����الشروط�التالية : 6الـمادة�

ـــابقات�الوطنيــــــــــــــــة�����������������أن�ال�ي�ـــــــــــــــون�حائـــــــــــــــــــــزا�ع�ـــــــــــــــ��- ـــثالث��ولــــــــــــــــــــــــى��ـــــــــــــــ��املســــــــــــ إحـــــــــــــــدى�الرتـــــــــــــــب�الــــــــــــ

  للفائز����فرع�أن��شارك����الفرع��ع���منھ، املاضية،��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  - 
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� �وامل :8الـمادة �الواليات، ��� �و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �مدير�ات �الوطنية��عت�� عا�د

�واملؤسسات� �و�وقاف، �الدي�ية �الشؤون �بإدارة �ا��اصة �لألسالك �املتخصص للت�و�ن

��
ّ

ا��امعية�املتخصصة����العلوم��سالمية�ج�ات�مر��ة�ل�ذه�املسابقة،�كما�يفتح�ال���

 .ا��ر�للم�سابق�ن�عن�طر�ق�إرسال����يالت�سمعية،�مع��ل��ام��شروط�املسابقة
  

� �و�وقاف��ت�شأ :9الـمادة �الدي�ية �الشؤون �مدير�ات �مستوى �ع�� �تقييم   ��نة

  :���الواليات،�و��نة�تقييم�وطنية،�تـتوليان�ع���ا��صوص�ما�يأ�ي�

  .امتحان�امل�����ن،�وفق�استمارة�التقييم�املعدة�مركز�ا�املطابقة�للمعاي���الدولية -

�وجو�ا - �يتضمن �عليھ، �تحر�ر�محضر�مصادق ��عد �املسابقة، �نتائج ترت�ب��������������إعالن

 .الفائز�ن�حسب��ستحقاق�����ل�فرع�من�فروع�املسابقة

ترسل�ا���ة�املر��ة�نتائج�املسابقة�املحلية�مرفقة�باستمارات�تقييم�الطلبة� :10الـمادة�

  .الفائز�ن�إ���وزارة�الشـؤون�الديـ�ية�و�وقاف�مدير�ة�التوجيھ�الدي���والتعليم�القرآ�ي�

� � :11الـمادة �الوطنية�علم �التصفو�ة �املسابقة ��� �للمشاركة �املقبولون   امل����ون

د�فيھ�م�ان�إجراء��ختبارات�وزمانھ�   .عن�طر�ق�ا���ات�املر��ة،�أو�باستدعاء�فردي�يحدَّ

� �ال��ائية :12الـمادة �املسابقة ��� �النا���ن �للم�����ن �ال��ائية �القائمة �محضر� تحدد ��

  .مداوالت���نة�تحكيم�املسابقة�الوطنيةتصادق�عليھ�ا���ة�الوصية�بناء�ع���

� �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�

  ه1440ذو�القعدة��28: با��زائر����حـرر�                                                                                      

         2019جو�لية��31 :املوافـــــــق�                                              

 

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف        

  يوسف�بامل�دي                
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  ــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــ

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف

  رــــــالوز�
  

  

  

  

  

  
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
�2006يوليـــــو�ســـــنة��15املوافـــــق��1427جمـــــادى�الثانيـــــة�عـــــام��19املـــــؤرخ��ـــــ���03-06بمقت�ـــــ����مـــــر�رقـــــم�-

  ضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،واملت

�2019مــارس�ســنة�31املوافــق��1440رجــب�عــام��24املــؤرخ��ــ���111-19و�مقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

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

  املوافـــــــــــــــق�1409ذي�القعــــــــــــــدة�عـــــــــــــــام��23املـــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــ���99-89و�مقت�ــــــــــــــ���املرســـــــــــــــوم�التنفيـــــــــــــــذي�رقــــــــــــــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989 يونيو�سنة�27 

�1410املـؤرخ��ـ��أول�رمضـان�عـام��املـؤرخ��ـ��أول�رمضـان�عـام�99-90و�مقت����املرسـوم�التنفيـذي�رقـم�-

واملتعلـــــق��ســـــلطة�التعـــــ�ن�وال�ســـــي����داري،�بال�ســـــبة�للمـــــوظف�ن�وأعـــــوان��1990مـــــارس�ســـــنة�27املوافـــــق�

  .ات�واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري �دارة�املركز�ة�والواليات�والبلدي

يونيــــو��28املوافــــق��1421ر�يــــع��ول�عــــام��25املــــؤرخ��ــــ���146-2000و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  واملتضمن�تنظيم��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل�واملتمم،�2000سنة�

  املوافـــــــــــــــق�1421ر�يـــــــــــــــع�الثـــــــــــــــا�ي��24املـــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــ���200-2000و�مقت�ـــــــــــــــ���املرســـــــــــــــوم�التنفيـــــــــــــــذي�رقـــــــــــــــم�-

  الــــــــــــــــذي�يحــــــــــــــــدد�قواعــــــــــــــــد�تنظــــــــــــــــيم�مصــــــــــــــــا���الشــــــــــــــــؤون�الدي�يــــــــــــــــة�و�وقــــــــــــــــاف�2000يوليــــــــــــــــو�ســــــــــــــــنة��26 

  ���الوالية�وعمل�ا،�

  املوافــــــــــــــق�1429ذي�ا���ــــــــــــــة�عــــــــــــــام��26املــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــ���411-08و�مقت�ــــــــــــــ���املرســــــــــــــوم�التنفيــــــــــــــذي�رقــــــــــــــم�-

�ـــــاص�بـــــاملوظف�ن�املنتمـــــ�ن�لألســـــالك�ا��اصـــــة�ا��واملتضـــــمن�القـــــانون��سا�ـــــ���2008د�ســـــم���ســـــنة��24 

  باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

  املوافـــــــــــــــــق�1431شـــــــــــــــــوال�عـــــــــــــــــالم���26ـــــــــــــــــ���املـــــــــــــــــؤرخ�234-10و�مقت�ـــــــــــــــــ���املرســـــــــــــــــوم�التنفيـــــــــــــــــذي�رقـــــــــــــــــم�-

واملتضــــمن�القــــانون��سا�ــــ���النمــــوذج�للمعا�ــــد�الوطنيــــة�والت�ــــو�ن�املتخصــــص��2010أكتــــو�ر�ســــنة��05 

  .إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقافلألسالك�ا��اصة�ب

 2019س�تم���15ه�املوافق�1441محرم�15مؤرخ�����315مقرر�رقم�

يتضمن�تحديد�القائمة��سمية�ألعضاء�ال��نة�امل�لفة�بتوز�ع�منتوج��

  .2019ة��عنوان�سنة�الت�و�ن�املتخصص�ع���املصا���ا��ارجي
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واملتضــــمن��2000مــــاي�ســـنة��14املوافـــق��1421صــــفر��10و�مقت�ـــ���القـــرار�الــــوزاري�املشـــ��ك�املــــؤرخ��ـــ��-

  .إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

ي�الــذ�2009نــوفم����17املوافــق��1430ذي�القعــدة�عــام�29و�مقت�ــ���القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��-

يحــدد�كيفيــات�تنظــيم�الت�ــو�ن�املتخصــص�ومدتــھ�و�رامجــھ�وشــروط��لتحــاق�بــھ�بال�ســبة�لــبعض�الرتــب�

  املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف

الـــذي��2018أكتـــو�ر�ســـنة��31املوافـــق��1440صـــفر��22املـــؤرخ��ـــ���278و�نـــاء�ع�ـــ��امل�شـــور�الـــوزاري�رقـــم�-

جراءات�توز�ع�الطلبة�منتـوج�الت�ـو�ن�خر��ـ��املعا�ـد�الوطنيـة�للت�ـو�ن�املتخصـص�ع�ـ��يحدد�كيفيات�وإ

  املصا���ا��ارجية،

  

  :يقرر�مايأ�ي     

��ــدف��ــذا�القــرار�إ�ــ��تحديــد�القائمــة��ســمية�ألعضــاء�ال��نــة�امل�لفــة�بتوز�ــع�: املــادة��و�ــ�

  .2019منتوج�الت�و�ن�املتخصص�ع���املصا���ا��ارجية��عنوان�سنة�

  

  –مفــــــــ�ش�مركــــــــزي��–فيال�ــــــــ��بــــــــدر�الــــــــدين�ت�شــــــــ�ل�ال��نــــــــة�ال�ــــــــ��يرأســــــــ�ا�الســــــــيد� :2املــــــــادة�

  :من��عضاء��تية�أسماؤ�م�

  عضوا        م�لف�بم�ام�امل�لف�بالدراسات�والت��يص      السيد�مع��ة�مراد-

  عضوا              نائب�مدير�الت�و�ن    السيد�جبا���نصر�هللا-

  قررام����    ب�سي���املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن�م�لف    السيد�تومي�عبد�النور -

  

  .���ال�شرة�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�ي�شر��ذا�املقرر :  3املادة�

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  يوسف�بلم�دي�������������
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا  
  ي�يـة�و�وقـافوزارة�الشـؤون�الد

  

  2019أكتو�ر��10ه��املــوافـــق�1441صفر��11مــــؤرخ�����358قـــرار�رقم�

  يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملدرسة�الوطنية�لت�و�ن��وتحس�ن�مستوى 

  .املحمدية –دار��مام� - إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
  

  ،إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�����

�2019مارس�سنة��31املوافـــق� 1440رجب�عام��24املؤرخ�����111-19بـمقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

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

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99 – 89و�بمقت��� ��� ��23املؤرخ �عام � 1409ذو�القعدة يونيو��27املوافق

 ي�ية،الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الد�1989

س�تم���سنة��9املوافق��1431رمضان�عام�����30املؤرخ�����208-10و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

�الدي�ية��2010 �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �لت�و�ن �الوطنية �املدرسة �تنظيم واملتضمن

  منھ،�7و�وقاف،�السيما�املادة�

الصادرة�عن�املدير�العام�للوظيفة�العمومية��2019 و�رأكت 1املؤرخة�����9964و�ناء�ع���املراسلة�رقم�-

  .و�صالح��داري 
  

  :يقرر�ما�يأ�ي����������

،�بصفتھ�رئ�س�مكتب،�عضوا����مجلس�توجيھ�حيكة�نور�الدينُ�ع�ن�السيد�: املادة��و��

�و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �لت�و�ن �الوطنية دار�-املدرسة

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(،�ملدة�ثالث��املحمدية–�مام�
  

ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير��:2املادة�

�الوطنية �بدار��املدرسة �و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن لت�و�ن

  .،��ل�فيما�يخصھ،�ب�نفيذ��ذا�القرار�مام
  

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3ة�املاد

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                                        
  یوسف بالمھدي  
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راطيــــة�الشعبيــــة�ـــــة�الديمقئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا  

  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف
  

  2019أكتو�ر�10ه�املــوافق�1441صفر��11مـــؤرخ�����359قـــرار�رقم

  يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملدرسة�الوطنية�لت�و�ن��وتحس�ن�مستوى 

  .املحمدية–دار��مام�- إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،�إن����

�2019مارس�سنة��31املوافـــق��1440رجب�عام��24املؤرخ�����111-19بـمقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

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

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99 – 89و�بمقت��� ��� ��23املؤرخ �عام ��1409ذو�القعدة يونيو��27املوافق

 ي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،الذ�1989

س�تم���سنة��9املوافق��1431رمضان�عام���30املؤرخ�����208-10و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

�الدي�ية��2010 �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �لت�و�ن �الوطنية �املدرسة �تنظيم واملتضمن

  منھ،�7و�وقاف،�السيما�املادة�

الصادرة�عن�وزارة�التعليم�العا���والبحث�  2019س�تم��� 30املؤرخة�����1167لة�رقم�و�ناء�ع���املراس-

  .العل��
  

  :يقرر�ما�يأ�ي����������

بصفتھ�أستاذ�ب�لية�العلوم��سالمية،�بجامعة�بوحمزة� نور�الدينُ�ع�ن�السيد�: املادة��و��

ن�مستوى�إطارات�إدارة�املدرسة�الوطنية�لت�و�ن�وتحس�،�عضوا����مجلس�توجيھ�1ا��زائر�

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(،�ملدة�ثالث��املحمدية–دار��مام-الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير�: 2املادة�

�الوطنية �و�وقا�املدرسة �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �بدار�لت�و�ن ف

  .،��ل�فيما�يخصھ،�ب�نفيذ��ذا�القرار�مام

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3املادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                                        
  یوسف بالمھدي  
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا  

 وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف
    

   2019أكتو�ر��22املوافق�ه�1441صفر��28 مؤرخ��� 376 قـــرار�رقم  

يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�

  .الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�البو�ـــرةبإدارة�
      

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�2019مارس�سنة��31املوافــــق���1440رجب�عام��24املؤرخ�����111-19مقت����املرسوم�الرئا����رقم�ب-

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

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99 – 89و�بمقت��� �املؤرخ ��23�� �عام ��1409ذو�القعدة يونيو��27املوافق

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��234-10و�بمقت��� ��� ��26املؤرخ �عام ��1431شوال أكتو�ر�سنة��5املوافق

�ا��اص�2010 �لألسالك �املتخصص �للت�و�ن �الوطنية �للمعا�د �النموذ�� ��سا��� �القانون ة�واملتضمن

 منھ،�6بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف،�السيما�املادة�

-� �رقم �املراسلة �ع�� ��10183و�ناء ��� �للوظيفة��2019أكتو�ر��6املؤرخة �العامة �املدير�ة �عن الصادرة

  .العمومية�و�صالح��داري 

 

  :يقرر�ما�يأ�ي�������

ع�ن�السيدة��:املادة��و��
ُ
�� �جم��� �بمف�شية�حفيظة الوظيفة�العمومية�بصف��ا�متصرف

لوالية�البو�رة،�عضوا����مجلس�توجيھ�املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�

  .قابلة�للتجديد) 3(بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�بوالية�البو�رة،�ملدة�ثالث�سنوات�
  

ومدير�ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل��:2املادة�

املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�بوالية�

  .�ل�فيما�يخصھ�ب�نفيذ��ذا�القرار ،البو�رة�
  

  .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3املــادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                           
  یوسف بالمھدي  
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 ـــةــــــــــة�الشعبيـــــــــة�الديمقراطيــــــ�ـــــئــر ـــــة�ا��زاــــــــا��م�ور�

    ة�و�وقـافـــــــوزارة�الشـؤون�الدي�يـ  
  

  2019أكتو�ر��22املــوافق�ه�1441صفر��28 مـــؤرخ��� 377 قـــرار�رقم

  يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملدرسة�الوطنية�لت�و�ن��وتحس�ن�مستوى 

  .املحمدية –دار��مام� - إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،����

�2019مارس�سنة��31املوافـــق���1440رجب�عام��24املؤرخ�����111- 19بـمقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

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

يونيو��27املوافق����1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 89و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

س�تم���سنة��9املوافق����1431رمضان�عام��30املؤرخ�����208-10و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

�الدي�ية��2010 �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �لت�و�ن �الوطنية �املدرسة �تنظيم واملتضمن

  منھ،�7و�وقاف،�السيما�املادة�

  .الصادرة�عن�وزارة�الدفاع�الوط�� 2019 أكتو�ر 8املؤرخة�����523و�ناء�ع���املراسلة�رقم�-
  

  :يأ�ي��يقرر�ما���������

��و�� �: املادة �السيد �ُ�ع�ن �مولود �العسكري،�مروان �التعليم �ملكتب �تا�عا �عقيدا بصفتھ

�توجيھ� ����مجلس �الشؤون�عضوا املدرسة�الوطنية�لت�و�ن�وتحس�ن�مستوى�إطارات�إدارة

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(،�ملدة�ثالث��املحمدية–دار��مام- الدي�ية�و�وقاف
  

من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير��ي�لف��ل�:2املادة�

�الوطنية �بدار��املدرسة �و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن لت�و�ن

  .،��ل�فيما�يخصھ،�ب�نفيذ��ذا�القرار�مام
  

  .قافي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�و �:3املادة�

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                
  یوسف بالمھدي  



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

154 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا

  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف
  

  

  

  2019أكتو�ر��22املــوافق�ه��1441صفر��28 مـــؤرخ��� 378 قـــرار�رقم

  ة�الوطنية�لت�و�ن��وتحس�ن�مستوى يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملدرس

  .املحمدية–دار��مام�- إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،����
�2019مارس�سنة��31املوافـــق� 1440رجب�عام��24املؤرخ�����111-19بـمقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

 دل،واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املع

يونيو��27املوافق����1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 89و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

س�تم���سنة��9املوافق��1431رمضان�عام��30املؤرخ�����208-10و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

�الو �2010 �املدرسة �تنظيم �الدي�ية�واملتضمن �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �لت�و�ن طنية

  منھ،�7و�وقاف،�السيما�املادة�

-� �رقم �املراسلة �ع�� ���� 9093و�ناء �وا��ماعات� 2019 أكتو�ر 10املؤرخة �الداخلية �وزارة �عن الصادرة

  .املحلية�وال��يئة�العمرانية
  

  :يقرر�ما�يأ�ي����������

��و�� �: املادة �السيد �حموديطُ�ع�ن ���وب �املركز�ة �باإلدارة �فرعيا �مديرا لوزارة� بصفتھ

� �توجيھ �مجلس ��� �العمرانية،عضوا �وال��يئة �املحلية �وا��ماعات �الوطنية�الداخلية املدرسة

�و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن ،�املحمدية–دار��مام -  لت�و�ن

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(ملدة�ثالث�
  

ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير�: 2دة�املا

�الوطنية �بدار��املدرسة �و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن لت�و�ن

  .،��ل�فيما�يخصھ،�ب�نفيذ��ذا�القرار�مام
  

 .الدي�ية�و�وقافي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون� :3املادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                  
  یوسف بالمھدي  
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا
  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف

    

  2019أكتو�ر��22املــوافق�ه�1441صفر��28 ــؤرخ���مـ 379 قـــرار�رقم

  يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملدرسة�الوطنية�لت�و�ن��وتحس�ن�مستوى 

  .املحمدية–دار��مام�- إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
   

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،����

�2019مارس�سنة��31املوافـــق��1440رجب�عام��24ؤرخ����امل�111-19بـمقت����املرسوم�الرئا����رقم�-

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

��1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 89و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�- يونيو��27املوافق�

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

س�تم���سنة��9املوافق���1431رمضان�عام��30املؤرخ�����208-10و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

�الدي�ية��2010 �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن �لت�و�ن �الوطنية �املدرسة �تنظيم واملتضمن

  منھ،�7و�وقاف،�السيما�املادة�

  .الصادرة�عن�وزارة�العدل 2019 أكتو�ر 10املؤرخة���� 569و�ناء�ع���املراسلة�رقم�-
  

  :يقرر�ما�يأ�ي��        
  

��و�� �: املادة �السيد �ُ�ع�ن �باملدير�ة�بطا�ر�صادق �والت�و�ن �مدير�التوظيف �نائب بصفتھ

� �توجيھ �مجلس ��� �عضوا ��دماج، �وإعادة �ال��ون �إلدارة �لت�و�ن�العامة �الوطنية املدرسة

�و�وقاف �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى ��مام- وتحس�ن ������،���������املحمدية–دار

  .سنوات�قابلة�للتجديد) 3(ملدة�ثالث�
  

� �الوسائل�������:2املادة �ومدير�إدارة �املستوى �وتحس�ن �مدير�الت�و�ن �السادة �من ��ل ي�لف

�الوطنية �و�وقاف�������������������ومدير�املدرسة �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن لت�و�ن

  .القرار�،��ل�فيما�يخصھ،�ب�نفيذ��ذابدار��مام
  

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3املادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                            
  یوسف بالمھدي  
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 ديمقراطيــــة�الشعبيــــة�ـــــة�الئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا

  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف

  

  2019أكتو�ر��22ملوافق�ه�1441صفر��28 مؤرخ����380 قـــرار�رقم

يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�

  بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�البو�رة
  

  لشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،إن�وز�ر�ا����

�ب  - �ر�قم �الرئا��� �املرسوم ��111-19مقت��� ��� ��24املؤرخ �عام ��1440رجب �سنة��31املوافـــق مارس

 واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019

يونيو��27   املوافــق�1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 98رقمو�بمقت����املرسوم�التنفيذي�� -

 دد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،الذي�يح�1989

أكتو�ر�سنة��5املوافق���1431شوال�عام��26املؤرخ�����234-10و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�� -

واملتضمن�القانون��سا����النموذ���للمعا�د�الوطنية�للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة��2010

 ھ،من�6بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف،�السيما�املادة�

 .وا���والية�البو�رةالصــادرة�عن��2019أكتو�ر��15املؤرخة�����3326و�بناء�ع���املراسلة�رقم�� -

  :يقرر�ما�يأ�ي�������

�بوالية�البو�ــرة،�عضوا�����������نذير�بقوقة�ُ�ع�ن�السيد� :املادة��و�� �لإلدارة�املحلية بصفتھ�مديرا

� �املتخصص �للت�و�ن �الوط�� �املع�د �توجيھ �مجلس �الشؤون��� �بإدارة �ا��اصة لألسالك

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(الدي�ية�و�وقاف�لوالية�البو�رة،�ملدة�ثالث�

ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير��:2املادة�

لوالية�املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

  .�ل�فيما�يخصھ�ب�نفيذ��ذا�القرار ،البو�رة

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��������3

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                            
  ديیوسف بالمھ  
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا

  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف
  

  2019أكتو�ر��22ملوافق�ه�1441صفر��28 مؤرخ����381 قـــرار�رقم

يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�

  غل��انوالية� - بن�داود��–�وقاف�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،����

�ب  - �ر�قم �الرئا��� �املرسوم ��111-19مقت��� ��� ��24املؤرخ �عام ��1440رجب �سنة��31املوافـــق مارس

 واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019

يونيو��27  املوافــق�1409لقعدة�عام�ذو�ا�23املؤرخ�����99 – 98رقمو�بمقت����املرسوم�التنفيذي�� -

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

- �� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��234-10و�بمقت��� ��� ��26املؤرخ �عام � 1431شوال أكتو�ر�سنة��5املوافق

واملتضمن�القانون��سا����النموذ���للمعا�د�الوطنية�للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة��2010

 منھ،�6ة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف،�السيما�املادة�بإدار 

 .وزارة�ال��بية�الوطنيةالصــادرة�عن��2019أكتو�ر��15املؤرخة�����644و�بناء�ع���املراسلة�رقم�� -

 

  :يقرر�ما�يأ�ي�������

��و�� � :املادة �السيد �بر�ا�يُ�ع�ن �  ��ضر �مديرا �بصفتھ �لل��بية �عضوا�����������غل��انبوالية ،

�م �الشؤون��� �بإدارة �ا��اصة �لألسالك �املتخصص �للت�و�ن �الوط�� �املع�د �توجيھ جلس

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(الدي�ية�و�وقاف�لوالية�البو�رة،�ملدة�ثالث�

ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير��:2املادة�

ك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�لوالية�املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسال

  .�ل�فيما�يخصھ�ب�نفيذ��ذا�القرار ،والية�غل��ان�–بن�داود��–

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��������3

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                            
  یوسف بالمھدي  
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا

    وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف  
  

  2019د�سم����18 املوافقه�1441ر�يع�الثا�ي��21 مؤرخ��� 423 قـــرار�رقم

  ملدرسة�الوطنية�لت�و�ن�وتحس�ن�مستوى يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�با

  )املحمدية(ا��زائر�العاصمة��–دار��مام�–إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،����
  

�2019مارس�سنة��31املوافـــق��1440رجب�عام��24املؤرخ�����111-19بـمقت����املرسوم�الرئا����رقم�� -

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

يونيو��27املوافق��1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 89و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�� -

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

- �� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��208- 10و�مقت��� ��� ��30املؤرخة �عام ��1431رمضان س�تم����09املوافق

� �الشؤون�واملت�2010سنة �إدارة �إطارات �مستوى �و�تحس�ن �لت�و�ن �الوطنية �املدرسة �تنظيم ضمن

 منھ،�7الدي�ية�و��وقاف�وس���ا،�السيما�املادة�

 .الصادرة�عن�وزارة�املالية�2019  د�سم�� ���11املؤرخة��6758و�بناء�ع���املراسلة�رقم�� -

 

  :يقرر�ما�يأ�ي�������

��و�� �: املادة �السيد �خليُ�ع�ن �باملدير�ة��لالعر�ي �امل��انياتية �بالتقديرات �م�لفا بصفتھ

� �الوطنية �املدرسة �توجيھ �مجلس ��� �عضوا �للم��انية، �مستوى�العامة �وتحس�ن لت�و�ن

،�ملدة�ثالث�)املحمدية(ا��زائر�العاصمة�-دار��مام�-إطارات�إدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

  .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(

السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير�ي�لف��ل�من��:2املادة�

� �الوطنية �و�وقاف������������������املدرسة �الدي�ية �الشؤون �إدارة �إطارات �مستوى �وتحس�ن لت�و�ن

  .،��ل�فيما�يخصھ�ب�نفيذ��ذا�القراراملحمدية-دار��مام�–

 .الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�:3املادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                            
  یوسف بالمھدي  
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا  

  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف
  

  2019د�سم����26املــوافق��ه1441ر�يع�الثا�ي��29 مـــؤرخ����434 قـــرار�رقم

يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�

  والية�غل��ان- بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��ب�ن�عودة
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،����

�2019مارس�سنة��31املوافـــق��1440رجب�عام��24املؤرخ�����111- 19رسوم�الرئا����رقم�بـمقت����امل-

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

يونيو��27املوافق����1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 89و�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

�و�بمق- �رقم �التنفيذي �املرسوم ��234 -10ت��� ��� ��26املؤرخ �عام ��1431شوال أكتو�ر�سنة��5املوافق

�ا��اصة��2010 �لألسالك �املتخصص �للت�و�ن �الوطنية �للمعا�د �النموذ�� ��سا��� �القانون واملتضمن

 منھ،�6بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف،�السيما�املادة�

-� �رقم �املراسلة �ع�� ��املؤرخة�388و�ناء �للت�و�ن��2019د�سم���� ��3 �الوط�� �املع�د �عن الصادرة

 .ية�غل��ان�وال    - بن�عودة–املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

                           

  :يقرر�ما�يأ�ي����������

��و�� �: املادة �السيد �برا���ُ�ع�ن �ابرا�يم �م�لًف موراد �بصفتھ �الشؤون�����������ب�سي���مدير �ا، �ة

الدي�ية�و�وقاف�لوالية�غل��ان،�رئ�سا����مجلس�توجيھ�املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�

�ب�ن�عودة ) 3(والية�غل��ان،�ملدة�ثالث�-لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  .سنوات��قابلة�للتجديد
  

املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير�ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�: 2املادة�

بن�-املع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�

  .والية�غل��ان،��ل�فيما�يخصھ،�ب�نفيذ��ذا�القرار- عودة
  

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3املادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                                       
  یوسف بالمھدي  
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 �ـــــة�الديمقراطيــــة�الشعبيــــةئــر ا��م�ور�ـــــة�ا��زا    

  وزارة�الشـؤون�الدي�يـة�و�وقـاف
� �

   2019د�سم���26ه�املوافق�1441ر�يع�الثا�ي� 29مؤرخ�����435قـــرار�رقم�

يتضمن�التعي�ن����مجلس�التوجيھ�باملع�د�الوط���للت�و�ن�املتخصص�لألسالك�ا��اصة�

  والية�غل��ان- بن�داود�- بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف��
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�،����

�2019مارس�سنة��31املوافـــق��1440رجب�عام��24 املؤرخ����111-19مقت����املرسوم�الرئا����ر�قم�ب -

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

-� ��1409ذو�القعدة�عام��23املؤرخ�����99 – 89و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم � يونيو��27املوافق�

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم �امل�234-10و�مقت��� ��� ��26ؤرخ �عام ��1431شوال � أكتو�ر�سنة��5املوافق

�ا��اصة��2010 �لألسالك �املتخصص �للت�و�ن �الوطنية �للمعا�د �النموذ�� ��سا��� �القانون واملتضمن

 منھ،�6بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف،�السيما�املادة�

 .ة�املاليةالصادرة�عن�وزار �2019 نوفم��  5املؤرخة�����6008و�ناء�ع���املراسلة�رقم�-

     

  :يقرر�ما�يأ�ي����

��و�� ��:املادة �السيدة ع�ن
ُ
�سعاد� �توجيھ������������������طا�ري �مجلس ��� �عضوا �مالية، �مراقبة بصف��ا

�و�وقاف�������������������������� �الدي�ية �الشؤون �بإدارة �ا��اصة �لألسالك �املتخصص �للت�و�ن �الوط�� املع�د

              .سنوات��قابلة�للتجديد) 3(دة�ثالث�،�ملوالية�غل��ان - بن�داود –

ي�لف��ل�من�السادة�مدير�الت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�ومدير�إدارة�الوسائل�ومدير��:2املادة�

�و�وقاف� �الدي�ية �الشؤون �بإدارة �ا��اصة �لألسالك �املتخصص �للت�و�ن �الوط��   املع�د

  .قرار�ل�فيما�يخصھ�ب�نفيذ��ذا�ال والية�غل��ان، - بن�داود –

 .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�:3املادة�

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                                       
  یوسف بالمھدي  
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  راطية�الشعبيةا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمق

 وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
 

 

 

 

 

 

  

 

   
  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�2003أكتــو�ر�ســنة��6املوافــق��1424شــعبان�عــام�10املــؤرخ��ــ�����331-03بمقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم��-

  عدل�واملتمم،واملتضمن�إحداث�جائزة�ا��زائر���فظ�القرآن�الكر�م�وإلحياء�ال��اث��سالمي،�امل

�2019مـارس�سـنة��31املوافق���1440رجب�عام��24املؤرخ�����111 – 19و�مقت����املرسوم�الرئا����رقم��-

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

يونيــــو�ســــنة��27املوافــــق��1409ذي�القعــــدة�عــــام��23املــــؤرخ��ــــ���99-89و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  �ر�الشؤون�الدي�ية،الذي�يحدد�صالحيات�وز �1989

الـــذي�يحـــدد�التعو�ضـــات�املمنوحـــة��2012جـــوان�ســـنة��11املـــؤرخ��ـــ���310و�مقت�ـــ���القـــرار�الـــوزاري�رقـــم��-

ألعضـــاء���نــــة�التحكــــيم�ا��اصـــة�باملســــابقة�الوطنيــــة���فـــظ�القــــرآن�الكــــر�م�وتجو�ـــده�وتفســــ��ه��ــــ��إطــــار�

  �سبوع�الوط���للقرآن�الكر�م،

  2019جو�ليـة��سـنة��31املوافـق��1440ذو�القعـدة�عـام��28املـؤرخ��ـ����306و�مقت����القرار�الـوزاري�رقـم��-

�ـــــ�املوافــــق��1441الــــذي�يتضــــمن�فــــتح�مســــابقة�وطنيــــة���فــــظ�القــــرآن�الكــــر�م�وتجو�ــــده�وتفســــ��ه�لعــــام��

  .م2019
  

  :يــقـرر�مــا�يـأتــي�����������

نيــة���فــظ�القــرآن���ــدف��ــذا�القــرار�إ�ــ��إ�شــاء���نــة�تحكــيم�املســابقة�الوط : املــادة��و�ــ�

ــا�ا��اصــــة�باألســــبوع�الــــوط���ا��ــــادي�والعشــــر�ن�� الكــــر�م�وتجو�ــــده�وتفســــ��ه�و�شــــكيل�ا�وم�ام�ــ

  .م�2019ـ�املوافق�لسنة�1441للقرآن�الكر�م�لعام�

 

  2019أكتو�ر��27 املوافقه�1441صفر��28 مؤرخ����382 قرار�رقم
 

م�وتجو�ده�وتفس��ه�املسابقة�الوطنية���فظ�القرآن�الكر�يتضمن�إ�شاء���نة�تحكيم�
  باألسبوع�الوط���ا��ادي�والعشر�ن�ا��اصةو�شكيل�ا�وم�ام�ا�

  م��2019ـ�املوافق�سنة�1441 للقرآن�الكر�م�لعام�
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ت�ــــش�ل�ال��نـــة�املـــذ�ورة��ـــ��املـــادة��و�ـــ��أعـــاله،��وفـــق�فـــروع�املســـابقة�ع�ـــ��النحـــو� : 2املـــادة�

  :��ي�

ل� -    :الفرع��وَّ

سم�واللقـب�   الصفة����ال��نة 

ميقات���محمد. �ستاذ�   رئ�سا 

خليل�قا���. الدكتور�   عضوا 

محمد�رضا�شوشة. �ستاذ�   عضوا 

مو����زروق . �ستاذ�   عضوا 

راضية��الل. �ستاذة�   عضوا 

بالل�سعيدان�.�ستاذ�  محافظا 

 
ا�ي� - 

َّ
  :الفرع�الث

 الصفة����ال��نة �سم�واللقـب

ز�ان�جبار�.�ستاذ   رئ�سا 

يوسف�نور�ن.  �ستاذ�   عضوا 

أبو�بكر��ا��.�ستاذ�   عضوا 

عبد�هللا�عو����. �ستاذ�   عضوا 

ز�رة�بلعالية. �ستاذة�   عضوا 

بالل�سعيدان�. �ستاذ�  محافظا 

 

الث� - 
َّ
  :الفرع�الث

 الصفة����ال��نة �سم�واللقـب

  رئ�سا  منصور�ب��اج. �ستاذ

  عضوا  سباطي�مراد. �ستاذ

  عضوا  عمار�رقبة. �ستاذ

  عضوا  عبد�العا���كعواش. �ستاذ

  عضوا  خولة�عو����. �ستاذة

 محافظا  بالل�سعيدان�.  �ستاذ
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�امل�ام��تية : 3املادة�
ُ
�نة

َّ
��ال�

َّ
  :تتو�

  

  ـ�إعداد��سئلة،

��ن�حفظا�وترتيال�وتجو�دا�وتفس��ا�حسب�الفروع، ِ
ّ

  ـ�امتحان�امل���

�،ـ�م
ّ

  لء�كشف�النقاط�ا��اص�ب�ل�م���

��ن�حسب�درجة��ستحقاق، ِ
ّ

ن�ترت�ب�امل���  ـ�إعداد�تقر�ر�يتضمَّ

ـــابقات�.  ـــأط���الـــــــدورات�الت�و��يـــــــة�ال�ـــــــ��تـــــــنظم�خـــــــالل�الســـــــنة�للمتفـــــــوق�ن��ـــــــ��مختلـــــــف�املســــ تــــ

 القرآنية،

  املشاركة����التحض���للمسابقة،ـ�

  .��نةـ�حضور��جتماعات�واللقاءات�ال���تد���إل��ا�ال
  

 

�ســـتفيد�أعضـــاء���نـــة�تحكـــيم�املســـابقة�الوطنيـــة���فـــظ�القـــرآن�الكـــر�م�وتجو�ـــده��:4املـــادة�

وتفســـ��ه��ـــ��إطـــار��ســـبوع�الـــوط���للقـــرآن�الكـــر�م�مـــن�التعو�ضـــات�املاليـــة�املحـــددة��ـــ��القـــرار�

  .واملذ�ور�أعاله�2012جوان��11املؤرخ�����310الوزاري�رقم�
  

 

  .ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�ي�شر��ذا�القرار����� 5املادة�
 

 
ر�با��زائر����                  ه1441صفر��28 :حّرِ

  2019أكتو�ر��27 :ملوافقا���                                                                                                               

  
  ز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقافو                                                   

  يوسف�بامل�دي                                                                                     
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  ا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف
 

  

  

  

  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،�نإ
املتعلـــق��1966جـــوان�ســـنة��02املوافـــق��1386صـــفر�عـــام��12املـــؤرخ��ـــ���145-66بمقت�ـــ���املرســـوم�رقـــم�-

�ن،املعــــــدل�بتحر�ــــــر�و�شــــــر��عــــــض�القــــــرارات�ذات�الطــــــا�ع�التنظي�ــــــ��أو�الفــــــردي�ال�ــــــ����ــــــم�وضــــــعية�املوظف

  واملتمم،

�2019مـارس�سـنة��31املوافـق��1440رجـب�عـام��24املـؤرخ��ـ���111-19و�مقت����املرسـوم�الرئا�ـ���رقـم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،

يونيــو�ســنة��27املوافــق��1409ذي�القعــدة�عــام��23املــؤرخ��ــ���99-89و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

  ؤون�الدي�ية،الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الش�1989

د�ســــم����24املوافــــق��2008ذي�ا���ــــة�عــــام��26املــــؤرخ��ــــ���411-08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

واملتضـــمن�القـــانون��سا�ـــ���ا��ـــاص�بـــاملوظف�ن�املنتمـــ�ن�لألســـالك�ا��اصـــة�بـــاإلدارة�امل�لفـــة��2008ســـنة�

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

واملتضـمن��2000مـايو�سـنة��14املوافـق��1421صفر�عـام���10و�مقت����القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ��-

  .إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

�2009نــوفم���ســنة��17املوافــق��1430ذي�القعــدة�عــام��29القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��و�مقت�ــ���-

اق�بــھ�بال�ســبة�لــبعض�الــذي�يحــدد�كيفيــات�تنظــيم�الت�ــو�ن�املتخصــص�ومدتــھ�و�رامجــھ�وشــروط��لتحــ

 .الرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف

الـذي�يحـدد�إطـار�تنظـيم��2016يوليـو�سـنة��20املوافـق��1437شـوال�عـام��15و�مقت����القرار�املؤرخ��ـ��-

لألســـــالك�ا��اصـــــة��املســـــابقات�ع�ـــــ��أســـــاس��ختبـــــارات�و�متحانـــــات�امل�نيـــــة�لاللتحـــــاق�بالرتـــــب�املنتميـــــة

  باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،املعدل،�

الـذي�يحـدد�إطـار�تنظـيم��2016يوليـو�سـنة��20املوافـق��1437شـوال�عـام��15و�مقت����القرار�املؤرخ��ـ��-

املســــابقات��متحانــــات�امل�نيــــة�لاللتحــــاق�بالرتــــب�املنتميــــة�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــاإلدارة�امل�لفــــة�بالشــــؤون�

  ية�و�وقاف،املعدل،�الدي�

     2019نوفم�� 19املوافق��ه1441ر�يع��ول� 22مؤرخ�����392رقم�ار�وزاري�قر 

إمام�مدرس�وأستاذ�التعليم�القرآ�ي�: فتح�دورة�الت�و�ن�املتخصص�لاللتحاق�بالرتب يتضمن

  ومؤذن�وقيم
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�2019و�مقت����املخطط�القطا���السنوي�للت�و�ن�وتحس�ن�املستوى�وتجديد�املعلومـات��عنـوان�سـنة�-

  واملصادق�عليھ،

ال��نــة�امل�لفــة�بإعـــداد�القائمــة�ال��ائيــة�للنــا���ن��ــ��املســابقة�ع�ــ��أســـاس��و�نــاء�ع�ــ��محاضــر�اجتمــاع -

: �ـــ��الرتـــب�وقـــافن�الدي�يـــة�و� و الك�ا��اصـــة�بـــإدارة�الشـــؤ �ختبـــار�لاللتحـــاق�بـــالت�و�ن�املتخصـــص�لألســـ

�03/04/06 و�2019أكتـو�ر��24/27/28/30إمام�مدرس�وأستاذ�التعليم�القرآ�ي�ومؤذن�وقـيم�املؤرخـة��ـ��

  ،2019نوفم���
  

  :رر�ما�يأ�يـــيق  
  

لقعــدة�ذي�ا�29مــن�القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ���3تطبيقــا�ألح�ــام�املــادة�: املــادة��و�ــ�

ـــام� ـــتح�دورة�الت�ـــــو�ن�املتخصـــــص�2009نـــــوفم���ســـــنة��17املوافـــــق��1430عــ �واملـــــذ�ور�أعاله،تفــ

  .إمام�مدرس�وأستاذ�التعليم�القرآ�ي�ومؤذن�وقيم: لاللتحاق�بالرتب
  

طبقـــا�ملخطـــط�الت�ـــو�ن�وتحســـ�ن�املســـتوى�وتجديــــد��يقـــدر�عـــدد�املناصـــب�املفتوحـــة: 2املـــادة�

  :بـــ��2019املعلومات��عنوان�سنة�

 منصب�بال�سبة�لرتبة�إمام�مدرس،�500 - 

 منصب�بال�سبة�لرتبة�أستاذ�التعليم�القرآ�ي،�100 - 

 منصب�بال�سبة�لرتبة�مؤذن،�200 - 

 منصب�بال�سبة�لرتبة�قيم،�200 - 
  

  ترفق�قائمة�النا���ن����املسابقة�واملعني�ن�بالدورة�الت�و��ية�بأصل��ذا�القرار: 3املادة�

  .2019نوفم����10تخصص�بتار�خ�تنطلق�دورة�الت�و�ن�امل�:4املادة�

  :تحدد�مدة�الت�و�ن�املتخصص�ع���النحو���ي�:5املادة�

  .سنوات�لألئمة�املدرس�ن ) 3(ثالث�-

  .ألستاذ�التعليم�القرآ�ي ) 2(س�ت�ن�-

  .للمؤذن�ن)1(سنة�واحدة�-

  .للقيم�ن)1(سنة�واحدة�-
  

  

  

  

تخصـص�لألسـالك�ا��اصـة�بـإدارة�تتم�عملية�الت�و�ن�باملعا�د�الوطنيـة�للت�ـو�ن�امل :6املادة�

  :الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�التالية
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املع�ـــــــــــــــد�الـــــــــــــــوط���للت�ـــــــــــــــو�ن�املتخصـــــــــــــــص�لألســـــــــــــــالك�ا��اصـــــــــــــــة�بـــــــــــــــإدارة�الشـــــــــــــــؤون�الدي�يـــــــــــــــة�-
  .غل��ان،والية�و�وقاف،�غل��ان

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،-
  .�انغل�،والية��بن�عودة

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،-
  .تم��است�ع�ن�صا���،والية�

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،-
  .تم��استبتم��است�،والية�

  صــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��ا -
  .�سكرة،والية���سيدي�عقبة

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف، -
  .قسنطينةبقسنطينة�،والية�

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف، -
  .ميلةة�بتالغمة�،والي

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف، -
  .ت��ي�وزو�سيدي�عبد�الرحمان�اليلو���،والية�

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف، -
  .سعيدة�سعيدة�،والية�

  تخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف،املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�امل -
  .البو�رةبالبو�رة�،والية�

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف، -
  .تلمسانالرم����،والية�

  ،املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف -
  .باتنةالزانة�البيضاء�،والية�

  املع�ــــد�الــــوط���للت�ــــو�ن�املتخصــــص�لألســــالك�ا��اصــــة�بــــإدارة�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف، -
  .إل��ي إل��ي�،والية�

  

  .ر����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقافاقر لي�شر��ذا�ا :7املادة�

  
  29/11/2019: املوافق� ه1441 ر�يع��ول �22زائر���حرر�با��                                        

          

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                             

  يوسف�بامل�دي��                               

  



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

167 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

  ا��م�ور�ـة�ا��زائر�ـة�الديمقراطيـة�الشعبيـة

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  

  

  

  
  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�2003 أكتو�ر�سـنة�6املوافق��1424 شعبان�عام�10 الـمؤرخ����331–03 بـمقتــ����الـمرسوم�الرئا����رقم -

 والـمتضمن�إحداث�جائزة�ا��زائر���فظ�القرآن�الكر�م�و�إلحياء�ال��اث��سالمي،�املعدل�واملتمم،

مــارس�ســـنة� 31املوافــــق��1440عــام��رجـــب 24فـــي� الــــمؤرخ 111 – 19 رقــمو�مقتــــ����الـــمرسوم�الرئا�ـــ��� -

 و�الـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019

يونيو�سنة��27املوافـق��1409القعدة�عام��ذي�23الـمؤرخ�����99 –89و�ـمقتــ����الـمرسوم�التنفيذي�رقم� -

 الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

�2000مـــــــايو�ســـــــنة��14املوافـــــــق��1421صـــــــفر�عـــــــام��10لـــــــوزاري�املشـــــــ��ك�الــــــــمؤرخ��ـــــــ��و�مقت�ـــــــ���القـــــــرار�ا -

 والـمتضمن�إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
 

 :يــقــرر�مــا�يـــأ�ي�             
  

  

��ـــدف��ـــذا�القـــرار�إ�ــ��فـــتح�مســـابقة�وطنيـــة���ـــ�يعية�لصـــغار�حفظـــة�القـــرآن��: املـــــــادة��و�ـــ�

  .م�2020ـ�املوافق�لسنة��1441لعام�الكر�م�

� �

يفــتح�ال��ــ�يل�للمســابقة�املــذ�ورة��ــ��املــادة��و�ــ��أعــاله،�للم���ــ��ن�ا��زائــر��ن����: 2املــــــادة�

  :الذين�تتوفر�ف��م�الشروط�املنصوص�عل��ا�����ذا�القرار،�وفق�ما�يأ�ي�
  

ل���تنظم�مسابقات�ُير���ع���مستوى�مدير�ات�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف����الواليات،ا - 1

 محلية�الختيار�ممثل�ن�ع��ا����املسابقة�التصفو�ة�الوطنية،

  2019نوفم����26ه�املوافق�1441ر�يع��ول��29مؤرخ����396قرار�رقم�

  يتضمن�فتح�مسابقة�وطنية����يعية�لصغار�حفظة�القرآن�الكر�م

  م�2020وافق�لسنة��ـ�امل�1441لعام�
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  الطلبـــة�الفـــائزون��عنـــوان��ســـابيع�الوطنيـــة�للقـــرآن�الكـــر�م�مر�ـــ�ون�تلقائيـــا�للمشـــاركة-2

 ���املسابقة�الوطنية�التصفو�ة،�إذا�استوفوا�بقية�الشروط،�
 

 .ال��ائية ة�الذين��شار�ون����املسابقةتنظم�املسابقة�التصفو�ة�الوطنية�الختيار�الطلب-3
 

:يجب�أن�تتوفر����الـم�����الـمشارك����الـمسابقة�ال���يعية�الشروط��تية� : 3املــــادة��  

 سنة�يوم�املسابقة�ال��ائية،�15أن�ال�يز�د�عمره�عن�  

 وائل����الدورات�السابقة،�)3(أن�ال�ي�ون�من�الثالثة��  

 شروط��عت���الغيا�ل�ترشيح�ال��ستو����ذه�ال. 
 

  

  :يقدم�الـم�����ملفا�يت�ون�من� : 4املــــادة��

  طلب�خطي�للمشاركة، -

  ش�ادة�ميالد، -

  شمس�ت�ن،�)2(صورت�ن� -

 .استمارة�ال�����تصادق�عل��ا�ا���ة�املختصة -
 

  .يودع�ملــف�ال��شيح�ع���مستــوى�مدير�ــات�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقـــاف�بالواليات :5املــــادة�

ت�شـأ���نـــة�تقييــم�ا��فظ�والتجو�ـد�بمقت����قــــرار�يصـدره�وز�ـر�الشــؤون�الدي�يـة���� : 6املــــادة�

  :و�وقـاف،�تتو���ع���ا��صوص�مايـأ�ي�

  امتحان�الـم�����ن، -

ـــھ�وز�ــــــــــــــر�الشــــــــــــــؤون�الدي�يــــــــــــــة - ـــابقة،�عد�تحر�ــــــــــــــر�محضــــــــــــــر�يصــــــــــــــادق�عليـــــــــــ   إعــــــــــــــالن�نتــــــــــــــائج�املســـــــــــ

 .ترت�ب�الفائز�ن�حسب��ستحقاقيفوضھ،�يتضمن��و��وقاف،�أو�من��
 

  .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف : 7املــــادة�

  2019نوفم����26ه�املوافق�1441ر�يع��ول��29:حّرر�با��زائر���� 

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

        يوسف�بامل�دي����
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  اطيـة�الشعبيـةا��م�ور�ـة�ا��زائر�ـة�الديمقر 

  وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إن�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

 أكتــــو�ر�ســــنة�6 املوافــــق���1424 شــــعبان�عــــام�10 الـــــمؤرخ��ــــ��331–03 بـــــمقت����الـــــمرسوم�الرئا�ــــ���رقــــم -

ي،�الــــــمعدل�والــــــمتضمن�إحـــــداث�جـــــائزة�ا��زائـــــر���فـــــظ�القـــــرآن�الكـــــر�م�و�إلحيـــــاء�ال�ـــــ�اث��ســـــالم�2003

 والـمتمم،

�2019مارس�سنة� 31املوافـق��1440رجب�عام��24الـمؤرخ�����111–19و�مقت����الـمرسوم�الرئا����رقم� -

 والـمتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،

يونيــــو��27املوافــــق� 1409ذي�القعــــدة�عــــام��23الـــــمؤرخ��ــــ���99 –89و�ـــــمقت����الـــــمرسوم�التنفيــــذي�رقــــم� -

 صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،الذي�يحدد��1989سنة�

�2000مـــــــايو�ســــــــنة��14املوافــــــــق��1421صـــــــفر�عـــــــام�10و�مقت�ـــــــ���القـــــــرار�الــــــــوزاري�املشـــــــ��ك�الــــــــمؤرخ��ــــــــ�� -

 والـمتضمن�إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

 

  :يــقــرر�مــا�يـــأ�ي�           
  

  ابقة�دولية����حفظ�القرآن�الكر�م�و�تجو�ده��دف��ذا�القرار�إ���فتح�مس:  املــــادة��ولـى  

  .م�2020ـ�املوافق�لسنة�1441و�تفس��ه�لعام� 

  يفتح�ال���يل�للمسابقة�املذ�ورة����املادة��و���أعاله،�للم�����ن�ا��زائر��ن� : 2املــــادة��

  .و�غ���ا��زائر��ن�الذين�تتوفر�ف��م�الشروط�املنصوص�عل��ا�����ذا�القرار

  2019نوفم����26ه�املوافق�1441ر�يع��ول��29 ���مؤرخ�397  قرار�رقم

  يتضمن�فتح�مسابقة�دولية����حفظ�القرآن�الكر�م�و�تجو�ده�و�تفس��ه

  م��2020ـ�املوافق�لسنة��1441لعام�
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  :تجرى�املسابقة�الدولية�ع���املراحل�التالية��: 3ة�املــــاد 

 : بال�سبة�للطلبة�غ���ا��زائر�يـن -1

ـــة�و�وقـــــــــــاف�با��م�ور�ـــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــة�� - ـــھ�وزارة�الشـــــــــــؤون�الدي�يــــــــ توجــــــــ

الشعبية�دعوات�إ���نظ��ا��ا�من�الوزارات����البلدان�العر�ية�و��سالمية�أو�من�يقـوم�

ـــلمة��ــــــ��البلــــــدان�غ�ــــــ���سالمية،ل��شــــــيح�مقام�ــــــا،وإ���ال�يئــــــات�امل مثلــــــة�ل��اليــــــات�املســـ

 .م�سابق�واحد�عن��ل�بلد

 : ا��زائر�يـن� بال�سبة�للطلبة -2

ـــاف�بالواليــــــات،�إضـــــافة�� - ـــة�و�وقــ ـــدير�ات�الشـــــؤون�الدي�يــ   يــــتم�ال���ـــــ��ع�ـــــ��مســـــتوى�مــ

ـــابقة،�ثـــــــم�تجـــــــرى� ـــنظم�للمســــ ـــھ��ـــــــ��امل�شـــــــور�املــــ إ�ـــــــ��ال���ـــــــ��ا��ـــــــر�الـــــــذي�تضـــــــبط�كيفيتــــ

محليـــة�الختيـــار�الطلبـــة�املـــؤ�ل�ن�ملســـابقة�وطنيـــة�تصـــفو�ة�يختـــار�ف��ـــا�الطلبـــة��مســـابقات

املتفوقــون�الــذين��شــار�ون��ــ��تــر�ص�مغلــق�يختــار�ع�ــ��إثــره�ممثــل�ا��زائــر��ــ��املســـابقة�

 .الدولية

الطلبــــة�ا��زائر�ــــون�الفــــائزون�بالرتــــب��و�ــــ���عنــــوان�املســــابقات�ال�ــــ��تنظم�ــــا�الــــوزارة�� -

 .قة�الوطنية�التصفو�ة،�إذا�استوفوا�بقية�الشروطمر��ون�تلقائيا�للمساب

 

  :يجب�أن�تتوفر����الـم�����املشارك����املسابقة�الدولية�الشروط��تية��: 4املــــادة� 

  

 سنة�يوم�املسابقة�ال��ائية،�25أن�اليز�د�عمره�عن�  

 وائل����الدورات�السابقة،) 3(أن�ال�ي�ون�من�الثالثة��  

 قرئ�ن�املح��ف�ن،ال��سمح�باملشاركة�للم  

 ستو����ذه�الشروط��عت���مقصيا �ل�م�����ال�    . 
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  : ��االتيقدم�الـم�����امللف�:  5املــــادة�

 ،ش�ادة�ميالد�بال�سبة�للم�����ن�ا��زائر��ن 

 ،ة�من�جواز�السفر�للم�����ن�من�البلدان�الشقيقة��� 

 شمس�ت�ن )2(صورت�ن�، 

 ختصةاستمارة�ال�����تصادق�عل��ا�ا���ة�امل. 
 

ـــة�و�وقـــــــــــــاف�الــــــــــــــم�����ن�املقبـــــــــــــول�ن�للمشـــــــــــــاركة : 6املـــــــــــــادة�   �علـــــــــــــم�وزارة�الشـــــــــــــؤون�الدي�يــــــــــ

ــا��ــــــ��البلــــــدان�� ـــة�عــــــن�طر�ــــــق�دعــــــوة�فرديــــــة�توجــــــھ�إلــــــ��م�بواســــــطة�نظ��ا��ــــ ـــابقة�الدوليـــ �ــــــ��املســـ

ـــيمثل� ــا�وطنيـــــا�الختيـــــار�الــــــم�����الـــــذي�ســ م�تر�صـــ ِ
ّ
الشـــــقيقة�بال�ســـــبة�لغ�ـــــ��ا��زائـــــر��ن،�وتـــــنظ

 .زائر�ة����املسابقةا��م�ور�ة�ا��

ت�شـأ���نـة�تقييـم�ا��فـظ�والتجو�ـد�بمقت�ـ���قـرار�يصـدره�وز�ــر�الشـؤون�الدي�يـــة����: 7املــــادة�

  :و�وقــاف،�تتولـى�ع���ا��صوص�ما�يأتـــــي�

  امتحان�الـمــ����يــن، -

ـــــج�املســــابقة،��عــــد�تحر�ــــر�محضــــر�يصــــادق�عليــــھ�وز�ــــر�الشــــؤون�الدي�يــــة� -   وقــــافو� إعــــالن�نتائــــ

 .من�يفوضھ،�يتضمن�ترت�ب�الفائز�ن�حسب��ستحقاق�أو �

 

  .ي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف : 8املــــادة�

  2019نوفم����26ه�املوافق�1441ر�يع��ول��29 :حّرر�با��زائر�������                                      

 

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف                                                                                   

  يوسف�بامل�دي                                                                     
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  شعبيـــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�ال

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف

 

  

  

  

  ان�وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�2019مــارس�ســنة��31املوافــق��1440رجــب�عــام��24املــؤرخ��ــ���111-19بمقت�ــ���املرســوم�الرئا�ــ���رقــم�-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،
يونيــو�ســنة��27املوافــق��1409ذي�القعــدة�عــام��23املــؤرخ��ــ���99-89و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�الشؤون�الدي�ية،�1989

يونيــــو��28املوافــــق��1421ر�يــــع��ول�عــــام��25املــــؤرخ��ــــ���146-2000و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

  وقاف،املعدل�واملتمم،واملتضمن�تنظيم��دارة�املركز�ة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و� �2000

نــــوفم����18املوافــــق��1421شــــعبان�عــــام��22املــــؤرخ��ــــ���371-2000و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��-

  واملتضمن�إحداث�املف�شية�العامة����وزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف�املعدل،�2000سنة�

�2008ينــاير�ســنة��19افــق�املو �1429محــرم�عــام��11املــؤرخ��ــ���04-08و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

املؤسســــــات�و�دارات��املشــــــ��كة��ــــــ�املتضــــــمن�القــــــانون��سا�ــــــ���ا��ــــــاص�بــــــاملوظف�ن�املنتمــــــ�ن�لألســــــالك�

  العمومية،

د�ســــم����24املوافــــق��1429ذي�ا���ــــة�عــــام��26املــــؤرخ��ــــ���411-08و�مقت�ــــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�-

تمـــــــ�ن�لألســـــــالك�ا��اصـــــــة�بـــــــاإلدارة�امل�لفـــــــة�واملتضـــــــمن�القـــــــانون��سا�ـــــــ���ا��ـــــــاص�بـــــــاملوظف�ن�املن�2008

  بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

ســــ�تم���ســــنة��9املوافــــق� 1431رمضــــان�عــــام�30املــــؤرخ��ـــ���208-10و�مقت�ـــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم��-

واملتضـــــمن�تنظـــــيم�املدرســـــة�الوطنيـــــة�للت�ـــــو�ن�وتحســـــ�ن�مســـــتوى�إطـــــارات�إدارة�الشـــــؤون�الدي�يـــــة��2010

  و�وقاف�وس���ا،

أكتـــــو�ر�ســـــنة��5املوافـــــق� 1431شـــــوال�عـــــام��26املـــــؤرخ��ـــــ���234 -10ت�ـــــ���املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم�و�مق-

واملتضـــمن�القـــانون��سا�ـــ���النمـــوذ���للمعا�ـــد�الوطنيـــة�للت�ـــو�ن�املتخصـــص�لألســـالك�ا��اصـــة��2010

  �غدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

�2000مـــــــايو�ســـــــنة��14املوافـــــــق��1421صـــــــفر�عـــــــام��10و�مقت�ـــــــ���القـــــــرار�الـــــــوزاري�املشـــــــ��ك�املـــــــؤرخ��ـــــــ��-

  واملتضمن�إحداث��شرة�رسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،

     2019نوفم���27ه�املوافق�1441ر�يع��ول��30مؤرخ�����400قرار�رقم�

    2020 - 2019دد�رزنامة�العطل�للسنة��الت�و��ية�يح
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�2009نــوفم���ســنة��17املوافــق��1430ذي�القعــدة�عــام��29و�مقت�ــ���القــرار�الــوزاري�املشــ��ك�املــؤرخ��ــ��-

عض�الــذي�يحــدد�كيفيــات�تنظــيم�الت�ــو�ن�املتخصــص�ومدتــھ�و�رامجــھ�وشــروط��لتحــاق�بــھ�بال�ســبة�لــب

  الرتب�املنتمية�لألسالك�ا��اصة�باإلدارة�امل�لفة�بالشؤون�الدي�ية�و�وقاف،
  

  :يقرر�ما�يأ�ي  
  

  .��2019/2020دف��ذا�القرار�إ���تحديد�رزنامة�العطل�للسنة�الت�و��ية�: املادة��و���

  :وفق�ا��دول���ي�2019/2020بة�للسنة�الت�و��ية�ستحدد�رزنامة�العطل�بال�: 2املادة�
  

  تار�خ�است�ناف�الدراسة  تار�خ�بداية�العطل  العطل

  عطلة�الشتاء

  ا��م�س

26/12/2019  

  مساءا

  �حد

05/01/2020  

  صباحا

  عطلة�الر�يع

  ا��م�س

26/03/2020  

  مساءا

  �حد

05/04/2020  

  صباحا�

  عطلة�الصيف

  ا��م�س

09/07/2020  

  مساءا

  �حد

06/09/2020  

  صباحا
  

  .09/07/2020الت�و��ية�يوم�ا��م�س�ت�ون�اختتام�السنة�: 3املادة�

تبدأ�عطلة�الصيف��عد�إنجاز�جميـع�أعمـال���ايـة�السـنة�الت�و��يـة�وعقـد�مجـالس��: 4املادة�

  :�قسام�وإعالن�النتائج�و�سليم�ا�للوصاية�وت�ون�ع���النحو���ي

  .09/07/2020من�مساء�يوم�ا��م�س�: للطلبةبال�سبة�-

  . 14/07/2020الثالثاء�من�مساء�يوم�: لألساتذةبال�سبة�-

  تامنغســــت،: �ــــ��املعا�ــــد�التاليــــة�16/07/2020مــــن�مســــاء�يــــوم�ا��مــــ�س�: لإلدار�ــــ�نبال�ســــبة�-

  .ع�ن�صا��،�ال��ي�و�سكرة

���املدرسة�الوطنية�و�ـا���املعا�ـد��23/07/2020من�مساء�يوم�ا��م�س�: لإلدار��نبال�سبة� -

 .الوطنية�للت�و�ن�املتخصص
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  :�اآل�ي�2020/2021الدخول�الدرا����للسنة�الت�و��ية��يحدد�تار�خ�:5املادة�

  .صباحا��30/08/2020حد� :املوظفون��دار�ون  -

  .صباحا�01/09/2020الثالثاء��:�ساتذة�-

  .صباحا�06/09/2020الس�ت�: الطلبة -
  

ات�يتعـ�ن�ع�ـ���سـاتذة�واملـوظف�ن��دار�ـ�ن�املشـاركة��ـ��تـأط���املسـابقات�و�متحانـ: 6املادة�

ـــيم� ــاء�العطل،طبقــــا�لل�شــــر�ع�والتنظـ ـــ���ســــتعدون�إل��ــــا�أثنــ ـــات�الت�و��يــــة�ال�ـ الرســــمية�وال��بصـ

كمــــا�يتعــــ�ن�ع�ــــ��املــــوظف�ن��دار�ــــ�ن�القيــــام�أثنــــاء�العطلــــة�باملداومــــة،�بالتنــــاوب�. املعمــــول���مــــا

  .قصد�ضمان�استمرار�ة�ا��دمة�العمومية
  

ــ�ر�مــــديرو�مؤسســــات�الت�ــــو�ن�املتخصــــص�ع�ــــ���:7املــــادة� �ــــذه�الرزنامــــة�و�ل�ــــ�ام��تنفيــــذ�ســ

  .بمواعيد�ا�ال��اما��امال
  

ت�لــــــف�املف�شــــــية�العامــــــة�بمتا�عــــــة�الــــــدخول�الدرا�ــــــ���للمعا�ــــــد�الوطنيــــــة�للت�ــــــو�ن��:8املــــــادة�

  .املتخصص�لألسالك�ا��اصة�بإدارة�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف
  

  .و�وقافي�شر��ذا�القرار����ال�شرة�الرسمية�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�:  9املادة�

  
  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

  يوسف�بامل�دي                                                                                                   
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  ا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف

  

   2019س�تم����18مؤرخ���� 342: مقرر�رقم

  التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابةيتضمن�

  

رئـ�س�ديـوان�وز�ـر�الشـؤون�الدي�يـة��بصـفةمحمـد�الشـيخ� ع�ن�السيد� :�و�� املادة - 

  .بالنيابة�ملدة�سنة�قابلة�للتجديدو�وقاف�
  

 

 

الســـيد��مـــ�ن�العـــام�بــوزارة�الشـــؤون�الدي�يـــة�و�وقـــاف�ب�نفيـــذ��ـــذا��ي�لـــف :2املــادة -

 .ء�من�تار�خ�توقيعھاملقرر،�الذي��سري�مفعولھ�ابتدا

  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

 يوسف�بامل�دي���������     
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  ا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف

  

   2019 فم��نو  28مؤرخ�����406: مقرر�رقم

  يتضمن�التعي�ن����وظيفة�عليا�بالنيابة

  

بوزارة�الشؤون�الدي�يـة� مف�ش�عام�بالنيابة ��م�����بزاز ع�ن�السيد� :�و�� املادة - 

  .ملدة�سنة�قابلة�للتجديد و�وقاف،
  

 

 

الســيد��مــ�ن�العــام�بــوزارة�الشــؤون�الدي�يــة�و�وقــاف�ب�نفيــذ��ــذا��ي�لــف :2املــادة� -

 .ري�مفعولھ�ابتداء�من�تار�خ�توقيعھاملقرر،�الذي��س

  

  

  وز�ر�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف

 يوسف�بامل�دي���������     
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  ا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــة      

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف
  رة�الوسائلمدير�ة�إدا

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  
  2019د�سم����05مؤرخ�����140: قرار�رقم

  يتضمن�التعي�ن����منصب�عا��

 
  

عـــــ�ن�الســـــيدة :�و�ـــــ� املـــــادة - 
ُ
   م��ـــــق�بالـــــديوان�ـــــ��املنصـــــب�العـــــا����اتبـــــة�مقنـــــوش�: �

  .لتوقيع�ع����ذا�القرارا  من�تار�خ
ـــة�ا�ــــ��جانــــب�الراتــــب�  :2املــــادة� - ـــدر�بــــــ�ســــتفيد�املعنيـ ــا�مــــن�ز�ــــادة�اســــتداللية�تقـ  املــــرتبط�برتب��ــ

 .�عنوان�شغل�منصب�عا��.....نقطة�موافق�للمستوى .....
  

 

ي�لــــف��ــــل�مــــن�نائــــب�مــــدير�املســــتخدم�ن�ونائــــب�مــــدير�امل��انيــــة�واملحاســــبة� :3املــــادة� -

 .ب�نفيذ��ذا�القرار

 

  و�ض�منھعن�الوز�ر�و�تف
  مدير�إدارة�الوسائل��                                                                                                          

  محمد�سعادو��������                                                                                                    
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  قراطيـــــــــــــة�الشعبيـــــــــــــةا��م�ور�ــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة�الديم

  وزارة�الشـــــؤون�الدي�يــــــــة�و�وقــــــــــاف
  مدير�ة�إدارة�الوسائل

  املدير�ة�الفرعية�للمستخدم�ن

  

  

  2019د�سم����15مؤرخ�����145: قرار�رقم

  يتضمن�التعي�ن����منصب�عا��
  

       
 

ع�ن�السيدة :�و�� املادة - 
ُ
مكتب�صيانة�املبا�ي� رئ�س��املنصب�العا����نوال�زرو���: �

    مــن�تــار�خاملدير�ــة�الفرعيــة�للوســائل�العامــة��–بمدير�ــة�إدارة�الوســائل��والتج��ــ�ات

 .التوقيع�ع����ذا�القرار
ـــدر�بــــــ :2املـــــادة� - ــا�مـــــن�ز�ـــــادة�اســـــتداللية�تقــ ـــة�ا�ـــــ��جانـــــب�الراتـــــب�املـــــرتبط�برتب��ـــ  �ســـــتفيد�املعنيــ

 .عنوان�شغل�منصب�عا���.....نقطة�موافق�للمستوى .....

ي�لــــف��ــــل�مــــن�نائــــب�مــــدير�املســــتخدم�ن�ونائــــب�مــــدير�امل��انيــــة�واملحاســــبة� :3املــــادة� -

 .ب�نفيذ��ذا�القرار

 

  عن�الوز�ر�و�تفو�ض�منھ
  لوسائلمدير�إدارة�ا��                                                                                                          

  محمد�سعادو                                                                                                                    
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  ـــــــقـحــال م  
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      ـةا��م�ور�ــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــة�الشعبيـــــــــــ

  وزارة�التضامــــــن�الوطــــــ���و�سرة�وقضايا�املرأة             
    

 

 

 

  

  )عرض��سباب(  

ـــ��تحديــــــــــــــــــــد�كيفيــــــــــــــــــــات�توظيــــــــــــــــــــف���ــــــــــــــــــــ�اص�املعــــــــــــــــــــوق�ن�            ��ــــــــــــــــــــدف��ــــــــــــــــــــذا�القــــــــــــــــــــرار�إ�ـــــــــــــــــ

�ــ��املؤسســات�و�دارات�العموميــة�وال�يئــات�املســتخدمة�العموميــة�وا��اصــة�قصــد�الســماح�

ـــلبولــــــــــــــــــــوج��ــــــــــــــــــــذه�الشــــــــــــــــــــر�ح ـــا����نــــــــــــــــــــدماج��شــــــــــــــــــــ�ل�أفضـــــــــــــــــ   ة�إ�ــــــــــــــــــــ��عــــــــــــــــــــالم�الشــــــــــــــــــــغل�و�التـــــــــــــــــ

  .���ا��ياة��قتصادية�لبلدنا�

ــا�ألح�ـــــام�املـــــادة�             ـــنص�تطبيقـــ ـــن�املرســـــوم�التنفيـــــذي�رقـــــم��15و�ـــــأ�ي��ـــــذا�الــ �214 – 14مــ

ـــل��2014يوليــــــو��30املــــــؤرخ��ــــــ�� الــــــذي�يضــــــبط�الكيفيــــــات�املتعلقــــــة�بتخصــــــيص�مناصــــــب�العمـــ

ـــ��اكوتحديــــــد� ــا���ومــــــن��شــــ ـــة�وتج��ــــــ��مناصـــــــب�العمـــــــل�لأل�ـــــــ�اص�املـــــ ح��عانـــــــات�قصـــــــد���يئــــ

  املـــؤرخ��09-02مــن�القـــانون�رقــم��28و�27عــوق�ن�و�ــو�املرســـوم�الــذي�جـــاء�تطبيقــا�للمـــادت�ن�امل

  .واملتعلق�بحماية����اص�املعوق�ن�وترقي��م�2002نة�سمايو��8

ـــام�املرســـــوم�املشـــــار�إليــــھ�أعـــــاله              ــا�ألح�ـ ـــات�و�دارات��ع�ـــــ��،�يجــــببالفعــــل�ووفقـــ املؤسســ

العموميــة�وال�يئــات�املســتخدمة�العموميــة�وا��اصــة�ال�ــ���ســاوي�العــدد��جمــا���ملســتخدم��ا�

قرار�وزاري�مش��ك�يحدد�كيفيات�توظيف����اص�
املعوق�ن����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وال�يئات�

 املستخدمة�العمومية�وا��اصة
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مـن�املناصـب�املاليـة�املفتوحــة��%1ع�ــ���قـل��،�تخصـيصموظـف�وعـون�عمـومي�أو�أك�ـ��100

  .���املسابقات�التوظيف����اص�املعوق�ن

  قــــــرار،من�خــــــالل�أح�امھ،بمعا��ــــــة��عــــــض�النقــــــائصذلك،�ســــــمح��ــــــذا�ال�إ�ــــــ�إضــــــافة��             

الصعو�ات�ال���يواج��ا�املر��ون�املعاقون�الذين�يتقدمون�لشـغل�وظـائف�ع�ـ��مسـتوى��أو  

،�مــن�خــالل�تنفيــذ�التــداب���املناســبة�واملكيفــة��ــ��مســابقات�التوظيــف�ال�يئــات�املــذ�ورة�أعــاله

ـــة�ووالســــــــيما،تلك�املتعلقـــــــــة�بتمديــــــــد�مـــــــــدة��ختبــــــــارات�أو�تقـــــــــديم�م   أو��شـــــــــر�ة،/ســــــــاعدة�ماديــــــ

  .أو��ستفادة�من�قاعة�فردية�للم�����املكفوف/أو�حضور�م��جم����لغة��شارات�و

ـــدر��شـــــارة،����          ـــات�و�دارات��إ�ــــــ�تجــ ـــة�مــــــن�طـــــرف�املؤسســـ أن�مناصـــــب�العمــــــل�املخصصــ

مـــنح�لأل�ـــ�اص�املعـــوق�ن�الـــذين
ُ
عامـــل�بصـــفة�ال�يـــتم��ع�ـــ�اف�ل�ـــم وال�يئـــات�املـــذ�ورة�أعاله،ت

املعـــوق�مـــن�قبـــل�ال��نـــة�الوالئيـــة�لل��بيـــة�ا��اصـــة�والتوجيـــھ�امل��،وال�ـــ��تـــم�إ�شـــاؤ�ا�بموجـــب�

  .2003أكتو�ر��8املؤرخ��333-03املرسوم�التنفيذي�رقم�

تنفيـــذ�أح�ـــام��ـــذا�القـــرار�و�ـــ��نفـــس�الســـياق�تنفيـــذ�املرســـوم�الـــذي��،�فـــإنو�ـــ��ا��تـــام              

ھ�أثــــر�إيجــــا�ي�ع�ــــ��ا��يــــاة�اليوميــــة�لأل�ــــ�اص�املعــــوق�ن��عــــد�الســــند�القــــانو�ي�لــــھ،�ســــي�ون�لــــ

        .املؤ�ل�ن�لالندماج����وسط�العمل�العادي
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      ا��م�ور�ــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــة�الشعبيــــــــــــة

  ةوزارة�التضامــــــن�الوطــــــ���و�سرة�وقضايا�املرأ             
    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

    2019أكتو�ر�  

  

قرار�وزاري�مش��ك�يحدد�كيفيات�توظيف����اص�
يئات�املعوق�ن����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وال�

 املستخدمة�العمومية�وا��اصة
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  ا��م�ور�ــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــة�الديمقراطيـــــــــــة�الشعبيــــــــــــة

  

  

  

  

  إن�الوز�ر��ول،

  ووز�ر�املالية،

  ووز�رة�التضامن�الوط���و�سرة�وقضايا�املرأة،

  ووز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،

�2004د�ســــم���ســــنة��25املوافــــق��1425ذي�القعــــدة�عـــام��13املـــؤرخ��ــــ���19-04ون�رقــــم�بمقت�ـــ���القــــان�-

  واملتعلق�ب�نص�ب�العمال�ومراقبة�ال�شغيل،

�2006يوليــــو�ســـــنة��15املوافــــق��1427جمـــــادى�الثانيــــة�عــــام��19املــــؤرخ��ــــ���03-06و�مقت�ــــ����مــــر�رقــــم�-

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

ســـ�تم���ســــنة��29املوافــــق��1428عـــام��رمضــــان�17املــــؤرخ��ـــ���308-07املرســـوم�الرئا�ــــ���رقـــم��و�مقت�ـــ��-

�الذي�يحدد�كيفيات�توظيف��عوان�املتعاقدين�وحقوق�م�وواجبـا��م�والعناصـر�املشـ�لة�لـروات��م�2007

  دي���املطبق�عل��م،والقواعد�املتعلقة�ب�سي���م�وكذا�النظام�التأ

مــــارس��31املوافــــق�املوافــــق��1440رجــــب�عــــام��24املــــؤرخ��ــــ���111-19رقــــم�و�مقت�ــــ���املرســــوم�الرئا�ــــ���-

  واملتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة،�املعدل،�2019سنة�

�1995ف��ايـــر�ســـنة��15املوافـــق��1415رمضـــان��15املـــؤرخ��ـــ���54-95و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

  الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�املالية،

أكتـــو�ر�ســـنة��08املوافـــق��1424شـــعبان�عـــام��12املـــؤرخ��ـــ���333-03 و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم-

  واملتعلق�بال��نة�الوالئية�لل��بية�ا��اصة�والتوجيھ�امل��،�2003

�2006ف��ايـر�سـنة��18املوافـق��1427محـرم�عـام��19املؤرخ��ـ���77-06و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  �ا�وس���ا،املعدل�واملتمم،الذي�يحدد�م�ام�الو�الة�الوطنية�لل�شغيل�وتنظيم

 املوافق�1441صفر�عام��7قرار�وزاري�مش��ك�مؤرخ����
،يحدد�كيفيات�توظيف����اص�2019أكتو�ر�سنة��7 

املعوق�ن����املؤسسات�و�دارات�العمومية�وال�يئات�
 املستخدمة�العمومية�وا��اصة

 



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

185 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

ســنة��أبر�ــل�24املوافــق��1428ر�يــع�الثــا�ي�عــام��6املــؤرخ��ــ���123-07و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

و�كيفيــــات�مــــنح��عتمــــاد�لل�يئــــات�ا��اصــــة�لتنصــــ�ب�العمــــال�و�ــــ�بھ�م��ــــا�الــــذي�يضــــبط�شــــروط��2007

  ية�لتنص�ب�العمال،املعدل�واملتمم،و�حدد�دف����عباء�النموذ���املتعلق�بممارسة�ا��دمة�العموم

�2008أبر�ـل�سـنة��15املوافـق��1429ر�يـع�الثـا�ي��9املـؤرخ��ـ���124-08و�مقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�-

  الحيات�وز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��،الذي�يحدد�ص

أبر�ــل��25ملوافــق�ا�1433 جمــادى�الثانيــة�عــام�03املــؤرخ��ــ���194-12و�مقت�ــ���املرســوم�التنفيــذي�رقــم�-

يحـــدد�كيفيـــات�تنظــــيم�املســـابقات�و�متحانـــات�والفحــــوص�امل�نيـــة��ـــ��املؤسســــات�و�دارات��2012ســـنة�

  العمومية�وإجرا��ا،

أبر�ـــل��10املوافـــق���1434و�ـــ��عـــام��جمـــادى�29املـــؤرخ��ـــ���134-13و�مقت�ـــ���املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�-

  ���و�سرة�وقضايا�املرأة،،�الذي�يحدد�صالحيات�وز�ر�التضامن�الوط2013سنة�

 2014يوليــــو�ســــنة��30املوافــــق��1435شـــوال��03املــــؤرخ��ــــ���193-14و�مقت�ـــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقـــم�-

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

�2014نة�يوليــــو�ســــ�30املوافــــق��1435شـــوال��03املــــؤرخ��ــــ���214-14و�مقت�ـــ���املرســــوم�التنفيــــذي�رقـــم�-

�شـ��اك�املـا���ومـنح��عانـات�قصـد� يضبط�الكيفيات�املتعلقة�بتخصيص�مناصب�العمل�وتحديـدالذي�

  ��يئة�وتج����مناصب�العمل�لأل��اص�املعوق�ن،

  

  يقـــــــــــــــــــــــــــــررون 
  

ــا�ألح�ــــــــام�املــــــــادة�: املــــــــادة��و�ــــــــ� ـــن�املرســــــــوم�التن�15تطبيقــــــ   املــــــــؤرخ�214-14فيــــــــذي�رقــــــــم�مـــــ

  واملــــذ�ور�أعــــاله،���ــــدف��ــــذا�القــــرار��2014يوليــــو�ســــنة��30املوافــــق��1425شــــوال�عــــام�����03ــــ�

،���إطــار�تطبيــق�تحديــد�كيفيــات�توظيــف���ــ�اص�املعــوق�ن�املع�ــ�ف�ل�ــم�بصــفة�العامــل�إ�ــ�

ـــل��التـــــدب���املتعلـــــق�بتخصـــــيص�ع�ـــــ� ـــات�  %�1قــ ـــن�مناصـــــب�العمـــــل�ع�ـــــ��مســـــتوى�املؤسســ مــ

  .ة�العمومية�وا��اصةمملستخدو�دارات�العمومية�وال�يئات�ا

  

  الفصــــــل��ول 

  أحكــــــــام�مش��كـــــــــة

  

  بمناصـــــب�العمـــــل�املخصصـــــة�لأل�ـــــ�اص�املعـــــوق�نيقصـــــد��ـــــ��مف�ـــــوم��ـــــذا�القرار،�:2املـــــادة�

مــن�طــرف�املؤسســات�و�دارات�العموميــة�وال�يئــات�املســتخدمة�العموميــة�وا��اصــة،الرتب��
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  لقـــــــــــوان�ن��ساســـــــــــية�للمـــــــــــوظف�ن�و�عـــــــــــوان�املتعاقـــــــــــدين،أو�املناصـــــــــــب�املنصـــــــــــوص�عل��ـــــــــــا�ي�ا

���ال�يئـات�املسـتخدمة�العموميـة�وا��اصـة،�وفقـا�لل�شـر�ع�التنظـيم�املعمـول��مناصب�العملوكذا�

  .��ما
  

ـــل��لتحــــــــــاق�ســــــــــتو�����ــــــــــ�اص�املعوقــــــــــون�شــــــــــروط��نيجــــــــــب�أ :3املــــــــــادة�   بمناصــــــــــب�العمـــــــ

العمومية�وا��اصة�كما����محـددة��ة���املؤسسات�و�دارات�العمومية�وال�يئات�املستخدم�

ـــلم �ــــــ��التنظــــــيم�الســــــاري�املفعــــــول،�وأن�يقــــــدموا�مقــــــرر  ـــفة�العامــــــل�املعــــــوق�املســـ   �ع�ــــــ�اف�بصـــ

ــا��ـــــ��املرســـــوم�� ـــھ�امل�ـــــ��املنصـــــوص�عل��ـــ ـــة�والتوجيــ ـــة�ا��اصــ مـــــن�طـــــرف�ال��نـــــة�الوالئيـــــة�لل��بيــ

  .2003أكتو�ر��8املؤرخ�����333-03التنفيذي�رقم�
  

ـــ��ال�يجــــــوز�إق: 4املــــــادة� ـــھ�مــــــن�مســــــابقة�أو�اختبــــــار�م�ـــ ــاء�أي��ــــــ�ص�معــــــوق��ســــــ�ب�إعاقتـــ   صــــ

بمنصب�عمل،إذا�أقرت�ال��نـة�املنصـوص�عل��ـا��ـ��املـادة���لتحاقاو�امتحان�أو�مقابلة�ت�يح�

  .مع�متطلبات��ذا�املنصب�أعاله�مالئمة�إعاقتھ�3
  

موميـــة��ســـتفيد���ـــ�اص�املعوقـــون�خـــالل�التوظيـــف��ـــ��املؤسســـات�و�دارات�الع :5املـــادة�

  :وال�يئات�املستخدمة�العمومية�وا��اصة،�من�ال��ي�ئات�والتكييفات�التالية

 ،�) 02(�متحانات�امل�نية�واملقابالت��ساعت�ن��و�الفحوص�و �تمديد�مدة��ختبارات�واملسابقات-        
  أو�مادية،/تقديم�مساعدة��شر�ة�و-     

  حضور�م��جم�متخصص����لغة��شارات،-        

  �ستفادة�من�قاعة�فردية�بال�سبة�لل��ص�ذي��عاقة�البصر�ة،-        

  

  الفصل�الثا�ي

  كيفيات�توظيف����اص�املعوق�ن����املؤسسات�و�دارات�العمومية

  

يجـــب�ع�ـــ��املؤسســـة�أو��دارة�العموميــــة،ال����ســـاوي�العـــدد��جمـــا���ملســــتخدم��ا�: 6املـــادة�

ـــل� ـــل�وا�موظـــــف�وعـــــون�عمـــــومي�100ع�ـــــ���قــ مـــــن�املناصـــــب��%1مللزمـــــة�بتخصـــــيص�ع�ـــــ���قــ

ـــة��ـــــ��مســـــابقات�توظيـــــف���ـــــ�اص�املعـــــوق�ن،إدراج��ـــــذا� ـــة�ومناصـــــب�الشـــــغل�املفتوحــ املاليــ

  .�جراء����مخطط�ا�السنوي�لل�سي���املوارد�ال�شر�ة��عنوان�السنة�املعنية
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���6املـادة�يجـب�إدراج�املناصـب�املاليـة�ومناصـب�الشـغل�املفتوحـة�املنصـوص�عل��ـا��ـ:7املادة�

  .أعاله،���القرارات�أو�املقررات�ال���تتضمن�فتح�املسابقات

،رؤســاء�تخطــر�املؤسســة�او��دارة�العموميــة�املعنيــة�بتوظيــف���ــ�اص�املعوق�ن:  8املــادة�

ـــات� املؤسســـــــات�ومركـــــــز��متحـــــــان�املؤ�لـــــــة�ب�نظـــــــيم��ختبـــــــارات�امل�نية،قصـــــــد�القيـــــــام�بال��ي�ئــــ

أيـام�قبـل�تـار�خ�إجـراء��) 10(أعـاله،�ع�ـ���قـل�عشـرة��5املـادة��والتكييفات�املنصوص�عل��ا���

  .اختبارات��ذه�املسابقات�و�متحانات�والفحوص�امل�نية

  

  

  الفصل�الثالث
  وا��اصة�العموميةال�يئات�املستخدمة�كيفيات�توظيف����اص�املعوق�ن����

  
ــ��ال�يئــــة�املســــتخدمة�العموميــــة�أو�ا��اصــــة�ال�ــــ���ســــ: 9املــــادة� اوي�العــــدد��جمــــا���يجــــب�ع�ــ

مـــن�املناصـــب��%1منصـــب�عمـــل�وامللزمـــة�بتخصـــيص�ع�ـــ���قـــل��100 قـــلملســـتخدم��ا�ع�ـــ���

أو�مخطط�ـا�للمـوارد�/�ذا��جراء����مخطط�ـا�للتوظيـف�و�،�إدراجالعمل�لأل��اص�املعوق�ن

  .ال�شر�ة��عنوان�السنة�املعنية
  

ـــات�تـــــــــــوزع�مناصـــــــــــب�العمـــــــــــل�املخصصـــــــــــة�لأل�ـــــــــــ�اص�امل��                عـــــــــــوق�ن،�حســـــــــــب�احتياجــــــــ

  .وخصوصيات�ال�يئة�املستخدمة
  

يجـــب�أن�يــودع�جـــدول�عـــروض�مناصـــب�العمـــل�أو�الوظـــائف�الشـــاغرة�املخصصـــة��:10املـــادة�

مسـتوى��،�ع�ـ�لأل��اص�املعوق�ن�املعدة�من�طرف�ال�يئات�املسـتخدمة�العموميـة�وا��اصـة

  .للتنص�ب�ال�يئة�ا��اصة�املعتمدة�أو الو�الة�الوطنية�لل�شغيل�والبلدية�
  

ــ�ادة� :11املــــادة� بصــــفة���ع�ــــ�افيجــــب�ع�ــــ���ــــل��ــــ�ص�معــــوق�طالــــب�عمــــل�وحــــائز�ع�ــــ��شــ

ال�يئــة�ا��اصـــة��أو البلديــة��أو ��ــ�ل�نفســھ�لــدى�و�الـــة�ال�شــغيل�املؤ�لــة��،�أنالعامــل�املعــوق 

  .لل�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما�،�طبقااملعتمدة�للتنص�ب
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  الفصل�الرا�ع

  متا�عة�وتقييم

  

ـــة�وال�يئــــــــات�املســــــــتخدمة�العموميــــــــة�: 12 املــــــــادة ـــات�و�دارات�العموميـــــ ـــ�ن�ع�ــــــــ��املؤسســـــ يتعـــــ

عــــــن�عمليــــــات�توظيــــــف���ــــــ�اص��،�حصــــــيلةوا��اصــــــة،�أن��عــــــد��ــــــ����ايــــــة��ــــــل�ســــــنة�ماليــــــة

  .املعوق�ن

  :املصا���املركز�ة�واملحلية�،�إ��ا��الة�،�حسبوترسل��ذه�ا��صيلة������������

طــــرف�املؤسســــات�و�دارات�العموميــــة�وال�يئــــات��،�مــــنلــــوط��لــــإلدارة�امل�لفــــة�بالتضــــامن�ا -    

  املستخدمة�العمومية�وا��اصة،

  لإلدارة�امل�لفة�بال�شغيل،�من�طرف�ال�يئات�املستخدمة�العمومية�وا��اصة، -

  .للسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية،من�طرف�املؤسسات�و�دارات�العمومية-
  

،حســــب�ا��الة،بمتا�عــــة�سنو�افــــة�بالتضــــامن�الــــوط���تقــــوم�مصــــا���الــــوزارة�امل�ل�:13املــــادة�

بالت�ســيق�مــع�مصــا����ح�ــام�والتــداب���املنصــوص�عل��ــا��ــ���ــذا�القرار،تطبيــق�وتقيــيم�مــدى�

  .الوزارة�امل�لفة�بال�شغيل�والسلطة�امل�لفة�بالوظيفة�العمومية
  

مقراطيــــــــة�ي�شــــــــر��ـــــــذا�القــــــــرار��ــــــــ��ا��ر�ــــــــدة�الرســــــــمية�ل��م�ور�ــــــــة�ا��زائر�ــــــــة�الدي�:14املــــــــادة�

  .الشعبية

  ه1441صفر��08املوافق���2019عام��أكتو�ر��07: حرر�با��زائر����                       

   
  وز�ــــــــــــــر�املالية      املرأة�������������������������وز�ر�التضامن�الوط���و�سرة�وقضايا

  محمد�لو�ال                غنية�الدالية�����������������
  

  

�ول،و�تفـو�ض�  عن�الوز�ر�                                       �جتما��عمل�وال�شغيل�والضمان�وز�ر�ال

ـــام�للوظيفـــــة� ـــدير�العــ منـــــھ�املــ

  �داري �و�صالحالعمومية�

            ال��وف�سور�تيجا�ي�حسان��دام   

  بلقاسم�بوشمال            
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 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية 

        الوزارة��و��                                   

  وزارة�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��        املدير�ة�العامة�للوظيفة�العمومية�و�صالح��داري 

  

  وزارة�املالية

  

  

    

  

  

  

  

  

مــن�املرســوم�التنفيــذي����11ــدف��ــذه�التعليمــة�الوزار�ــة�املشــ��كة،وفقا�ألح�ــام�املــادة�             

 املــذ�ور�أعــاله،��2019د�ســم����08ه�املوافــق�ل�1441ر�يــع�الثــا�ي��11املــؤرخ��ــ���336- 19قــم�ر 

إ�ــ��توضــيح�كيفيــات�إدمــاج�املســتفيدين�مــن�ج�ــازي�املســاعدة�ع�ــ���دمــاج�امل�ــ��و�جتمــا���

ـــام�املرســــــــــــــــــــــــوم�ن�التنفيــــــــــــــــــــــــذي�ن   126 – 08رقــــــــــــــــــــــــم����ــــــــــــــــــــــــام���الش�ادات،ا��اضــــــــــــــــــــــــع�ن�ألح�ـــــــــــــــــــــ

املعــدل�واملتمم،واملتعلــق�بج�ــاز�املســاعدة�ع�ــ���دمــاج��جتمــا����،2008أبر�ــل��19املــؤرخ��ــ��

  .للشباب�حام���الش�ادات

  

    2019م���د�س�16املؤرخة�����25التعليمة�الوزار�ة�املش��كة�رقم�

  املؤرخ�336 - 19املحددة�لكيفيات�تطبيق�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  ،2019د�سم���عام��08املوافق��ه1441ر�يع�الثا�ي�عام������11

املتضمن�إدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل���

  .و�دماج��جتما���للشباب�حام���الش�ادات
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I. عوان�املعنيون�بتداب����دماج�: 
   

� �وفقا ��دماج، �تداب�� ��1 املادت�ن ألح�امتخص �رقم� 2و �التنفيذي �املرسوم   من

19 -336�� ��� ��11املؤرخ �الثا�ي �1441ر�يع �ل �املوافق ��08ه املذ�ور��2019د�سم��

�امل���أعاله، ��دماج �ع�� �املساعدة �ج�ازي �إطار ��� ��شاط�م �يزاولون �الذين �عوان

�و�دارات� �املؤسسات ��� �ا��دمة، �وضعية ��� �الش�ادات،واملتواجدون ���ام�� و�جتما��

  .2019أكتو�ر��31العمومية،بتار�خ�

II. شروط��دماج: 
   

� �املادة �أح�ام �لإلدماج،وعمال �امل�����ن �رقم� 4ع�� �التنفيذي �املرسوم  من

19 -336 � ��� ��11املؤرخ �الثا�ي �1441ر�يع �ل �املوافق ��08ه املذ�ور��2019د�سم��

،اس�يفاء�الشروط�العامة�املطلو�ة�لاللتحاق�بوظيفة�عمومية�وكذا�الشروط�ا��اصة�أعاله

  :املذ�ورة�أدناه

 :فيما�يتعلق�بالشروط�العامة  . أ

  املـــــــــــــؤرخ�03- 06ر�رقـــــــــــــم�مـــــــــــــمـــــــــــــن�� �75ألح�ـــــــــــــام�املـــــــــــــادة� تتمثـــــــــــــل��ـــــــــــــذه�الشـــــــــــــروط،وفقا

ـــام�للوظيفــــــة�العموميــــــة،واملادة�2006و�يوليـــــ�15  ـــ���العـــ مــــــن��16،�واملتضــــــمن�القــــــانون��سا�ـــ

ـــدد�كيفيــــــات�توظيــــــف�2007ســــــ�تم����29املــــــؤرخ��308-07املرســــــوم�الرئا�ــــــ���رقــــــم� ،الــــــذي�يحـــ

قـــــة��عـــــوان�املتعاقـــــدين�وحقـــــوق�م�وواجبـــــا��م�والعناصـــــر�املشـــــ�لة�لـــــروات��م�والقواعـــــد�املتعل

ـــع�با���ســـــــية�ا��زائر�ـــــــة� ـــأدي���املطبـــــــق�عل��م،الســـــــيما��ـــــــ��التمتــــ ب�ســـــــي���م�وكـــــــذا�النظـــــــام�التــــ

ـــعية�القانونيـــــــة�اتجـــــــاه�ا��دمــــــــة�الوطنيـــــــة،والتمتع�بالقــــــــدرة� وا��قـــــــوق�املدنيـــــــة،وإثبات�الوضـــــ

  .البدنية�والذ�نية�وإثبات�املؤ�الت�املطلو�ة�لشغل�الرتبة�أو�املنصب�املع��
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  :اصةفيما�يتعلق�بالشروط�ا��  . ب
 

  :�����ذه�الشروط تتمثل
  

ـــة،�بتــــــــــــــــــار�خ-              ـــات�أو��دارات�العموميـــــــــــــــ   التواجــــــــــــــــــد��ــــــــــــــــــ��حالــــــــــــــــــة��شــــــــــــــــــاط��ــــــــــــــــــ��املؤسســـــــــــــــ

  .        2019أكتو�ر��31 

  .ا��يازة�ع���عقد�إدماج����إطار�ج�از�املساعدة�ع����دماج�امل��-          

  
  

III. كيفيات��دماج: 
�یتم       �العامل�ن ��عوان �وحسب�إدماج �الشروط �امل��،وفق ��دماج �ج�از �إطار ��

  :الكيفيات�التالية

  :�دارة�أو�م�ان��دماج - 1

يدمج��عوان�املذ�ورون�أعاله،بالدرجة��و��،���املؤسسة�أو��دارة�ال���تم�تنصي��م�

  ���مؤسسة�أو�إدارة�تا�عة�لنفس�القطاع،أو�لقطاع�آخر،بناء�ع���قرارف��ا�أو�عند��قتضاء،

  .ال��نة�املركز�ة�أو�الوالئية،املذ�ورة�أدناه،حسب�ا��الةمن�

 :منصب��دماج رتبة�أو - 2

ـــتم� ـــ�ن��ـــــــــــ��الرتبـــــــــــة�أو�املنصـــــــــــب�املوافـــــــــــق�ملســـــــــــتوى�تـــــــــــأ�يل�م،�يــــــــ   إدمـــــــــــاج��عـــــــــــوان�املعنيــــــــ

ــ��م��و�ــــــــــــــــ�،��ــــــــــــــــ��إطـــــــــــــــار�ج�ــــــــــــــــاز�املســــــــــــــــاعدة   والـــــــــــــــذي�تــــــــــــــــم�ع�ـــــــــــــــ��أساســــــــــــــــھ�تنصــــــــــــــــي��م�أو��عييـــــــــــــ

  .ع����دماج�امل���

ــار،���عمليــــــــــــــة��لذا،فإنــــــــــــــھ�ال ������� ـــ�ن��عتبــــــــــــ ـــذ��عـــــــــــ يمكــــــــــــــن�بــــــــــــــأي�حــــــــــــــال�مــــــــــــــن��حــــــــــــــوال،��خـــــــــــ

ــ��م� ـــل�الــــذي�تحصـــــل�عليــــھ��عـــــوان�املعنيون،�عــــد�تنصـــــي��م�أو��عييـــ �دماج،الشــــ�ادة�أو�املؤ�ــ

  .�و��

�حاالت،م��ا���� �عدة �ع�� �الوقوف �يمكن �انھ �الصدد،إ�� ��ذا ��� ��شارة   تجدر

  :ع���وجھ�ا��صوص
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 قــد��دمــاج�امل�ــ��أو��جتمــا���والــذي�تتطــابق�حالــة�العــون�الــذي�اســتفاد�مــن�ع

  شــ�ادتھ�أو�مســتوى�تأ�يلــھ،مع�الشــ�ادة�أو�مســتوى�التأ�يــل�املطلــوب�للتوظيــف�

 .���الرتبة�أو�املنصب�املشغول 
 

  .يتم�إدماج�املع��،����ذه�ا��الة،����ذه�الرتبة�أو�املنصب���������������������

وظـــف�ع�ـــ��أســـاس�شــ�ادة�ل�ســـا�س�التعلـــيم�العـــا����ـــ��العلـــوم���العـــون�الـــذي��:مثــال                    

  القانونية،يـــــــــــــــدمج�املع�ـــــــــــــــ��بـــــــــــــــالنظر�إ�ـــــــــــــــ��املنصـــــــــــــــب�الـــــــــــــــذي�شـــــــــــــــغلھ،إما��ـــــــــــــــ��رتبـــــــــــــــة�متصـــــــــــــــرف

  .تتوافق�مع�تخصص�ش�ادتھ.أو����رتبة�معادلة�ل�ا�

 حالــــــة�العـــــــون�الـــــــذي�اســـــــتفاد�مـــــــن�عقـــــــد��دمـــــــاج�امل�ـــــــ��أو��جتما��،متحصـــــــل�  

،���تخصــــــص�غ�ــــــ��مطــــــابق�لتخصــــــص�الت�ــــــو�ن�ع�ــــــ��شــــــ�ادة�أو�مســــــتوى�تأ�يــــــل

 .  املطلوب�لاللتحاق�بإحدى�الرتب�التا�عة�إلدارة��عي�نھ�أو�تنص�بھ��و��
  

     يـــــــــــــدمج�املع��،�ـــــــــــــ���ـــــــــــــذه�ا��الـــــــــــــة،���مؤسســـــــــــــة�أو�إدارة�عموميـــــــــــــة�تتـــــــــــــوفر�ع�ـــــــــــــ��رتـــــــــــــب  

ـــة�املركز�ــــــــــــــة     أو�مناصـــــــــــــب�تتوافــــــــــــــق�مـــــــــــــع�تخصــــــــــــــص�ت�و�نھ،بقرار،حســــــــــــــب�ا��الـــــــــــــة،من�ال��نـــــــــــ

الثا�ي�عام�   ر�يع��11املؤرخ�����336-19والئية،املذ�ورة����املرسوم�التنفيذي�رقم���نة�ال أو�

  .،سالف�الذكر2019د�سم���عام��08املوافق�1441

ـــ��أو��جتمــــا��،�لــــدى�مؤسســـــة�: مثــــال                  ـــد��دمــــاج�امل�ـ ـــتفاد�مــــن�عقـ العــــون�الــــذي�اسـ

ـــ�.ةعموميـــــــــــــــــة�لل��ة،متحصــــــــــــــــــل�ع�ـــــــــــــــــ��شــــــــــــــــــ�ادة�تق�ـــــــــــــــــ��ســــــــــــــــــام��ـــــــــــــــــ��الفالحــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــدمج�املع�ـــــــــــــــ

ــا��ــــ��إحــــدى�رتــــب�املــــوظف�ن�املعادلــــة�أو�املتقار�ــــة�للمنصــــب�املشــــغول،�بالدرجــــة��و��،لــــدى�� إمـ

مثــال��(إدارة�تنصــ�بھ�أو��عي�نــھ��و�ــ��أو�لــدى�مؤسســة�أو�إدارة�عموميــة�تا�عــة�لــوزارة�ال�ــ�ة

  وزارة�أخــــــــرى�تتــــــــوفر�ع�ــــــــ��رتــــــــب�أو�لــــــــدى )...الرتــــــــب�أو�املناصــــــــب�ا��اصــــــــة�بمســــــــتخدمي�املخ�ــــــــ�

مثـــــال�وزارة�الفالحـــــة،إدارة��(أو�مناصـــــب�ي�ـــــون�تخصـــــص�ت�ـــــو�ن�املع��،مطلو�ـــــا�لاللتحـــــاق���ـــــا�
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ـــ� ــا���والبحــــــــث�العل�ـــــ ـــة،)...الغابـــــــات،الوزارة�امل�لفــــــــة�بــــــــالتعليم�العـــــ ـــك�بقرار،حســــــــب�ا��الـــــ   وذلــــ

  .من�ال��نة�املركز�ة�أو�ال��ان�الوالئية،املذ�ورة�أدناه

 :الوضعية�القانونية��عد��دماج - 3

،�بال�ســــبة�يــــتم�إلدمــــاج��عــــوان�املــــذ�ور�ن�أعــــاله�حســــب�ا��الــــة،إما�بصــــفة�م��بصــــ�ن              

ـــتم�إدمــــــــاج�م� ـــفة�متعاقد،بال�ســــــــبة�للــــــــذين�يـــــ ـــة�موظــــــــف،أو�بصـــــ ـــتم�إدمــــــــاج�م��ــــــــ��رتبـــــ   الــــــــذين�يـــــ

يوليـــو��15املـــؤرخ��03-06مـــن��مـــر�رقـــم���19ـــ��مناصـــب�خاضـــعة�لنظـــام�التعاقـــد،طبقا�للمـــادة�

  )......ل�ا��فظ�أو�الصيانة�أو�ا��دماتمناصب�شغ�(املذ�ور�أعاله��2006

يخضــع��عــوان�املــذ�ورون�أعــاله�لف�ــ�ة�ال�ــ�بص�أو�للف�ــ�ة�التجر��ية،املحــددة�بــالقوان�ن��           

ـــيم�م ـــ���ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���الرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�أو�منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب��دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج،يتم�ترســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية�ال�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أو�تث�ي��م،حســــــــــــــــــــــب�ا��الــــــــــــــــــــــة،وفقا�للشــــــــــــــــــــــروط�وحســــــــــــــــــــــب�الكيفيــــــــــــــــــــــات�املنصــــــــــــــــــــــوص�عل��ــــــــــــــــــــــا�

  .ن��ساسية���القوان�

IV. إجراءات��دماج: 

ـــتم�                 �عــــــــــــوان�الــــــــــــذين�يمارســــــــــــون��ــــــــــــ��إطــــــــــــار��ج�ــــــــــــزة�املتعلقــــــــــــة�باملســــــــــــاعدة�إدمــــــــــــاجيـــــــــ

  :ع����دماج�امل���و�جتما���للشباب�حام���الش�ادات�وفقا�لإلجراءات�التا��

  :ت�و�ن�ملف��دماج - 1
ــاء�ع�ــــ��ملــــف�إداري،�شــــمل�باإل               ــاج�بنــ الوثــــائق�ال�ــــ��تث�ــــت�اســــتفاء��إ�ــــ�ضــــافة�يــــتم��دمــ

   :الشروط�العامة�وا��اصة،املحددة����النقطة�أ�من�الفصل�أعاله،الوثائق�التالية
  

  .���ة�من�ش�ادة�أو�املؤ�ل�الذي�تم�ع���أساسھ�التعي�ن�أو�التنص�ب��و���للمع��-
  

  .�قتضاءعند��مدة�ال�شاط ���ة�من�عقد��دماج�امل���أو�ش�ادة��دماج،�تث�ت،�ت��ر-
  

  

  .ش�ادة��ن�ساب�للضمان��جتما��-
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ـــل�الوثـــــائق������������ ـــة،بتوف���مجمــ ي�لـــــف�مـــــدراء�ال�شـــــغيل�للواليـــــة،��ـــــ��إطـــــار�املســـــاعدة��دار�ــ

  .املذ�ورة�أعاله�وإرسال�ا�إ���املؤسسة�أو��دارة�العمومية�املعنية

  :انتقاء�امل�����ن - 2

،ع���أســـاس�امللـــف��داري،مـــن�قبـــل���نـــة�خاصة،ت�شـــأ�يـــتم�انتقـــاء�املر�ـــ��ن�لإلدمـــاج          

  .لدى��دارة�املعنية

ـــافة�إ�ــــــــ��الســــــــلطة�ال�ــــــــ��ل�ــــــــا�صــــــــالحية�التعيــــــــ�ن�             وت�شــــــــ�ل�ال��نــــــــة�املــــــــذ�ورة�أعاله،باإلضـــــ

  رئ�سـا،من�ممثـل�عـن�ال��نـة��دار�ـة�امل�سـاو�ة��عضـاء�بال�سـبة�للمـوظف�ن�وممثـل�أو�ممثل�ا

  .)للعمال�املتعاقدين��(امل�ساو�ة��عضاء�عن�ال��نة��س�شار�ة�
  

ت�لــــــف��ــــــذه�ال��نــــــة�بدراســــــة�امللفــــــات��دار�ــــــة�للمر�ــــــ��ن�لإلدمــــــاج�وتحــــــدد�القائمــــــة����������

  .ال��ائية�للم�����ن�املقبول�ن
  

ــع�مــــن�قبــــل�الســــلطة�ال�ــــ��ل�ــــا���������� عــــد�ال��نــــة،�عنــــد���ايــــة�أشــــغال�ا،�محضــــر�اجتمــــاع�يوقــ
ُ
�

  .صالحية�التعي�ن
  

يــتم�إعـــالم،�امل���ــ��ن�الـــذين�لــم�يـــتم�إدمــاج�م��ـــ��الرتــب�أو�املنصـــب�املشــغول�مـــن�قبـــل����     

ـــة�املركز�ـــــة�أو���نـــــة�الوالئيـــــة�املـــــذ�ورة�أدنـــــاه،�حســـــب� ـــق�ل�ـــــم�الطعـــــن�أمـــــام�ال��نــ �دارة،�و�حــ

  .ا��الة
  

ـــ���دمــــــاج،يتع�ن�������� ـــ�ن�امل���ــــــ��ن��ـــ ـــة�وجــــــوب�الفصــــــل�بـــ ـــدر��شــــــارة�إ�ــــــ��انــــــھ�و�ــــــ��حالـــ   وتجـــ

ذه�ال��نة�اعتماد�معاي����نتقاء�املنصوص�عل��ا����التنظيم�الساري�املفعول،بال�سبة�ع����

  .للمسابقة�ع���أساس�الش�ادة
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 :تجسيد�عملية��دماج - 3
  

ـــج��            املـــــــــــــــذ�ور�ن�أعاله،بقـــــــــــــــرارات�أو�مقـــــــــــــــررات�جماعيـــــــــــــــة��عـــــــــــــــد�ا��دارة����عـــــــــــــــواندمــــــــــــ

  وتوقع�ــــــــا�الســــــــلطة�املختصــــــــة،��عــــــــد�تأشــــــــ��ة�املعنيــــــــة،وفقا�للنمــــــــاذج�املرفقــــــــة���ــــــــذه�التعليمــــــــة

  .أو�رئ�س�املف�شية�الوظيفة�العمومية،�حسب�ا��الة/ من�املراقب�املا���و

يتم�تبليغ�القـرارت�أو�املقـررات�املـذ�ورة�أعـاله،�ملصـا���الوظيفـة�العموميـة��ـ���جـال�����������

للواليــة��غيــة�مباشــرة��املحــددة��ــ��التنظــيم�الســاري�املفعول،وكــذا�ترســل�إ�ــ��مدير�ــة�ال�شــغيل

  .إجراءات�ف���عقد��دماج

 :  أح�ام�مالية - 4
 

ـــ���دمــــــاج�امل�ــــــ��فــــــر�رتــــــب�املــــــوظف�ن�             ـــتفيدين�مــــــن�ج�ــــــاز�املســــــاعدة�ع�ـــ ـــتم�إدمــــــاج�املســـ   يـــ

ــا�ألح�ـــام�أو��ـــ��مناصـــب�أعـــوان�متعاقـــدين،��ـــ��مناصـــب�مالية،مخصصـــة�ل�ـــذا�الغرض ،تطبيقـ

ه�1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام��11املــؤرخ��ــ���336 – 19رقــم���املــادة�الثالثــة�مــن�املرســوم�التنفيــذي

  .،�املشار�إليھ�أعاله2019د�سم���عام��08املوافق�
  

و��ب�ــــ��التوضــــيح�بــــأن�املناصــــب�املاليــــة�املعنيــــة��ــــ��املناصــــب�املاليــــة�الشــــاغرة�أو�ال�ــــ������������

  .أصبحت�شاغرة���ائيا
  

ـــن�ا���ــــــا��������� ـــتفيدين�مـــ ـــا���باملســـ ـــذكر�واملــــــدمجون��ــــــ��إطــــــار��شــــــ��ط�للتكفــــــل�املـــ ـــالف�الـــ ز�ســـ

د�ســم����08املوافــق��1441ر�يــع�الثــا�ي�عــام��11املــؤرخ��ــ���336 – 19املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

 .املشار�إل��ا�أعاله،�تقديم�ش�ادة�توقيف�الراتب��سلم�ا�مدير�ة�ال�شغيل�للوالية�2019عام�

مــن�مــنح�الفــارق��ــ��الراتــب�يــتم�التكفــل�بفــارق�الراتــب�النــاتج�عــن��دمــاج��ــ��رتبــة�أو�منصــب�

  .عند�صرف�أول�راتب،�من�طرف�إدارة��دماج

  

  



شؤون الدینیة واألوقافوزارة ال  مدیریة الدراسات القانونیة والتعاون  

196 2019السداسي الثاني                                                                38النشرة الرسمیة العدد  
 

V. متا�عة�عملية��دماج: 
 

ـــة�وال��ـــــــان�الوالئيــــــــة�ي����������� ـــة�املركز�ــــ ـــدر�التـــــــذك�����ـــــــذا�الصـــــــدد،أنھ�ي�ب�ــــــــ��إعـــــــالم�ال��نــــ جــــ

ر�يـــع�الثـــا�ي��11املـــؤرخ��ـــ���336- 19مـــن�املرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم��6عل��ـــا��ـــ��املـــادة��املنصـــوص

  ،املــذ�ور�إليــھ�،�دور�ــا�بــوت��ة�تقــدم�عمليــة��دمــاج�2019د�ســم���عــام��08املوافــق��1441عــام�

  .���املؤسسات���دارات�العمومية�املركز�ة�أو�املحلية،�حسب�ا��الة

ـــة��ـــــــذه�العمليـــــــة،و�وفقـــــــا�للمـــــــادة�   ي�ب�ـــــــ��ع�ـــــــ��ال��ـــــــان�املـــــــذ�ورة�أعـــــــاله��ـــــــ��إطـــــــار�متا�عــــ

  . ���الالزمة�لتجسيد�ا����أحسن�الظروف�و�جالاملذ�ورة�أعاله،اتخاذ�جميع�التداب�6

ـــائل�والطعــــــون�ذات�صــــــلة��عمليــــــة��دمــــــاج� ـــة�جميــــــع�املســـ وتقــــــوم�ل�ــــــذا�الغرض،بدراســـ

  .والفصل�ف��ا

VI. رزنامة�وتار�خ�سر�ان��دماج:    
  

ـــا�لقـــــــرارات�مجلــــــس�ا���ومة،املنعقـــــــد�بتــــــار�خ��������������� ـــتم�عمليـــــــة�2019نـــــــوفم����20وفقـــ ،�تـــ

ـــذكر���دمــــاج�املـــــذ�ورة ـــالف�الــ أعــــاله،�ع�ـــــ��مراحل،حســــب��قدميـــــة�املك�ســــبة��ـــــ���ج�ــــزة�ســ

  :سنوات،ع���النحو�التا���3أعاله�،وتمتد�ع���مدار�ثالث�

�2019أكتـــو�ر��31،�يـــدمج��عـــوان�الـــذين��ســـتوفون�إ�ـــ��غايـــة�2019املاليـــة� �عنـــوان�الســـنة�-

  .سنوات) 8 (أقدمية�فعلية�تفوق�أك���من�ثما�ي

�2019أكتــــو�ر��31،�يــــدمج��عــــوان�الــــذين��ســــتوفون�إ�ــــ��غايــــة�2020اليــــة��عنــــوان�الســــنة�امل�-

  .سنوات) 8 (إ���ثما�ي) 3(أقدمية�فعلية�ت��اوح�من�ثالث�

�2019أكتــو�ر��31،�يــدمج�بقيــة��عــوان�الــذين�يتــوفرون�بتــار�خ��2021عنــوان�الســنة�املاليــة��-

  .سنوات) 3 (ع���أقدمية�أقل�من
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���أن�عملية��دماج�املشار�إل��ـا�أعـاله،��سـري�بال�سـبة�تجدر��شارة�����ذا�الصدد،�إ  

  .2019،ابتدءا�من�الفاتح�نوفم���2019لألعوان�املدمج�ن��عنوان�السنة�املالية�

،�قبــل�2021و��2020يجــب��ن��ــاء�مــن�عمليــات��دمــاج،�عنوان�الســ�ت�ن�املــاليت�ن��������������

  ��اية��ل�سنة�مالية�معينة

  .�مي��ا�وطبع�ا��ست��ا��،�يتع�ن�إبالء�عناية�خاصة�لعملية��دماجنظرا�أل ������������

  

  

  وز�ر�املالية                                  وز�ر�العمل�وال�شغيل�والضمان��جتما��

  محمد�لو�ال              ال��وف�سور�تيجا�ي�حسان      

  

  

  عن�الوز�ر��ول�و�تفو�ض�منھ

  صالح��داري املدير�العام�للوظيفة�العمومية�و� 

    لقاسم�بوشمالب  
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ــة�الشعبيـــــة  ا��م�ور�ـــة�ا��زائر�ــــة�الديمقراطيـ
   

  تحديد�املؤسسة�أو��دارة�العمومية

  

قرار�أو�مقرر�جما���يتعلق�بإدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�

  .....................امل���و�دماج��جتما�����ام���الش�ادات����رتبة

  

  .........................................إن�

  .  )تحديد�السلطة�املخولة�صالحية�التعي�ن(

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

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،�2006

�امل�- �و�مقت��� �رقم �الرئا��� ��304-07رسوم ��� ��17املؤرخ �عام   املوافق��1428رمضان

29�� �دفع��2007س�تم���سنة �ونظام �املوظف�ن �ملرتبات ��ستداللية �الشبكة �يحدد الذي

  روات��م،

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99-90و�مقت��� �عام �رمضان �أول ���   املوافق��1410املؤرخ

27 �� �سنة �الت�1990مارس ��سلطة �للموظف�ن�واملتعلق �بال�سبة ��داري �وال�سي��� عي�ن

  وأعوان��دارة�املركز�ة�والواليات�والبلديات�واملؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �................و�مقت��� ��� �...................املؤرخ واملتضمن�............املوافق

  ،........................القانون��سا����ا��اص�
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-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��336-19و�مقت��� ��� ��11املؤرخ �عام �الثا�ي   املوافق�1441ر�يع

واملتضمن�إدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل����2019د�سم���سنة�� 8 

  و�دماج��جتما�����ام���الش�ادات،

املحددة�لكيفيات�.............املؤرخة����...................و�مقت����التعليمة�الوزار�ة�املش��كة�رقم�-

� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��336-19تطبيق ��� ��11املؤرخ �عام �الثا�ي   املوافق�1441ر�يع

واملتضمن�إدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل����2019د�سم���سنة��8 

  و�دماج��جتما�����ام���الش�ادات،

�و�- ��� �املؤرخ �ا��اصة �ال��نة �محضر�اجتماع �ال��ائية�.....................مقت��� �للقائمة املحدد

  للمر���ن�لإلدماج،

  ،)عند��قتضاء(و�مقت����قرار�ال��نة�املركز�ة�أو�ال��نة�الوالئية�-

  ..............................و�ناء�ع���اق��اح�من�-

  :يقرر�ما�يأ�ي�����������

) املقرر (إن��عوان،�املذ�ورة�أسما��م�وألقا��م����ا��دول�امل��ق���ذا�القرار�: و��املادة�� 

  :بصفة�م��بص�ن�ابتداء�من) تحديد�الرتبة(يدمجون����

  ،)2019بال�سبة�للمستفيدين�املعني�ن�باإلدماج��عنوان�سنة�( 2019أول�نوفم���-

  ).2021و��2020ج��عنوان�سن���بال�سبة�للمستفيدين�املعني�ن�باإلدما(تار�خ��مضاء�(-

  .ذكر�السلطة�امل�لفة�ب�نفيذ��ذا�القرار�أو�املقرر : 2املادة�
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جدول�يتعلق�بإدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل���و�دماج�

  .....................�جتما�����ام���الش�ادات����رتبة

  املالحظة  الش�ادة�  �سم�واللقب  الرقم

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        
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ــة�الشعبيـــــة  ا��م�ور�ـــة�ا��زائر�ــــة�الديمقراطيـ
 

  تحديد�املؤسسة�أو��دارة�العمومية

  

من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�قرار�أو�مقرر�جما���يتعلق�بإدماج�املستفيدين�

  .متعاقد..............امل���و�دماج��جتما�����ام���الش�ادات����مناصب�شغل

  .........................................إن�

  .  )تحديد�السلطة�املخولة�صالحية�التعي�ن(

يوليو�سنة��15افق�املو �1427جمادى�الثانية�عام��19املؤرخ�����03-06و�مقت�����مر�رقم�-

  واملتضمن�القانون��سا����العام�للوظيفة�العمومية،�2006

-�� �رقم �الرئا��� �املرسوم ��308-07و�مقت��� ��� ��17املؤرخ �عام   املوافق�1428رمضان

 29�� �سنة �وحقوق�م��2007س�تم�� �املتعاقدين ��عوان �توظيف �كيفيات �يحدد   الذي

�والق �لروات��م �والعناصر�املش�لة �التأدي���و�واجبا��م �النظام �وكذا �ب�سي���م �املتعلقة واعد

  املطبق�عل��م،

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��99-90و�مقت��� �عام �رمضان �أول ���   املوافق��1410املؤرخ

واملتعلق��سلطة�التعي�ن�وال�سي����داري�بال�سبة�للموظف�ن�وأعوان��1990مارس�سنة��27

  سات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري،�دارة�املركز�ة�والواليات�والبلديات�واملؤس

-� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��336-19و�مقت��� ��� ��11املؤرخ �عام �الثا�ي   املوافق��1441ر�يع

واملتضمن�إدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل����2019د�سم���سنة��8

  و�دماج��جتما�����ام���الش�ادات،
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املحددة�لكيفيات�.............املؤرخة����...................املش��كة�رقم��و�مقت����التعليمة�الوزار�ة-

� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��336-19تطبيق ��� ��11املؤرخ �عام �الثا�ي   املوافق��1441ر�يع

واملتضمن�إدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل����2019د�سم���سنة��8

  الش�ادات،�و�دماج��جتما�����ام��

-� ��� �املؤرخ �ا��اصة �ال��نة �محضر�اجتماع �ال��ائية�.....................و�مقت��� �للقائمة املحدد

  للمر���ن�لإلدماج،

  ،)عند��قتضاء(و�مقت����قرار�ال��نة�املركز�ة�أو�ال��نة�الوالئية�-

  ..............................و�ناء�ع���اق��اح�من�-

  :أ�ييقرر�ما�ي�����������

) املقرر (إن��عوان،�املذ�ورة�أسما��م�وألقا��م����ا��دول�امل��ق���ذا�القرار�: املادة��و��

متعاقد��عقود�غ���محددة�املدة�بالتوقيت�ال�امل،�) تحديد�مناصب�الشغل(يدمجون�بصفة�

  :ابتداء�من

  ،)2019بال�سبة�للمستفيدين�املعني�ن�باإلدماج��عنوان�سنة�( 2019أول�نوفم��� -

  ).2021و��2020بال�سبة�للمستفيدين�املعني�ن�باإلدماج��عنوان�سن���(تار�خ��مضاء�( -

  .ذكر�السلطة�امل�لفة�ب�نفيذ��ذا�القرار�أو�املقرر : 2املادة�
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جدول�يتعلق�بإدماج�املستفيدين�من�ج�ازي�املساعدة�ع����دماج�امل���و�دماج�

  متعاقد..........ل��جتما�����ام���الش�ادات����منصب�شغ

  املالحظة  الش�ادة��أو�املؤ�ل  �سم�واللقب  الرقم
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  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

  

 

   �عاون�إطار اتفاقية

  

   

  ب�ن�

 �،وزارة�الشؤون�الدي�ية�و��وقاف  

                              

  من�ج�ة،����������������������������������������������������������������

  

 

  و

  فيات،�وزارة�ال��ة�و�الس�ان�وإصالح�املس�ش 

  

  أخرى،� من�ج�ة�����������������������������������������������������������������

   

  و��وقاف وزارة�الشؤون�الدي�ية

 

  

  
  س�شفياتوزارة�ال��ة�و�الس�ان�و�إصالح�امل
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  :ة�ـــــــــديباج
  

ـــة�و�وقــــــاف�ووزارة�ال�ــــــ�ة�والســــــ�ان�وإصــــــالح�املس�شــــــفيات،������� إن�وزارة�الشــــــؤون�الدي�يـــ

  : الطرف�ن�� املشار�إل��ما�فيما�يأ�ي�بـ

ــا�مــــن�إيما��مــــا�بضــــرورة�- ــ��مجــــال�العمــــل�الــــوزاري��انطالقــ ــاون�وتجســــيد�الت�امــــل��ــ �عز�ــــز�التعــ

  املش��ك،�خدمة�للمجتمع،

ـــة�مـــــن��مـــــراض�- ـــة�ال�ـــــ�ية�والوقايــ  ونظـــــرا�لأل�ميـــــة�ال�ـــــ��تول��ـــــا�الســـــلطات�العموميـــــة�للرعايــ

  ���املؤسسات�التعليمية�التا�عة�لقطاع�الشؤون�الدي�ية�و�وقاف،�

�11-18ار�ة�املفعـــــول،�الســـــيما�القـــــانون�رقـــــم�ومراعـــــاة�للنصـــــوص�ال�شـــــر�عية�والتنظيميـــــة�ســـــ�-

و�املتعلق�بال�ـ�ة،�وكـذا�ال�ـ�امج��2018يونيو�سنة��2املوافق��1439شوال�عام��18املؤرخ����

  .املرجعية�ال���تحكم�عمل�الطرف�ن،�ل����مجال�اختصاصھ
  

  :اتفق�الطرفـان�ع���ما�يأ�ي���
 

العـــام�لتعمـــيم�حمايـــة�وترقيـــة�ال�ـــ�ة��ـــذه��تفاقيـــة�إ�ـــ��تحديـــد��طـــار� ��ـــدف: املـــادة��و�ـــ�

ـــة�ومختلــــف� ـــة�مــــن��مــــراض�باملعا�ــــد�الوطنيــــة�للت�ــــو�ن�املتخصــــص�واملــــدارس�القرآنيـ والوقايـ

  .فضاءات�التعليم�القرآ�ي
  

ــا�مــــن�ال�ــــدف�املّنــــوه�بــــھ��ــــ��املــــادة��و�ــــ��أعــــاله،��شــــمل�مجــــال�تطبيــــق��ــــذه�: 2املـــــــــــادة� انطالقــ

  :�تية�تفاقية�الفئات�

  فال�ما�قبل�التمدرس،�املن�سب�ن�للمدارس�القرآنية�وزوايا�التعليم�القرآ�ي،فئة�أط-

  فئة�التالميذ�املن�سب�ن�ملختلف�فضاءات�التعليم�القرآ�ي،-

  . فئة�الطلبة�املن�سب�ن�للمعا�د�الوطنية�للت�و�ن�املتخصص�-
  

  :تخص��ذه��تفاقية�املحاور��تية :3املادة�

  مراقبة�ا��الة�ال��ية،-1

  وقاية�من��مراض،ال-2

  التكفل�باألمراض�ال���تم�الكشف�ع��ا،-3

  ال��بية�من�أجل�ال��ة،-4

  .مراقبة�نظافة�املرافق�وامل��قات�التا�عة�ملؤسسات�التعليم�القرآ�ي�والت�و�ن-5
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ـــل�ال�شـــــــاوري :4املـــــــادة� ـــتح�أطـــــــر�تنفيذيـــــــة�ل�ـــــــذه��تفاقيـــــــة�بتـــــــدعيم�العمــــ   يل�ـــــــ�م�الطرفـــــــان�بفــــ

  .و�الت�ام���بي��ما�

  :���ذا��طار،�ت�شأ���نة�إشراف�ومتا�عة�تضم�ممثل�ن�عن�الطرف�ن،�تتو���امل�ام��تيةو�
  

  إعداد�برنامج�عمل�سنوي،-1

  الس�ر�ع���تجسيد�برنامج�العمل�وتقييمھ،�-2

  .رفع�تقر�ر�سنوي�عن�أعمال�ال��نة�إ���وز�ري�القطاع�ن-3        
 

  .ش��كتحدد��شكيلة�و�تنظيم�و�س����ذه�ال��نة�بمقرر�م�
  

سنوات،�قابلة�للتجديد�ضمنيا،�وتدخل�ح���) 3(�سري��ذه��تفاقية�ملدة�ثالث�:  5املادة�

  .التنفيذ�ابتداء�من�تار�خ�التوقيع�عل��ا

  ).2(توقع��ذه��تفاقية����أصل�ن�

  

                                                                                  ه1441ر�يع�الثا�ي��12 :ر�با��زائر����حر                                                                                             

  2019د�سم�����09: املوافــــق��                                                                                            

  

  
  

  وز�ر�ال��ة�والسكن�وإصالح�املس�شفيات��                             الدي�ية�و�وقاف�وز�ر�الشؤون

  م��اوي�محمد����������    يوسف�بامل�دي�������������
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