
العدد العدد 34
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 13  رجب عام   رجب عام 1433 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 3 يونيو يونيو    سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم  12 - 238 مـؤرّخ في 7 رجب عـام 1433 اHـوافق 28 مــايــو ســنـة p2012 يــتــضــمـن إحــداث بــاب وحتــويـل
اعـتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف........................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  12 - 233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايـو سنة p2012 يـتضـمـن إنـشاء اHـدرسة الـوطنـية
اHتخصصة في السكن والعمران.................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  12 - 234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايـو سنة p2012 يـحدد القانـون األساسي للمـكتبات
الرئيسية للمطالعة العمومية.....................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  12 - 239 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 اHوافق 29 مايـو سنة p2012 يتـضمـن نـقل اعتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.....................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم  12 - 240 مـؤرّخ في 8 رجب عـام 1433 اHـوافق 29 مـايـو سـنة p2012 يـعـدّل ويـتـمّم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 08 - 315 اHـــؤرّخ في 11 شــوال عــام 1429 اHـــوافق 11 أكــتــوبــر ســنــة 2008 واHـــتــضــمن الــقــانــون األســاسي اخلــاص
باHوظفW اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية...................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 21 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW أعضاء اللّجنة الوزارية  اHشتركة
لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسW وإعادة إدماجهم االجتماعي................................................................

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 11  مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 6  ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يــتــضـمّن تــنــظـيـم مـديــريــة الـطــاقـة
واHناجم للوالية في مصالح ومكـاتب............................................................................................................

وزارة االستشراف واإلحصائياتوزارة االستشراف واإلحصائيات

قــراران مـؤرخـان في 22 ربـيع الــثـاني عـام 1433 اHـوافق 15 مــارس سـنـة p2012 يــتـضـمـنـان تــفـويض اإلمـضـاء
إلى نائبي مديرين................................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 12  ذي احلــجــة عــام 1432 اHـوافق 8  نــوفــمــبــر ســنــة p2011 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـW في نـشـاطـات احلـفظ أوالـصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اHـؤسـسات
العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لوزارة النقل.......................................................................................

وزارة االتصالوزارة االتصال
قــرار مـؤرخ في 2 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 27  ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يــتـضــمن إنــشـاء جلــنـة الــطـعن لــدى اإلدارة اHـركــزيـة
لوزارة االتصال........................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 2 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 27  ديـسـمــبـر سـنـة p2011 يـتــضـمن تـشــكـيـلــة جلـنـة الــطـعن اHـنــشـأة لـدى اإلدارة
اHركزية لوزارة االتصال...........................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  12 -  - 238 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 7 رجـب عـــام رجـب عـــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 28 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يـتــضـمـن إحـداث يـتــضـمـن إحـداث

باب وحتـويـل اعــتـمــاد إلى ميـزانـيـة تسـيـير وزارةباب وحتـويـل اعــتـمــاد إلى ميـزانـيـة تسـيـير وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف.الشؤون الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -42
اHــؤرخ فـي 13 ربــيـع األول عـام 1433 اHــوافـق  6 فــبــرايـر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لــــوزيــــر الـــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقــــاف مـن مــــيــــزانــــيــــــة

p2012 الية  لسنةHالتسيير �وجـب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافp بـــاب رقـــمه 02-44
وعــــنــــوانه "اإلدارة اHــــركــــزيــــة - مــــســــاهــــمـــة فـي الــــديـــوان

الوطني للحج والعمرة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـلـغــى من مـيزانيـــة ســنـة 2012 اعـتماد
قــدره ســبــعــمـائــة واثــنــان وتــسـعــون مــلــيــونـا وســبــعــمــائـة
وعـــــــشــــــرون ألف ديــــــنــــــار (792.720.000 دج) مــــــقـــــــيّــــــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قــــــدره سـبــعـمـائـة واثـنـان وتـسـعـون مــلـيـونـا وسـبـعـمـائـة
وعــــشــــرون ألف ديــــنـــار (792.720.000 دج)  يـــــقــــــيّـــــــد فـي
مـيزانـية تـسيـيـر وزارة الشـؤون الديـنيـة واألوقاف وفي
الــــبــــاب رقــم 44-02 "اإلدارة اHــــركـــزيــــة - مــــســــاهــــمــــة في

الديوان الوطني للحج والعمرة".

اHــاداHــادّة 4 : : يــكـلـف  وزيــر اHــالــيــــة ووزيـــــر الــشـؤون
الــديــنــيــة واألوقــافp كـل فــيــمـــا يــخــصّــه p بــتــنــفــيـــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 28

مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12 -  - 233 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 24 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة p2012 يــتـضــمـن إنــشـاءp يــتـضــمـن إنــشـاء

اHدرسة الوطنية اHتخصصة في السكن والعمران.اHدرسة الوطنية اHتخصصة في السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 84-17 اHؤرخ في8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

pتممHعدل واHا pاليةHا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88 -01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pتممHعدل واHا pاالقتصادية

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90-11 اHـــــؤرخ في26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة  1990 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبعالقات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

pعتمدHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

pيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

pتممHعدل واHا pللدولة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1996
واHــتــعــلق بــكــيــفــيــات تــعــيــW مــحــافــظــي احلــســابــــات في
اHـــــؤســــســـــــات الـــــعــــمـــــومـــــيــــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــصــــنـــــاعـي
والتجــاري ومراكـز الـبـحث والتنميـة وهيئات الضمان
االجـتـمـاعي والــدواوين الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـتـجـاري

  p ستقلةHؤسسات العمومية غير اHوكذا ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1429 اHـوافق أول يـولـيـو سـنة

p2008 الذي يحدد صالحيات وزير السكن و العمران

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية - اHقـــر - اHوضوعالتسمية - اHقـــر - اHوضوع

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : تـــــنـــــشـــــأ حتت تـــــســـــمـــــيـــــة " اHـــــدرســـــة
الــوطـنــيــة اHــتــخـصــصــة في الــســكن والــعـمــران" مــؤســسـة
عــمــومـــيــة ذات طــابع صــنــاعي و جتـــاريp تــدعى في صــلب
الــــنص "اHــــدرســــة" وتــــتــــمـــتـع بــــالــــشـــخــــصــــيــــة اHــــعــــنــــويـــة

واالستقالل اHالي.

اHــادةاHــادة 2 : : تـــخــضـع اHــدرســة لـــلــقـــواعــد اHـــطــبــقـــة عــلى
اإلدارة في عـالقاتـهـا مع الـدولـة و تـعـد تـاجـرة في عالقـتـها

مع الغير.

 اHــــادة اHــــادة 3 :  : تـــــوضع اHـــــدرســــة حتـت وصــــايـــــة الــــوزيــــر
اHكلف بالسكن والعمران. 

pــدرســة في مــديـنــة الــبــلــيـدةHـادة 4 : : يــحـدد مــقــر اHـادةاHا
و�ــــكن نــــقــــله إلـى أي مــــكـــان آخــــر مـن الــــتـــراب الــــوطــــني
�ـوجـب مـرســوم تــنـفــيــذي بـنــاء عــلى اقـتــراح من الــوزيـر

اHكلف بالسكن والعمران.

�ــكن إنــشـــاء مــلــحـــقــات لــلـــمــدرســة بــنـــاء عــلى قــرار
مشتــرك بـW الـوزيـر اHكلـف باHالـيـة و الوزير اHكلـف

بالسـكن والعمران.

اHــــادةاHــــادة 5 :  : تــــتــــمــــثل مــــهــــام اHــــدرســــة فـي اHــــســــاهــــمـــة
بـالـتكـوين اHـتواصــل في تـطـويــر الـقــدرات التـسـييـريـة
والـــتـــقــنـــيــــة لإلدارات والـــهـــيـــاكل واHـــؤســـســـات ومــكـــاتب
الــدراســـات اHــكـــلــفــة بـــالــتــصـــمــيمp واإلجنـــازp والــتــســـيــيــر

وإدارة اHشاريع في مجال البناء.

وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- ضــمـان تــكــوين مــؤهل يــتـكــيف وحــاجــيـات اإلدارة
اHـركــزيــة واإلدارات الالمــركــزيــة والــهــيـاكـل حتت وصــايـة

pوزارة السكن والعمران

- ضمـان تـكوين مـؤهل لإلطـارات اHكـلـفW بـتـسيـير
وإدارة اHــشـــروع واالســتـــشــارة الــفـــنــيــة وإدارة اHـــشــاريع
واإلجناز والتـسييـر  واHراقـبة ومتـابعـة النوعـية لوزارة

pالسكن والعمران
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- ضمان تكويـن اHكونW في مختلف االختصاصات
pالتي تتطلبها عصرنة قطاع السكن والعمران

- ضــــمـــان تــــكــــوين اإلطـــارات اHــــســـيــــرة  واإلطـــارات
pاليةHاإلدارية و ا

- اHـشـاركـة في تعـمـيم الـتـقـنيـات احلـديـثـة لتـسـيـير
pمشاريع البناء

- اHساهـمة في تـطويـر نشاطـات البـحث والهـندسة
pفي مجال السكن والعمران

- تنظيم ندوات وورشات تقنية.

الـمادة الـمادة 6 : :  يخول للـمدرسةp في إطارمـهامهاp إبرام
اتفـاقـيات شـراكـة مع أي هيـئـة أومدرسـة أو مـعهـد وطني

أو دولي طبقا للتشريع و التنظيم اHعمول بهما.

 �ـكـن اHـدرســة p زيــادة عــلى هــذاp أن تــتــولى مــهــمـة
الــــتــــكــــوين لــــصــــالح هــــيــــئـــات ومــــنــــظــــمــــات أخـــرى حــــسب

الكيفيات احملددة باالتفاقيات.

اHــادةاHــادة 7 : : تــتـولى اHـدرســة مـهـمــة اخلـدمـة الـعــمـومـيـة
في مجـال نشاطـات التكـوينp طبقـا لدفتـر الشروط الذي
يــحـــدد أعــبــاء وتــبــعـــات اخلــدمــة الــعـــمــومــيــة اHـــلــحق بــهــذا

اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــادة اHــادة 8 : :  يـــديــراHـــدرســة مـــجــلـس إدارة و يــســـيــرهــا
مدير عام وتزود �جلس بيداغوجي.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــادةاHــــادة 9 : : يـــــرأس مــــجـــــلس اإلدارة الـــــوزيــــر اHـــــكــــلف
بالسكن و العمران أو �ثلهp ويتكون من :

pكلف باجلماعات احملليةHثل عن الوزير ا� -

pاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -

pكلف بتهيئة اإلقليم والبيئةHثل عن الوزير ا� -

pكلف بالنقلHثل عن الوزير ا� -

pناجمHكلف بالطاقة واHثل عن الوزير ا� -

pائيةHوارد اHكلف باHثل عن الوزير ا� -

pكلف باألشغال العموميةHثل عن الوزير ا� -

pكلف بالتعليم العاليHثل عن الوزير ا� -

- مـديـر تـثمـW اHـوارد الـبـشـريـة والـتـكـوين  واHـهن
pواحلرف لوزارة السكن والعمران أو�ثله

- مــديــر اإلدارة الــعــامــة لـــوزارة الــســكن والــعــمــران
pأو�ثله

- اHـديـر الــعـام لـلــوكـالـة الــوطـنـيــة لـتـحـســW الـسـكن
pوتطويره "عدل" أو �ثله

pدير العام للوكالة الوطنية للتعمير أو �ثلهHا  -

- اHــديــر الـــعــام لــهــيـــئــة اHــراقــبــة الـــتــقــنــيـــة لــلــبــنــاء
pأو�ثله

pدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناءHا -

pديـر العـام للـمركـز الوطـني للـمسـاعدة الـتقـنيةHا -
pأو �ثله

- مــــديــــر اHـــركــــز الـــوطــــني لـــلــــدراســـات و األبــــحـــاث
pأو �ثله pتكاملة للبناءHا

- مـــديــر اHــركــز الـــوطــني لــلـــبــحث اHــطـــبق Hــقــاومــة
pالزالزل أو �ثله

- رئــــيس مـــجــــمع اHــــصــــالح االقــــتـــصــــاديــــة لـــدواوين
الترقية والتسيير العقاري أو �ثله.

اHادة اHادة 10 :  : يحضـر اHديـر العـام للـمدرسـة اجتـماعات
اجمللس بصوت استشاريp ويتولى أمانة مجلس اإلدارة.

�ـــــكن  اجملـــــلـس أن يـــــســـــتـــــعـــــW بـــــأي شـــــخص نـــــظـــــرا
لـكـفـاءتهp من شـأنه أن يـســاعـده في مـداوالتهp أو Hـنـاقـشـة

مسائل خاصة مدرجة في جدول األعمال.

11 : : يـــعــW أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة Hـــدة ثالث اHــادة اHــادة 
(3) ســـنــوات قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد �ــوجـب قــرار من الــوزيــر
اHكـلف بالـسـكن والعـمران بـناء عـلى اقـتراح من الـسلـطة
الــتي يـــنــتــمـــون إلــيــهــاp وتـــنــهى عـــهــدتــهم حـــسب األشــكــال

نفسها.   
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وفـي حـــــالـــــة انـــــقـــــطــــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد األعــــــضـــــاءp يـــــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها.    

ويـسـتـخــلـفه الـعـضـو اجلـديـد اHــعـW إلى غـايـة انـتـهـاء
العهدة.

اHــادة اHــادة 12 : : يــجـتــمع مــجــلس اإلدارةp في دورة عــاديـة
أربع (4) مــــرات  فـي الــــســــنـــــة بــــنــــاء عـــــلى اســــتـــــدعــــاء من

رئيسه.

و�كن أن يجتـمع في دورة غير عادية كلما اقتضت
الـضــروررة ذلكp إمـا بــطـلـب من رئـيــسه عـنــدمـا تـقــتـضي
مـــصـــلـــحـــة اHـــدرســـة ذلكp و إمـــا بـــطـــلب مـن اHـــديـــر الـــعــام

للمدرسة و إما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

يـعــد الـرئـيس جــدول األعـمـال بــنـاء عــلى اقـتـراح من
اHدير العام للمدرسة.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضــاء مــجـلـس اإلدارة قـبل خــمــسـة عــشـر(15) يــومــا عـلى
األقل من تاريخ االجتـماعp و �كن أن تقلص هذه اHدة في

الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

ال تـصح مداوالت مجـلس اإلدارة إال بحـضور أغلـبية
أعـضائه p وفي حـالة عـدم اكتـمال الـنصـابp يعـقد اجـتماع
آخـر بــعـد انـقـضـاء أجل ثـمـانـيـة (8) أيــامp وتـصح مـداوالته

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرين. وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــادةاHــــادة 13 :  : حتـــرر اHــــداوالت في مـــحــــاضـــر مــــرقـــمـــة
وتـــدون في ســجـل خــاص يـــرقـــمه ويـــؤشــر عـــلـــيه ويـــوقــعه

الرئيس.

تـــــرسـل مـــــحــــــاضـــــر االجـــــتـــــمــــــاع إلى وزيـــــر الــــــســـــكن
والعمران خالل الشهر الذي يلي تاريخ  كل اجتماع.

(30) Wتـصــبح مــداوالت مـجــلس اإلدارة نــافـــذة ثالثـ
يــــومـــــا بــــعـــــد تــــاريـخ اســــتالم مـــــحــــاضــــــر االجــــتـــــمــــــاع من

السلطــة الوصيــة إال في حالة الرفض.

اHــادةاHــادة 14 : : يـوافق عـلى الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـدرسة
بقرار من الوزير اHكلف بالسكن و العمران.

اHــــــادةاHــــــادة  15 : : يـــــتــــداول مـــــجــــلس اإلدارة فـي تــــنـــــظــــيم
اHدرسة وسيرها وبشأن ما يأتيp على اخلصوص :

pمشروع النظام الداخلي -

pدرسةHبرامج نشاطات ا -

pحصائل وحسابات النتائج -

pيزانية التقديريةHمشاريع ا -

pدرسة و آفاق تطورهاHالتنظيم العام وسير ا -

pدرسة أو حتويلها أو إلغائهاHإنشاء ملحقات ا -

- مــشـاريع اقــتــنـاء األمالك اHــنــقـولــة وبـدل اإليــجـار
والــتـــصـــرف فـــيـــهـــا  في إطـــار الـــقـــوانــW والـــتـــنـــظـــيـــمــات

pعمول بهاHا

- قبـول الـهـبات والـوصـايـا طبـقـا لـلـتشـريع اHـعـمول
pبه

pدرسةHالتقرير السنوي عن نشاط ا -

- كل الــتـــدابــيــر اHــوجـــهــة لــتــحــســـW ســيــر اHــدرســة
pوتيسير إجناز أهدافها

- كل مسـألة أخـرى �كن أن يـطرحـها أعـضاء مـجلس
pدرسةHاإلدارة لها عالقة �هام ا

- حــيـازة كـل احلـقـوق واألمـالك الـعــقـاريــة واHـنــقـولـة
pالية الضرورية لنشاطهاHوا

pدرسةHمشاريع توسيع و تهيئة ا -

pرتبطة �وضوعهHإجناز العمليات التجارية ا -

- تعيW محافظ احلسابات.

يعد اجمللس تنظيمه الداخلي ويصادق عليه.

القسم  الثاني القسم  الثاني 
اHدير العاماHدير العام

اHــادةاHــادة 16 :  : يـــعـــW اHـــديـــر الـــعـــام لــــلـــمـــدرســـة �ـــوجب
مــرســوم رئــاسيp بــنــاء عـلـى اقــتـراح مـن الــوزيـر اHــكــلف
بالسكن والعمرانp وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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اHـادةاHـادة 17 : : يـــكــلف الـــمــديـــر الـعـــامp عـلى اخلـــصـوص
�ا يأتي :

- تــمـــثــيل اHـــدرســة أمــام الـــعــدالــةp و فـي كل أعــمــال
pدنيةHاحلياة ا

 pاقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة -

pحتضير أعمال مجلس اإلدارة -

pتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -

pاقتراح مشاريع التعاون والتبادل -

- حتـضـيـر مـشاريع اHـيـزانـيـة الـتـقديـريـة لـلـمـدرسة
pوإعداد احلسابات

- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات والـــعــقـــود واالتــفـــاقــيــات
واالتـــفـــاقـــات فـي إطـــار مـــهـــام اHــــدرســـة وفـــقـــا لـــلــــتـــنـــظـــيم

pعمول بهHا

- االلـتـزام بـالـعـمـلــيـات اHـتـعـلـقـة بـنـفـقـات وإيـرادات
pدرسة و األمر بصرفها وتنفيذهاHا

- �ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع
مـسـتـخدمـي اHدرسـة و الـقـيام بـتـعـيـينـهم طـبـقـا للـتـنـظيم

pعمول بهHا

- الــقــيــام بـتــوظــيف اHــســتــخــدمــW وإنــهــاء مــهـامــهم
pعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- اقـتــراح مــشـاريـع بـرامج الــتــكـويـن وعـرضــهــا عـلى
pاجمللس البيداغوجي إلبداء الرأي بشأنها

pالسهر على السير احلسن للمدرسة -

- إعـداد الــتــقـريــر الــســنـوي عن نــشــاط اHــدرسـة في
نـــهـــايـــة كـل نـــشـــاط مـــرفـــوقـــا بـــحـــصــــائل و جـــداول نـــتـــائج

احلساباتp التي ترسل إلى السلطة الوصية. 

القسم  الثالثالقسم  الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اHادة اHادة 18 : :  يرأس اجمللس الـبيداغوجي اHدير اHكلف
pبــــالــــتــــكـــويـن عــــلى مــــســـتــــوى وزارة الــــســــكن والــــعــــمـــران

ويتشكل من :

pدرسةHكلف بالتكوين على مستوى اHسؤول اHا -

pكلف بالتعليم العاليHثل عن الوزير ا� -

pهنيHكلف بالتكوين اHثل عن الوزير ا� -

- �ــــثل عـن اجلـــمــــعـــيــــات اHـــهــــنـــيــــة لـــقــــطـــاع الــــســـكن
p والعمران

- أستاذان(2) باHدرسة ينتخبهما زمالؤهما.

يعد اجمللس البيداغوجي نظامه الداخلي.

p(2) في الـــســــنـــة في دورة عـــاديـــة Wويــجـــتــمـع مــرتــ
و�ــكــنـه أن يــجــتــمع في دورة غــيــر عــاديــة إمــا بــطــلب من

اHدير العام أو بطلب من أغلبية أعضائه.

الــمادةالــمادة 19 : : حتـدد عـهـدة أعضـاء اجملـلس الـبـيـداغوجي
للمدرسة بثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اHـــادةاHـــادة 20 : : يــكـلف اجملـلس الـبــيـداغـوجي بـإبـداء رأيه
في :

pمضمون برامج التكوين -

- اHـــنـــاهـج الـــبــــيـــداغــــوجـــيــــة لـــلــــتـــكــــوين و إجـــراءات
pتقييمها

pالتنظيم البيداغوجي للتكوين -

pتنظيم التكوين -

pتوظيف األساتذة -

- اتــــفـــاقــــيــــات الـــشــــراكـــة والــــتـــبــــادل مع الــــهـــيــــئـــات
الوطنية و/أو األجنبية.

يـــبــدي اجملــلس الــبـــيــداغــوجي رأيهp بـــنــاء عــلى طــلب
مـجــلس اإلدارة أو اHـديــر الــعـام لــلـمــدرسـة فـي كل مـســألـة

تتعلق باجملال البيداغوجي للمدرسة.

pبأي شخص Wو�كن اجمللس البـيداغوجي أن يستع
نـظـرا لـكـفــاءاته لـيـسـاعـده في اHــسـائل اHـدرجـة في جـدول

األعمال.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مالية وختاميةأحكام مالية وختامية

اHــادة اHــادة 21 : : تــزود الـدولــة اHـدرســة لـتــحـقــيق غــرضـهـا
وبـلوغ األهـداف اHسـندة إلـيـهاp بـرصيـد مالي أوليp يـحدد
بــــقـــــرار مــــشـــــتــــرك بـــــW وزيــــر اHـــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــــســــكن

والعمران.
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اHــادةاHــادة 22 : : تـمـسك احملـاسـبـة حـسب الـشـكـل الـتـجاري
وفقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

يـفــتح الـنـشـاط احملــاسـبي واHـالي لــلـمـدرسـة في أول
يناير و يقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHـــادة اHـــادة  23 : : تــخـــضع اHــدرســة Hــراقـــبــة الــدولــة الــتي
تـمارسـهـا الهـيـئات و األجـهـزة اخملتـصة فـي اHراقـبـة طبـقا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHــــادة اHــــادة 24 : : تـــشــتـــمل مـــيـــزانــيـــة اHــدرســـة عـــلى بــاب
لإليرادات و باب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
pالتخصيص األولي -

- اHــســاهــمــات احملــتــمــلــة لــلــدولــة اHــتــصــلــة بــتــنــفــيـذ
pدرسة لتبعات اخلدمة العموميةHا

pهبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية -
pاالقتراضات -

p رتبطة بنشاطهاHوارد اHا -
- و كل اإليرادات األخرى اHتعلقة بنشاطها.

- في باب النفقات :- في باب النفقات :

pنفقات التسيير -

pنفقات التجهيز -

- كل الـنـفــقـات الـضـروريـة لـبـلـوغ األهـداف اHـسـنـدة
للمدرسة.

اHـادةاHـادة 25 : : لـلمدرسة ذمـة ماليـة تتكون من �ـتلكات
محـولـة إليـهـا أو مـكتـسـبـة أو منـجـزة من أمـوالهـا اخلـاصة
وكـذا من اخملــصـصــات واإلعـانــات احملـتــمـلــة الـتي تــمـنــحـهـا

إياها الدولة وتبW قيمة هذه األصول في حصيلتها .

اHــــــادة اHــــــادة 26 : : يــــتــــولى مــــراقــــبــــة حــــســــابــــات اHــــدرســــة
مـــحـــافـظ  حـــســــابـــات يــــعـــيـــنـه الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالــــســـكن

والعمران بناء على اقتراح من وزير اHالية.

اHـــادة اHـــادة 27 : : يــرسل اHـديــر الـعـام لــلـمــدرسـة الـتــقـريـر
الـــســنـــوي عن الـــنــشـــاطــات مـــصـــحــوبـــا بــتـــقــريـــر مـــحــافظ
احلــســابــات بــعــد مــوافــقــة مـجــلس اإلدارة عــلــيه إلـى وزيـر

اHالية ووزير السكن و العمران. 

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــــقاHلحـــــق
دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط يحدد أعباء وتبعات اخلدمة العمومية

للمدرسة الوطنية للمدرسة الوطنية 
اHتخصصة للسكــن والعمــراناHتخصصة للسكــن والعمــران

الفصل األولالفصل األول
أحـكام عامـة أحـكام عامـة 

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : يـــــحــــــدد دفــــــتــــــر الـــــشــــــروط احلــــــقـــــوق
والواجبات اخلاصة باHدرسة باعتبارها مؤسسة �كن أن
تــكــلف بـــتــبــعــات اخلــدمــة الـــعــمــومــيــة فـي مــجــال  الــســكن

والعمران .

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
مهام اخلدمة العموميةمهام اخلدمة العمومية

اHــادةاHــادة 2 :  : �ـكن أن تـتـولـى اHـدرسـة عـمـلـيـات تـكـوين
مـؤهلة في مجال الـبحث  والهندسـة اHرتبطة بـالتصميم
واإلجنـاز  والتـسيـير و إدارة اHـشاريع  لـتغـطيـة حاجـيات

القطاع و عصرنته والتحكم في مشاريع البناء .

اHادة اHادة 3 : : تعـتمـد مسـاهمـات الدولـة اHتـعلـقة بـتنـفيذ
تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة لـتـطـويـر اHـدرسـة عـلى اHـباد¥

اآلتية :

- وضـع نــظـــام تــكــويـــني تــدريـــجي  يــكـــون مــنـــاســبــا
pلقطاع السكن والعمران

- مـساهمـة التـكوين في مـناجـمنت ناجـعة لـلهـيئات
pرتبطة بالقطاعHؤسسات ومكاتب الدراسات اHو ا

- تـنمـية التـوثيق الـعلـمي والتـقني اHـرتبط بـقطاع
pالسكن والعمران

pشاركة في البحث والتحكم التكنولوجيHا -

- تــنـــظــيم  الـــتــظـــاهــرات الـــوطــنـــيــة والـــدولــيــة ذات
الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي واحتضانها.
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الفصـل الثـالثالفصـل الثـالث
تنظيـم التكويـنتنظيـم التكويـن

اHــــــادة اHــــــادة 4 : تــــســـاهـم اHـــدرســــة في تــــطــــويـــر الــــقــــطـــاع
بـتطـبيق بـرنامج تـكويـن كــمي Hــدة طـويلـة أو متـوسطـة
أو قصيـرة اHـدى وتربصات موجهة لإلطارات العاملة أو
احلــديــثــة االلـتــحــاق الــتي تــســتــجـيـب لـتــنــوع احــتــيــاجـات

الهيئات العمومية واHؤسسات.

5 : : تـــتـــخـــذ اHـــدرســــة الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة اHـــادة اHـــادة 
لالســـتــجــابــة إلـى احــتــيــاجــات ومـــتــطــلــبـــات الــشــركــاء في
مـجال الـنـدوات واHـلتـقـيـات العـلـميـة في أحـسن الـظروف

اHمكنة.

اHـادة اHـادة 6 : : �ـكن اHــدرسـة أن تــبـرم اتــفـاقــيـات تــكـوين
وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.

اHــادة اHــادة 7 : �ـكن أن تـتـولى اHـدرســة خـدمـات اإلطـعـام
واإليـــــواء ذات الــــصـــــلـــــة اHــــبـــــاشــــرة بـــــرتــــبـــــة ومـــــســــتـــــوى
مسؤوليـة اHشــاركW فـي عمليات الـتكوين والتربصات

واحللقات الدراسية. 

اHــادةاHــادة 8 : : تـعـد الــمــدرســة تسـعـيــرة تـسـمـح بـضـمان
ما يأتي :

pترقية البحث والهندسة البيداغوجيـة -
Wتـوازن اسـتـغـاللـهـا مع أخـذ مـسـاهـمـة الـدولـة بـعـ -

االعتبـار.

اHـادة اHـادة 9 : : يتم الـتفـاوض على سـعـر خدمـات التـكوين
والدراسة واHساهمة بحرية مع الشركاء.

اHـــادة اHـــادة 10 :  : حتـدد اHـدرســة أهـداف نـشـاطــهـاp انـطالقـا
من مـخـطط مـتــوسط اHـدى يـعـد بـالــتـوافق مع مـخـطـطـات

ومعطيات قطاع السكن والعمران.

الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
أحكـام ماليـةأحكـام ماليـة

اHــــــــادةاHــــــــادة 11 : : تـــــــزود اHـــــــدرســــــــة بـــــــرأس مـــــــال حـــــــسب
الشـروط والـكيـفيـات احملـددة �وجب الـتشـريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

اHـــــــادة اHـــــــادة 12 :  : تــــــعـــــد اHـــــدرســـــةp في نـــــفـس وقت إعـــــداد
ميزانيتهاp التقديرات التحليلية اآلتية :

pتوقعةHعدد دورات التكوين والتربصات ا  -
.WتربصHعدد ا -

اHــادة اHــادة 13 : : تدفع اHساهـمات التي تخصـصها الدولة
في إطـــــار دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هـــــذا إلـى اHـــــدرســـــةp طـــــبـــــقــــا
لإلجـراءات اHـقـررة �ـوجب الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمول

بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12 -  - 234 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة p2012 يــحـــدد الــقـــانــونp يــحـــدد الــقـــانــون

األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة  -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pعدلHا pباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

pتممHعدل و اHا pاحملاسبة
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعـلق

pبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافــق 28 مـايــو سـنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-268 اHؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اHــتــعـــلــقـــة بــااللـــتــزام بـــالــنـــفــقــات
الـــعـــمـــومـــيــة و تـــنـــفـــيـــذهـــا و يــضـــبط صـالحـــيــات اآلمـــرين

pبالصرف
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-275 اHؤرخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

pالعمومية
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اHؤرخ
في 28 ذي الـقــعــدة عــام 1429 اHـوافــق 26 نـوفــمــبــر ســنــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اHــــرســـــوم إلى تــــغــــيــــيــــر
تــســمــيـة مــكــتــبــات اHـطــالــعــة الــعــمـومــيــة اHــوضــوعـة حتت
وصـــايـــة الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــثـــقـــافـــة واHـــنـــظـــمـــة �ـــوجب
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 07-275 اHــؤرخ في 6 رمـــضــان
pـذكور أعالهHـوافق 18 سـبـتمـبر سـنة 2007 واHعام 1428 ا
بـاHكـتـبـات الـرئـيـسـيـة لـلمـطـالـعـة الـعـمـومـيـة وإلى حتـديد

قانونها األساسي. 

اHـادة اHـادة 2 : : تـسـتـجيب اHـكـتـبـات الرئـيـسـيـة للـمـطـالـعة
العموميةp على اخلصوصp للمعايير اخلاصة اآلتية :

- الــــتـــواجــــد �ـــركــــز الـــواليــــة أوp إذ تـــعــــذر ذلك p في
مـديــنـة من مــدن الـواليـة ذات إمــكـانـيــات عـالـيــة من حـيث
اHـــقـــروئـــيـــة أو تـــضم مـــؤســـســات ثـــقـــافـــيـــة أو تـــربـــويــة أو

pجامعية
- التوفر عـلى مقر يقدم خدمات اإلعارة و فضاءات
لـلـمـطـالـعـة بـقـدرة اسـتـقـبـال تـوافـد يـصلp عـلى األقلp إلى

pخمسمائة  شخص يوميا
- الـــــــتــــــوفـــــــر عــــــلـى أرصــــــدة وثـــــــائــــــقـــــــيــــــة مـــــــتــــــعــــــددة

pاالختصاصات
pالتوجه جلميع فئات اجلمهور -

- التـوفر على فضـاءات متخـصصة لـلمطـالعة توجه
.WستعملHخملتلف فئات ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
اإلنشاء -  اHقر - اHهاماإلنشاء -  اHقر - اHهام

اHادة اHادة 3 :  : اHكـتبـــات الرئـيسـية لـلمـطالـعة الـعمـومية
مــــــؤســــــســــــــات عــــــمــــــومــــــيـــــــة ذات طــــــابـــع إداري تــــــتــــــمــــــتع

بالشخصـية اHعنويــة واالستقالل اHالي.
اHــادة اHــادة 4 : : تــنـــشــأ اHــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة
الـــعـــمـــومـــيــة فـي كل واليـــة �ـــرســوم تـــنـــفـــيـــذي بـــنــاء عـــلى

اقتراح من الوزير اHكلف بالثقافة. 
يحـدد مقر كل مـكتـبة رئـيسيـة للـمطـالعة الـعمـومية

في مرسوم اإلنشاء.

اHــادة اHــادة 5 : : �ــكـن اHــكـــتــبـــات الـــرئــيـــســيـــة لـــلــمـــطــالـــعــة
الــعــمــومــيــة أن تــتــوفــر عــلى مــلــحــقــاتp عـبــر كــامـل تـراب

الوالية.
تـنشـأ مـكـتـبات اHـطـالـعـة العـمـومـيـة بقـرار مـشـترك
بـW الــوزيـر اHــكـلف بــاHـالــيـة والــوزيـر اHــكـلف بــالـثــقـافـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

6 : : تــتــولى اHــكــتــبــات الــرئــيــسـيــة لــلــمــطــالــعـة اHـادة اHـادة 
الـعــمــومـيــة مـهــام تــوفـيــر الـكــتـاب عــلى مــخـتــلف الــدعـائم

لترقية اHطالعة العمومية و تشجيعها.
وبهذه الصفةp تكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- وضع مـــخـــتـــلـف األرصـــدة الـــوثـــائـــقـــيـــة واخلـــدمــات
اHـرتـبـطـة باHـطـالـعـة الـعـمـوميـة وجـمـيع اخلـدمـات اHـلـحـقة

pWستعملHاألخرى حتت تصرف ا
- تـخصيص فضاء لـلمطالـعة يتكـيف مع احتياجات

pالطفل
pتوفير فضاء للدراسات و حتضير االمتحانات -

- تـــســهــيل تـــطــور الــكــفـــاءات الــقــاعــديـــة الســتــعــمــال
pاإلعالم و اإلعالم اآللي

WـعـاقHتـوفـيـر الـوسـائل التـي تسـمح لألشـخـاص ا -
 pبالوصول للمطالعة العمومية

- تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــادة اHــادة 7 : : يــديـــر اHــكـــتــبــات الـــرئــيـــســيـــة لــلـــمــطـــالــعــة
العمومية مجلس توجيه و يسيرها مدير.

8 :  : يـــحــــدد الـــتـــنــــظـــيم الــــداخـــلي لــــلـــمـــكــــتـــبـــات اHــادة اHــادة 
الــرئــيـســيــة لــلــمــطــالـعــة الــعــمــومــيــة ومـكــتــبــات اHــطــالــعـة
الـعـمـومـيـة بـقـرار مـشتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـثـقـافة
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHادة اHادة 9 :  : يتكون مجلس التوجيه �ا يأتي :
pرئيسا pمدير الثقافة بالوالية -

pثل  الوالي� -
pرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو �ثله -
pالية على مستوى الواليةHثل وزير ا� -
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pمدير التربية الوطنية بالوالية -
pمدير الشباب والرياضة بالوالية -

- مــديـر الــبــريــد وتــكـنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصـال
pبالوالية

- رئــيس اجملـــلس الــشـــعــبي الـــبــلـــدي لــلـــبــلــديـــة الــتي
تـوجــد بـهـا اHـلـحـقـات اHـعـنـيـة بـجـدول أعـمـال دورة اجملـلس

pأو�ثله
- شـــخـــصـــيـــتـــW (2) مـن عــــالم الــــكــــتــــاب والــــثــــقــــافـــة

يعينهما الوزير اHكلف بالثقافة.
يحضر مدير اHكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـW بـأي شـخص من

شأنه أن يساعده في أشغاله. 

اHادة اHادة 10 : : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات

pنصرمةHوكذا حصائل أنشطة السنة ا
pيزانيةHمشروع ا -

pالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -
pاحلسابات السنوية -

- الـتنـظيم والـنظـام الـداخلـيW لـلمـكـتبـة الرئـيسـية
pللمطالعة العمومية

- الــشــروط الـعــامــة إلبـرام االتــفــاقــيـات واالتــفــاقـات
pوالعقود والصفقات

- قبول الهبات والوصايا.
اHـادة اHـادة 11 :  :  يـعـW أعـضـاء مـجـلس الـتـوجـيه لـلـمـكـتـبـة
الـرئــيـسـيــة لـلــمـطـالــعـة الـعــمـومــيـة Hـدة ثالث (3) سـنـوات
pقابـلـة لـلـتجـديـد. وفي حـالـة تـوقف عضـويـة أحـد األعـضاء
يـــســتــخـــلف بــعــضـــو جــديــد حــسب األشـــكــال نــفـــســهــا حــتى

انقضاء مدة العضوية. 
حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه

بقرار من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـادة اHـادة 12 : : يـجـتـمع مـجـلس الـتوجـيـه في دورة عـادية
مـرتW ( 2) في الــسـنــة عـلـى األقــل بـنــاء عـلـى اسـتـدعـــاء
من رئـــيــســـه. و�ــكـــنه أن يـــجـــتــمـع في دورة غـــيــر عـــاديــة
بـــطــلب مـن الــســلـــطــة الـــوصــيــة أو بـــطــلب مـن ثــلــثي (3/2)

أعضائه.
تـرسل االستـدعـاءات مرفـقة بـجـدول األعمـال خمـسة
عـشر ( 15) يومـا عـلى األقل قـبل تاريخ االجـتـمـاع. و �كن
أن يقلص هـذا األجل بالـنسـبة لـلدورات غـير الـعادية دون

أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 

اHــــادة اHــــادة 13 : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بـحـضـور ثـلـثي (3/2) أعـضـائه عـلى األقل. وإذا لم يـكـتـمل 

النـصـاب يعـقـد اجتـمـاع ثان خالل الـثـمانـية (8) أيام
اHوالـيـة. و في هذه احلـالة يـتـداول مجـلس التـوجـيه مهـما
يـــكن عـــدد األعــضـــاء احلـــاضـــرين. تـــتـــخـــذ قـــرارات مــجـــلس
الـــتـــوجـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة األصــواتp وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــادة اHــــادة 14 : : حتــــرر مــــداوالت مــــجـــــلس الــــتــــوجـــــيه في
محاضر و تدون في سجل خاص مرقم  و مؤشر عليه.

تـبــلّغ مــحــاضـر االجــتــمــاعـات إلى الــســلــطـة الــوصــيـة
لـــلــمـــوافـــقــة عـــلـــيــهـــا خالل الـــثالثــW (30) يـــومـــا الـــتي تـــلي

االجتماع.
القسم الثانيالقسم الثاني

اHديراHدير
اHـادة اHـادة 15 :  : يـعW مـديـر اHكـتـبة الـرئـيسـيـة للـمـطالـعة
العـموميـة �وجب قرار من وزيـر الثقـافة و تنـهى مهامه

حسب األشكال نفسها.
اHادة اHادة 16 : : يـكـلف اHديـر بتـسـييـر اHـكتـبة الـرئـيسـية
للمطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم

اHعمول بهما.
ويكلفp بهذه الصفةp على اخلصوص �ا يأتي :

- يـــعـــد بـــرامـج األنـــشــطـــة و يـــعـــرضـــهـــا عـــلى مـــجـــلس
pالتوجيه

- يــتــصــرف بـــاسم اHــكــتــبــة الــرئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــة
العـمومـية و�ـثلـها أمـام العـدالة وفي جـميع أعـمال احلـياة

pدنيةHا
pWستخدمHارس السلطة السلمية على كافة ا� -

- يــوظف اHـــســتــخــدمــW اHــوضــوعـــW حتت ســلــطــته
ويـعيـنـهم ويـنـهي مـهـامهمp بـاسـتـثـنـاء اHسـتـخـدمـW الذين

pWلهم طريقة أخرى في التعي
pيعد الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود
pوالصفقات

pWيعد مشاريع التنظيم والنظام الداخلي -
- يــحـــضــر اجــتـــمــاعـــات مــجـــلس الــتـــوجــيه ويـــتــولى

pتنفيذ مداوالته
- يعرض قوائم النشريات اHوجهة لتشكيل و إثراء
pعلى وزارة الثقافة للموافقة عليها pاألرصدة الوثائقية

- يعـد في نـهايـة كل سنـة مـاليـةp تقـريـرا سنـويا عن
األنـشـطة مـرفقـا بجـداول حـسابـات النـتائـج التي يـرسلـها

pللسلطة الوصية
- يــفــوض االعــتــمــادات إلى مــديــر مــكــتــبــة اHــطــالــعـة

العمومية بصفته آمرا بالصرف الثانوي.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام أحكام ماليةمالية

اHــادة اHــادة 17 :  : حتــدد تــكـــالــيف االنـــخــراط في اHـــكــتــبــات
الــرئــيـســيــة لــلــمــطــالـعــة الــعــمــومــيــة ومـكــتــبــات اHــطــالــعـة
الـعـمـومـيـة بـقـرار مـشتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـثـقـافة

والوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 18 : : تــشـتــمل مــيـزانــيــة اHـكــتــبـات الــرئــيـســيـة
للمطالعة العمومية على ما يأتي :

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 
- إعـــانــات الـــدولـــة واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــهــيـــئــات

pالعمومية
pالهبات والوصايا -

- اإليرادات اخلاصة اHرتبطة بنشاطها.

في باب النفقات :في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطها.

19 : : تــمــسك مــحــاســبــة اHــكــتــبــات الــرئــيــســيـة اHـادة اHـادة 
للمطالعة العمومية طبقا لقواعد احملاسبة العمومية.

اHـادة اHـادة 20 : : يــسـنـد مـسك احلــسـابـات و تـداول األمـوال
إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـادة اHـادة 21 : : تسـمى  كـل مـكتـبـات اHـطـالـعـة الـعـمـومـية
pــرسـوم فـي اجلـريــدة الــرسـمــيـةHــنــشـأة قــبل نــشـر هــذا اHا
مـكـتبـات رئيـسـية لـلـمطـالـعة الـعـمومـيـة  وتخـضع ألحـكام

هذا اHرسوم.
تـســمى مــلـحــقــات اHـكــتــبـات الــرئــيـســيــة لـلــمــطـالــعـة

العمومية "مكتبات اHطالعة العمومية".

اHــــادة اHــــادة 22 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسـومp ال سـيـما أحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 275-07
اHؤرخ في 6 رمـضان عام 1428 اHوافق 18 سبـتمبـر سنة

2007 و اHذكور أعاله.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12 -  - 239 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 29 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمـن نـــقلp يـــتـــضـــمـن نـــقل

اعـــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــةاعـــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 36
اHـؤرخ في  13  ربـيع األول عـام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر

p2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعتـمــــاد قــــدره مـليار وأربعمائة وستون مليون

ديـنـار (1.460.000.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـداخـلـية واجلـمـاعـات احمللـيـة وفي األبـواب اHبـيـنة

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قـــــــدره مــــلــــيـــــار وأربــــعــــمــــائــــة وســــتــــون مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(1.460.000.000 دج)   يـقــيّـــد في مـيزانية تـسيير وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة وفـي األبــواب اHــبـيــنــة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 8 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 29
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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01 - 31

06 - 34

13 - 34

14 - 34

91 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

األمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط .....................................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

األمن الوطني - التغذية ..............................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - اللـوازم .......................

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التكاليف اHلحقة ..........

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - حظيرة السيارات .........
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اHلغـاة ...................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة ...................................................

60. 000.000

60. 000.000

400.000.000

400.000.000

460.000.000

460.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.460.000.000

1.460.000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق "أ""أ"
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اHلغاة (دج)اHلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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13 - 31

12 - 34

16 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمـركزية الـتابعـة لألمن الوطني - اHـستخـدمون اHتـعاقدون
- الرواتبp منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي .....

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - األدوات واألثاث ..........

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التغذية .....................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة .............................................مجموع االعتمادات اخملصصة .............................................
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اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 13 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ

3 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقممـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12 -  - 240 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 29 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة p2012 يــــعــــدp يــــعــــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم

اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 08 -  - 315 اHــــؤر اHــــؤرّخ في خ في 11
شـــــوال عــــام شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2008
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاHواWــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاHوا

اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

- بـنـاء على الـدسـتـور ال سيـمـا اHـادتان 85 - 3 و125
 p( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقــانـون األســاسي الــعــام لـلــوظــيــفـة الــعــمــومـيــة ال ســيــمـا

pادتان 3 و11 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Hرتبات اHـوظفW ونظام

pدفع مرتباتهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02- 319
اHـؤرخ في 7 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 14 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHــتــضـمـن إنــشــاء شـهــادة مــعــلم الــتــعــلــيم األســاسي

وشهـادة أسـتـاذ الـتعـلـيم األسـاسي وشـهـادة أستـاذ الـتـعـليم
 pالثانوي

-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11
شـوال عام 1429 اHوافق 11 أكتـوبر سـنة 2008 واHـتضمن
الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاHــوظـفــW اHـنــتــمـW لألسالك

اخلاصة بالتربية الوطنية .

اHاداHادّة ة 2 : : تـتمـم اHـادة 2 من اHـرســوم التـنفـيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي:
"اHــادة 2 : يـــخـــضع ألحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون األســـاسي

اخلاص :
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
pموظفو إدارة مؤسسات التعليم -

- موظفو التفتيش".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــعـــدل اHـــادة 14 من اHـــرســوم الــتــنــفــيـــذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :
"اHادة 14 : يتم االلتحـاق بالتكوين اHتخصص قصد
التوظـيف في رتبـتي نائب مـقتـصد ومـقتـصد عن طريق

اHسابقة على أساس االختبارات. 
ويـــــتم االلــــتـــــحــــاق بــــالـــــتــــكــــويـن اHــــتــــخــــصـص قــــصــــد
الـتــوظـيف فـي رتب أسـتــاذ اHــدرسـة االبــتـدائــيـة وأســتـاذ
الـــتـــعـــلــــيم اHـــتـــوسط وأســــتـــاذ الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــوي حـــسب
الشـروط والـكيـفيـات احملـددة عن طريق الـتنـظـيم اHعـمول

به".
4 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 315-08 اHــاداHــادّة ة 
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 31 مكرر حترر كما يأتي :
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"اHـادة 31 مــكــرر: يــجـمـعp انـتــقــالــيــا وHــدة خـمس (5)
سـنـوات ابتـداء من تـاريخ نشـر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة
الرسـميـةp بـW الرتـبة األصـليـة ورتـبة اإلدمـاج في تقـدير
األقـدمـية اHـطـلـوبـة لـلـترقـيـة في رتـبـة مـا أو الـتـعـيW في
مـنــصب عـالp بـالـنـسـبـة لـلــمـــوظـفـW الـذين أدمـجـــوا فــي
رتـب غـيـــر تــلك اHــطـابـقــــة لـلـرتـب الـتي سـبـق إحــــداثـهـا
�ــوجـــب اHــرســــوم الـــتــنـــفــيـــذي رقم 90-49 اHــؤرخ في 6
فـبـرايـر سـنة 1990  واHتـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلاص

بعمال قطاع التربيةp اHعدل واHتمم".

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـتـمم اHادة 32 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
"اHـادة 32 : تـضم مـدونــة األسالك اخلـاصــة بـالـتــربـيـة

الوطنية :

1 -  موظفي التعليم :-  موظفي التعليم :
p.........(بدون تغيير ) ............... -

2 -  موظفي التربية :  -  موظفي التربية : 
p.........(بدون تغيير )............... -

pسلك مشرفي التربية -
p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

3 -  موظفي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني : -  موظفي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني :
p.........(بدون تغيير )............... -

4 -  موظفي اخملابر: -  موظفي اخملابر:
pللمخابر Wساعدين التقنيHسلك ا -

pللمخابر Wسلك األعوان التقني -
pللمخابر Wالتقني WعاونHسلك ا -

  p.........(بدون تغيير ) ............... -

5 -  موظفي التغذية اHدرسية : -  موظفي التغذية اHدرسية :
  p.........(بدون تغيير ) ............... -

6 -  موظفي اHصالح االقتصادية : -  موظفي اHصالح االقتصادية :
p.........(بدون تغيير )............... -

7 -  موظفي إدارة مؤسسات التعليم : -  موظفي إدارة مؤسسات التعليم :
pدارس االبتدائيةHسلك مديري ا -

pتوسطاتHسلك مديري ا -
- سلك مديري الثانويات.

8 -  موظفي التفتيش : -  موظفي التفتيش :

pسلك مفتشي التعليم االبتدائي -

- ســـــلـك مـــــفـــــتـــــشي الـــــتـــــوجـــــيـه واإلرشـــــاد اHـــــدرسي
pهنيHوا

pتوسطHسلك مفتشي التعليم ا -

- سلك مفتشي التربية الوطنية".

اHاداHادّة ة 6 :  : تعـدل اHـادة 36 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادة 36 : يــرقى بــصـفـة مــعـلـم اHـدرســة االبـتــدائـيـة
اHـعــلــمــون اHـســاعــدون اHـرســمــون الــنـاجــحــون في شــهـادة

الكفاءة العليا".

اHـاداHـادّة ة 7 :: تـتـمم اHادة 40 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008  واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادة 40 : يـضـم سـلك أســاتــذة اHـدرســة االبــتـدائــيـة
ثالث (3) رتب :

p.........(بدون تغيير )............... -

p.........(بدون تغيير )............... -

- رتبة األستاذ اHكون في اHدرسة االبتدائية".

8 : : يـــتـــمـم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 315-08 اHــاداHــادّة ة 
اHـؤرخ في 11 شــوال عـام 1429 اHـوافـق 11 أكـتـوبــر سـنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 42 مكرر حترر كما يأتي:

"اHــــادة 42 مـــكـــرر : زيــــادة عـــلـى اHـــهــــام اHــــوكـــلــــة إلى
األســاتــذة الـــرئــيــســيـــW في اHــدرســـة االبــتــدائــيـــةp يــكــلف
األساتذة اHكونون في اHدرسة االبتدائية بتأطير الطلبة
األســاتــذة الــذين يــزاولـون تــكــويــنـهـم في اHـدارس الــعــلــيـا
لألسـاتذة »ـط : "أستـاذ اHـدرسـة االبـتـدائـيـة"p ومـتـابـعتـهم
في الـــتــربـــصــات الـــتــطـــبــيـــقــيــة فـي الــوسط اHـــهــنـيp كــمــا
يشاركون في تأطيـر عمليات التكوين أثناء اخلدمة التي
تـــنـــظم في إطـــار حتـــســـW اHـــســـتـــوى وجتـــديـــد مـــعـــلـــومــات
موظـفي قـطـاع الـتـربيـة الـوطـنـية. ويـشـاركـون في أعـمال
pوإعــداد وتــقـــيــيم بــرامـج الــتــكــوين pالــبــحث والـــدراســات

وتقييم أثر التكوين. 



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 13 رجب   عام  رجب   عام 1433 هـ هـ

3 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

كـــــمـــــا يــــــكـــــلـف األســـــاتـــــذة اHــــــكـــــونـــــون فـي اHـــــدرســـــة
االبــتــدائــيــة حــسب الــتــخــصصp بــالــتــنــســيق مع مــفــتــشي
اHـــواد  بــاHـــســـاهــمـــة في حتـــضــيـــر اHـــلــتـــقــيـــات الـــتــربـــويــة
الــتـكــويـنــيـة واHـشــاركـة في مــتـابــعـة جتــسـيــد الـتــوصـيـات
اHــــنـــبـــثــــقـــة عـــنــــهـــا وكـــذا بــــضـــمـــان إجنــــاز أنـــشـــطــــة الـــدعم
واالســــتــــدراك لـــــصــــالح الــــتـالمــــيــــذ ال ســــيـــــمــــا في أقــــســــام

االمتحان.

و�ـــارســــون أنــــشــــطـــتــــهم فـي اHــــدارس االبـــتــــدائــــيـــة
واHــدارس الـتـحـضــيـريـة واألقــسـام الـتــحـضـيــريـة وأقـسـام
الــتــعـلــيـم اHـكــيـفp السـيــمــا في أقــســام االمــتــحــان ويــحـدد
نـصـاب عـمـلـهم بـسـبع وعـشـرين (27) سـاعـة من الـتـدريس

في األسبوع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 : : تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 43 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHـــذكــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

pدرسة االبتدائيةHادة 43 : يوظف بصفـة أستاذ اHا"
اHـتـخـرجون من اHـدارس الـعـليـا لألسـاتـذة احلاصـلـون على
شــهــادة أسـتــاذ اHــدرسـة االبــتــدائـيــة الــتي تــتـوج ثالث (3)

سنوات من التكوين".

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 45 مـن اHـــــرســـــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08-315 اHــــؤرخ في 11 شـــوال عـــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHـــذكــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

pــادة 45 : �ـــكـن أن يــوظـف بـــصــفـــة اســـتـــثـــنـــائـــيــةHا"
بصفة أستـاذ اHدرسة االبتدائيةp عن طريق اHسابقة على
أســـاس الـــشـــهـــادةp اHــتـــرشـــحـــون احلـــاصـــلـــون عــلـى شـــهــادة
الــــلـــيــــســـانـس في الــــتـــعــــلـــيم الــــعــــالي أو شـــهــــادة مـــعــــتـــرف

�عادلتها".

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 46 مكرر حترر كما يأتي:

"اHــادة 46 مـــكــرر : يــرقى بـــصـــفــة أســـتــاذ مـــكــون في
اHدرسة االبتدائية : 

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلـــهــاp األســاتـــذة الــرئــيـــســيــون في
اHـدرسة االبتـدائية الـذين يثبـتون خمس (5) سنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شــغـلــهــاp األســاتــذة الـرئــيــســيــون في اHــدرسـة االبــتــدائــيـة
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة".

اHاداHادّة ة 12 :  : تتمم اHادة 47 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــــــادة 47 : يـــــــدمـج في رتــــــــبـــــــة أســـــــتــــــــاذ اHـــــــدرســـــــة
االبتدائية :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p..........(بدون تغيير ) .............. -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- مــــــعــــــلــــــمـــــو اHــــــدرســــــة االبــــــتــــــدائـــــيــــــة اHــــــرســــــمـــــون
واHـــتـــربـــصـــونp احلــــاصـــلـــون عـــلى شـــهــــادة مـــعـــلم اHـــدرســـة
االبــتــدائـــيــة الــتي تــتــوج ثالث (3) ســنـــوات من الــتــكــوين
اHـتخـصص أو شـهـادة لـيسـانس الـتـعـليم الـعـالي أو شـهادة

pمعترف �عادلتها
- مـعـلـمـو اHـدرسـة االبتـدائـيـة الـذين تـابـعـوا بـنـجاح
تكوينا مؤهال وفـقا لالتفاقية اHبـرمة بW وزارة التربية

الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

اHــاداHــادّة ة 13 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 48 مكرر وحترر كما يأتي :

pــادة 48 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
pــدرســـة االبــتـــدائــيــةHــكـــون في اHيــدمج بـــصــفـــة األســتـــاذ ا
األســـاتــذة الـــرئــيـــســـيــون في اHـــدرســة االبـــتـــدائــيـــة الــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011". 

اHــاداHــادّة ة 14 : :  تــتــمم اHــادة 53 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 53 : يـــضم ســلـك أســاتـــذة الــتـــعــلـــيم اHـــتــوسط
ثالث (3) رتب:

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- رتبة األستاذ اHكون في التعليم اHتوسط".
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15 : : يــتــمم اHـــرســـوم الــتــنــفــيـــذي رقم 315-08 اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبـــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 55 مكرر وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 55 مـــكـــرر : زيــــادة عـــلـى اHـــهــــام اHــــوكـــلــــة إلى
األســـاتـــذة الـــرئـــيــــســـيـــW في الـــتـــعـــلـــيـم اHـــتـــوسطp يـــكـــلف
األســــــاتـــــذة اHـــــكـــــونـــــون فـي الـــــتـــــعـــــلـــــيـم اHـــــتـــــوسـط حـــــسب
الــتــخــصصp بــتـأطــيــر الــطــلـبــة األســاتــذة الــذين يــزاولـون
تـــكــويـــنـــهم فـي اHــدارس الـــعـــلـــيـــا لألســـاتـــذة »ط : "أســـتــاذ
الــتــعــلــيم اHـــتــوسط"p ومــتــابــعــتــهـم في إطــار الــتــربــصــات
الـتطـبيقـية في الـوسط اHهـنيp كمـا يشـاركون في تـأطير
عــمــلـــيــات الــتــكــوين أثـــنــاء اخلــدمــة الــتـي تــنــظم في إطــار
حتـــســـW اHــــســـتـــوى وجتـــديـــد مـــعـــلــــومـــات مـــوظـــفي قـــطـــاع
الــتــربـــيــة الــوطــنـــيــة. ويــشــاركــون فـي أعــمــال الــدراســات
والــبـحث p وإعـداد وتــقـيـيم بـرامـج الـتـكـوينp وتــقـيـيم أثـر

التكوين. 

كمـا يـكلف األسـاتـذة اHكـونـون في التـعلـيم اHـتوسط
حــــسب الـــــتــــخـــــصصp بـــــالــــتـــــنــــســــيـق مع مـــــفــــتـــــشي اHــــواد
بـاHسـاهـمـة في حتـضـيـر اHـلـتـقـيات الـتـربـويـة الـتـكـويـنـية
واHـشاركة في مـتابعـة جتسـيد التـوصيات اHـنبـثقة عـنها.
وكـذا  بـضــمـان إجنـاز أنـشــطـة الـدعم واالســتـدراك لـصـالح

التالميذ ال سيما في أقسام االمتحان.

و�ـارسـون أنـشـطـتهم فـي اHتـوسـطـاتp ال سـيـما في
أقسام االمتحانp ويـحدد نصاب عملـهم باثنتW وعشرين

(22) ساعة من التدريس في األسبوع".

اHــاداHــادّة ة 16 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 58 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 58 مـــكــرر : يــرقى بـــصـــفــة أســـتــاذ مـــكــون في
التعليم اHتوسط :

- عن طــريق االمــتــحـان اHــهــني فـي حـدود 80  % من
اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلـــهــاp األســاتـــذة الــرئــيـــســيــون في
الـتعـلـيم اHـتـوسطp الذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شغلهاp األساتـذة الرئيسيون في التعليم اHتوسطp الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHاداHادّة ة 17 : : تتمم اHادة 59 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
"اHادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم اHتوسط :

p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
p........(بدون تغيير ) ............... -

- أسـاتــذة الـتـعــلـيـم األسـاسي الــذين تـابــعـوا بــنـجـاح
تكوينا مؤهال وفـقا لالتفاقية اHبـرمة بW وزارة التربية

الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

اHاداHادّة ة 18 : : تتمم اHادة 60 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
"اHــــادة 60 : يــــدمـج في رتـــــبـــــة أســــتـــــاذ رئـــــيـــــسي في

التعليم اHتوسط :
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- أســـاتــــذة الـــتـــعــــلـــيم اHــــتـــوسـط اHـــرســـمــــونp الـــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011".

19 : : يــتــمـم اHـــرســوم الــتــنــفــيـــذي رقم 315-08 اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنــة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 60 مكرر وحترر كما يأتي :

pــادة 60 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يدمـج بصـفـة أسـتـاذ مـكون فـي التـعـلـيم اHـتـوسطp أسـاتذة
الـتعليم اHـتوسط اHرسمـونp الذين يثبـتون عشرين (20)
ســنــة من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه الــصــفـةp عــنــد تــاريخ 31

ديسمبر سنة 2011".

اHــاداHــادّة ة 20 : :  تــتــمم اHــادة 68 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 68 : يـــضم ســـلك أســـاتــذة الـــتــعـــلــيـم الــثـــانــوي
ثالث (3) رتب :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير ) ............... -

- رتبة األستاذ اHكون في التعليم الثانوي".
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اHــاداHــادّة ة 21 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 70 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــــادة 70 مــــكــــرر: زيــــادة عــــلـى اHــــهــــام اHــــوكــــلــــة إلى
األســـاتـــذة الــــرئـــيـــســـيـــW في الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــويp يـــكـــلف
األسـاتذة اHكونـون في التعلـيم الثانوي حـسب التخصص
بـتــأطـيـر الــطـلـبــة األسـاتــذة الـذين يـزاولــون تـكـويــنـهم في
اHــــــدارس الـــــعـــــلــــــيـــــا لـألســـــاتــــــذة »ط "أســــــتـــــاذ الــــــتـــــعــــــلـــــيم
الثـانوي"ومـتابـعتـهم في إطارالـتربـصات الـتطـبيقـية في

الوسط اHهني.
ويــشــاركـــون في تــأطــيـــر عــمــلـــيــات الــتــكـــوين أثــنــاء
اخلــدمــة الــتي تــنــظم في إطــار حتــســW اHــســتــوى وجتــديـد
مـــعـــلــــومـــات مـــوظـــفـي قـــطـــاع الــــتـــربـــيــــة الـــوطـــنــــيـــة. كـــمـــا
يـشاركـون في أعـمال الـدراسـات والبـحث وإعـداد وتقـييم

برامج التكوين وتقييم أثر التكوين.

كـما يـكـلف األسـاتـذة اHكـونـون في الـتـعلـيم الـثـانوي
حــــسب الـــــتــــخـــــصصp بـــــالــــتـــــنــــســــيـق مع مـــــفــــتـــــشي اHــــواد
بـاHسـاهـمـة في حتـضـيـر اHـلـتـقـيات الـتـربـويـة الـتـكـويـنـية
pـنبـثقة عـنهاHـشاركة في مـتابعـة جتسـيد التـوصيات اHوا
وكـذا  بـضــمـان إجنـاز أنـشــطـة الـدعم واالســتـدراك لـصـالح

التالميذ ال سيما في أقسام االمتحان.

و�ـارسـون أنــشـطـتـهم فـي الـثـانـويــاتp ال سـيـمـا في
أقــسـام االمـتـحــانp ويـحـدد نــصـاب عـمـلــهم بـثـمــاني عـشـرة

(18) ساعة من التدريس في األسبوع".

اHـــــاداHـــــادّة ة 22 : :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اHــــادة 71 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 2008 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادة 71 : يــوظف أو يـرقى بــصـفـة أســتـاذ الـتــعـلـيم
الثانوي :

1 - اHـــتـــخـــرجــــون من اHـــــدارس الـــعـــلـــيـــا لألســـاتــــذة
احلـاصلون على شهـادة أستاذ التـعليم الثـانوي التي تتوج

pخمس (5) سنوات من التكوين
2 -  بــصــفــة اســتــثــنــائــيـة عـن طــريق اHــســابـقــة عــلى

  : Wأساس االختبارات من ب
أ - اHــتــرشــحــW احلــاصــلــW عــلى شــهــادة اHــاســتــر أو
شـهـادة مـهـنــدس دولـةp في الـتـخـصصp أو شـهـادة مـعـتـرف

pعادلتهما�
ب - اHـتـرشـحـW احلــاصـلـW عـلى شـهــادة الـلـيـسـانس

pمن التعليم العالي أو شهادة معترف �عادلتها

3 - عن طـريق االمـتـحان اHـهـني فـي حدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

أ  ـ  األســـاتــذة الـــتـــقـــنـــيـــون في الـــثـــانـــويـــات رؤســاء
أشــغـــالp الــذين يـــثــبـــتــون خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة

pالفعلية بهذه الصفة
ب ـ  األســاتـــذة الــتـــقـــنــيـــون في الــثـــانــويـــات رؤســاء
ورشــاتp الـذين يــثـبــتـون عــشـر (10) سـنــوات من اخلــدمـة

pالفعلية بهذه الصفة
4 - عـلى سبـيل االخـتـيـار عن طريق الـتـسـجـيل على
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 10 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها :
أ  ـ األســـاتــذة الـــتـــقـــنـــيـــو ن في الـــثـــانـــويـــات رؤســاء
أشــغــالp الــذيـن يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من اخلــدمــة

pالفعلية بهذه الصفة
ب ـ األســـاتــذة الـــتـــقـــنـــيـــون في الـــثـــانـــويـــات رؤســاء
ورشـــاتp الــــذين يـــثـــبـــتــــون خـــمس عـــشـــرة (15) ســـنـــة من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخضع اHتـرشحـون اHقـبولـون طبقـا للـحاالت نـقطة
2-ب  و3 و4 أعالهp قـبل تـعـييـنـهمH pـتابـعـة بـنجـاح تـكوين

مـــدته ســنــة يــحــدد مـــحــتــواه وكــيــفــيــات تـــنــظــيــمه بــقــرار
مـشترك بW الوزيـر اHكلف بالتـربية الوطنـية والسلطة

اHكلفة بالوظيفة العمومية". 

اHــاداHــادّة ة 23 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 72 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 72 مـــكــرر : يــرقى بـــصـــفــة أســـتــاذ مـــكــون في
التعليم الثانوي :

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلـــهــاp األســاتـــذة الــرئــيـــســيــون في
الـتـعـلـيم الـثـانـويp الـذين يـثـبـتون خـمس (5) سـنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغلهاp األساتـذة الرئيسيـون في التعلـيم الثانويp الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHاداHادّة ة 24 :  : تتمم اHادة 74 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08-315 اHؤرخ في 11 شوال عام 1429 اHوافق 11 أكـتوبر

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :
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" اHـادة 74 : يــدمج في رتــبــة األســتــاذ الـرئــيــسي في
التعليم الثانوي:

p.........(بدون تغيير )............... -
p.........(بدون تغيير )............... -

- أســـاتــــذة الــــتــــعـــلــــيم الــــثــــانـــوي اHــــرســــمـــون الــــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر  سنة  2011" .

اHــاداHــادّة ة 25 : : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 74 مكرر حترر كما يأتي :

pــادة 74 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي : 

- أســاتـذة الــتـعــلــيم الـثــانـويp اHــنــحـدرون من رتــبـة
أسـتـاذ مـهـنــدسp الـذين يـثـبـتـون ثـمـاني عـشـرة (18) سـنـة
من اخلـدمة الـفعـليـة بـهذه الـصفـةp عنـد تاريخ 31 ديسـمـبر

 p2011 سنة
- أسـاتذة الـتعـليم الـثانـويp الذين يـثبـتون عـشرين
(20) سـنة من اخلدمة الـفعليـة بهذه الصـفةp عند تاريخ 31

ديسمبر  سنة 2011".

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 : :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اHــــادة 80 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHــادة 80 : يــــكـــلف مــــســـاعـــدو  الـــتــــربـــيـــة بــــتـــأطـــيـــر
التالمـيذ أثـناء احلـركة وخالل اHـذاكرة احملـروسةp والـسهر
عــلى احــتـرام قــواعـد الــنـظــام واالنـضــبــاط داخل اHـؤســسـة
الـتعليمـية واحلرص على تـطبيق نظامـها الداخلي وإجناز
مــخـتـلـف الـعـمــلـيـات اHــتـعــلـقـة �ــراقـبـة حــضـور الــتالمـيـذ
وغـــيــابــهم  وتـــثــبــيــتــهـــا في الــســجـالت والــوثــائق اإلداريــة
اHـتــعـلـقــة بـهـا ومـتــابـعـة الــتالمـيـذ فـي الـنـظـامــW الـداخـلي
ونـصف الداخلي مـن حيث اHداومـة واHطعم واHـرقد وكذا

مسك السجالت اHتعلقة بذلك. 

ويــقـــومــون بــاخلــدمــة في الـــنــظـــام نــصـف الـــداخــلي
وفـي الــــــنــــــظـــــــام الـــــــداخـــــــلـي وفـق نــــــظــــــام الـــــــمــــــؤســـــــســــــة

ويـساهـمـون في الـمـهام ذات الطابـع اإلداري.

و�ــارســون أنــشــطـــتــهم في الــداخــلــيــات االبــتــدائــيــة
واHتوسطات والثانويات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 27 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 81 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :
"اHــــادة 81 : زيــــادة عــــلى اHـــــهــــام اHــــوكــــلــــة Hــــســــاعــــدي
الـــتـــربـــيــةp يـــكـــلـف اHــســـاعـــدون الـــرئـــيـــســـيـــون لـــلـــتـــربـــيــة
بــاHـــشـــاركـــة في تـــأطـــيـــر مـــخـــتـــلف األنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيــة
والـرياضيـة التي تـنظمـها اHـؤسسـات التعـليـمية من أجل
الـتالمـيـذ داخل وخـارج اHـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة. وكـذا إعـداد
الــــــشـــــهـــــادات اHــــــدرســـــيـــــة  واHــــــراسالت واالســــــتـــــدعـــــاءات

للتالميذ.
ويــقــومــون بــضــمــان اHــداومــة اإلداريــة خالل الــعــطل
اHدرسـية وتوجـيه عمل الـتالميذ أثـناء اHذاكـرة احملروسة
وتــنــشـــيط أعــمـــالــهم ويــحـــرصــون عــلـى اعــتــنــاء الـــتالمــيــذ
بـــحـــسن الــســـلــوك واHـــعـــامــلـــة. ويــشـــاركــون فـي الــتـــكــوين

التحضيري والتطبيقي Hساعدي التربية.
و�ارسون أنشطتهم في اHتوسطات والثانويات".

اHــاداHــادّة ة 28 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHـــــذكــــور أعـالهp �ــــادتــــW 84 مــــــكـــــرر و84 مــــــكـــــرر1

حترران كما يأتي :

pــادة 84 مــكــرر : قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يـدمج بصـفة مـسـاعد رئـيسي لـلـتربـيةp مـسـاعدو الـتربـية
اHـرسـمـون الذيـن يثـبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة
الفعلية بهذه الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011".

"اHادة 84 مـكرر1 : توضـع رتبـة مسـاعد الـتربـية في
طريق الزوال".

اHــاداHــادّة ة 29 : : يـــتـــمم اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHــــذكـــور أعـالهp بـــفــــرع أول مــــكــــرر يـــضـم اHـــواد 84

مـكـرر2 و84 مـكـرر3 و84 مـكـرر4 و84 مـكـرر5 و84 مـكـرر6
و84 مكرر7 و84 مكرر8 وحترر كما يأتي :

"الفرع األول مكرر"الفرع األول مكرر
سلك مشرفي التربيةسلك مشرفي التربية

اHــادة 84 مـــكـــرر2 : يـــضـم ســـلك مـــشـــرفـي الـــتـــربـــيـــة
: W(2) اثنت Wرتبت

pرتبة مشرف التربية -
- رتبة مشرف رئيسي للتربية.
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الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHـادة 84 مـكرر3 : يـكـلف مـشـرفـو الـتـربـية  بـضـمان
مــراقـبـة الــنـظـام واالنــضـبـاط في اHــؤسـسـات الــتـعـلــيـمـيـة
وكـذا تـنـسـيق نـشـاطـات اHـسـاعـدين الـرئـيـسـيـW لـلـتـربـية
pومـسـاعـدي الـتـربـيـة ومـتـابـعـتـهم ومـراقـبـتـهم وتـوجـيـهـهم
إلى جـانب مـسك ومـتـابـعـة الـسـجالت والـدفـاتـر اHـتـداولة
بــالـــتــنــســـيق مع مـــســتـــشــار الــتـــربــيـــةp وضــمـــان اHــداومــة
التربوية استثـنائيا أثناء غياب األسـاتذة وتسجيلها في

السجالت والوثائق اإلدارية اHتعلقة بها. 
ويــكـــلــفــون �ـــرافــقـــة الــتالمــيـــذ عــنـــد تــنــقـــلــهم خــارج
اHــؤسـســات الــتـعــلــيـمــيـة خـالل الـتــظـاهــرات والــنـشــاطـات
الـــتـــربــــويـــة اHـــرتــــبـــطـــة بــــأهـــداف اHـــنــــظـــومـــة الــــتـــربـــويـــة
وانـفـتـاحــهـا عـلى احملــيط. واHـسـاهــمـة في تـقــويـة الـعالقـات
اإلنـســانـيـة وتـنــمـيـة الـنــشـاطـات االجـتــمـاعـيـة والــتـربـويـة

واستقبال أولياء التالميذ وتوجيههم. 
و�ارسون أنشطتهم في اHتوسطات والثانويات.

اHادة 84 مـكرر 4 : زيـادة على اHـهام اHـوكـلة Hـشرفي
التربيـةp يكلف اHـشرفون الـرئيسـيون للـتربيـة �ساعدة
اHـســتـشــار الـرئــيـسـي لـلــتـربــيـة ومــسـتــشـار الــتـربــيـة في
إعــداد الــتـــقــاريــر الــيــومــيــة وحتــضــيـــر مــخــتــلف مــجــالس
الــتــعـلــيم ومــجــالس األقـســام وتــسـويــة غــيــابـات الــتالمــيـذ
والعـمل على مـعاجلـة ظاهـرة الغـيابـات بالـطرق الـتربـوية
ومــسـاعــدة الــتالمــيــذ عـلى االســتــعــمـال األفــضل لــقــدراتـهم
وامـــكـــانـــاتــهـمp وكـــذا اHـــســـاهـــمــة فـي إجنـــاز أعـــمـــال بـــدايــة
ونهايـة السـنة الـدراسية وضـبط جداول تـوقيت الـتالميذ

وجداول خدمات األساتذة.
بـــاإلضـــافـــة إلى تـــعـــزيــــز الـــعالقـــات ضـــمن اجملـــمـــوعـــة
الــتـــربــويـــة بــاالتــصـــال بــW مــنـــدوبي األقــســـام واألســاتــذة
واألولــيــاء واHــشـاركــة فـي تـأطــيــر الــنــشــاطــات الــتــربــويـة

واالجتماعية.
و�ارسون أنشطتهم في اHتوسطات والثانويات.

الفقرة الفقرة 2
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـادة 84 مــكــرر5 : يــوظف أو يــرقى بــصـفــة مــشـرف
التربية :

pـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1 - عـن طــريق ا
اHــتـرشـحـون احلـاصـلـون عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـيـة

pالتطبيقية أو شهادة معترف �عادلتها

2 - عن طـريق االمــتـحـان اHــهـني في حـدود 30 % من
اHـــنــاصـب اHـــطــلـــوب شـــغـــلـــهـــاp اHـــســاعـــدون الـــرئـــيـــســـيــون
لــلــتـربــيـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

pالفعلية بهذه الصفة

3 - عـلى سـبيـل االختـيـار بعـد الـتسـجـيل على قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHـسـاعــدون الـرئــيـسـيــون لـلـتــربـيــة الـذين يــثـبـتــون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهp قـبل تــرقـيـتـهمH pـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية.

pـادة 84 مــكــرر6 : يــرقى بــصــفــة مــشــرف الــتــربــيـةHا
اHـســاعــدون الــرئــيــسـيــون لــلــتــربــيـة الــذين حتــصــلــوا بــعـد
تـوظــيـفـهم عــلى شـهـادة الــدراسـات الـتــطـبـيــقـيـة اجلــامـعـيـة

أوشهادة معترف �عادلتها.

اHــادة 84 مـــكــرر7 : يـــرقى بـــصـــفــة مـــشـــرف رئـــيــسي
للتربية :

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHناصب اHطلوب شـغلهاp مشرفو التربية الذين يثبتون

pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى سـبــيل االخـتـيـار بــعـد الـتـسـجــيل عـلى قـائـمـة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
مـشـرفـو الــتـربـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHترشحـون اHقبولون قبل ترقـيتهم Hتابعة
بـنـجـاح تـكـوين حتـدد مـدتـه ومـحتـواه وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

pــادة 84 مــكــرر8 : قــصــد الــتــكـــوين األولي لــلــرتــبــةHا
يدمج في رتبـة مشـرف التربـيةp اHـساعدون الـرئيـسيون
لـلتربية احلامـلون شهادة الدراسـات التطبيقـية اجلامعية

أو شهادة معترف �عادلتها".
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30 :  : تــتــمـم اHــادة 85 من اHــرســوم الــتــنــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHادة 85 : يـضم سلك مـستشـاري التـربية ثالث (3)
رتب :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -
- رتبة مستشار رئيس للتربية".

اHـاداHـادّة ة 31 : :  يــتــمم اHـرســـوم الــتـنــفــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبـــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 87 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 87 مـــكــرر : يــــكـــلف اHـــســـتـــشـــارون الـــرؤســـاء
لـلـتــربـيـة بـالــتـنـظــيم الـبـيــداغـوجي والــتـنـشـيـط الـتـربـوي
وتنسيق عمل األساتذة ومتابعته. ويسهرون حتت سلطة
مدير اHـؤسسـة على تـطبـيق البـرامج واHواقـيت والطرق
الـتـعـلـيـمـيـة وحـسن سـيـر اخملـابـر والـورشـات. ويـسـاعدون
مــديــر اHــؤســســـة في اHــهــام اإلداريــة ويــنـــوبــون عــنه عــنــد
االقـتـضاءp بـاسـتثـنـاء وظيـفـة اآلمر بـالـصرفp و�ـارسون

أنشطتهم في اHتوسطات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 88 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعـالهp وحتـــرر

كما يأتي :

"اHادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من

اHناصب اHطلوب شغلها :
* أسـاتــذة الـتـعــلـيم اHــتـوسـط الـذين يــثـبـتــون خـمس

p(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
* اHـشـرفـون الـرئـيــسـيـون لـلـتـربـيــة الـذين يـثـبـتـون

pسبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
* أسـاتذة التـعليم األسـاسي الذين يثـبتون سبع (7)

pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها : 
* أســاتـذة الــتــعــلـيـم اHـتــوسط الــذين يــثــبـتــون عــشـر

p(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

* اHـشـرفـون الـرئـيــسـيـون لـلـتـربـيــة الـذين يـثـبـتـون
pاثنتي عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

* أسـاتـذة الـتـعــلـيم األسـاسي الـذين يــثـبـتـون اثـنـتي
عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHــاداHــادّة ة 33 : : يـــتــمـم اHـــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافـق 11 أكـتـوبـــر سـنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 88 مكرر  حترر كما يأتي :

"اHــادة 88 مــكــرر : يــرقى بــصـــفــة مــســتـــشــار رئــيس
للتربية:

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

* اHـستشارون الرئـيسيون لـلتربية الـذين يثبتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* مـســتــشــارو الـتــربــيـة اHــرســمــون الـذيـن يـثــبــتـون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* األساتـذة الرئيـسيـون في التعـليم اHـتوسط الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها :
* اHـستشارون الرئـيسيون لـلتربية الـذين يثبتون
عـــشــر (10) ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بــهـــذه الــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* مـســتــشــارو الـتــربــيـة اHــرســمــون الـذيـن يـثــبــتـون
عـــشــر (10) ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بــهـــذه الــصـــفــة

pنحدرون من أسالك التعليمHوا
* األساتـذة الرئيـسيـون في التعـليم اHـتوسط الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHــاداHــادّة ة 34 :  : يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 90 مكرر حترر كما يأتي :

pــادة 90 مــكــرر:  قــصــد الــتـــكــوين األولي لـــلــرتــبــةHا"
يــدمج بــصــفــة مـســتــشــار رئـيـس لـلــتــربــيـةp اHــســتــشـارون
الـرئـيــسـيـون لــلـتـربــيـة ومـســتـشـارو الــتـربـيــة اHـرسـمـون
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة
p 2011 عــــنــــد تـــاريخ 31 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة pبــــهـــذه الــــصــــفـــة

واHنحدرون من أسالك التعليم".
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اHـاداHـادّة ة 35 : :  تــتـمم اHـادة 107 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله كما يأتي :

"اHــــادة 107 : يــــدمج فـي رتـــبـــة مــــســـتــــشـــار رئــــيـــسي
للتوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني:

p.........(بدون تغيير ) ............... -
p.........(بدون تغيير )............... -

- مــسـتـشــارو الـتـوجــيه واإلرشـاد اHــدرسي واHـهـني
اHـرسـمـون الذيـن يثـبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة
الفعلية بهذه الصفةp عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011".

اHـاداHـادّة ة 36 : : يـعـدل ويـتـمم الـفـصل الـرابع من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08-315 اHــــؤرخ في 11 شـــوال عـــام 1429
اHوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp  باHواد 107
مــــكــــرر و107 مــــكــــرر1 و107 مــــكــــرر2 و107 مــــكــــرر3 و107
مـــكـــرر4 و107 مـــكـــرر5 و107 مـــكـــرر6 و107 مـــكـــرر7 و107
مكرر8 و107 مكرر9 و107 مكرر10 و107 مكرر11 ويحرر

كما يأتي :
"الفصل الرابع"الفصل الرابع
موظفـو اخملابـرموظفـو اخملابـر
الفرع األولالفرع األول

سلك اHساعدين التقنيW للمخابرسلك اHساعدين التقنيW للمخابر

Wـسـاعـدين الــتـقـنـيـHـادة 107 مـكـرر : يـضم ســلك اHا
للمخابر رتبة (1) وحيدة :

- رتبة مساعد تقني للمخابر.
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــادة 107 مــكــرر1 : يــكـــلف اHــســاعـــدون الــتــقـــنــيــون

للمخابر على اخلصوصp �ا يأتي:
pواد الالزمة لعمل اخملبرHاستعمال العتاد وا -

pالقيام �هام الصيانة االعتيادية للعتاد -
- الـــقــيــام بـــاألعــمــال اHـــتــعــددة اHــتـــصــلــة بـــحــاجــيــات

اHصلحة.
الفقرة الفقرة 2

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHــــادة 107 مــــكــــرر2 : يــــدمـج في رتــــبــــة اHـــــســــاعــــدين
الــتـــقــنــيـــW لــلــمــخـــابــرp بــنـــاء عــلى طـــلــبــهـمp أعــوان اخملــبــر
والــصـيــانــةp اHـرســمــون واHـتــربـصــونp الــذين يــخـضــعـون
للـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08-04 اHـؤرخ في 11مـحـرم عام
pــــــذكـــــور أعالهHوا p2008 ـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــةH1429 ا

العاملون في قطاع التربية.

Wساعدين التقنيHادة 107 مكرر3 : توضع رتبة اHا
للمخابر في طريق الزوال.

الفرع الثانيالفرع الثاني
سلك األعوان التقنيW للمخابرسلك األعوان التقنيW للمخابر

Wــادة 107 مـــكــرر4 : يـــضم ســلك األعــوان الـــتــقــنــيــHا
للمخابر رتبة (1) وحيدة:

- رتبة عون تقني للمخابر.

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــــادة 107 مــــكــــرر5 : يــــكــــلـف األعــــوان الــــتـــــقــــنــــيــــون
للمخابر على اخلصوص �ا يأتي:

- تـنـفــيـذ عـمــلـيـات مــتـسـلـســلـة عـلـى أجـهـزة بــسـيـطـة
pواضيع التجريبيةHوحتضير ا

- الــقــيــام بــعــمــلــيــات الــصــيــانــة االعــتــيــاديــة لــلــعــتـاد
والتجهيزات اHوضوعة حتت تصرفهم.

الفقرة الفقرة 2    
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

اHـــــادة 107 مـــــكــــرر6 : يـــــرقـى بـــــصـــــفـــــة عــــــون تـــــقـــــني
للمخابر:

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 80 % من
اHـناصب اHطـلوب شغـلهـاp اHساعـدون التقـنيـون للمـخابر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 pبهذه الصفة
- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغـلــهـاp اHـسـاعـدون الــتـقـنـيـون لــلـمـخـابـر الــذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفقرة الفقرة 3    
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHــــــادة 107 مـــــــكــــــرر7 : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة  األعــــــوان
الـتقـنيـW للـمخـابـرp بنـاء على طـلبـهمp األعـوان التـقنـيون
لـــلــمـــخــبـــر والــصـــيـــانــةp اHـــرســمـــون واHــتـــربــصـــون الــذين
يــحــكــمــهم اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-04 اHــؤرخ في 11
مــحــرم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور

أعالهp العاملون في قطاع التربية.
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الفرع الثالث  الفرع الثالث  
سلك اHعاونW التقنيW للمخابرسلك اHعاونW التقنيW للمخابر

Wالــتـقـنـيـ WـعـاونـHـادة 107 مـكـرر8 : يـضم ســلك اHا
للمخابر رتبة (1) وحيدة :

- رتبة معاون تقني للمخابر.
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــادة 107 مـــكــرر9 : يـــكــلــف اHــعـــاونــون الـــتــقـــنــيــون

للمخابرp على اخلصـوص �ا يأتي : 
- الـقـيـام بعـمـلـيـات الـقـيـاس عـلى ضـوء الـتـوجـيـهات

pفصلة من السلطة السلميةHا
- ضـــــمـــــانp زيـــــادة عـــــلـى اHـــــهـــــام اHـــــســـــنـــــدة لألعـــــوان
الــــتــــقــــنـــيــــW لــــلـــمــــخــــابــــر في مــــجـــال الــــصــــيــــانـــة تــــأطــــيـــر

اHستخدمW اHوضوعW حتت سلطتهم.
الفقرة الفقرة 2

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHــادة 107 مـــكــرر10 : يـــرقـى بـــصـــفـــة مـــعـــاون تـــقـــني

للمخابر:
1 ـ عـن طـريق االمــتـحــان اHـهــني في حـدود 80 % من
اHــنـاصب اHـطــلـوب شـغـلــهـاp األعـوان الـتــقـنـيـون لــلـمـخـابـر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 pبهذه الصفة
2 ـ عـلـى سـبـيل االخـتـيــار عن طـريق الـتــسـجـيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغلـهاp األعـوان التـقنـيون لـلمـخابـر الذين يـثبـتون عـشر

p(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 1 و2
أعالهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة بـنـجـاح تـكويـن حتدد  مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية. 

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHـادة 107 مــكــرر11 : يـدمـج في رتــبــة مــعـاون تــقــني
للـمخـابرp بنـاء على طلـبهمp اHعـاونون التـقنيـون للمـخبر
والــصـــيــانــةp اHــرســـمــون واHــتـــربــصــونp الـــذين يــحـــكــمــهم
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ في 11 مـحـرم عام
pــــــذكـــــور أعالهHوا p2008 ـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــةH1429 ا

العاملون في قطاع التربية".

الفرع الرابعالفرع الرابع

سلك اHلحقW باخملابرسلك اHلحقW باخملابر

اHادة اHادة 108 :: ..............( بدون تغيير) ..........

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHادة اHادة 109 :: ..............( بدون تغيير) ..........

اHادة اHادة 110 : : ..............( بدون تغيير) ..........

الفقرة الفقرة 2 
شـروط التوظيف والترقيـةشـروط التوظيف والترقيـة

اHـاداHـادّة ة 37 :  :  تـعــدل اHادة 111 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHادة 111 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق باخملبر :

pـــســـابـــقـــة عـــلـى أســـاس االخـــتـــبــاراتHعن طـــريـق ا -
اHـترشحون احلـاصلون عـلى شهادة تقـني  في االختصاص

pأو شهادة معترف �عادلتها

- عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 30 % من
اHـناصب اHـطلـوب شغـلـهاp اHـعاونـون التـقـنيـون للـمخـابر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 pبهذه الصفة

- عـلى ســبــيل االخــتـيــار عن طــريق الــتـســجــيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 10 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
شـغـلــهـاp اHـعـاونـون الــتـقـنـيـون لــلـمـخـابـرp الــذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHــاداHــادّة ة 38 : :  يــتــمم اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعالهp �ادة 111 مكرر حترر كما يأتي :

pــــادة 111 مــــكــــرر : يــــرقى عــــلى أســــاس الــــشــــهـــادةHا"
بـصـفـة اHلـحـقـW بـاخملـابرp اHـعـاونـون الـتـقـنيـون لـلـمـخـابر
اHرسمون الذين حتصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

في االختصاص أو شهادة معترف �عادلتها".
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اHــاداHــادّة ة 39 : :  يــتــمم اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHذكـور أعـالهp بفـصل سـابـع يضـم اHواد 140 مـكرر

و140 مـكـرر 1 و140 مـكـرر 2 و140 مـكـرر 3 و140 مـكـرر 4
و140 مـكـرر 5 و140 مـكـرر 6 و140 مـكـرر 7 و140 مـكـرر 8
و140 مـكـرر 9 و140 مـكـرر 10 و140 مـكـرر 11 و140 مـكـرر

12 و140 مكرر 13 و140 مكرر 14 وحترر كما يأتي :

"الفصل السابع  "الفصل السابع  

موموظفو إدارة مؤسسات التعليم ظفو إدارة مؤسسات التعليم 

الفرع األول  الفرع األول  

سلك مديري اHدارس االبتدائيةسلك مديري اHدارس االبتدائية

اHـــــادة 140 مـــــكــــرر : يـــــضـم ســـــلك مـــــديـــــري اHـــــدارس
: (2) Wاالبتدائية رتبت

pدرسة االبتدائيةHرتبة مساعد مدير ا -

- رتبة مدير اHدرسة االبتدائية.  

الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHادة 140 مكرر 1 : يكلف مـساعدو مـديري اHدارس
االبــــتــــدائـــــيــــة �ــــســــاعــــدة اHــــديــــر في الــــتــــســــيــــيــــر اإلداري
والتـنشـيط التـربوي لـلمـؤسسـة وكذا في تـسيـير اHـطاعم
اHـدرســيـةp و�ـكـن أن يـقــومـوا �ـهــام الـتــدريس لـتــعـويض

الغياب وينوبون عن اHدير في حالة اHانع.

اHــــــادة 140 مـــــــكــــــرر 2 : يـــــــكـــــــلـف مـــــــديـــــــرو اHـــــــدارس
االبـتــدائـيــة بـالــتـأطــيـر الــبــيـداغــوجي والـتــسـيــيـر اإلداري
والــتـــنــشــيط الـــتــربــوي وتــســيـــيــر اHــطــاعـم اHــدرســيــة في

اHدارس االبتدائيةp طبقا للتنظيم اHعمول به. 

pمـن الـدولة Wمـوكـلـ Wبـصفـتـهـم مـوظـف pو�ـارسـون
ســـلــطــتــهم عــلى جــمــيـع اHــوظــفــW واألعــوان الــعــامــلــW في
اHــــؤســــســـــةp وهم مــــســــؤولــــون عـــــلى حــــفـظ الــــنــــظــــام وأمن

األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.

ويــؤهــلــونp بـهــذه الــصــفــةp التــخــاذ جــمــيع الــتــدابــيـر
الضرورية لضمان حسن سير اHؤسسة.

الفقرة الفقرة 2    
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

اHــادة 140 مـــكـــرر3 : يـــرقـى بـــصـــفـــة مــــســـاعـــد مـــديـــر
اHدرسة االبتدائية :

1) عن طــريق االمــتــحـان اHــهــني فـي حـدود 80 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

أ - أســـاتـــذة اHــدرســـة االبـــتـــدائـــيـــة الـــذين يـــثـــبـــتــون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ب - مـسـتـشـارو الـتـغـذيـة اHـدرسـيـة الـذين يـثـبـتـون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ج - معـلمو اHـدرسة االبتـدائية الـذين يثبـتون سبع
(7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2)  عـلى سـبـيل االخـتـيـار عن طـريق الـتـسـجـيل عـلى
قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 20 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب

شغلها: 

أ- أساتـذة اHـدرسة االبـتـدائيـة الـذين يثـبـتون عـشر
p(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ب - مـسـتـشـارو الـتـغـذيـة اHـدرسـيـة الـذين يـثـبـتـون
pعشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ج - مـــعــلــمـــو اHــدرســـة االبــتــدائـــيــة الـــذين يــثـــبــتــون
pاثنتي عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

1 Wـقــبـولـون طــبـقــا لـلـحــالـتـHــتـرشـحــون اHيــخـضع ا
(ت) و2 (ت) أعالهp قـبل تـرقـيـتهمH pـتـابـعـة بنـجـاح تـكوين
حتدد مـدته ومـحـتواه وكـيـفـيـات تنـظـيـمه بقـرار مـشـترك
بW الـوزير اHـكـلف بالـتـربيـة الـوطنـية والـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــادة 140 مـــكــرر4 : يــــرقى بـــصـــفـــة مـــديـــر اHـــدرســـة
االبتدائيةp في حـدود اHناصب اHطلوب شغلهاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wمن ب pتد سنة دراسية واحدة�
- مـــســــاعـــدي مــــديـــري اHـــدرســــة االبـــتــــدائـــيــــة الـــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
- األســـاتــذة الـــرئــيـــســيـــW في اHـــدرســة االبـــتــدائـــيــة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
حتـدد كيـفيات تـنظـيم هذا الـتكـوين وتقـييـمه بقرار
مـشترك بW الوزيـر اHكلف بالتـربية الوطنـية والسلطة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.
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الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHـادة 140 مــكــرر 5 : يــدمج في رتــبــة مــســاعــد مــديـر
اHـــدرســة االبــتــدائــيــةp اHــوظــفــون اHـــعــيــنــون في اHــنــصب
العالي مـساعـد مدير اHـدرسة االبـتدائيـةp في اخلدمـة عند

بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.
اHـادة 140 مـكـرر 6 : يــدمج في رتــبـة مــديـر اHــدرسـة
االبتـدائيةp اHـوظفون اHـعينون فـي اHنصب الـعالي مدير
اHـــدرســـة االبــتـــدائـــيـــةp قــيـــد اخلـــدمــة عـــنـــد بــدايـــة ســـريــان

مفعول هذا اHرسوم.
الفرع الثانيالفرع الثاني

سلك مديري اHتوسطاتسلك مديري اHتوسطات
اHـادة 140 مـكرر 7 : يـضم سـلك مـديـري اHـتـوسـطـات

رتبة (1) وحيدة :
- رتبة مدير متوسطة.

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــادة 140 مـــكـــرر 8 : يـــكــــلف مـــديــــرو اHـــتــــوســـطـــات
بـالـتــأطـيـر الــبـيـداغــوجي والـتـســيـيـر اإلداري والـتــنـشـيط
pـؤسـسـةHويـكـونـون آمـرين بــصـرف مـيـزانـيـة ا pالــتـربـوي

طبقا للتنظيم اHعمول به.   

pمـن الـدولة Wمـوكـلـ Wبـصفـتـهـم مـوظـف pو�ـارسـون
ســـلــطــتــهم عــلى جــمــيـع اHــوظــفــW واألعــوان الــعــامــلــW في
اHــــؤســــســـــة. وهم مــــســــؤولــــون عـــــلى حــــفـظ الــــنــــظــــام وأمن

األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.

ويــؤهــلــونp بـهــذه الــصــفــةp التــخــاذ جــمــيع الــتــدابــيـر
الضرورية لضمان حسن سير اHؤسسة.

الفقرة الفقرة 2
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

pـتـوسـطـةHـادة 140 مـكـرر 9 : يـرقـى بـصـفـة مـديـر اHا
في حدود اHـنـاصب اHـطلـوب شـغلـهـاp عن طريق االمـتـحان
اHـهنـي وبعـد متـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص �ـتد سـنة

: Wمن ب pدراسية واحدة

- اHــســتـشــارين الـرؤســاء لـلــتــربـيــة الـذين يــثـبــتـون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHـستشـارين الرئـيسـيW لـلتربـية الـذين يثـبتون
ســــبع (7) ســـنـــوات من اخلــــدمـــة الـــفـــعــــلـــيـــة بـــهــــذه الـــصـــفـــة

 pنحدرين من أسالك التعليمHوا

- مــســـتــشــاري الـــتــربـــيــة الـــذين يــثـــبــتـــون ســبع (7)
سنوات من اخلـدمة الـفعلـية بـهذه الصـفة واHـنحدرين من

 pأسالك التعليم
- األسـاتذة الـرئيـسـيW في الـتعـلـيم اHتـوسط الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHــــــادة 140 مـــــــكــــــرر 10 : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة مـــــــديــــــر
اHـتوسـطةp اHـوظفـون اHعيـنون فـي اHنصـب العالـي مدير
مــتـــوســطــة قي اخلـــدمــة عــنـــد بــدايــة ســـريــان مــفـــعــول هــذا

اHرسوم.
الفرع الثالث الفرع الثالث 

سلك مديري الثانوياتسلك مديري الثانويات
اHـادة 140 مـكرر 11 : يضم سـلك مـديـري الـثـانـويات

رتبة (1) وحيدة:
- رتبة مدير ثانوية.      

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــادة 140 مـــكـــرر 12 : يـــكــــلف مـــديــــرو الـــثــــانـــويـــات
بـالـتــأطـيـر الــبـيـداغــوجي والـتـســيـيـر اإلداري والـتــنـشـيط
pـؤسـسـةHويـكـونـون آمـرين بــصـرف مـيـزانـيـة ا pالــتـربـوي

طبقا للتنظيم اHعمول به.   
pمـن الـدولة Wمـوكـلـ Wبـصفـتـهـم مـوظـف pو�ـارسـون
ســـلــطــتــهم عــلى جــمــيـع اHــوظــفــW واألعــوان الــعــامــلــW في
اHــــؤســــســـــةp وهم مــــســــؤولــــون عـــــلى حــــفـظ الــــنــــظــــام وأمن

األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.
ويــؤهــلــونp بـهــذه الــصــفــةp التــخــاذ جــمــيع الــتــدابــيـر

الضرورية لضمان حسن سير اHؤسسة.

الفقرة الفقرة 2
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

pـادة 140 مـكـرر 13 : يـرقـى بـصـفـة مـديـر الـثـانـويـةHا
في حدود اHـنـاصب اHـطلـوب شـغلـهـاp عن طريق االمـتـحان
اHـهنـي وبعـد متـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص �ـتد سـنة

: Wمن ب pدراسية واحدة
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- نــــظـــار الــــثــــانـــويــــات الـــذيـن يــــثـــبــــتـــون خــــمس (5)
سنوات من اخلـدمة الـفعلـية بـهذه الصـفة واHـنحدرين من

رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHــــــادة 140 مـــــــكــــــرر 14 : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة مـــــــديــــــر
الثـانـويـةp اHـوظفـون اHـعـيـنون فـي اHنـصب الـعـالي مـدير
ثـــانــويـــة قـــيـــد اخلـــدمـــة عـــنـــد بــدايـــة ســـريـــان مـــفـــعـــول هــذا

اHرسوم".

اHــاداHــادّة ة 40 : :  يــتــمم اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
2008 واHـذكـور أعـالهp بـفـصل ثـامن يـضم اHـواد 140 مـكـرر

15 و140 مـــكـــرر 16 و140 مـــكـــرر 17 و140 مـــكـــرر 18 و140

مــكــرر 19 و140 مــكــرر 20 و140 مــكــرر 21 و140 مــكــرر 22
و140 مكرر 23 و140 مكرر 24 و140 مكرر 25 و140 مكرر
26 و140 مـــكـــرر 27 و140 مـــكـــرر 28 و140 مـــكـــرر 29 و140

مكرر 30 وحترر كما يأتي :

"الفصل الثامن"الفصل الثامن
موظفـو التفتيـشموظفـو التفتيـش

الفرع األولالفرع األول
سلك مفتشي التعليم االبتدائيسلك مفتشي التعليم االبتدائي

اHـادة 140 مــكــرر 15 : يــضم ســلك مـفــتــشي الــتــعــلـيم
االبتدائي رتبة (1) وحيدة:

- رتبة مفتش التعليم االبتدائي.
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــــادة 140 مــــكــــرر16 : �ــــارس مــــفــــتــــشــــو الــــتــــعــــلــــيم

االبتدائي مهامهم في أحد التخصصات اآلتية :
pـوادHا -

pدارس االبتدائيةHإدارة ا -
- التغذية اHدرسية.

ويـكـلـفـون بـهـذه الـصـفـةp حـسب الـتـخـصصp بـالـسـهر
على حسن سير اHؤسـسات التعليمـية واHطاعم اHدرسية
وترقيـة طابعـها التربـويp وتطبيق الـتعليـمات والبرامج
واHــواقـيت الــرســمـيــة واســتـعــمــال تـكــنـولــوجــيـات اإلعالم
واالتـصــالp طـبـقــا لـلــنـصـوص الــتـشــريـعـيــة والـتــنـظـيــمـيـة

التي حتكم اHنظومة التربوية.

كـــمــا يــقــومـــون بــتــكــويـن مــوظــفي الـــتــعــلــيم واإلدارة
والــتــغـــذيــة اHــدرســيــة وتـــفــتــيــشــهـم ومــتــابــعــة أنـــشــطــتــهم
ومـراقبتها وتـقييمهـاp وكذا مراقبة الـتسيير اإلداري في
اHـــدارس االبـــتـــدائـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر في مـــجـــال الـــتـــغـــذيـــة

اHدرسية. 
pويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم

و�كن أن يتم تكليفهم �هام التحقيق. 
و�ـــارســــون أنــــشــــطـــتــــهم فـي اHــــدارس االبـــتــــدائــــيـــة
واHدارس التحضيـرية وأقسام التعلـيم اHكيف والتربية
الــتـــحـــضـــيـــريـــة وأقــســـام مـــحـــو األمـــيـــة وهــيـــاكـل اHــطـــاعم

اHدرسيةp التابعة للمقاطعة اHسندة إليهم.
الفقرة الفقرة 2

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHـادة 140 مـكـرر17 : يـرقـى بـصــفـة مــفــتش الـتــعــلـيم
االبـتدائيp في حدود اHـناصب اHطـلوب شغـلهاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wتد سنة دراسية واحدة من ب�
أ -  بعنوان تخصص "اHواد":

- األسـاتـذة اHـكـونـW في اHــدرسـة االبـتـدائـيـة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
ب - بعنوان تخصص "إدارة اHدارس االبتدائية":

- مديـري اHدارس االبـتدائـية الـذين يثـبتـون خمس
p(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

ج -  بعنوان تخصص "التغذية اHدرسية":
- مديـري اHدارس االبـتدائـية الـذين يثـبتـون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHادة 140 مـكرر18 : يـدمج في رتبـة مفـتش الـتعـليم

االبتدائي:
- اHـوظــفـون اHــعـيــنــون في اHـنــصب الــعـالي مــفـتش
الـتعـلـيم االبـتدائي فـي اخلدمـة عـند بـدايـة سـريان مـفـعول

pرسومHهذا ا
- اHـوظــفـون اHــعـيــنــون في اHـنــصب الــعـالي مــفـتش
الـتغـذيـة اHدرسـية قـيد اخلـدمة عـنـد بدايـة سريـان مفـعول

هذا اHرسوم.
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الفرع الثاني  الفرع الثاني  
سلك مفتشي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهنيسلك مفتشي التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني

اHـادة 140 مــكــرر19 : يــضم ســلك مــفــتــشي الــتـوجــيه
واإلرشاد اHدرسي واHهني رتبة (1) وحيدة:

- رتبة مفتش التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني.

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHـادة 140 مــكــرر20 : يــكــلف بـهــذه الــصــفـةp مــفــتــشـو
الـتــوجـيه واإلرشــاد اHـدرسي واHــهـنيp بــتـنــسـيق أنــشـطـة
مـــــســـــتــــــشـــــاري الـــــتـــــوجـــــيه واإلرشـــــاد اHـــــدرسـي واHـــــهـــــني
واHـســتـشـارين الـرئــيـسـيــW لـلـتـوجــيه واإلرشـاد اHـدرسي

واHهني. 
كـــمــــا يــــقــــومـــون بــــربط الــــعالقــــة بــــW اHـــتــــوســــطـــات
pـسـتــعـمـلـةHوالــثـانـويــات ومـراكـز الــتـكـوين والــقـطـاعــات ا
الـتــابــعــة لـلــمــقـاطــعــة اHــسـنــدة إلــيـهـم في مـجــال الــتــوثـيق
واإلعالم واإلرشـــاد حــول اHـــســارات الـــدراســـيــة واHـــســالك
اHـهنيةp باسـتعمال تكـنولوجيات اإلعالم واالتـصالp طبقا
للنصـوص التشـريعيـة والتنظـيميـة التي حتكم اHـنظومة

التربوية.
ويـــــشـــــاركــــون فـي مـــــيــــدان تـــــخـــــصــــصـــــهمp بـــــأعـــــمــــال
الــدراســـات والـــتـــحـــلــيـل والــتـــلـــخـــيص وتـــقـــيـــيم الـــنــتـــائج

اHدرسية وكذا تأطير عمليات التكوين.
الفقرة الفقرة 2    

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHـادة 140 مـكـرر21 : يـرقى بــصـفـة مــفـتش الــتـوجـيه
واإلرشاد اHـدرسي واHـهني p في حـدود اHـناصب اHـطـلوب
شـغـلهـاp عن طريق االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح
تكوين متخـصص �تد سنة دراسية واحدةp اHستشارون
الرئـيـسيـون لـلتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي واHـهـنيp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHـــــادة 140 مــــــكــــــرر 22 : يـــــــدمج فـي رتــــــبــــــة مــــــفــــــتش
التـوجيه واإلرشـاد اHدرسي واHهـنيp اHوظـفون اHعـينون
في اHــــنـــصب الـــعــــالي  Hـــديـــر مــــركـــز الـــتـــوجــــيه اHـــدرسي
واHـــهـــني فـي اخلـــدمـــة عـــنــــد بـــدايـــة ســـريــــان مـــفـــعـــول هـــذا

اHرسوم.

الفرع الثالث الفرع الثالث 
سلك مفتشي التعليم اHتوسطسلك مفتشي التعليم اHتوسط

اHـادة 140 مــكــرر 23 : يــضم ســلك مـفــتــشي الــتــعــلـيم
اHتوسط رتبة (1) وحيدة:

- رتبة مفتش التعليم اHتوسط.      
الفقرة الفقرة 1

حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام
اHــــادة 140 مـــكـــرر 24 : �ــــارس مـــفــــتــــشـــو الــــتــــعـــلــــيم

اHتوسط مهامهم في أحد التخصصات اآلتية :
pـوادHا -

pتوسطاتHإدارة ا -
- التسيير اHالي واHادي في اHتوسطات.

ويكـلفـون بـهذه الـصفـةp وحسب الـتـخصصp بـالسـهر
عـــلـى حـــسن ســــيـــر اHــــؤســـســـات الــــتـــعـــلــــيـــمــــيـــة وتـــطــــبـــيق
الـتـعــلـيـمــات والـبـرامج واHــواقـيت الـرســمـيـة واســتـعـمـال
تــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــالp طــــبــــقـــا لــــلـــنــــصـــوص
التشريعية والتنظيمية التي حتكم اHنظومة التربوية.
كـــمــا يــقــومـــون بــتــكــويـن مــوظــفي الـــتــعــلــيم واإلدارة
والــتــربـيــة واHــصــالح االقـتــصــاديــة وتـفــتــيــشـهـم ومـتــابــعـة
أنشـطتـهم ومـراقبـتهـا وتقـيـيمـهاp وكـذا مراقـبـة التـسيـير

اإلداري والتسيير اHالي واHادي في اHتوسطات.
pويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم

و�كن أن يتم تكليفهم �هام التحقيق.  
و�ـــارســـون أنـــشــطـــتـــهم فـي اHــتـــوســـطـــات الــتـــابـــعــة

للمقاطعة اHسندة إليهم.
الفقرة الفقرة 2

شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة
اHـادة 140 مـكـرر 25 : يـرقى بـصــفـة مـفــتش الـتــعـلـيم
اHتـوسطp في حـدود اHـنـاصب اHطـلـوب شغـلـهـاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wمدته سنة دراسية واحدة من ب
أ - بعنوان تخصص "اHواد" :

- األســاتــذة اHــكـــونــW في الــتــعــلــيم اHــتــوسط الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
ب - بعنوان تخصص "إدارة اHتوسطات":

- مـــديــري اHــتـــوســطـــات الــذين يـــثــبــتـــون خــمس (5)
pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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ج - بـعـنـوان تـخـصص "الـتـسـيـيـر اHـالي واHـادي في
اHتوسطات":

- اHـقـتـصـدين الـرئـيـسـيـW الـذين يـثـبـتـون سـبع (7)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الفقرة 3
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

اHادة 140 مكرر 26 : يدمج في رتبـة مفتش الـتعليم
اHتوسطp اHـوظفـون اHعـينـون في اHنـصب العـالي مفتش
الـتـعــلـيم اHـتـوسط في اخلـدمـة عـنـد بـدايـة سـريـان مـفـعـول

هذا اHرسوم. 

الفرع الرابع الفرع الرابع 

سلك مفتشي التربية الوطنيةسلك مفتشي التربية الوطنية

اHـادة 140 مـكـرر 27 : يــضم ســلك مـفــتــشي الــتـربــيـة
الوطنية رتبة ( 1)  وحيدة:

- رتبة مفتش التربية الوطنية.      

الفقرة الفقرة 1
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــــادة 140 مـــكـــرر 28 : �ــــارس مــــفـــتــــشـــو الــــتـــربــــيـــة
الوطنية مهامهم في أحد التخصصات اآلتية :

pـوادHا -

pإدارة الثانويات -

pهنيHدرسي واHالتوجيه واإلرشاد ا -

- التسيير اHالي واHادي في الثانويات.

ويكـلفونp بـهذه الصـفةp وحسب الـتخصصp بـالسهر
عـــلـى حـــسن ســــيـــر اHــــؤســـســـات الــــتـــعـــلــــيـــمــــيـــة وتـــطــــبـــيق
الـتـعــلـيـمــات والـبـرامج واHــواقـيت الـرســمـيـة واســتـعـمـال
تــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــالp طــــبــــقـــا لــــلـــنــــصـــوص
التشريعية والتنظيمية التي حتكم اHنظومة التربوية.

كـــمــا يــقــومـــون بــتــكــويـن مــوظــفي الـــتــعــلــيم واإلدارة
والــتـــربــيــة واHـــصــالح االقـــتــصــاديـــة والــتـــوجــيه واإلرشــاد
اHــــدرسي واHــــهـــنـي وتـــفـــتــــيـــشــــهم ومــــتـــابــــعـــة أنــــشـــطــــتـــهم
وتـقييمـهاp وكذا مراقـبة التسيـير اإلداري واHالي واHادي

في الثانويات .

ويــــشـــاركــــون في الــــدراســـات االســــتـــشــــرافــــيـــة وفي
أعـــمــال الـــبـــحث في مـــجـــال اخــتـــصـــاصــهـمp و�ــكـن أن يــتم

تكليفهم �هام التحقيق. 

و�ـــارســـون أنـــشـــطــــتـــهم فـي الـــثـــانـــويــــات الـــتـــابـــعـــة
للمقاطعة اHسندة إليهم.

الفقرة الفقرة 2    
شـروط الترقيـةشـروط الترقيـة

اHـادة 140 مـكـرر 29 : يـرقـى بـصـفـة مـفـتش الـتـربـيـة
الوطـنـيةp في حـدود اHـناصب اHـطـلوب شـغلـهـاp عن طريق
االمـتـحان اHـهني وبـعد مـتـابعـة بنـجاح تـكـوين متـخصص

: Wتد سنة دراسية واحدة من ب�

أ - بعنوان تخصص "اHواد" :
- األســـاتـــذة اHــــبـــرزيـن الـــذين يــــثـــبـــتــــون خـــمس (5)

pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- األســاتـــذة اHــكــونــW في الـــتــعــلــيم الـــثــانــوي الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة

ب - بعنوان تخصص" إدارة الثانويات":

- مــــديـــري الـــثـــانـــويــــات الـــذين يـــثــــبـــتـــون خـــمس(5)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

ج - بـعـنـوان تخـصص "الـتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي
واHهني":

pـــهــنيHـــدرسي واHمـــفــتـــشي الــتـــوجـــيه واإلرشــاد ا -
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

الصفة. 

د - بـعــنـوان تـخــصص "الـتـســيـيــر اHـالي واHـادي في
الثانويات":

- اHـقــتــصـديـن الـرئــيــسـيــW الــذين يــثـبــتــون اثــنـتي
عشرة (12) سنة من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

حتدد كـيفيات تـنظيم الـتكوين اHـتخصص وتـقييمه
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الفقرة 3    

أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة
اHادة 140 مـكرر30 : يدمج في رتبـة مفتش الـتربية
الوطنـيةp اHـوظفون اHـعيـنون في اHنـصب العـالي مفتش
الـتـربيـة الـوطـنـيـة في اخلـدمـة عنـد بـدايـة سـريـان مـفـعول

هذا اHرسوم". 
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اHـاداHـادّة ة 41 : :  تــعـدل اHـادة 141 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 08-315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادة 141 : تطبيقا ألحكام اHادة 11 (الفقرة األولى)
من األمــر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــذكـور أعالهp حتـدد

قـائمة اHـناصب الـعلـيا بـعنوان األسالك اخلـاصة بـالتـربية
الوطنيةp كما يأتي :

- مناصب تنسيق التعليم :

p.........(بدون تغيير ) ............... -
"p.........(بدون تغيير ) ............... -

اHــــاداHــــادّة ة 42 : : تــــلـــــغـى أحــــكـــــام اHــــواد 64 و82 و143 و144
واHـواد من 150 إلى 176 من الـــمــرســـوم الـــتـــنــفـيــذي رقم
08 -315 اHــــــــــؤرخ فـي 11 شــــــــــوال عــــــــــام 1429 اHــــــــــوافـق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 43 : : تعدل وتتمم اجلداول اHنصوص عليها في
اHـادة 177 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08-315 اHـؤرخ في
11 شــــــوال عــــــام 1429 اHــــــوافق 11 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2008

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

348

453

498

537

621

498

537

578

666

498

537

578

621

713

713

7

10

11

12

14

11

12

13

15

11

12

13

14

16

16

1 - موظفو التعليم - موظفو التعليم

الرتبالرتب

- معلم مساعد
- معلم مدرسة ابتدائية

- أستاذ اHدرسة االبتدائية
- أستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية

- األستاذ اHكون في اHدرسة االبتدائية

- أستاذ التعليم األساسي

- أستاذ التعليم اHتوسط
- أستاذ رئيسي للتعليم اHتوسط

- األستاذ اHكون في التعليم اHتوسط

- أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال

- أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي

- األستاذ اHكون في التعليم الثانوي

- أستاذ مبرز

معلمو اHدرسة االبتدائية

أساتذة اHدرسة االبتدائية

أساتذة التعليم األساسي

أساتذة التعليم اHتوسط

األساتذة التقنيون في الثانويات

أساتذة التعليم الثانوي

األساتذة اHبرزون
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

348

379

453

498

578

578

621

621

7

8

10

11

13

13

14

14

2 - موظفو التربية - موظفو التربية

الرتبالرتب

- مساعد التربية 
- مساعد رئيسي للتربية

- مشرف التربية
- مشرف رئيسي للتربية

- مستشار التربية
- مستشار رئيسي للتربية
- مستشار رئيس للتربية

- ناظر ثانوية

مساعدو التربية

مشرفو التربية

مستشارو التربية

نظار الثانويات

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

263

288

348

379

453

4

5

7

8

10

4 - موظفو اخملابر - موظفو اخملابر

الرتبالرتب

- مساعد تقني للمخابر

- عون تقني للمخابر

- معاون تقني للمخابر

- ملحق باخملابر
- ملحق رئيسي  باخملابر

اHساعدون التقنيون للمخابر

األعوان التقنيون للمخابر

اHعاونون التقنيون للمخابر

اHلحقون باخملابر

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

453

537

578

10

12

13

3 - موظفو التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني - موظفو التوجيه واإلرشاد اHدرسي واHهني

الرتبالرتب

- مستشار التوجيه اHدرسي واHهني

- مــسـتــشــار الــتــوجــيه واإلرشــاد اHـدرسي
واHهني

- مـســتــشــار رئــيــسي لــلــتــوجـيـه واإلرشـاد
اHدرسي واHهني

مستشارو التوجيه اHدرسي واHهني

مـــــســــــتــــــشـــــارو الــــــتــــــوجـــــيـه واإلرشـــــاد
اHدرسي واHهني
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5 - موظفو التغذية اHدرسية - موظفو التغذية اHدرسية

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

498 11

الرتبالرتب

- مستشار التغذية اHدرسية مستشارو التغذية اHدرسية

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

348

379

453

498

578

621

7

8

10

11

13

14

6 - موظفو اHصالح االقتصادية - موظفو اHصالح االقتصادية

الرتبالرتب

- مساعد اHصالح االقتصادية

- مساعد رئيسي للمصالح االقتصادية

- نائب مقتصد 

- نائب مقتصد مسير

- مقتصد 

- مقتصد رئيسي

مساعدو اHصالح االقتصادية

نواب اHقتصدين

اHقتصدون

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

537

621

666

713

12

14

15

16

7 - موظفو إدارة مؤسسات التعليم - موظفو إدارة مؤسسات التعليم

الرتبالرتب

- مساعد مدير اHدرسة االبتدائية

- مدير اHدرسة االبتدائية

- مدير اHتوسطة

- مدير الثانوية 

مديرو اHدارس االبتدائية

مديرو اHتوسطات

مديرو الثانويات 
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى

الصنفالصنف
األسالكاألسالك

666

666

713

762

15

15

16

17

8 - موظفو التفتيش - موظفو التفتيش

الرتبالرتب

- مفتش التعليم االبتدائي

- مــــفــــتـش الــــتــــوجــــيـه واإلرشــــاد اHــــدرسي
واHهني

- مفتش التعليم اHتوسط

- مفتش التربية الوطنية

مفتشو التعليم االبتدائي

مـفـتـشـو الـتـوجـيه واإلرشـاد اHـدرسي
واHهني

مفتشو التعليم اHتوسط

مفتشو التربية الوطنية

44 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 178 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHـوافق 11 اHـاداHـادّة ة 
أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادة 178 : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 من اHرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق 29
سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهp حتـدد  الـزيـادة  االستـداللـيـة  لـلمـنـاصب  الـعـليـا  اخلـاصـة  بـالتـربـيـة  الـوطنـيـةp طـبـقا

للجدول  اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الزيادةالزيادة اHستوىاHستوى
اHناصب العليااHناصب العليا

35

35

2

2

مناصب تنسيق التعليممناصب تنسيق التعليم

أستاذ منسق للتعليم اHتوسط

أستاذ منسق للتعليم الثانوي

اHاداHادّة 45 : :  ال يترتب عن أحكام هذا اHرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .

اHاداHادّة 46 : :  يسري مفعول هذا اHرسوم ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.

اHاداHادّة 47 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 8 رجب عام 1433 اHوافق 29 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 29 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 21
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW أعــضــاء الـلــجــنـةن تــعـيــW أعــضــاء الـلــجــنـة
الـوزارية  اHشتـركة لتنـسيق نشاطـات إعادة تربيةالـوزارية  اHشتـركة لتنـسيق نشاطـات إعادة تربية

احملبوسW وإعادة إدماجهم االجتماعي.احملبوسW وإعادة إدماجهم االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 29 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHوافق 21 مايو سنة 2012 تعيّـن السّيدات والسّادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهمp تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 3 مـن اHــرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 05-429 اHــــؤرّخ في 6 شــــوّال عــــام 1426
اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي يـحـدّد تنـظـيم الـلـجـنة
الــوزاريـــة اHــشـــتــركــة لـــتــنــســـيق نــشـــاطــات إعــادة تـــربــيــة
pوإعادة إدمـاجهم االجتـماعي ومهـامها وسـيرها Wاحملبـوس
أعضـاء في اللجنـة الوزارية اHـشتركة لـتنسـيق نشاطات
إعـادة تـربـية احملـبـوسـW وإعـادة إدمـاجـهم االجـتـمـاعيH pدة

أربع (4) سنوات :
- مـــخـــتـــار فـــلـــيـــونp اHـــديـــر الـــعـــامّ إلدارة الـــســـجـــون

pوإعـادة اإلدمـاج
- عـــــبــــــد احلــــمـــــــيـــــد جــــــاب اخلـــــيـــــــرp �ــــثـــل وزيـــــــر

pالدفــاع الـوطني
- لــــــــطــــــــفي حــــــــرزلـيp �ــــــــثل وزيـــــــــر الــــــــداخـــــــلــــــــــيـــــــة

pواجلماعــات احمللية
pاليّةHثل وزير ا� pساسي بركون -

- لــيــنـــدة فــايــزة مـــعــوشp اHــولـــودة هــياللـيp �ــثــلـــة
وزيـــر الــــصــنـــاعـــة واHـــؤســســـات الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســـطــة

pوترقية االستثمار
- يــــــــوسف بـــــلـــــمـــــهـــــــديp �ــــثـــل وزيــــــــر الـــــشــــؤون

pالدينـية واألوقـاف
- جــــــمــــــــال دنـــــــــدانـيp �ــــــثــل وزيــــــــر الــــــتــــــهــــــيــــــئــــــة

pالعمرانـية والبيئة
pثل وزير التربية الوطنية� pمحمد بن لعور -

- لــــــيـــــنــــــــدة حـــــــــازمp �ــــــثــــــلــــــــة وزيــــــــر الــــــفـالحـــــــــة
pوالتنمـية الريفـية

- عـــــبـــــــد الـــــرحـــــمــــــــان بـــــــوحلـــــلـــــيـبp �ـــــثــل وزيـــــــر
pاألشغــال العمومـية

- نــصــيــرة مـــاجيp �ــثــلــة وزيــر الـــصــحــة والــســكــان
pستشفياتHوإصالح ا

pثل وزيرة الثقافة� pياسر عرفات قانة -
pثلة وزير االتصال� pويزة ولد سعيد -

- نـــــوري مــــــصــــــبــــــاحـيp �ــــــثــل وزيـــــــر الــــــســــــيــــــاحـــــة
pوالصناعــة التقليدية

- عـبــد اجملــيـد زعالنـيp �ـثل وزيــر الــتـعــلــيم الــعـالي
pوالبحث العلمي

- عــــقـــــيــــلـــــــة شـــــرقـــــوp �ـــــثــــلـــــــة وزيــــــر الـــــتــــكـــــــوين
pWهنيHوالتعلــيم ا

pثل وزير السكن والعمران� pتوفيق سعيدي -
- حـــمــيـــد راربـــو p �ـــثل وزيـــر الـــعـــمل والـــتـــشــغـــيل

pوالضمان االجتماعي
- حــــوريــــــة مـــــزيــــانيp �ـــــثــــلــــــة وزيــــــر الـــــتــــضــــامن

pالــوطني واألسرة
- إدريـس بـن صــــــــــديـقp �ـــــــــثـل وزيــــــــــر الـــــــــشــــــــــبـــــــــاب

pوالرياضة
- ســفــيــان بــوكـعــبـــاشp �ــثــل الــوزيــــرة اHــنــتــدبـــة
لــدى وزيـر الـتـضــامن الـوطـنـي واألسـرةp اHـكـلــفـة بـاألسـرة

وقضايا اHرأة.

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 11  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 6  ديــســمـــبــر ســنــة   ديــســمـــبــر ســنــة p2011 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــنــظــيمـن تــنــظــيم
مــــديـــريــــة الـــطــــاقــــة واHـــنــــاجم لــــلـــواليــــة في مــــصـــالحمــــديـــريــــة الـــطــــاقــــة واHـــنــــاجم لــــلـــواليــــة في مــــصـــالح

ومكـاتب.ومكـاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم
pووزير الداخلية واجلماعات احمللية

pاليةHووزير ا
pناجمHووزير الطاقة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدّد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

pواإلصالح اإلداري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 مـــضـــان عــام 1415 اHــوافق 15 فــبـــرايـــر ســـنــة 1995

pاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اHؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

pدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

pناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-304 اHؤرّخ
في 20 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2009
واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء مــديـــريــات والئــيـــة لــلـــطــاقــة واHـــنــاجم

pوتنظيمها وسيرها

- و�قـتضى اHرسوم اHؤرّخ في 7 ربيع الـثاني عام
Wـــتــضـــمّن تــعـــيــHــوافق 18 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2002 واH1423 ا

pالعام للحكومة Wاألم

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 09-304 اHـؤرّخ في 20 رمــضـان عـام 1430
اHــــوافق 10 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2009 واHــــتــــضــــمّن إنــــشــــاء
pـنـاجم وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهاHمـديـريـات والئـيـة لـلـطـاقـة وا
يـحدد هذا القرار تـنظيم مديـرية الطاقة واHـناجم للوالية

في مصالح ومكاتب.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــضم مــديـــريــة الــطــاقـــة واHــنــاجم ثالث (3)
مصـالح :

p1 - مصلحة الطاقة

pمتلكاتHناجم وحماية اH2 - مصلحة ا

3 - مصلحة اإلدارة والوسائل.

اHاداHادّة ة 3 :  : تضم مصلحة الطاقة ثالثة (3) مكاتب :

أ) مـــكــتـب الــكـــهــربـــاء والـــطــاقـــة اجلــديـــدة واHــتـــجــددة

pوالنـووي

pب) مكتب الغاز الطبيعي

ج) مكتب اHوارد البترولية والغازية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـضم مـصـلـحـة اHـنــاجم وحـمـايـة اHـمـتـلـكـات

ثالثة (3) مكاتب :

pنجميةHنجمية وشبه اHأ) مكتب النشاطات ا

ب) مـــكــتـب األمن والــبـــيـــئــة الـــصــنـــاعــيـــة واHــراقـــبــة

pالتقنية

ج) مكتب اHواد احلساسة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تــضم مـصــلـحـة اإلدارة والــوسـائل ثالثـة (3)

مكاتب :

pوالتكوين WستخدمHأ) مكتب ا

pيزانية والوسائلHب) مكتب ا

ج) مكتب اإلعالم واالتصال.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــرفي 11 مــــحــــرّم عـــام 1433 اHــــوافق 6

ديسمبر سنة 2011.

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية

كر® جوديكر® جودي

وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي
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وزارة االستشراف واإلحصائياتوزارة االستشراف واإلحصائيات
قــــراران مراران مـؤرخؤرخـان في ان في 22 رب ربـيع اليع الـثـانانـي عام ي عام 1433 اH اHـوافقوافق
15 م مـارس سارس سـنة نة p2012 يت يتـضـمـنان تنان تـفـويض اإلمويض اإلمـضاءضاء

إلى نائبي مديرين.إلى نائبي مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير االستشراف واإلحصائيات
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 282
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  الـــــــذي يـــــــحــــــدد صـالحـــــــيـــــــات وزيــــــر االســـــــتـــــــشــــــراف

pواإلحصائيات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 283
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنـــــظـــــيم اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة

pاالستشراف واإلحصائيات
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
30 صفر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة 2012 واHتضمّن

Wنائب مـدير للـمستـخدم pالسيـد سميـر إدريسي Wتعيـ
والــــــــتــــــــكــــــــوين �ــــــــديــــــــريــــــــة اإلدارة والــــــــوســــــــائـل بـــــــوزارة

pاالستشراف واإلحصائيات

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفــوض إلى الـســيــد سـمــيــر إدريـسيHـاداHا
نـــائب مــديـــر اHـــســتـــخـــدمــW والـــتـــكــويـن �ــديـــريــة اإلدارة
والـوسـائل بـوزارة االسـتـشـراف واإلحـصـائـيـاتp اإلمـضـاء
فـي حــــــــدود صـالحــــــــيــــــــاتـهp بــــــــاسـم وزيـــــــــر االســــــــتــــــــشــــــــراف
واإلحـصـائيـات عـلى جـميع الـوثـائق واHقـررات بـاستـثـناء

القرارات.

2 :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433

اHوافق 15 مارس سنة 2012.
حميد الطمارحميد الطمار

pإن وزير االستشراف واإلحصائيات

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 282
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  الـــــــذي يـــــــحــــــدد صـالحـــــــيـــــــات وزيــــــر االســـــــتـــــــشــــــراف

pواإلحصائيات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 283
اHؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010  واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنـــــظـــــيم اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة

pاالستشراف واإلحصائيات

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 6
جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1432 اHــــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2011
واHــتــضـــمّن تــعـــيــW الــســـيــد مــحــمـــد قــرشيp نـــائب مــديــر
pللميزانية واحملاسبة بوزارة االستشراف واإلحصائيات

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيــد مـــحـــمـــد قــرشيHــاداHا
نــائب مــديـــر اHــيــزانــيــة واحملــاســـبــة بــوزارة االســتــشــراف
واإلحـصائيـاتp اإلمضـاء في حدود صالحيـاتهp باسم وزير
االســـــتـــــشـــــراف واإلحـــــصـــــائـــــيـــــات عـــــلـى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائق

واHقررات باستثناء القرارات.

2 :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1433
اHوافق 15 مارس سنة 2012.

حميد الطمارحميد الطمار
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3 يونيو   سنة  يونيو   سنة 2012  م م

وزارة النقلوزارة النقل
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 12 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1432
اHـوافق اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة p2011 يـحـدد تعـداد مـناصبp يـحـدد تعـداد مـناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلدمـات بعنـوان اHؤسـسات العـموميـة ذات الطابعاخلدمـات بعنـوان اHؤسـسات العـموميـة ذات الطابع

اإلداري التابعة لوزارة النقل.اإلداري التابعة لوزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزير النقل

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 80 - 154  اHــؤرخ في 10
واHــتــضــمن رجب عــام 1400 اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة 1980 
pدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البريHإنشاء ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHالتأديبي ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 89 - 22 
اHؤرخ في 29 رجب عام 1409 اHوافق 7 مارس سنة 1989
واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء مــــعـــهــــد عـــال لــــلـــتــــكـــويـن في الــــســـكك

pاحلديدية

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 165 
اHــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة

pعدّلHا p1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل 

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 166

اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة

 1990واHـتـضـمن الـقـانون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمدارس

pWالتقنية للتكوين والتدريب البحري

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54

اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190

اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة

2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 275

اHــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 30 غـــشت ســـنــة

2009 واHـــتـــضــــمّن حتــــويل اHـــعــــهـــد الـــعــــالي الـــبــــحـــري إلى

pمدرسة خارج اجلامعة

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع

الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم

الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428

اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهp يــهـدف

هـذا الـقرار إلى حتـديـد تعـداد مـناصب الـشـغل وتصـنـيفـها

ومدة العقد اخلـاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ

أو الــصـيـانـة أو اخلــدمـات بـعــنـوان اHـؤســسـات الـعــمـومـيـة

ذات الطابع اإلداري التابـعة لوزارة النقلp طبقا للجدول

اآلتي :
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

26

1

1

13

12

16

348

288

288

240

200

200

200

7

5

5

3

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
10

12

-

1

26

1

1

3

-
16

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اHدرسةاHدرسة
الوطنيةالوطنية
العلياالعليا

البحريةالبحرية
ببوسماعيلببوسماعيل

70 - - 22 48 اجملموعاجملموع

4

1

6

2

288

240

200

200

5

3

1

1

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
6

-

4

1

-
2

عون وقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

اجملموعاجملموع

اHدرسةاHدرسة
الوطنيةالوطنية
لتطبيقلتطبيق

تقنيات النقلتقنيات النقل
البري البري بباتنةبباتنة

13 - - 6 7

5

7

1

2

2

18

11

348

288

288

240

240

200

200

7

5

5

3

3

1

1

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
10

-

5

7

1

2

2

8

11

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى الثالث
عون خدمة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اHعهد العالياHعهد العالي
للتكوين فيللتكوين في

السككالسكك
احلديديةاحلديدية
بالرويبةبالرويبة

46اجملموعاجملموع - - 10 36

1

1

3

10

348

315

288

200

7

6

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

3

7

عون وقاية من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الرابع

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

اHدرسةاHدرسة
التقنيةالتقنية
للتكوينللتكوين
والتدريبوالتدريب
WالبحريWالبحري
ببجايةببجاية

15اجملموعاجملموع - - 3 12
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عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

6

6

15

348

288

200

200

7

5

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

1

6

-

15

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اHدرسةاHدرسة
التقنيةالتقنية
للتكوينللتكوين
والتدريبوالتدريب
WالبحريWالبحري
�ستغا¯�ستغا¯

28 - - 6 22 اجملموعاجملموع

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 12 ذي احلـجـة عام 1432 اHـوافق 8
نوفمبر سنة 2011.

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســوم  رقم 84 - 11 اHــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHـوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــW �ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

pتساوية األعضاءHا
- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــوم  الــــرئـــــاسي رقم  10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام1431 اHـوافق 28 مـايـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
pوبناء على اقتراح مدير اإلدارة والوسائل -

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــنـــــشـــــأ جلـــــنـــــة الـــــطـــــعـن لــــدى اإلدارة

اHركزية لوزارة االتصالp طبقا للجدول اآلتي :

وزارة االتصالوزارة االتصال
قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 2 ص صــــفـر عر عـام ام 1433 اH اHـوافق وافق 27  دي  ديـســــمـبـر
سنة سنة p2011 يتضp يتضـمن إنشاء جلنة الطعن لدى اإلدارةمن إنشاء جلنة الطعن لدى اإلدارة

اHركزية لوزارة االتصال.اHركزية لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير االتصال

- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم  رقم 84 - 10 اHــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHـوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها

WوظفHاألعضاء �ثلو اWوظفHاألعضاء �ثلو ا األعضاء �ثلو اإلدارةاألعضاء �ثلو اإلدارة

77

2  : يــكــلف مــديــر اإلدارة والــوســائـل بــتــنــفــيـذ اHـاداHـادّة ة 
هـــــذا الــــــقـــــرار الـــــذي يـــــنــــــشـــــر في اجلـــــريــــــدة الـــــرّســـــمـــــيّــــــة

للجــمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2  صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

ناصر مهلناصر مهل

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



WوظفHاألعضاء �ثلو اWوظفHاألعضاء �ثلو ا األعضاء �ثلو اإلدارةاألعضاء �ثلو اإلدارة

محمد عليوة
رضوان ذبيح
محمد مشدن
سعيد مشواك
مصطفى عيواز
السعدي شيباح
كر�ة عليك

أحمد كمال
محمد أحميدي
رضا بقطاش
عبد الكر® بابا
سمية شايب
فريدة نبيلي
صليحة ساعي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 2 ص صـفـر عام ر عام 1433 اH اHـوافق وافق 27  دي ديـسـمـبـر سر سـنـة ة p2011 يp يــــتـضـمن تمن تـشـكـيـلـة جلة جلــــنـة الة الـطـعن اHعن اHـنـشـأة لأة لـدى اإلدارةدى اإلدارة
اHركزية لوزارة االتصال.اHركزية لوزارة االتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 2 صـفر عام 1433 اHوافق 27 ديسـمبـر سنة p2011 يعـW �ثـلW لـلمـوظفـW واإلدارة في جلنة
الطعن اHنشأة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة االتصال Hدة ثالث (3) سنواتp األعضاء اآلتية أسماؤهم :

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 40
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