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– يوسف بشقه ،ﳑثل الشـ ـركة الوطن ـ ـية سوناطـ ـ ـراك –

– سمـ ـ ـاعﲔ ضيـ ـ ـف ال ـ ـلـه ،ﳑث ـ ـل م ـ ـج ـ ـّم ـ ـع اﳊدي ـ ـد والصلب

– ج ـم ـي ـل ـة م ـح ـمـدي ،ﳑث ـل ـة الشرك ـة اﳉزائ ـري ـة لـلـكـهـربـاء

– رحيم جبايﲇ ،ﳑثل الشركة القابضة لﻸجهزة الكهربائية

ش .ذ .أ،

والغاز سونلغاز – ش ،ذ ،أ،
– محمـد صالح بوزريبة ،ﳑثل الوكالة الوطنية لتطوير
استخدام الطاقة وترشيده،
– شفيقة بهلول ،ﳑثلة ﳉنة ضبط الكهرباء والغاز،
– سعيد اكرتش ،ﳑثل اﳉمعية اﳉزائرية لصناعة الغاز،
– كمال يويو ،ﳑثل اﳌنظمة اﳉزائرية ﳊماية وإرشاد
اﳌستهلك ومحيطه،

إيميتال،

واﻹل ـك ـت ـروم ـن ـزل ـي ـة واﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة واﻻتصاﻻت السل ـكـيـة
والﻼسلكية،
– محمـد سعيد شرفاوي ،ﳑثل مجّمع الصناعات الغذائية

اقروديف،

– مصطفى تيبورتﲔ ،ﳑثل اﳌجلس الوطني لترتيب
اﳌهندسﲔ اﳌعماريﲔ،
– مليكة مسعود ناصر ،ﳑثلة اﳌركز الوطني لهندسة
البناء.

– آمال فريال بوجابي ،ﳑثلة مدن وطاقة اﳉزائر،
– حميد عفرة ،ﳑثل اﳌركز الوطني للدراسات واﻷبحاث
اﳌتكاملة للبناء،

وزارة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

– حياة حدادي ،ﳑثلة اﳌؤسسة العمومية للنقل اﳊضري
وشبه اﳊضري ﳌدينة اﳉزائر وضواحيها،
– رشي ـدة ب ـن زغ ـي ـب ـة ،ﳑث ـل ـة شرك ـة ك ـوسي ـدار ل ـل ـب ـن ـاء –
ش.ذ.أ،
– رجم عمي ،ﳑثل اﳌجمع الصناعي ﻹسمنت اﳉزائر

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  8صفر عام  1441اﳌوافق

 7أك ـتـوب ـر سـن ـة  ،2 019يـحدد ك ـيـفـيـ ـات ت ـوظي ـف
اﻷشخـ ـ ـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـ ـ ـوقﲔ ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات

العمومية والهيئات اﳌستخدمة العمومية واﳋاصة.
–––––––––––

جيكا،
– مجيد بهلول ،ﳑثل شركة سيفيتال – ش.ذ.أ،
– محمـد أمﲔ رابحي ،ﳑثل شركة سيمنس اﳉزائر –
ش.ذ.أ،
– دونيازاد طلحة ،ﳑثلة اﳌعهد اﳉزائري للتقييس،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
ووزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

– جلول تقريروت ،ﳑثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة

– ﲟقتضى القانون رقم  19–04اﳌؤّرخ ﰲ  13ذي القعدة
عام  1425اﳌوافق  25ديسمبر سنة  2004واﳌتعلق بتنصيب

– يسمينة بن عبد اللـه ،ﳑثلة اﳌركز اﳉزائري ﳌراقبة

العمال ومراقبة التشغيل،

اﳋارجية أﳉكس،

النوعية والرزم،
– رضا عادل ميرازي ،ﳑثل الصندوق الوطني للتوفير
واﻻحتياط – بنك،
– محمـد عابد ،ﳑثل الصندوق الوطني للسكن،
– سماعﲔ بن داﱄ ،ﳑثل بنك التنمية اﶈلية،
– كريمة واﰲ ،ﳑثلة اﳉمعية اﳌهنية للبنوك واﳌؤسسات
اﳌالية،
– مراد عريف ،ﳑثل وكالة تطويراﳌؤسسات الصغيرة
واﳌتوسطة وترقية اﻻبتكار،
– محمـد ﲤـﭭـليت ،ﳑثل مجّمع الصناعات اﶈلية ديفاندوس،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  03–06اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى الثانية

عام  1427اﳌوافق  15يوليو سنة  2006واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  308–07اﳌؤّرخ ﰲ
 17رمضان عام  1428اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2007الذي
يـ ـحـ ـدد كـ ـي ـف ـي ـات ت ـوظ ـي ـف اﻷع ـوان اﳌت ـع ـاق ـدي ـن وح ـق ـوق ـه ـم
وواجباتهم والعناصر اﳌشكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ 15
رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  333–03اﳌؤّرخ ﰲ
 12شعبان عام  1424اﳌوافق  8أكتوبر سنة  2003واﳌتعلق
باللجنة الوﻻئية للتربية اﳋاصة والتوجيه اﳌهني،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–06اﳌؤّرخ ﰲ
 19محّرم عام  1427اﳌوافق  18فبراير سنة  2006الذي يحدد

يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  15من اﳌرسوم
وال عام  1435اﳌوافق
التنفيذي رقم  214–14اﳌؤّرخ ﰲ  3ش ّ

 30يوليو سنة  2014واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

ﲢديد كيفيات توظيف اﻷشخاص اﳌعّوقﲔ اﳌعترف لهم
بصف ـة ال ـع ـام ـل اﳌع ـّوق ،ﰲ إط ـار ت ـط ـب ـيـق الـتـدبـيـر اﳌتـعـلـق
بتخصيص  ،%1عﲆ اﻷقل ،من مناصب العمل عﲆ مستوى

اﳌؤسسات واﻹدارات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة والـ ـهـ ـيئـ ـات اﳌست ـخ ـدم ـة
العمومية واﳋاصة.

مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها ،اﳌعّدل

الفصل اﻷول

واﳌتّمم،

أحكام مشتركة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  123–07اﳌؤّرخ ﰲ

اﳌادة  : 2يقصد ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟناصب العمل

 6ربيع الثاني عام  1428اﳌوافق  24أبريل سنة  2007الذي

اﳌخصصة لﻸشخـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـوقﲔ مـ ـ ـ ـن طـ ـ ـ ـرف اﳌؤسسات

يضب ـط شروط وك ـي ـف ـي ـات م ـن ـح اﻻع ـت ـمـاد لـلـهـيئـات اﳋاصة

واﻹدارات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة والـ ـهـ ـيئـ ـات اﳌستـ ـخـ ـدم ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة

ل ـ ـت ـ ـنصيب الـ ـعـ ـمـ ـال وسحـ ـبـ ـه مـ ـنـ ـهـ ـا ويـ ـحـ ـدد دفـ ـتـ ـر اﻷعـ ـبـ ـاء

واﳋاصة ،الرتب أو اﳌناصب اﳌنصوص عليها ﰲ القوانﲔ

ال ـن ـم ـوذجي اﳌت ـعـلـق ﲟمـارسة اﳋدمـة الـعـمـومـيـة لـتـنصيب

اﻷساسي ـة ل ـل ـم ـوظ ـفﲔ واﻷع ـوان اﳌت ـعـاقـديـن ،وكـذا مـنـاصب

العمال ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ال ـع ـم ـل ﰲ ال ـه ـيئـات اﳌستـخـدمـة الـعـمـومـيـة واﳋاصة ،وفـقـا

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  124–08اﳌؤّرخ ﰲ
 9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة  2008الذي
يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزيـ ـ ـر الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـل والـ ـ ـتشغـ ـ ـيـ ـ ـل والضم ـ ـان
اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  194–12اﳌؤّرخ ﰲ
 3جمادى الثانية عام  1433اﳌوافق  25أبريل سنة  2012الذي
يحدد كيفيات تنظيم اﳌسابقات واﻻمتحانات والفحوص
اﳌهنية ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية وإجرائها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  134–13اﳌؤرخ ﰲ

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌادة  : 3يجب أن يستوﰲ اﻷشخاص اﳌعوقون شروط
اﻻلتحاق ﲟناصب العمل ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية
والهيئات اﳌستخدمة العمومية واﳋاصة كما هي محددة
ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،وأن يقدموا مقرر اﻻعتراف بصفة
العامل اﳌعوق اﳌسّلم من طرف اللجنة الوﻻئية للتربية
اﳋاصة والتوجيه اﳌهني ،اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌرسوم
ال ـت ـنـفـيـذي رقـم  333–03اﳌؤّرخ ﰲ  12شعـ ـبـ ـان ع ـام 1424

اﳌوافق  8أكتوبر سنة .2003

اﳌادة  : 4ﻻ ي ـ ـ ـجـ ـ ـوز إقصاء أي شخص مـ ـ ـعـ ـ ـّوق بسبب

إعاقته من مسابقة أو اختبار مهني أو امتحان أو مقابلة

 29جمادى اﻷوﱃ عام  1434اﳌوافق  10أبريل سنة  2013الذي

تتيح اﻻلتحاق ﲟنصب عمل ،إذا أقرت اللجنة اﳌنصوص

يحدد صﻼحيات وزير التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا

عليها ﰲ اﳌادة  3أعﻼه مﻼءمة إعاقته ﳌتطلبات هذا اﳌنصب.

اﳌرأة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193–14اﳌؤّرخ ﰲ 5
رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  214–14اﳌؤّرخ ﰲ 3
شوال عام  1435اﳌوافق  30يوليو سنة  2014الذي يضبط

اﳌادة  : 5يستفيد اﻷشخاص اﳌعوقون خﻼل التوظيف ﰲ
اﳌؤسسات واﻹدارات ال ـع ـم ـوم ـيـة والـهـيئـات اﳌستـخـدمـة
العمومية واﳋاصة ،من التهيئات والتكييفات اﻵتية :
– ﲤديد مدة اﻻختبارات واﳌسابقات والفحوص واﻻمتحانات
اﳌهنية واﳌقابﻼت بساعتﲔ )،(2
– تقدﱘ مساعدة بشرية و/أو مادية،

الـ ـك ـي ـف ـي ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـت ـخصيص م ـن ـاصب ال ـع ـم ـل وﲢدي ـد

– حضور مترجم متخصص ﰲ لغة اﻹشارات،

اﻻشتـ ـ ـراك اﳌاﱄ ومـ ـ ـنـ ـ ـح اﻹع ـ ـان ـ ـات قصد ت ـ ـه ـ ـيئ ـ ـة وﲡه ـ ـي ـ ـز

– اﻻستفادة من قاعة فردية بالنسبة للشخص ذي اﻹعاقة

مناصب العمل لﻸشخاص اﳌعوقﲔ،

البصرية.
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اﳌادة  : 11يـ ـجب عﲆ كـ ـل شخص مـ ـعـ ـّوق طـ ـالب عـ ـمـ ـل

وحائز عﲆ شهادة اﻻعتراف بصفة العامل اﳌعوق ،أن يسجل
ن ـفسه ل ـدى وك ـال ـة ال ـتشغ ـي ـل اﳌؤه ـل ـة أو ال ـب ـل ـدي ـة أو ال ـه ـيئـة
اﳋاصة اﳌع ـت ـم ـدة ل ـل ـت ـنصيب ،ط ـب ـق ـا ل ـل ـتشري ـع والـتـنـظـيـم
اﳌعمول بهما.
الفصل الرابع

يساوي العدد اﻹجماﱄ ﳌستخدميها ،عﲆ اﻷقل ،مائة )(100

متابعة وتقييم

موظف وعون عمومي عﲆ اﻷقل واﳌلزمة بتخصيص ،%1
عﲆ اﻷقل ،من اﳌناصب اﳌالية ومناصب الشغل اﳌفتوحة ﰲ

اﳌادة  : 12يتعّين عﲆ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية

مسابقات توظيف اﻷشخاص اﳌعوقﲔ ،إدراج هذا اﻹجراء ﰲ

والهيئات اﳌستخدمة العمومية واﳋاصة ،أن تعد ﰲ نهـاية

مخططها السنوي لتسيير اﳌوارد البشرية بعنوان السنة

كـ ـل سـنـة مـالـيـة ،حـصـيلة ع ـن عـمـليـات ت ـوظـيـف اﻷشخ ـاص

اﳌعنية.

اﳌعّوقﲔ.

اﳌادة  : 7يجب إدارج اﳌناصب اﳌالية ومناصب الشغل
اﳌفتوحة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  6أعﻼه ،ﰲ القرارات
أو اﳌقررات التي تتضمن فتح اﳌسابقات.

وتـ ـ ـ ـرسل هـ ـ ـ ـذه اﳊصيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـة ،حسب اﳊالـ ـ ـ ـة ،إﱃ اﳌصال ـ ـ ـح
اﳌركزية واﶈلّية :
– لﻺدارة اﳌكّلفة بالتضامن الوطني ،من طرف اﳌؤسسات

اﳌادة  : 8تخطر اﳌؤسسة أو اﻹدارة العمومية اﳌعنية

واﻹدارات العمومية والهيئات اﳌستخدمة العمومية واﳋاصة،

بتوظيف اﻷشخاص اﳌعوقﲔ ،رؤساء اﳌؤسسات ومراكز

– لﻺدارة اﳌكّلفة بالتشغيل ،من طرف الهيئات اﳌستخدمة

اﻻم ـ ـت ـ ـحـ ـان اﳌؤهـ ـلـ ـة بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﻻخـ ـتـ ـبـ ـارات واﳌسابـ ـقـ ـات
واﻻمتحانات واﻻختبارات اﳌهنية ،قصد القيام بالتهيئات
والتكييفات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  5أعﻼه ،قبل عشرة
) (10أيام ،عﲆ اﻷقل ،من تاريخ إجراء اختبارات هذه اﳌسابقات
واﻻمتحانات والفحوص اﳌهنية.
الفصل الثالث
كيفيات توظيف اﻷشخاص اﳌعوقﲔ
ﰲ الهيئات اﳌستخدمة العمومية واﳋاصة
اﳌادة  : 9يجب عﲆ الهيئة اﳌستخدمة العمومية أو

العمومية واﳋاصة،
– للسلطة اﳌكّلفة بالوظيفة العمومية ،من طرف اﳌؤسسات
واﻹدارات العمومية.
اﳌادة  : 13تقوم مصالح الوزارة اﳌكّلفة بالتضامن الوطني،
سنويا ،بالتنسيق مع مصالح الوزارة اﳌكّلفة بالتشغيل
والسلطة اﳌكلّفة بالوظيفة العمومية ،حسب اﳊالة ،ﲟتابعة
وتقييم مدى تطبيق اﻷحكام والتدابير اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القرار.
اﳌادة  : 14ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳋاصة الذي يساوي العدد اﻹجماﱄ ﳌستخدميها مائة )(100

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

منصب عمل ،عﲆ اﻷقل ،واﳌلزمة بتخصيص  ،%1عﲆ اﻷقل،

حّرر باﳉزائر ﰲ  8صفر عام  1441اﳌوافق  7أكتوبر
سنة .2019

من مناصب العمل لﻸشخاص اﳌعوقﲔ ،إدراج هذا اﻹجراء
ﰲ م ـخ ـط ـط ـه ـا السن ـوي لـلـتـوظـيـف و/أو مـخـطـطـهـا لـلـمـوارد
البشرية بعنوان السنة اﳌعنية.
توزع مناصب العمل اﳌخصصة لﻸشخاص اﳌعوقﲔ،
حسب احتياجات وخصوصيات الهيئة اﳌستخدمة.
اﳌادة  : 10يجب أن يودع جدول عروض مناصب العمل أو
الوظائف الشاغرة ،اﳌخصصة لﻸشخاص اﳌعوقﲔ ،اﳌعدة

وزيرة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
غنية الدالية

اﳌعتمدة للتنصيب.

م ـحـمـد لوكال

وزير العمل والتشغيل

عن الوزير اﻷّول

والضمان اﻻجتماعي

وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة

م ـن ط ـرف ال ـه ـيئ ـات اﳌست ـخ ـدم ـة ال ـعـمـومـيـة واﳋاصة ،عﲆ
مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلدية أو الهيئة اﳋاصة

وزير اﳌالية

العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
تيجاني حسان هدام

بلقاسم بوشمال

