 ١٢ذو اﳊجة عام  ١٤٤١هـ
 ٢غشت سنة  ٢٠٢٠م
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قرارات ،مقّررات ،آراء
مصالح الوزير اﻷول
قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٢ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١٩
ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يحدد كيفيات تنظيم التكوين
قبل الترقية إﱃ بعض الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك
اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ومدته
ومحتوى برامجه.
––––––––––
إن الوزير اﻷّول،
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٥٥–6٤اﳌؤّرخ ﰲ  27محّرم عام

 ١٣8٤اﳌوافق  8يونيو سنة  ١96٤و اﳌتضمن إنشاء اﳌدرسة
الوطنية لﻺدارة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  222–٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١١رجب عام  ١٤29اﳌوافق  ١٤يوليو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
ﲢويل اﳌعهد الوطني للتخطيط واﻹحصاء إﱃ مدرسة خارج
اﳉامعة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٠–١2اﳌؤّرخ ﰲ ١9
ربيع اﻷول عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١2فبراير سنة  2٠١2واﳌتضمـ ـن
تعديل القانون اﻷساسي للمعهد ال ـوط ـني ل ـت ـط ـوي ـر ال ـتـكـويـن
اﳌتـواصل وتـرقـيـتـه وتـغـيـيـر تسمـيـتـه ل ـ ـ ـيصـ ـ ـب ـ ـ ـح الـ ـ ـدي ـ ـوان
الـ ـوطـ ـني لـ ـتـطـ ـوير ال ـت ـك ـوي ـن اﳌت ـواصل وترقيته،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٥–١2اﳌؤّرخ ﰲ
 26ربيع الثاني عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١9مارس سنة  2٠١2الذي
يحدد القانون اﻷسـاسي الن ـموذجي للمعاهد الوطـ ـ ـنية اﳌتخصصة

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٤٥–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١2صفر
عام  ١٣86اﳌوافق  2يونيو سنة  ١966واﳌتعلق بتحرير

ﰲ التكوين اﳌهني،

ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٠–١٤اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠جمادى الثانية عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٠أبريل سنة 2٠١٤

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٤9–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2ذي القعدة

ال ـذي ي ـح ـدد ال ـق ـان ـون اﻷساسي الـنـمـوذجي ﳌراكـز الـتـكـويـن

تهم وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
عام  ١٤١٠اﳌوافق  26مايو سنة  ١99٠واﳌتضمن إنشاء
جامعة التكوين اﳌتواصل وتنظيمها وعملها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٠–9٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رجب عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١9ديسمبر سنة  ١99٤الذي يحدد
قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي اﳉماعات
اﶈلية وﲢسﲔ مستوياتهم وﲡديد معلوماتهم وتنظيم
هذه اﳌراكز وعملها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  ١٤2٤اﳌوافق  2٣غشت سنة 2٠٠٣
الذي يحدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٤–٠8اﳌؤّرخ ﰲ ١١

اﳌهني والتمهﲔ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١9٣–١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٥
رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١76–١6اﳌؤّرخ ﰲ 9
رمضان عام  ١٤٣7اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١6الذي يحدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
يقـ ـّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌواد  ١8و 26مكرر 2و٣٠
و ٤٠و ٥٥و ٥7و 67و 69و ١١٥مكرر  ٣و ١2١و ١27و ١٥٠مكرر ٣
و ١6٠و ١66و ١8٠و ١9٠و ١9١مكرر و 2١١مكرر ٣و 2١7و22٠

محّرم عام  ١٤29اﳌوافق  ١9يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن
ال ـقـان ـون اﻷس ـاسي اﳋ ـاص بـاﳌـوظ ـفﲔ اﳌنـتـمـﲔ لـﻸس ـﻼك

من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٤–٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١١محّرم عام

اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 ١٤29اﳌوافق  ١9يناير سنة  ،2٠٠8اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور
أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات تنظيم التكوين

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٠–٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١١رجب عام  ١٤29اﳌوافق  ١٤يوليو سنة  2٠٠8واﳌتضمن

قبل الترقية إﱃ بعض الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳌشتركة

ﲢويل اﳌعهد الوطني للتكوين ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ إﱃ مدرسة

ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ومدته ومحتوى برامجه،

خارج اﳉامعة،

حسب ما يأتي :
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* سلك اﳌتصرفﲔ :

* سلك اﳌساعدين الوثائقيﲔ أمناء اﶈفوظات :

– رتبة متصرف.

– رتبة مساعد وثائقي أمﲔ محفوظات،

* سلك مساعدي اﳌتصرفﲔ :

– رتبة مساعد وثائقي أمﲔ محفوظات رئيسي.

– رتبة مساعد متصرف.

* سلك مساعدي اﳌهندسﲔ ﰲ اﳌخبر والصيانة :

* سلك ملحقي اﻹدارة :

– رتبة مساعد مهندس مستوى .١

– رتبة ملحق اﻹدارة.

* سلك التقنيﲔ ﰲ اﳌخبر والصيانة :

* سلك أعوان اﻹدارة :

– رتبة تقني ساٍم.

– رتبة عون إدارة.

* سلك اﳌعاونﲔ التقنيﲔ ﰲ اﳌخبر والصيانة :

تاب اﻹداريﲔ :
* سلك الك ّ

– رتبة معاون تقني.

– رتبة كاتب مديرية،

اﳌادة  : ٢يتم اﻻلتحاق بالتكوين قبل الترقية ﰲ الرتب

– رتبة كاتب مديرية رئيسي.
* سلك اﶈاسبﲔ اﻹداريﲔ :
– رتبة محاسب إداري،

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،بعد النجاح ﰲ اﻻمتحان
اﳌهني أو القبول عﲆ سبيل اﻻختيار ،عن طريق التسجيل
ﰲ قائمة التأهيل ،وفقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : 3يتم فتح دورة التكوين قبل الترقية ﰲ الرتب

– رتبة محاسب إداري رئيسي.

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﲟوجب قرار أو مقّرر من
السلطة التي لها صﻼحية التعيﲔ ،يحدد فيه عﲆ اﳋصوص،

* سلك مساعدي اﳌهندسﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ :

ما يأتي :

– رتبة مساعد مهندس مستوى .١

– الرتبة أو الرتب اﳌعنية،

* سلك التقنيﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ :

– عدد اﳌناصب اﳌالية اﳌفتوحة للتكوين ،اﶈددة ﰲ

– رتبة تقني ساٍم.
* سلك اﳌعاونﲔ التقنيﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ :
– رتبة معاون تقني.
* سلك مساعدي اﳌهندسﲔ ﰲ اﻹحصائيات :
– رتبة مساعد مهندس مستوى .١
* سلك التقنيﲔ ﰲ اﻹحصائيات :
– رتبة تقني ساٍم.
* سلك اﳌعاونﲔ التقنيﲔ ﰲ اﻹحصائيات :
– رتبة معاون تقني.

اﳌخ ـط ـ ـط السـ ـنوي لتسـ ـيير اﳌ ـ ـوارد البشـ ـرية واﳌ ـ ـ ـخطط
القطاعي السنوي أو اﳌتعدد السنوات للتكوين وﲢسﲔ
اﳌست ـوى وﲡدي ـد م ـع ـارف اﳌوظ ـفﲔ واﻷع ـوان اﳌت ـعـاقـديـن
اﳌصادق عليهما بعنوان السنة اﳌعتبرة ،طبقا لﻺجراءات
اﳌعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– نمط التكوين )متواصل أو تناوبي(،
– اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌعنية،
– قائمة اﳌوظفﲔ اﳌعنيﲔ بالتكوين حسب نمط الترقية.

* سلك الوثائقيﲔ أمناء اﶈفوظات :

اﳌادة  : ٤تبلغ نسخة من القرار أو اﳌقّرر ،اﳌذكورين
ﰲ اﳌادة  ٣أعﻼه ،للسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية ،ﰲ

– رتبة وثائقي أمﲔ محفوظات.

أجل عشرة ) (١٠أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

 ١٢ذو اﳊجة عام  ١٤٤١هـ
 ٢غشت سنة  ٢٠٢٠م
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اﳌادة  : 5يجب عﲆ اﳌصالح اﳌعنية للوظيفة العمومية
إبداء رأي باﳌطابقة خﻼل أجل عشرة ) (١٠أيام ،ابتداء من
تاريخ استﻼم القرار أو اﳌقّرر.
اﳌادة  : 6يلزم اﳌوظفون الناجحون نهائيا ﰲ اﻻمتحان
اﳌهني أو اﳌقبولون للترقية عﲆ سبيل اﻻختيار ﰲ الرتب
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﲟتابعة دورة التكوين اﳌنصوص
عليها لهذا الغرض.
تعلم اﻹدارة اﳌستخدمة اﳌعنيﲔ بتاريخ بداية التكوين
قبل الترقية بواسطة استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى
مﻼئمة ،عند اﻻقتضاء.
اﳌادة  : 7تضمن التكوين قبل الترقية ،اﳌؤسسات العمومية
للتكوين اﻵتية :
*بالنسبة لرتب متصرف ومساعد متصرف وملحق
اﻹدارة :
– اﳌدرسة الوطنية لﻺدارة،
– جامعة التكوين اﳌتواصل،
– كليات اﳊقوق باﳉامعات،
– اﳌعاهد الوطنية اﳌتخصصة للتكوين اﳌهني للتسيير
)بالنسبة لرتبة ملحق إدارة(،
– اﳌ ـراك ـ ـ ـز الـوطـن ـ ـيـة لـتـك ـ ـويـن مـسـت ـ ـخـدمي اﳉـم ـ ـ ـاعـات
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* بالنسبة لرتبتي محاسب إداري رئيسي ومحاسب
إداري :
– كليات العلوم اﻻقتصادية والتجارية )رتبة محاسب
إداري رئيسي( فحسب،
– جامعة التكوين اﳌتواصل،
– اﳌعاهد الوطنية اﳌتخصصة للتكوين اﳌهني للتسيير،
– اﳌراكز الوطنية لتكوين مستخدمي اﳉماعات اﶈلية
وﲢسﲔ مستوياتهم وﲡديد معارفهم.
* بالنسبة لرتب وثائقي أمﲔ محفوظات ومساعد
وثائقي أمﲔ محفوظات ومساعد وثائقي أمﲔ محفوظات
رئيسي :
– أقسام علم اقتصاد اﳌكتبات باﳉامعات،
– كليات العلوم اﻹنسانية،
– اﳌعاهد الوطنية اﳌتخصصة للتكوين اﳌهني للتسيير
)رتبة مساعد وثائقي أمﲔ محفوظات( فحسب،
– الديوان الـ ـوطـ ـني لـ ـتـطـ ـوير ال ـت ـك ـوي ـن اﳌت ـواصل وترقيته.
* بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى  ١وتقني
م ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ :
سا ٍ
– اﳌدرسة الوطنية العليا لﻺعﻼم اﻵﱄ،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،

اﶈلية وﲢسﲔ مستوياتهم وﲡديد معارفهم )بالنسبة لرتبة

– أقسام اﻹعﻼم اﻵﱄ بالكليات،

ملحق إدارة(،

– اﳌعاهد الوطنية اﳌتخصصة للتكوين اﳌهني والتسيير

– الديوان الـ ـوطـ ـني لـ ـتـطـ ـوير ال ـت ـك ـوي ـن اﳌت ـواصل وترقيته.
* بالنسبة لرتب عون إدارة وكاتب مديرية رئيسي
وكاتب مديرية ومعاون تقني ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ ومعاون
ت ـق ـني ف ـي اﻹحصـ ـائ ـي ـات ومـعـ ـاون تـق ـني ف ـي اﳌـخ ـب ـر
والص ـي ـان ـة :
– اﳌع ـاه ـد ال ـوط ـن ـيـة اﳌتـخصصة ﰲ الـتـكـويـن اﳌهـني
للتسيير،
– مراكز التكوين اﳌهني والتمهﲔ )باستثناء رتبة كاتب
مديرية رئيسي(،
– اﳌراكز الـوطـنـيـة لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي اﳉـمـاعـات اﶈلية
وﲢسﲔ مستوياتهم وﲡديد معلوماتهم.

)رتبة تقني ساٍم ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ( فحسب.
* بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى  ١وتقني
م ﰲ اﻹحصائيات :
سا ٍ
– اﳌدرسة الوطنية العليا لﻺحصاء واﻻقتصاد التطبيقي،
– كليات العلوم اﻻقتصادية والتجارية،
– جامعة التكوين اﳌتواصل.
* بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى  ١وتقني
م ﰲ اﳌخبر والصيانة :
سا ٍ
– الكليات التي تضمن التكوين ﰲ التخصص،
– اﳌعاهد الوطنية اﳌتخصصة للتكوين اﳌهني التي
تضمن التكوين ﰲ التخصص )رتبة تقني سام ( فحسب.
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اﳌادة  : ٨ينظم التكوين قبل الترقية بشكل متواصل أو
تناوبي ،ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا
تطبيقيا.
كما يمكن تنظيمه عن بعد ،بعد أخذ رأي السلطة اﳌكلفة
بالوظيفة العمومية.
اﳌادة  : ٩ﲢدد مدة التكوين قبل الترقية ﰲ الرتب اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ ،كما يأتي:
* تسعة ) (٩أشهر بالنسبة للرتب اﻵتية :
– متصرف،
– مساعد متصرف،
– وثائقي أمﲔ محفوظات،

 ١٢ذو اﳊجة عام  ١٤٤١هـ
 ٢غشت سنة  ٢٠٢٠م

اﳌادة  : ١٠يخضع اﳌوظفون اﳌعنيون بالتكوين خﻼل هذه
الفترة إﱃ النظام الداخﲇ ﳌؤسسات التكوين.
اﳌادة  : ١١تلحق برامج التكوين قبل الترقية بأصل هذا
القرار ،ويتم تفصيل محتواها من طرف اﳌؤسسات العمومية
للتكوين اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  7أعﻼه.
اﳌادة  : ١٢يتوّلى تأطير ومتابعة اﳌوظفﲔ أثناء التكوين،
أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين اﳌذكورة ﰲ
اﳌادة  7أعﻼه و /أو اﻹطارات اﳌؤهلة للمؤسسات واﻹدارات
العمومية.
اﳌادة  : ١3يلزم اﳌوظفون اﳌعنيون بالتكوين ،قبل الترقية
إﱃ الرتب اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،بإعداد تقرير
نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

– مساعد وثائقي أمﲔ محفوظات رئيسي.

اﳌادة  : ١٤يت ـم ت ـق ـييم اﳌ ـع ـارف ح ـس ـب مبـ ـدأ اﳌ ـراق ـبـة

*سبعة) (7أشهر بالنسبة للرتب اﻵتية :

الب ـيـداغ ـوجية اﳌستمرة وتشمل امتحانات دورية ﰲ اﳉانب

– مساعد مهندس مستوى  ١ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ،
– مساعد مهندس مستوى  ١ﰲ اﻹحصائيات،
– مساعد مهندس مستوى  ١ﰲ اﳌخبر والصيانة.
* ستة ) (6أشهر بالنسبة للرتب اﻵتية :

النظري والتطبيقي.
اﳌادة  : ١5تتم كيفيات تقييم التكوين قبل الترقية ﰲ
الرتب اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كما يأتي :
– معدل اﳌراقبة البيداغوجية اﳌستمرة ﳌجموع الوحدات
اﳌدّرسة ،اﳌعامل ،١

– ملحق إدارة،

– عﻼمة التربص التطبيقي ،اﳌعامل ،١

– عون إدارة،

– عﻼمة تقرير نهاية التكوين ،اﳌعامل .2

– كاتب مديرية،
– كاتب مديرية رئيسي،
– محاسب إداري،
–محاسب إداري رئيسي،
– تقني ساٍم ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ،

اﳌادة  : ١6يت ـم إع ـﻼن النجاح النـهـائي ف ـي التـك ـوي ـن ق ـبـل
الترقية للموظفﲔ اﳊائزين معدﻻ عاما يساوي أو يفوق 2٠/١٠
ﰲ التقييم اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ١٥أعﻼه ،من طرف ﳉنة نهاية
التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صﻼحية التعيﲔ أو ﳑثلها اﳌؤهل
قانونا ،رئيسا،

– معاون تقني ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ،

– مدير اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌعنية أو ﳑثله،

– تقني ساٍم ﰲ اﻹحصائيات،

– ﳑثلﲔ ) (2عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية

– معاون تقني ﰲ اﻹحصائيات،
– مساعد وثائقي أمﲔ محفوظات،
– تقني ساٍم ﰲ اﳌخبر والصيانة ،
– معاون تقني ﰲ اﳌخبر والصيانة.

للتكوين اﳌعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي ت •ـعّده اللجنة
اﳌذكورة أعﻼه ،إﱃ اﳌصالح اﳌركزية أو اﶈلية للوظيفة
العمومية ،حسب اﳊالة ،ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام ،ابتداء من
تاريخ توقيعه.

 ١٢ذو اﳊجة عام  ١٤٤١هـ
 ٢غشت سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤5
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ١7يسلّم مدير اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌعنية
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– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  7رجب عام  ١٤٠٤اﳌوافق 9

عند نهاية التكوين ،شهادة للموظفﲔ الناجحﲔ نهائيا ،عﲆ

أبريل سنة  ١98٤الذي يوضح كيفيات تطبيق اﳌادة  2٣من

أساس محضر ﳉنة نهاية التكوين.

اﳌرسوم رقم  ١٠–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ربيع الثاني عام ١٤٠٤
اﳌوافق  ١٤يناير سنة  ١98٤الذي يحدد اختصاص اللجان

اﳌادة  : ١٨يرّقى اﳌوظفون اﳌعلن نجاحهم نهائيا ﰲ دورة
التكوين قبل الترقية ،إﱃ الرتب اﳌقصودة.
اﳌادة  : ١٩ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية

حّرر باﳉزائر ﰲ  22ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١9
ديسمبر سنة .2٠١9
عن الوزير اﻷّول وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

وزارة العدل
قرار مؤّرخ ﰲ  ٨ذي القعدة عام  ١٤٤١اﳌوافق  3٠يونيو
سـنـة  ،٢٠٢٠يـت ـضـمـن إن ـش ـاء ﳉ ـن ـة طع ـن مخ ـتـصـة
ﲟوظفي وزارة العدل.

اﳌتساوية اﻷعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تنشأ ﳉنة طعن مختصة ﲟوظفي وزارة
العدل.
اﳌادة  : ٢تتشك ـل ﳉ ـن ـة الـطـعـن اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ
أعﻼه ،عﲆ النحو اﻵتي :
– سبعة ) (7أعضاء ﳑثﲇ اﻹدارة،
– سبعة ) (7أعضاء ﳑثﲇ اﳌوظفﲔ.
اﳌادة  : 3تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القرار.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  8ذي القعدة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠يونيو

سنة .2٠2٠

بلقاسم زغماتي

`````````````````````````
ن وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر  ٠٣–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  ١9جمادى الثانية عام
 ١٤27اﳌوافـ ـق  ١٥ي ـول ـيـو سنـة  2٠٠6واﳌتضمـن الـقـانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٠–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ربيع الثاني

وزارة البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية
قـ ـ ـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك مـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩شـ ـ ـ ـّوال عـ ـ ـ ـام ١٤٤١
اﳌوافق  ١١يونيو سنـ ـ ـ ـ ـة  ،٢٠٢٠يتضمن فتح شعبة :

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ١٤يناير سنة  ١98٤الذي يحدد اختصاص

“اتصاﻻت سلكية وﻻسلكية” ،تخصصات “ :اتصاﻻت

اللجان اﳌتساوية اﻷعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

س ـلـ ـك ـ ـي ـة وﻻس ـل ـك ـي ـة وتـك ـن ـولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوج ـيـ ـات رق ـم ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة”،
“اتصاﻻت سلكية وﻻ سلكية وشبكات  ”IPو”أنظمة

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١١–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ربيع
الثاني ع ـام  ١٤٠٤اﳌوافق  ١٤يناير سنة  ١98٤الذي يحدد

وتكنولوجيا” ،ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل

كيفيات تعيﲔ ﳑثلﲔ عن اﳌوظفﲔ ﰲ اللجان اﳌتساوية

شهادة مهندس دولة باﳌعهـ ـ ـ ـد الوطنـ ـي لﻼتص ـ ـاﻻت

اﻷعضاء،

وتكنولوجيـ ـات اﻹعﻼم واﻻتصال.

اﻻتصاﻻت السلـ ـكـ ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة” ،م ـي ـدان “ :ع ـل ـوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١6٣–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  2٣ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠

ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ووزير البري ـد واﳌواصـﻼت السلكية والﻼسلكية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣2–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٠رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي

– ﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم رق ـ ـم  2١9-7١اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٤رجب عام

 ١٣9١اﳌوافق  2٥غشت سنة  ١97١واﳌتضمن تنظيم الدروس

يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

للحصول عﲆ شهادة مهندس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

