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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 12- - 194 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 3 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2012 ــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق  اHالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 ا
يـحـدد كـيـفــيـات تـنـظــيم  اHـســابـقــات واالمـتـحــانــاتيـحـدد كـيـفــيـات تـنـظــيم  اHـســابـقــات واالمـتـحــانــات
والــــفـــحـــــوص اHــــهــــنـــيـــــة في اHــــؤســـــســـات واإلداراتوالــــفـــحـــــوص اHــــهــــنـــيـــــة في اHــــؤســـــســـات واإلدارات

العموميـة وإجـرائـهـا.العموميـة وإجـرائـهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول

- بنـاء على الـدسـتورs ال سـيـما اHـادتان 85-3  و125
s(الفقرة 2) منه

- و �ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-05 اHــــؤرخ في 30
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1411 اHــوافق 16 يــنـــايــر ســـنــة 1991
sتممHعدل واHا sتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةHوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةs ال سـيــمـا

sادة 82 منهHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتممHعدل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 71-43 اHــؤرخ في  أول
ذي احلجة  عام 1360 اHوافق 28 يناير سنة 1971 واHتعلق

sفي الوظائف العمومية Wبتأخير حدود السن للتعي

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 72-199 اHــــؤرخ في 27
شعـبان عام 1392 اHوافق 5 أكتـوبر سـنة 1972 واHـتضمن
مـنـح مـيــزات خــاصــة Hــوظــفي الــدولــة واجلـمــاعــات احملــلــيـة
واHـؤسسات والـهيـئات العـمومـية الـقائمـW بأعـمالهم في

sتممHعدل واHا sواليتي الساورة والواحات

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 90- 99 اHؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-28 اHـؤرخ
في 10 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
Wمـنـوحـة لـلمـسـتـخـدمHالـذي يـحـدد االمتـيـازات اخلـاصـة ا
اHؤهلW والتابعW للدولة واجلماعات احمللية واHؤسسات
والهيئات العـمومية العاملW بواليات أدرار وتامنغست

sو تندوف و إيليزي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-293 اHؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـتعلق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
sتممHعدل واHا sالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-300 اHؤرخ
في 9 جـــمـــادى األولى عـــام 1416 اHــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
WؤهـلHا WـوظفـH1995 الـذي يحـدد االمتـيازات اخلـاصـة با

الـــتــــابــــعــــW لـــلــــدولــــة واجلــــمـــاعــــات احملــــلــــيـــة واHــــؤســــســـات
والـهـيـئات الـعـمـومـية الـعـامـلـW بواليـات بـشـار و الـبيض
وورقـلـة و غردايـة و الـنـعـامـة و األغـواط  والـوادي وبعض

 sالبلديات التابعة لواليتي اجللفة وبسكرة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-330 اHؤرخ
في أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1416  اHــوافق 25 أكــتــوبــر
ســنــة 1995 الـذي يــحــدد االمــتــيــازات اخلــاصــة الـتـي تـمــنح
لـــلـــمـــســــتـــخـــدمـــW اHــــؤهـــلـــW فـي الـــدولـــة والـــعــــامـــلـــW في
مــؤســـســـات مـــصــنـــفـــة تـــقع في بـــعض الـــبـــلــديـــاتs اHـــعــدل

sتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-126 اHؤرخ
في 13 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة
sـــهــنيHـــســاعـــدة عـــلى اإلدمـــاج اHـــتـــعــلـق بــجـــهـــاز اH2008 وا

sتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-127 اHؤرخ
في 24 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة
2008 واHـتعلق بجـهاز اإلدماج االجتـماعي للشـباب حاملي

sالشهادات
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

 يرســم ما يأتــي : يرســم ما يأتــي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 82 من األمــر
رقم 06-03 اHـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHـذكـور أعالهs يــهـدف هـذا
اHــــرســـوم إلى حتــــديـــد كـــيـــفــــيــــات تـــنــــظـــيــم اHــــســـابـــقـــــات
والفـحــوص اHـهنـيــة وإجـرائهــا في اHؤسـسات واإلدارات

العمومية.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 11 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

ويــــــحــــــددs زيــــــادة عــــــلـى ذلـكs كــــــيــــــفــــــيــــــات تــــــنــــــظــــــيم
االمتحانات اHهنية وإجرائها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادةاHـادة  2 : : يــجب أن تـنـدرج اHــسـابــقـات واالمـتــحـانـات
sادة األولى أعالهHنصـوص عليها في اHهـنية اHوالفحوص ا

في إطار مخطط خماسي لتسيير اHوارد البشرية.
اHــادة اHــادة 3 : : زيــادة عـــلى أـــاط الــتـــوظـــيف اHــنـــصــوص
عــلـيـهـا فـي الـقـوانـW األســاسـيـة اخلـاصــة اHـتـخـذة تــطـبـيـقـا
لألمــر رقم 06 - 03 اHــؤرخ في  19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــذكـور أعالهs �ـكن

أن يــتم الــتــوظـيـف في الــوظـائـف الـعــمــومــيـةs عـن طـريق
اHسابقة على أساس الشهادات.

غــــــيــــــر أنهs عــــــنـــــدمــــــا تــــــشـــــغّـل اHـــــؤســــــســـــة أو اإلدارة
sــفــعـولHطــبــقــا لـلــتــنــظـيـم الـســاري ا sــعــنــيـةHالــعــمــومــيـة ا
أعـوانــا مـتــعـاقــدين أو أعـوانــا �ـارســون في إطــار جـهـازي
اHــــســـاعــــدة عـــلـى اإلدمـــاج اHــــهـــني أو اإلدمــــاج االجـــتــــمـــاعي
لــــلــــشــــبــــاب حـــامــــلي الــــشــــهــــاداتs اHــــســـتــــوفــــW الــــشـــروط
الــقـانــونـيــة األسـاســيـة اHـطــلـوبــةs فـإن الــتـوظــيف يـتم عن

طريق اHسابقة على أساس الشهادات.
اHــــادة اHــــادة 4 :  :  بــــغض الــــنـــظــــر عن األحــــكـــام الــــقـــانــــونـــيـــة
األســاسـيــة وأحـكـام هــذا اHـرسـومs �ــكن الـلــجـوء في حـدود
اHـــنــــاصب اHـــالـــيــــة الـــشـــاغـــرة إلـى الـــتـــوظـــيـف عن طـــريق
االنتداب Hستخدمي اHؤسسات العمومية االقتصادية أو
اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الــذين يــثــبــتــون كــفــاءات تــقــنــيـة
مـؤكـدة ويسـتـوفـون اHؤهالت اHـطـلـوبـة لاللتـحـاق بـإحـدى
الــرتـب اHـنــتــمــيــة إلى الــفــوج"أ" اHــذكــور فـي اHـادة 8 من
األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام1427

اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 5 :  : �كن اHـؤسسـة أو اإلدارة العـمومـية �ـجرد
تـبـلـيـغـهــا مـدونـة مـيـزانـيـة الـسـنـة اHـعـنـيـةs الـشـروع حتت
سلـطـة الـوزيـر اHـعـنيs في فـتح اHـسابـقـات واالمـتـحـانات

والفحوص اHهنية.
وفي هذا اإلطـارs و بـغض الـنظـر عن الـنـسب احملددة
في الـقــوانـW األسـاسـيـة اخلـاصــةs تـتـولى بـنــفـسـهـا تـوزيع
اHـناصب اHـاليـة اخملصـصة عـلى مخـتلف أـاط التـوظيف
والــتـــرقــيــة الـــقــانــونـــيــة األســاســـيــةs حــسب احـــتــيــاجـــاتــهــا
وخـــصـــوصــيـــاتـــهـــاs وتــعـــلم الـــســـلـــطـــة اHــكـــلـــفـــة بــالـــوظـــيـــفــة

العمومية بذلك.
يـــتـم اإلبـــقــــاء عــــلى اHــــنـــاصـب اHـــالــــيــــة اHـــذكــــورة في
الــفــقـرة 2 أعالهs مــدة اثــنـي عــشـر(12) شــهــرا بــعــد انــتــهـاء

السنة اHالية اHعنية.

sـسـابـقات ذات الـبـعـد الـوطنيHـادة 6 : : بـاسـتـثـناء اHـادةاHا
جتري اHـسابقات والـفحوص اHـهنيـة على مسـتوى الوالية

حيث يوجد منصب العمل اHراد شغله.
وفـي حــالـــة وجـــود مـــنــصـب الـــعــمـل اHــراد شـــغـــله في
Wتمـنح األولويـة في التـوظيف لـلمـترشـح sبلـدية بـعيـدة

اHقيمW في هذه البلدية.

اHـادة اHـادة 7 :  : تــقـدر شــروط اHـشــاركـة في اHــسـابــقـات أو
االمتحانات أو الفحوص اHهنية :

- في مـــــجـــــال حـــــدود الـــــسـنs عـــــنـــــد تـــــاريخ انـــــتـــــهـــــاء
الـتــسـجـيالت في اHــسـابـقـاتs بـاســتـثـنـاء األحــكـام اخملـالـفـة

sاألساسية اخلاصة Wنصوص عليها في بعض القوانHا
- في مــجــال  األقـدمــيــة اHــهــنـيــةs عــنــد تــاريخ إجـراء

اختبارات القبول.

 الفصل الثاني الفصل الثاني
إطار تنظيم اHسابقات واالمتحانات والفحوص اHهنيةإطار تنظيم اHسابقات واالمتحانات والفحوص اHهنية

اHــــــادة اHــــــادة 8 :  : يـــــــحــــــــدد إطـــــــار تـــــــنـــــــظـــــــيم اHـــــــســـــــابـــــــقـــــــات
واالمتحانات والفحوص اHهنية بقرار من :

- الـسـلـطـة اHـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة لاللـتـحـاق
sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHباألسالك ا

- الــــوزيــــر اHـــــعــــنـي لاللـــــتــــحـــــاق بــــاألسـالك اخلــــاصــــة
التـابعـة لـقطـاعهs بـعد أخـذ الـرأي اHطـابق للـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.

sــادة 8 أعالهHـــذكـــور في اHــادة 9 : : يــوضـح الــقـــرار اHــادة اHا
على اخلصوص ما يأتي :

أ)  بـالـنـســبـة لـلــمـسـابــقـات عـلى أســاس االخـتـبـاراتأ)  بـالـنـســبـة لـلــمـسـابــقـات عـلى أســاس االخـتـبـارات
واالمتحانات والفحوص اHهنية :واالمتحانات والفحوص اHهنية :

- األسالك أو الـرتب التي �ـكــن االلتـحــاق بــها عن
طريــق اHسـابقات على أسـاس االختبارات واالمتحانات

sهنيةHوالفحوص ا

sعدد االخـتـبـارات وطـبيـعـتـهـا ومـدتهـا ومـعـامالتـها -
وعند االقتضاءs النقاط اإلقصائية في اختبارات القبول

sوالنجاح النهائي

- بــــرامج اHــــســـابــــقــــات واالمـــتــــحـــانــــات والـــفــــحـــوص
اHهنية.

ب)  بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :ب)  بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :
- األسالك أو الـــرتب الــتي �ـــكن االلــتــحـــاق بــهــا عن

sسابقة على أساس الشهاداتHطريق ا
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- مـعايـير االنتـقاء لـلمـسابـقة عـلى أساس الـشهادات
احملــددة أدنــاهs وكـــذا الــتــنـــقــيط اخملـــصص لــكل واحـــد مــنــهــا

حسب األولوية اآلتية :
* مالءمــة مــؤهالت تــكــويـن اHـتــرشـح مع مــتــطــلــبـات

sسابقةHفي ا WطلوبHالسلك أو الرتبة ا
* تــــكـــوين مــــســــتـــوى أعــــلى مـن اHـــؤهـل أو الـــشــــهـــادة

sسابقةHللمشاركة في ا WطلوبHا
 sعند االقتضاء sنجزةHاألعمال والدراسات ا *

* اخلــبــرة اHـهــنــيــة اHــكــتــســبــة من قــبل اHــتــرشح في
التـخصص s مـهمـا كـان قطـاع النـشاط أو طـبيـعة اHـنصب

sشغولHا
sتاريخ احلصول على الشهادة *

* نتـائج اHـقـابلـة مع جلـنـة االنـتقـاء اHـنـصوص عـلـيـها
في اHادة 18 أدناه.

sزيـــــادة عـــــلى ذلك sـــــذكـــــور أعالهHويــــوضـح الـــــقــــرار ا
تــكـوين مــلف الـتـرشـح و كـذا االمـتــيـازات  وتـأخــيـر حـدود
WــتــرشــحـHالــسـن الــتي �ــكن أن يــســتــفــيــد مــنــهــا بـعـض ا

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل الثالثالفصل الثالث
فتح اHسابقات واالمتحانات و الفحوص اHهنيةفتح اHسابقات واالمتحانات و الفحوص اHهنية

اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــتم فــــتـح اHــــســــابــــقــــات و االمــــتــــحــــانـــات
والــفــحــوص اHــهـــنــيــةs حــسب احلــالــةs بــقــرار أو مــقــرر من

السلطة التي لها صالحية التعيW أو السلطة الوصية.
ويــوضح الــقــرار أو اHــقــرر اHـــنــصــوص عــلــيــهــمــا في

الفقرة أعالهs على اخلصوصs ما يأتي :
- الــــســـلك أو األسـالك و الـــرتب الــــتي ¯ من أجــــلـــهـــا

sهنيةHسابقات أو االمتحانات أو الفحوص اHفتح ا
- ط الـتـوظـيف أو الـتـرقـيـة (مـسـابـقـة علـى أساس

s(الشهادات أو االختبارات أو امتحان أو فحص مهني
- عدد اHناصب اHـالية اHفتوحـة واخملصصة لكل ط

sتوظيف أو ترقية
- الــشــروط الـــقــانــونــيـــة األســاســيــة لــلـــمــشــاركــة في

sهنيةHسابقات و االمتحانات والفحوص اHا
sعدد االخـتـبـارات وطـبيـعـتـهـا ومـدتهـا ومـعـامالتـها -
وعند االقتضاءs النقاط اإلقصائية في اختبارات القبول
والـــــنــــجــــاح الــــنـــــهــــائـي في اHــــســـــابــــقــــات و االمـــــتــــحــــانــــات

s هنيةHوالفحوص ا
 sتاريخ فتح التسجيالت وانتهائها -

- تــشـكـيــلـة جلـنــة االنـتــقـاء في اHـســابـقــة عـلى أسـاس
sادة 18 أدناهHالشهادات كما هو منصوص عليها في ا

- تـــشـــكـيـــلـة جلـــنـة الــقـبـــول و/أو الــنـجــاح الـنــهـائي
كما هي محددة في اHواد 24 و 26  و27 أدناه. 

اHادة اHادة 11 : :  يجب تـبلـيغ نـسخـة من الـقرار أو اHـقرر
اHــذكــورين في اHــادة 10 أعالهs إلى اHـــصــالح اHـــركــزيــة أو
sـكـلــفـة بـالــوظـيـفــة الـعـمــومـيـةHاحملـلـيــة الـتـابــعـة لـلــسـلـطــة ا
حسب احلالةs في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عملs ابتداء

من تاريخ توقيعهما.
ويـــجب عـــلى اHـــصـــالح الـــتــابـــعـــة لـــلـــســـلــطـــة اHـــكـــلـــفــة
بالـوظـيفـة الـعمـومـية أن تـبـدي رأيـها في مـطـابقـة الـقرار
أو اHـقـرر اHـنـصـوص عـلـيـهـمـا في الـفـقـرة أعالهs لـلـتـنـظـيم
اHـعـمـول بهs فـي أجل أقـصـاه سـبـعـة (7) أيـام عـملs ابـتـداء
من تاريخ استالمهما. وبانقضاء هذا األجلs يعتبر الرأي

اHطابق مكتسبا.
اHادة اHادة 12 : : يـتم إشهـار اHـسابـقات والـفـحوص اHـهنـية
لـلـتـوظــيف في مـخـتـلـف أسالك ورتب اHـوظـفـW في أجل
أقـصـاه ســبـعـة ( 7) أيـام عـمـلs ابـتـداء من تــاريخ احلـصـول

على رأي اHطابقة اHنصوص عليه في اHادة 11 أعاله :
- عـلى مـوقع اإلنـتـرنـت لـلـسـلـطـة اHـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة

 sالعمومية
- وعـن طـــريق اإلعالن فـي الـــصـــحـــافـــة اHـــكـــتـــوبـــة أو

اHلصقات أو بكل وسيلة أخرى مالئمة.
وفـــيـــمـــا يـــخص االمـــتـــحـــانــات والـــفـــحـــوص اHـــهـــنـــيــة
اخملصصة لتـرقية اHوظفsW فإنـه يجري إلصاق واسع لها

في أماكن العمل.
يـــجب أن يـــتـــضـــمـن إعالن الـــصـــحـــافـــة اHـــكـــتـــوبـــة أو
اإللـصـــاق اHذكـــور فــي الـفـقــرة األولى أعـالهs اHعـلـومات

الـواردة في اHادة 10 أعالهs ويبW ما يأتي :
sتكوين ملف الترشح -

- مـكــان إيـداع مـلــفـات الــتـرشح وعـنــوانه وكـيــفـيـات
sذلك

- مـكـان إجـراء اHـسابـقـات واالمـتـحـانـات والـفـحوص
sعند االقتضاء sهنيةHا

- مــــعــــايــــيــــر االنــــتــــقــــاء في اHــــســــابــــقــــة عــــلى أســــاس
sادة 9 أعالهHالشهادات احملددة في ا

- طـرق الطـعن الـذي يـقـوم به اHـتـرشـحون الـذين لم
يــتم قــبـــولــهم لــلــمـــشــاركــة في اHــســابـــقــات واالمــتــحــانــات

والفحوص اHهنية.

اHــــادة اHــــادة 13 : يــــتم إيــــداع أو إرســـال مــــلـــفــــات الــــتـــرشح
لــلــمـســابـقــات والـفــحـوص اHــهـنــيــةs ابـتــداء من تـاريخ أول

إعالن في الصحافة اHكتوبة أو إلصاق اإلعالن.
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حتدد مـدة التـسجـيالت بخـمسـة عشر (15) يـوم عمل
على األقل و ثالثW (30) يوم عمـل على األكثـرs ابتداء من

تاريخ أول إعالن في الصحافة اHكتوبة أو اإللصاق.

14 : : يــــــجـب أن تــــــســــــجـل مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــادة اHـــــادة 
للـمـسابـقـات والـفحـوص اHـهـنيـة حـسب التـرتـيب الـزمني
الستالمهاs في دفـتر خاص مرقم ومؤشر عليهs يفتح لدى

اHؤسسة أو اإلدارة العمومية اHعنية.

ويتـرتب على إيـداع مـلف التـرشح لـدى اHؤسـسة أو
اإلدارة العمـوميـة اHعـنية تـسلـيم وصل استالم يـحدد على
اخلـصـوصs اسم اHـتـرشـح ولـقـبهs وعـدد الـوثـائق اHـوجـودة

في اHلف وطبيعتها.

WـــــــوظــــــفــــــــHيــــــتـــم تــــــكـــــــويــن مـــــــلـــــــــفـــــــات تــــــرشـــح ا
اHـسـتــوفـــW الـشـــروط القـانـونيــة األساسـيـة للـمشـاركة
في االمــتــحــانــات والــفــحــوص اHــهــنــيــة من طــرف إدارتــهم

اHستخدمة.

WـقــبـولـHا WـتــرشـحــHـادة  15 : : يـتـم إعـداد قــائـمــة اHـادةاHا
وغـيـر اHـقبـولـW لـلـمشـاركـة في اHـسـابقـات واالمـتـحـانات
والـفحـوص اHـهنـيـة من طـرف جلنـة تـرأسهـا الـسلـطـة التي
لــهـا صالحــيــة الـتــعــيـW و تــتـكــون من °ــثـلـي اHـؤســسـة أو
اإلدارة الـعمـوميـة اHـعنـية و°ـثلـW مـنتـخبـW عن الـلجـنة

اإلدارية اHتساوية األعضاء للسلك أو الرتبة اHعنية.

تـــعــــلم اHــــؤســــســـــة أو اإلدارة الـــعــــمــــومــــيـــة اHــــعــــنــــيـــة
اHـــتـــرشــحـــW اHـــذكــوريـن فــي الـــفــقــــرة أعـالهs بـــقـــبـــولــهـم
إلجـــراء اHـسـابـقــــة أو رفض تـرشـيـحـهمs بـواسـطـة رسـالـة
فردية وعن طريق اإللصاق على مستوى هذه اHؤسسة أو
اإلدارة الـعمومـيةs أو بأيـة طريقة مالئـمةs في أجل ال يقل
عـن عــــشـــرة (10) أيـــام عــــمـل قـــبـل الــــتـــاريـخ احملــــدد إلجـــراء

.WهنيHسابقة أو االمتحان أو الفحص اHا

WـــــقـــــبـــــولــــHغـــــيــــر ا WـــــتــــرشـــــحـــــHـــــادة 16 : : �ــــكـن اHـــــادة اHا
لـــلــمـــشــاركـــة في اHــســـابــقـــات واالمــتــحـــانــات  والـــفــحــوص
اHـــهــنـــيــةs تـــقــد¬ طـــعن لـــدى الــســـلــطـــة الــتي لـــهــا صـالحــيــة
الـتــعـيــW الـتـي يـجب عــلـيــهـا الــبت في هــذا الـطــعن والـرد
عــلـى اHــعـنــيــW قــبـل خــمــسـة (5) أيـــام عــمل عـــلى األقل من

.WهنيHسابقة أو االمتحان أو الفحص اHتاريخ إجراء ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
إجراء اHسابقات و االمتحانات والفحوص اHهنيةإجراء اHسابقات و االمتحانات والفحوص اHهنية

اHـــــادة اHـــــادة 17 : : جتـــــري اHــــــســــــابــــــقــــــات أواالمــــــتــــــحــــــانـــــات
أوالـــفــحـــوص اHـــهـــنــيـــة في أجـل أقــصـــاه أربـــعــة (4) أشـــهــر
ابـتـداء من تـاريخ احلـصـول عـلى رأي اHـطـابـقـة اHـنـصـوص

عليها في اHادة 11 أعاله. 

و�كن تمديـد هذا األجلs عند االقتضاءs بشهر واحد
(1) �ــقــرر من الـــوزيــر الــوصي عـــلى اHــؤســســة أو اإلدارة

العمومية اHعنية.
وفي حـالة عـدم إجـراء اHـسـابقـات أو االمـتـحـانات أو
الـــفـــحــوص اHـــهـــنــيـــة ألي ســـبب كـــانs في أجل خـــمـــســة (5)
أشـــهـــر هــذاs يـــصـــبح قـــرار أو مـــقـــرر فـــتح اHـــســـابـــقــات أو

االمتحانات أو االختبارات اHهنية باطال.
ويـــــتـم إعالم اHـــــتــــــرشـــــحـــــW لـــــتـــــلك اHـــــســـــابـــــقـــــات أو
االمـــتـــحــانـــات أو الـــفــحـــوص اHـــهــنـــيـــة بـــذلك بــأيّ وســـيـــلــة

مالئمة.

اHـادة اHـادة 18 : : يــســنـد إجــراء اHــقـابــلــة في اHــسـابــقــة عـلى
sأسـاس الشـهادات إلى جلـنة انـتقـاء. وتتـكون هـذه اللـجنة
زيادة على السلطة التي لها صالحية التعيW رئيساs من
عضوين (2)  يـنتميـان إلى رتبة أعـلى من الرتبة اHـعنية

باHسابقة. 

19 :  : يـــســــنـــد إجـــراء اHــــســـابــــقـــات عــــلى أســـاس اHــادة اHــادة 
االخـــتــــبـــارات واالمــــتـــحـــانــــات والـــفــــحـــوص اHــــهـــنــــيـــة إلى
اHـؤسسات العمـومية التي تـضمن تكويـنا في التخصص
من مسـتوى يـعادل عـلى األقل مسـتوى اHـؤهل أو الشـهادة

اHطلوبة لاللتحاق بالرتبة اHراد شغلها. 
 حتدد قـائمـة اHؤسـسات اHـذكورة في الـفقرة األولى

أعالهs بقرار من :
- السلطـة اHكلـفة بالـوظيفـة العمـوميةs فـيما يخص
االلـــتــحـــاق بــاألسالك اHـــشــتـــركــة لـــلــمـــؤســســات واإلدارات
العموميةs بـعد أخذ رأي السلطة الـوصية على اHؤسسات

sعنيةHالعمومية ا
- الـوزيــر اHـعـنيs فــيـمـا يــخص االلـتــحـاق بـاألسالك
اخلـاصـة الـتـابـعـة لـقـطـاعهs بـعـد أخـذ رأي الـسـلـطـة الـوصـية

على اHؤسسات العمومية اHعنية.

اHــادة اHــادة 20  : : يــكـــلف مـــســـؤول اHـــؤســســـة الـــتي تـــكــون
مــركـــز االمــتـــحــانs بـــضــمـــان الــســـيــر احلـــسن الخـــتــبــارات

اHسابقات واالمتحانات والفحوص اHهنية. 
وفي هذا اإلطارs يكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- ضــمــان احــتـرام الــنــظــام الــداخــلي لــلــمــؤســســة من
sهنيةHللمسابقات واالمتحانات والفحوص ا WترشحHا

sعند االقتضاء sإنشاء مراكز امتحان ملحقة -
- ضمان سريـة مواضيع االختـبارات وإغفال أوراق

االمتحان.

كما يكلف  بتعيW أعضاء :
sجلنة اختيار مواضيع االختبارات -
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sجلنة احلراسة على مستوى  قاعات االمتحان -

- جلــــنـــة تــــصــــحـــيح االخــــتــــبـــاراتs مـن بـــW أســــاتـــذة
اHـــؤســـســـة و/أو من بـــW األشـــخـــاص الـــذين لـــهم مـــؤهالت

sذات صلة بطبيعة االختبارات

- جلنة االختبار الشفهيs عند االقتضاء.

sـــعــــنــــيـــةHــــؤســـســــة أو اإلدارة الــــعـــمــــومــــيــــة اHـــكـن ا�
Wـثـل° Wتـعـي sبـالتـشـاور مع مـسؤولي مـراكـز االمـتحـان

بصفة مالحظsW حلضور عملية إجراء االختبارات.

اHــــادة اHــــادة 21 : كـل مـــخــــالـــفــــة لـــلــــنـــظــــام الــــداخـــلي Hــــركـــز
االمتحانs وكل غش أو مـحاولة غش مثبتة قانوناs تؤدي
إلى إقـــصـــاء اHــتـــرشح اHــتـــســـبب في ذلكs دون اســـتــبـــعــاد
sعنـد االقتـضاء sالـعقـوبة الـتـأديبـية الـتي قـد يتـعرض لـهـا

إذا كانت له صفة اHوظف.

اHـادة اHـادة 22 :  : يـؤدي غــيـاب اHــتـرشح عن اHــقـابــلـة أو عن
أحـــــد اخـــتـــبــــارات الــــقـــبــــول أو الـــنـــجــــاح الــــنـــهـــائــي إلى

.WهنيHسابقة أو االمتحان أو الفحص اHإقصائه من ا
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
إعالن النتائجإعالن النتائج

اHــادة اHــادة 23 : : يـــعــد اHـــتـــرشــحـــون الـــذين حتــصـــلـــوا عــلى
مــعـــدل عــام يـــســاوي  10 من 20 عـــلـى األقلs دون احلـــصــول
عـــلى نــقـــطــة إقــصـــائــيـــة ال تــقل عن 5 من s20 نــاجــحـW في
اخـتـبـارات الـقـبـول لـلـمـسـابـقـات علـى أسـاس االخـتـبارات

واالمتحانات والفحوص اHهنية.
24 :  : حتـدد قــائــمــة اHـتــرشــحـW الــنــاجــحـW في اHـادةاHـادة  

اختبارات القبول جلنة تتكون من :
sأو °ــثــله sمــركــز االمــتــحــان sــؤســســةHمــســـؤول ا  -

sرئيسا
- °ـــثل الـــســـلـــطـــة الــتـي لــهـــا صـالحــيـــة الـــتـــعـــيــW أو

sعضوا sحسب احلالة sالسلطة الوصية
- مصححW (2) لالختباراتs عضوين.

يــــجـب أن تــــنــــشــــر الـــــقــــائــــمــــة اHــــذكــــورة أعـالهs عــــلى
مسـتوى مركـز االمتحـان و اHؤسسـة أو اإلدارة العمـومية

اHعنيةs عن طريق اإللصاق و بكل طريقة مالئمة.
عــــــنـــــدمــــــا ال تــــــتـــــضــــــمن اHــــــســــــابـــــقــــــات عـــــلـى أســـــاس
االخـتـبارات واالمـتـحانـات والـفحـوص اHـهنـيـة اختـبارات
شفـهيـةs فإن قائـمة اHـترشـحW الـناجحـW نهـائيـا حتددها
اللـجنة اHنـصوص علـيها في الـفقرة أعالهs والـتي يرأسها
°ــثل الــســلــطــة الــتـي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو الــســلــطـة

الوصيةs حسب احلالة.

اHـادة اHـادة 25 : : تـسـتـدعي اHــؤسـسـة أو اإلدارة الـعــمـومـيـة
اHـعـنـيــة اHـتـرشــحـW الـذين يـعــلن جنـاحـهـم في اخـتـبـارات
القـبـولs إلجـراء االختـبـارات الـشفـهـية فـي أجل ال يقل عن
عـشـرة ( 10) أيــام عـمـلs قـبل الــتــاريخ اHــقـرر إلجــراء هـذه

االختبارات.
اHـــــادة اHـــــادة 26 : حتـــــدد قـــــائـــــمـــــة الـــــنـــــجـــــاح الـــــنـــــهـــــائي في
اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات واالمــــتــــحــــانـــات
والــفـحـوص اHـهــنـيـةs حــسب درجـة االسـتــحـقـاقs في حـدود
Wاحلاصـل WـترشـحـHا Wمن بـ sفـتـوحةHالـيـة اHـنـاصب اHا
عـــــــلى مـــــــعـــــــدل عـــــــام يـــــــســــــاوي 10 من 20 عـــــــلـى األقلs دون

احلصول على عالمة إقصائيةs جلنة تتكون من : 
- الــسـلــطـة الــتي لـهــا صالحـيــة الـتــعـيــW أو الـســلـطـة

sرئيسا sالوصية أو °ثل إحداهما
sعضوا sمركز االمتحان sؤسسةHمسؤول ا -

- مصححW (2) لالختباراتs عضوين.

Wالـــنــاجــحــ WــتـــرشــحـــHــادة 27 : : حتـــــدد قــائـــمـــة اHــادة اHا
نــهـــائــيـــا فـي اHــســـابــقــات عـــلى أســـاس الــشــهـــاداتs حــسب
sـفـتـوحـةHـالـيـة اHـنـاصب اHفي حـدود ا sدرجــة االسـتـحـقـاق

جلنة تتكون من :
- الــسـلــطـة الــتي لـهــا صالحـيــة الـتــعـيــW أو الـســلـطـة

sرئيسا sالوصية أو °ثل إحداهما
- °ـــثل مـــنــتــخـب عن الــلـــجــنــة اإلداريـــة اHــتـــســاويــة
sعضوا sعنيةHاألعـضاء اخملـتـصة إزاء السـلك أو الـرتبة ا
- عـضو من جلنة االنـتقاء اHـنصوص علـيها في اHادة

18 أعاله.

اHــادة اHــادة 28 : : تــعــدّ جلـــان الــنــجــاح الـــنــهــائـي اHــنــصــوص
عــلــيـهــا فـي اHـواد 24 ( الــفــقـرة 3)  و 26 و 27 أعالهs قــوائم
احـــتــــيـــاطــــيـــة حـــسـب درجـــة االســــتـــحــــقـــاق لـــلــــتـــمــــكـــW من
sعلن تخلفهمHا Wالناجح Wاالستبدال احملتمل لـلمترشح
أو لــشــغل مـنــاصب أصــبــحت شــاغـرة بــصــفـة اســتــثـنــائــيـة
Wأو فـــحـــصـــ Wمـــســـابـــقــــتـــ Wـــمـــتــــدة بــــHخـالل الـــفــــتــــرة ا

.Wمهني
تـنــتـهي صالحـيـة الـقــوائم االحـتـيـاطـيـة تــلـقـائـيـا عـنـد
sـوالـيـةHـهـني لـلـسـنـة اHـسـابـقـة أو الـفـحص اHتـاريـخ فـتح ا
وعـــلى أقـــصى تـــقـــديـــر قـــبل تـــاريخ اخـــتـــتـــام هـــذه الـــســـنــة

اHالية.

Wادة 29 : : تـنشر السـلطة التي لـها صالحية الـتعيHادة اHا
بـــأي وســـيـــلــة مـالئـــمــةs قـــوائم الـــقـــبـــول و قـــوائم الـــنـــجــاح
النهـائي والقوائـم االحتيـاطية اHـنصـوص عليـها في اHواد

24  و 26 و 27 و28  أعاله.
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و تـبلّغ هذه الـقوائم إلى اHصـالح اHركزيـة أو احمللية
الــتـابــعـة لــلـســلـطــة اHـكــلـفــة بـالــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةs حـسب
احلــالـةs فـي أجل أقــصـاه ســبــعـة (7) أيـام عــملs ابــتـداء من

تاريخ توقيعها.

اHـادة اHـادة 30 : : يـعـW اHـتـرشحـون الـنـاجـحـون نـهـائـيا في
اHـســابــقــات أواالمـتــحــانـات أو الــفــحــوص اHـهــنــيــةs حـسب
احلـــالــةs إمـــا بــصــفـــة مــتـــربــصـــW وإمــا تـــتم تـــرقــيـــتــهم في

الرتبة األعلى أو يقبلون لاللتحاق بتكوين متخصص.
تـبـلّغ نـســخـة من قـرارات الـتـعــيـW أو الـتـرقـيـة إلى
اHــصــالح اHــركــزيــة أو احملــلــيــة الــتــابــعــة لــلــســلــطــة اHــكــلــفـة
بالوظيفـة العموميةs حسب احلالةs في أجل أقصاه عشرة

(10) أيام عملs ابتداء من تاريخ توقيعها.

31 :  : يـــــــجــب عــــــلى كــل مــــــتـــــــرشح نــــــاجـــح في اHـــــادةاHـــــادة  
مـســابـقـــة أو امـتــحــان أو فـحص مــهـنـيs أن يـكــون حتــت
sـعنيـة و يلـتحقHـؤسسـة أو اإلدارة العـمومـية اHتـصـرف ا
حـسب احلـالـةs �ـنـصب تـعــيـيـنه أو مـؤسـسـة الـتـكـوين في
أجل شـــهـــر واحـــد (1) ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلـــيــــغه مـــقـــرر

التعيW أو القبول في التكوين اHعني.
وبانقضـاء هذا األجلs يفقد اHترشح اHعني احلق في
االســــتـــــفــــادة من جنــــاحـه في اHــــســـــابــــقــــة أو االمــــتــــحــــان أو
الــفــحص اHــهــني ويــســتــبـــدل بــاHــتــرشح اHــدرج اســمه في

قائمة االحتياط حسب الترتيب.
ويـتم استبدال اHـترشح النـاجح اHعلن تخـلفه �قرر
من السـلطة التي لـها صالحيـة التعـيW. وتبـلغ نسخة من
هذا اHقرر إلى اHصالح التـابعة للسلطة اHـكلفة بالوظيفة
الـعـمـومـيـةs في أجل أقـصـاه عـشرة (10) أيام عـملs ابـتداء

من تاريخ توقيعه.

الفصل السادسالفصل السادس

الرقابة و تقييم اإلجراءات اHتعلقة بتنظيم اHسابقاتالرقابة و تقييم اإلجراءات اHتعلقة بتنظيم اHسابقات
واالمتحانات والفحوص اHهنية وإجرائهاواالمتحانات والفحوص اHهنية وإجرائها

اHـادة اHـادة 32 : : تــؤهل اHـصـالـح الـتـابــعـة لـلــسـلــطـة اHـكــلـفـة
بـالـوظيـفـة الـعـمـومـيـة إلجـراء أي حتـقـيق من خالل فـحـص
الــــوثــــائق و/أو في عــــW اHــــكــــانs لــــلــــتــــأكــــد من مــــطــــابــــقـــة
اإلجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــعـــمــلـــيــات الـــتـــوظــيف والـــتــرقـــيــة

للتنظيم اHعمول به.
و �ــكــنــهــا أن تــطــلب لــهــذا الــغــرضs االطالع عــلى أي
قـــرار أو وثــيـــقــة ثــبـــوتــيـــة تــتـــعــلـق بــتــنـــظــيـم اHــســـابــقــات
واالمـــتــحـــانـــات  والــفـــحـــوص اHــهـــنـــيــة وإجـــرائـــهــا و إعالن

نتائجها.

33 : �ــكن أن يــؤدي عــدم احــتــرام اHــؤســسـة أو اHـادة اHـادة 
اإلدارة الـعـمـوميـة اHـعـنـية أو اHـؤسـسـة الـعمـومـيـةs مـركز
االمـتـحــانs إلطـار تـنـظــيم و/أو إجـراءات فـتح اHــسـابـقـات
واالمـــتـــحـــانــــات والـــفـــحـــوص اHــــهـــنـــيـــة وإجــــرائـــهـــا وإعالن
نـــتـــائــــجـــهـــاs إلى إلـــغــــاء هـــذه اHـــســـابـــقــــات واالمـــتـــحـــانـــات

والفحوص اHهنية.

اHـادة اHـادة 34 : يـعـد بـاطال وعـد¬ األثـر كل قـرارتـعـيW أو
ترقيةs إذا تبW ما يأتي :

- عــــــدم وجــــــود مــــــنــــــصب مــــــالـي شــــــاغــــــر مــــــخــــــصص
sللتوظيف أو الترقية

sــعـلـن جنــاحه الــنـهــائيHا sــتــرشحHعــدم اســتــيــفــاء ا -
الـشــروط الـقــانـونــيـة األســاسـيــة اHـطــلـوبــة لـلـتــوظـيـف أو

الترقيـة في الرتبة اHراد شغلها.

اHــــــادة اHــــــادة 35 : : يــــــتــــــعـــــــW عــــــلى اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
العمـوميةs عـند اختتـام كل سنة مـاليةs إعداد حـصيلة عن
عـمـلــيـات الــتـوظـيف والــتـرقــيـة اHـنــجـزة بــعـنـوان الــسـنـة

اHالية اHعنية.
تــــرسل نــــســــخــــة من  هــــذه احلــــصــــيـــلــــة إلـى اHـــصــــالح
اHـركـزيــة أو احملـلـيــة الـتـابـعــة لـلـسـلــطـة اHـكــلـفـة بـالــوظـيـفـة
الــعــمــومـــيــــةs حـــسب احلـــالــةs في أجل ال يـــتــعــدى اخلــامس
sوفي كل األحـوال sــوالـيــةHعـشـر (15) مـارس مـن الـســنـة ا
Wقـــبـل فــتـح أي مـــســابــقـــة أو امـــتــحــان أو فــحـص مــهــنــيــ

بعنوان السنة اHالية اجلديدة. 

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 36 : : توضح كيفـيات تطبيق هذا اHرسومs عند
احلاجةs بتعليمة من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

sرسومHادة 37 : : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اHادة اHا
ال ســيــمــا اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم 95-293 اHــؤرخ في 5
جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة 1995
واHــتــعــلـق بــكــيــفــيــات تــنــظــيـم اHــســابــقــات واالمــتــحــانــات
واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات

العمومية.

38 :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســــمــــيّـــة  لـــلـــجـــــمـــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى




