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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوين
القسم السابع
نفقات مختلفة

٠3 – 37

اﳌديرية العامة للمحاسبة – نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للمحاسبة.....

٤.٠٠٠.٠٠٠

مجموع القسم السابع

٤.٠٠٠.٠٠٠

مجموع العنوان الثالث

6.٠٠٠.٠٠٠

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷّول

6.٠٠٠.٠٠٠

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
12 – 3٤

اﳌديريات اﳉهوية للخزينة – اﻷدوات واﻷثاث...........................................

1٠.٠٠٠.٠٠٠

مجموع القسم الرابع

1٠.٠٠٠.٠٠٠

مجموع العنوان الثالث

1٠.٠٠٠.٠٠٠

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

1٠.٠٠٠.٠٠٠

مجموع الفرع الثاني

16.٠٠٠.٠٠٠

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة................................................................

١6.000.000

مرسوم تنفيذي رقم  ١62–١٨مؤرخ ﰲ  2٩رمضان عام

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  59-75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان

 ١٤3٩اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  ،20١٨يحدد شروط

عام  1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون

إنشاء اﳌؤسسـة اﳋاصة ل ـ ـلـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن أو الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم

التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌهني وفتحها ومراقبتها.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  ٤-99و1٤3
)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-88اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى
الثانية عام  1٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  1988واﳌتعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  156-66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام

– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

 1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

اﳌعدل واﳌتمم،

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58-75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠7-95اﳌؤرخ ﰲ  23شعبان عام

عـ ـ ـام  1395اﳌوافـ ـ ـق  26سبـ ـت ـم ـب ـر سن ـة  1975واﳌتضمن

 1٤15اﳌوافق  25يناير سنة  1995واﳌتعلق بالتأمينات،

القانون اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌعدل واﳌتمم،

 3شوال عام  ١٤3٩هـ
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– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠1اﳌؤرخ ﰲ أول جمادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  282-16اﳌؤرخ

الثانية عام  1٤22اﳌوافق  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق

ﰲ  2صفر عام  1٤38اﳌوافق  2نوفمبر سنة  2٠16الذي

بتطوير اﻻستثمار ،اﳌعدل واﳌتمم،

يحدد نظام التكوين اﳌهني اﻷوﱄ والشهادات اﳌتوجة له،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  163-17اﳌؤرخ

الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق

ﰲ  18شعبان عام  1٤38اﳌوافق  15مايو سنة  2٠17الذي

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،

يحدد القانون اﻷساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-٠8اﳌؤرخ ﰲ  16صفر

اﳌهنيﲔ عن بعد،

عام  1٤29اﳌوافق  23فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  212-17اﳌؤرخ

التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،ﻻ سيما اﳌادة 15

ﰲ  26شوال عام  1٤38اﳌوافق  2٠يوليو سنة  2٠17الذي

منه،

ي ـح ـدد ك ـي ـف ـي ـات إح ـداث الشه ـادات اﳌت ـوجـة ﻷطـوار الـتـعـلـيـم
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع

اﻷول عـ ـ ـ ـام  1٤33اﳌوافـ ـق  21ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠12واﳌتعلق
بالوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  36-76اﳌؤرخ ﰲ  2٠صفر
عام  1396اﳌوافق  2٠فبراير سنة  1976واﳌتعلق باﳊماية
م ـ ـ ـ ـ ـن أخـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـار اﳊريـ ـ ـ ـ ـق والـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـزع ﰲ اﳌؤسسات اﳋاصة
باستقبال اﳉمهور،

اﳌهني،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا للمادة  15من القانون رقم
 ٠7-٠8اﳌؤرخ ﰲ 16صفر عام  1٤29اﳌوافق  23فبراير سنة
 2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد شروط
إنشاء اﳌؤسسة اﳋاصة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـك ـ ـوي ـ ـن أو ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ـم اﳌهـ ـني
وفتحها ومراقبتها.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-17اﳌؤرخ ﰲ

الفصل اﻷول

 23ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـ ـق  15غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17

أحكام عامة

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-17اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : 2اﳌؤسسة اﳋاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني

 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17

التي ت ـدعى ﰲ ص ـلب الن ـص “مؤسس ـة خاصة” ،ه ـي مؤسـسة

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

يؤسس ـها شخ ـص طبي ـعي أو معنـوي خاضع للقانون اﳋاص

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤19-٠1اﳌؤرخ
ﰲ  5شوال عام  1٤22اﳌوافق  2٠ديسمبر سنة  2٠٠1الذي
يحدد شروط إحداث اﳌؤسسات اﳋاصة للتكوين اﳌهني
وفتحها ومراقبتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  87-٠3اﳌؤرخ ﰲ
 3٠ذي اﳊجة عام  1٤23اﳌوافق  3مارس سنة  2٠٠3الذي
يحدد صﻼحيات وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  98-1٤اﳌؤرخ ﰲ
 2جمادى اﻷوﱃ عام  1٤35اﳌوافق  ٤مارس سنة  2٠1٤الذي
يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ
الوﻻية وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  111-15اﳌؤرخ
ﰲ  1٤رجب عام  1٤36اﳌوافق  3مايو سنة  2٠15الذي يحدد
كيفيات القيد والتعديل والشطب ﰲ السجل التجاري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  23٤-15اﳌؤرخ
ﰲ  1٤ذي القعدة عام  1٤36اﳌوافق  29غشت سنة  2٠15الذي
يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة
اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري،

قصد ت ـ ـق ـ ـدﱘ تـ ـكـ ـويـ ـن مـ ـهـ ـني أوﱄ ﰲ الـ ـنـ ـمـ ـط اﳊضوري أو
تكوين متواصل أو تعليم مهني ﲟقابل يهدف إﱃ اكتساب
تأهيل مهني أو الرفع منه حسب الشعب اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌدونة الوطنية لشعب وتخصصات التكوين اﳌهني أو
ال ـف ـروع اﳌه ـن ـي ـة اﶈددة ﰲ دل ـي ـل ف ـروع ال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـني،
وي ـث ـبت ط ـاق ـة است ـي ـع ـاب ب ـي ـداغ ـوجـيـة قـدرهـا عشرون )(2٠
منصب تكوين أو ثﻼثون ) (3٠منصبا ﰲ التعليم اﳌهني،
عﲆ اﻷقل.
يجب أن يمتثل كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم
بصفة منتظمة تكوينا مهنيا يجمع عشرة ) (1٠أشخاص
عﲆ اﻷقل ،ﻷحكام هذا اﳌرسوم قصد فتح مؤسسة خاصة.
يستثنى من مجال تطبيق هذا اﳌرسوم التكوين ذو
الطابع الديني.
اﳌاّدة  : 3ﲤثل اﳌؤسسة اﳋاصة أحد مكونات اﳌنظومة
ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـت ـك ـويـن والـتـعـلـيـم اﳌهـنـيﲔ .وتشارك ﰲ وضع
السياسة الوطنية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ حّيز التنفيذ،

وﲢق ـ ـي ـ ـق أهـ ـدافـ ـهـ ـا ،وتساهـ ـم ﰲ اﳉهـ ـد الـ ـوطـ ـني لـ ـتـ ـطـ ـويـ ـر
وترقية التكوين اﳌهني اﻷوﱄ واﳌتواصل.
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اﳌاّدة  : ٤يمكن اﳌؤسسة اﳋاصة أن تنشئ ملحقة أو
عدة ملحقات ﰲ أمكنة متجاورة أو متباعدة ،بإقليم الوﻻية

ﻻ يكون قد تعرض ﻹجراء تأديبي لسلوك مخالف
–أ ّ
ﻷخﻼق الوسط التربوي،

التي توجد فيها هذه اﳌؤسسة.
تخضع اﳌلحقة إﱃ نفس الشروط البيداغوجية ونفس

9

ﻻ يكون محل سحب اﻻعتماد ﰲ أجل سنتﲔ )(2
–أ ّ
ابتداء من تاريخ سحب اﻻعتماد .

الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـام ال ـ ـق ـ ـان ـ ـوني واﳉب ـ ـائي ال ـ ـذي ت ـ ـخضع ل ـ ـه اﳌؤسسة

عندما يكون اﳌؤسس شخصا معنويا :

اﻷصلية.

يجب أن يتوفر للمؤسس ،عﲆ اﳋصوص ما يأتي :

اﳌاّدة  : 5نشاط اﳌؤسسة اﳋاصة نشاط مقﲍ ﰲ مفهوم

– ذمة مالية،

التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

– طاقة استيعاب،

اﳌاّدة  : 6يجب أن تستجيب دورات التكوين اﳌهني

– وكيل مفوض بالتوقيع.

أو التعليم اﳌهني اﳌضمونة من قبل اﳌؤسسات اﳋاصة
واﳌتوجة بالشهادات طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،للمقاييس

كما يمكن أن يكون اﳌؤسس مديرا للمؤسسة اﳋاصة

البيداغوجية اﳌطبقة عﲆ اﳌؤسسات العمومية اﳌوضوعة

إذا ت ـ ـوف ـ ـرت ف ـ ـي ـ ـه الشروط اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ اﳌادة 17

ﲢت وصاية الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

أدناه.

الفصل الثاني
شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة
القسم اﻷول
شروط إنشاء مؤسسة خاصة
اﳌاّدة  : ٧يخض ـع إنشـاء اﳌؤسسة اﳋاصة إﱃ اعتماد
يمنح ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ ،بناء عﲆ اقتراح اللجنة الوﻻئية لدراسة طلبات
اﻻعتماد ﻹنشاء مؤسسة خاصة التي تدعى ﰲ صلب النص

اﳌاّدة  : ١0تكلف اللجنة الوﻻئية بدراسة طلب اﻻعتماد
اﳌودع مـ ـن قـ ـبـ ـل اﳌؤسس ،وإبـ ـداء رأيـ ـهـ ـا لـ ـل ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
اﳌاّدة  : ١١يرأس اللجنة الوﻻئية اﳌدير الوﻻئي للتكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ ،وتتشكل من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهـم :
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتربية أو ﳑثله،

“اللجنة الوﻻئية” ،واﳌنشأة لدى كل مديرية وﻻئية للتكوين

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالصحة أو ﳑثله،

والتعليم اﳌهنيﲔ.

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتشغيل أو ﳑثله،

اﳌاّدة  : ٨يج ـب أن ي ـودع ط ـل ـب اﻻعـتـمـاد من ق ـبل
اﳌؤسس ،لـ ـدى اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـوﻻئـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم
اﳌهنيﲔ مقر وجود اﳌؤسسة اﳋاصة ،مرفقا ﲟلف تقني
يتم تكوينه طبقا لدفتر الشروط ﻹنشاء مؤسسة خاصة.
يحدد دفتر الشروط ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ .
اﳌاّدة  : ٩يج ـب أن يس ـت ـوﰲ اﳌ ـؤس ـس لـ ـك ـل طل ـ ـب
اعتماد ،الشروط اﻵتية :
عندما يكون اﳌؤسس شخصا طبيعيا :
– أن يكون عمره خمسا وعشرين ) (25سنة ،عﲆ اﻷقل،

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالثقافة أو ﳑثله،
– اﳌدي ـ ـر ال ـ ـوﻻئي اﳌك ـ ـل ـ ـف ب ـ ـالشبـ ـاب والـ ـريـ ـاضة أو
ﳑثله،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالفﻼحة أو ﳑثله،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالسياحة أو ﳑثله،
 اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتنظيم واﻹدارة العامة أوﳑثله،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالضرائب أو ﳑثله،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتجارة أو ﳑثله،
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالعمران والسكن أو ﳑثله،
– اﳌديرالوﻻئي اﳌكلف باﳊماية اﳌدنية أو ﳑثله،

– أن يحمل اﳉنسية اﳉزائرية،

– ﳑثل عن غرفة اﳊرف والصناعة التقليدية بالوﻻية،

– أن يتمتع بحقوقه اﳌدنية،

– ﳑثل عن مفتشية العمل بالوﻻية،

ﻻ يكون قد تعرض لعقوبة نتيجة جناية أو جنحة
–أ ّ

– مدير مؤسسة عمومية للتكوين اﳌهني أو التعليم

مخالفة ﳊسن السلوك،

اﳌهني ،حسب اﳊالة،
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– مدير مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني
يعﲔ من قبل نظرائه.

تبّل ـغ اﳌديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ
اﳌعنية قرار اﻻعتماد إﱃ اﳌؤسس.

يمكن أن تستعﲔ اللجنة الوﻻئية بأي شخص نظرا

اﳌاّدة  : ١6يرتبط فتح اﳌؤسسة اﳋاصة ،بعد حصولها

لكفاءاته ،ﻻستشارته ﰲ اﳌسائل اﳌدرجة ﰲ جدول أعمالها.

عﲆ اﻻعتماد ،بترخيص فتح يسلمه اﳌدير الوﻻئي للتكوين

تتوﱃ أمانة اللجنة الوﻻئية مصالح اﳌديرية الوﻻئية

والتعليم اﳌهنيﲔ ،ويعد عﲆ أساس الشرطﲔ اﳌسبقﲔ

للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
تعد اللجنة الوﻻئية نظامها الداخﲇ وتصادق عليه.
اﳌاّدة  : ١2يعـّي ـن أعضاء اللجنة الوﻻئية ﲟوجب قرار

من الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،بناء عﲆ

اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها ﳌدة ثﻼث
) (3سنوات قابلة للتجديد.

اﻵتيﲔ :
– تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـدﱘ مؤسس اﳌؤسسة اﳋاصة ،إثـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـات ـ ـ ـا عﲆ
تسج ـ ـي ـ ـل ـ ـه ﰲ السج ـ ـل الـ ـتـ ـجـ ـاري ﲢت رمـ ـز ﳑارسة نشاط
التكوين اﳌهني اﳊصري عنوانه " مؤسسة خاصة للتكوين
اﳌهني"،
– تقرير اﳌصالح التقنية اﳌؤهلة التابعة للمديرية

وﰲ حالة انقطاع عهدة أحد اﻷعضاء ،يتم استخﻼفه

ال ـوﻻئ ـي ـة لـلـتـكـويـن والـتـعـلـيـم اﳌهـنـيﲔ اﳌعـد تـبـعـا ﳌراقـبـة

حسب اﻷشكـ ـال نـ ـفسهـ ـا ،ويـ ـخـ ـلـ ـفـ ـه الـ ـعضو اﳉديـ ـد إﱃ غـ ـاي ـة

مسبقة ﲤت ﰲ عﲔ اﳌكان تستند إﱃ الشروط اﶈددة ﰲ

انقضاء العهدة.

دفتر الشروط اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  8أعﻼه .

اﳌاّدة  : ١3يخ ـول ك ـل إي ـداع ﳌ ـل ـف اﻻعـتـم ـاد اﳌـك ـون
واﳌتحقق منه من قبل اﳌصلحة اﳌؤهلة للمديرية الوﻻئية

مـ ـذكـ ـرة م ـع ـّل ـل ـة إﱃ اﳌؤسس م ـن اﳌدي ـر ال ـوﻻئي ل ـل ـت ـك ـوي ـن

للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،اﳊق ﰲ اﳊصول عﲆ وصل

والتعليم اﳌهنيﲔ ،بعد ثمانية ) (8أيام ،عﲆ اﻷكثر ،من تاريخ

إيداع يسلم لطالبه من قبل أمانة اللجنة الوﻻئية.
اﳌاّدة  : ١٤تدرس اللجنة الوﻻئية طلب اﻻعتماد ﰲ أجل
أقصاه ثﻼثة ) (3أشهر ،يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ إصدار
وصل اﻹيداع.

وﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـدم احـ ـتـ ـرام بـ ـنـ ـود دفـ ـتـ ـر الشروط ،تـ ـرسل

إجراء اﳌراقبة اﳌسبقة قصد اﻻمتثال لدفتر الشروط ف ـي
ﻻ يتجاوز شهرين ).(2
أجل يحدد بصفة مشتركة عﲆ أ ّ
ي ـ ـل ـ ـغ ـ ـى ق ـ ـرار اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـاد م ـ ـن ط ـ ـرف ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـلـ ـف
بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ عند انقضاء هذا اﻷجل ،عﲆ

وﰲ ح ـ ـال ـ ـة ع ـ ـدم ال ـ ـرد ﰲ اﻷج ـ ـل اﶈدد ،ي ـ ـمـ ـكـ ـن طـ ـالب
اﻻعتماد أن يتقدم بشكوى إﱃ الوزير اﳌكلف بالتكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ.
القسم الثاني
فتح مؤسسة خاصة
اﳌاّدة  : ١5يجب أن يبّيـن قرار اﻻعتماد اﳌرفق بدفتر

الشروط ما يأتي :

— اسم ولقب مؤسس اﳌؤسسة اﳋاصة،
— اسم ولقب مدير اﳌؤسسة،
— تسمية اﳌؤسسة،
— عنوان اﳌؤسسة،
— تاريخ الفتح اﳌتوّق ـع،
— عنوان كل ملحقة من اﳌلحقات ،إن وجدت،
— طاقات استيعاب اﳌؤسسة،
— تخصصات التكوين اﳌضمونة من قبل اﳌؤسسة
وكذا مستويات التأهيل اﳌستهدفة ﰲ كل اختصاص من
هذه اﻻختصاصات،
— أنماط التكوين.

أساس تقرير تقدمه اللجنة الوﻻئية ﰲ حالة عدم احترام
اﳌؤسس بنود دفتر الشروط .
الفصل الثالث
سير ومراقبة اﳌؤسسة اﳋاصة والتقييم
البيداغوجي للتكوين
القسم اﻷول
سير اﳌؤسسة اﳋاصة
اﳌاّدة  : ١٧توضع اﳌؤسسة اﳋاصة ﲢت اﻹدارة الفعلية
والدائمة ﳌدير مكلف بالنشاطات اﻹدارية والبيداغوجية
يعّي ـن من قبل اﳌؤسس ،ويجب أن تتوفر فيه الشروط
اﻵتية :
– أن يكون جزائري اﳉنسية،
– أن يتمتع بحقوقه اﳌدنية،
– أن يثبت ما يأتي :
ما شهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معادلة،
٭إ ّ

ويثبت خبرة مهنية ﻻ تقل عن خمس ) (5سنوات ﰲ اﳌجاﻻت
اﳌرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية،
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اﳌاّدة  : 2٤ﻻ يم ـكن اﳌ ـؤس ـسة اﳋـاصـة إبرام مشاريع

ما خبرة مهنية قدرها خمس ) (5سنوات ،عﲆ
٭ وإ ّ
اﻷق ـل بصف ـة م ـدي ـر مؤسسة ع ـم ـوم ـي ـة لـلـتـكـويـن أو الـتـعـلـيـم

ﻻ بعد الترخيص
تعاون مع الهيئات واﳌؤسسات اﻷجنبية إ ّ

اﳌهنيﲔ تابعة لوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

اﳌسبق من الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

ﻻ يكون قد تعرض لعقوبة بسبب جناية أو جنحة
–أ ّ
مخالفة ﳊسن السلوك،

الذي يعرض مشروع اﻻتفاق عﲆ الوزير اﳌكلف بالشؤون

ﻻ يكون قد تعرض ﻹجراء تأديبي بسبب سلوك
– أ ّ
مخالف ﻷخﻼق الوسط التربوي،
– أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية
ﳌمارسة وظيفة مدير.
كما يمكن أن يكون اﳌدير مؤسسا للمؤسسة اﳋاصة
إذا توفرت فيه الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  9أعﻼه.

اﳋارجية.
اﳌاّدة  : 25تل ـزم اﳌ ـؤس ـسة اﳋ ـاص ـة ب ـإرس ـال تق ـري ـر
سداسي عـ ـ ـن نشاطـ ـ ـات اﳌؤسسة إﱃ اﳌديـ ـ ـريـ ـ ـة الـ ـ ـوﻻئـ ـ ـي ـ ـة
للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ اﳌعنية.
وترسل حصيلة التقارير اﳌذكورة أعﻼه ،إﱃ الوزير
اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ من قبل اﳌدير الوﻻئي
للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ بالوﻻية اﳌعنية.
القسم الثاني

اﳌاّدة  : ١٨يلزم مدير اﳌؤسسة اﳋاصة بإعداد نظامها
الداخﲇ .ويتم تعليق هذا النظام الداخﲇ ﰲ داخل اﳌؤسسة،

مراقبة اﳌؤسسة اﳋاصة والتقييم البيداغوجي

ويجب تسليم نسخة منه لكل متربص أو تلميذ.
ويـ ـ ـتـ ـ ـم إعـ ـ ـﻼم الـ ـ ـوصي ب ـ ـال ـ ـن ـ ـظ ـ ـام ال ـ ـداخﲇ ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمتربصﲔ والتﻼميذ الذين لم يبلغوا السن القانونية بكل
وسيلة إعﻼم واتصال.
اﳌاّدة  : ١٩يلزم مؤسس اﳌؤسسة اﳋاصة باكتتاب
كـ ـل ضمـ ـان لـ ـتـ ـغـ ـطـ ـيـ ـة اﳌسؤولـ ـيـ ـة اﳌدنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـمست ـخ ـدمﲔ
واﳌتربصﲔ والتﻼميذ طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.
اﳌاّدة  : 20يجب أن تبّلغ اﳌؤسسات اﳋاصة باﻷسعار
التي تطبقها عﲆ متربصي التكوين اﳌهني وعﲆ تﻼميذ
التعليم اﳌهني ،إﱃ علم اﳉمهور كتابيا وعن طريق التعليق
وبكل وسيلة إعﻼم واتصال.
اﳌاّدة  : 2١يجب عﲆ اﳌؤسس أن يعلم اﳌديرية
الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ حالة استبدال مدير
اﳌؤسسة اﳋاصة ،ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرا واحدا ).(1

للتكوين
اﳌاّدة  : 26تخ ـضع اﳌ ـؤس ـسة اﳋ ـاص ـة إﱃ اﳌ ـراق ـب ـة
وال ـت ـف ـت ـيش ال ـت ـق ـني والـبـيـداغـوجي لـلـتـكـويـن اﳌتـوفـر وكـذا
لتقييم وتقدير شروط سير التكوين والتعليم من قبل سلك
اﳌف ـتشﲔ اﳌؤه ـلﲔ ل ـق ـط ـاع ال ـت ـك ـوي ـن وال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـن ـيﲔ
واﳌصال ـح اﳌؤهـلـة بـاﳌديـريـة الـوﻻئـيـة لـلـتـكـويـن والـتـعـلـيـم
اﳌهنيﲔ وكذا اﳌصالح التابعة لﻺدارة اﳌركزية.
يمكن أن يكون التفتيش مشتركا مع القطاع اﳌعني
حسب مجال نشاط اﳌؤسسة.
ﲢدد ك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات ال ـ ـت ـ ـفـ ـتـ ـيش الـ ـتـ ـقـ ـني والـ ـبـ ـيـ ـداغـ ـوجي
واﳌراقبة الدورية والدائمة للمؤسسة اﳋاصة وكذا تقييم
وتقدير شروط سير التكوين والتعليم ،ﲟوجب قرار من
الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
اﳌاّدة  : 2٧يلزم متربصو وتﻼميذ اﳌؤسسات اﳋاصة

وﰲ حالة شغور منصب اﳌدير ،يتم استخﻼفه مؤقتا

باﳌشاركة ﰲ امتحانات نهاية التكوين اﳌنظمة من قبل

بعضو من سلك أساتذة اﳌؤسسة اﳋاصة اﳌعنية يعينه

اﳌؤسسات العمومية للتكوين اﳌهني أو التعليم اﳌهني

اﳌؤسس لفترة ﻻ تتعدى ثﻼثة ) (3أشهر.

لنيل شهادة .

اﳌاّدة  : 22يجب أن يحمل اﳋتم وكذا التأشير الداخﲇ

ﲢدد شروط وكيفيات اﳌشاركة ﰲ امتحانات نهاية

واﳋارجي لﻺشارات اﻹشهارية للمؤسسة اﳋاصة العبارة

الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن ،ﲟوجب قـ ـرار مـ ـن الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـالـ ـتـ ـك ـوي ـن

الوحيدة اﻵتية " :مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم اﳌهني

والتعليم اﳌهنيﲔ.

م ـع ـت ـم ـدة م ـن ط ـرف وزارة ال ـت ـك ـويـن والـتـعـلـيـم اﳌهـنـيﲔ ثـم
ت ـل ـي ـه ـا تسم ـي ـت ـه ـا ورق ـم وت ـاري ـخ ال ـق ـرار ال ـوزاري ل ـﻼع ـتـمـاد
والشعب اﳌهنية اﳌتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها".
اﳌاّدة  : 23ﻻ يمكن اﳌؤسسة اﳋاصة استعمال نفس

الفصل الرابع
كيفيات الطعن
القسم اﻷول

ال ـتسم ـي ـات اﳌخصصة ل ـل ـمؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن

كيفيات الطعن بعد رفض طلب اﻻعتماد

ﻻ تتضمن
للتكوين أو التعليم اﳌهني اﳌوجودة .كما يجب أ ّ

اﳌاّدة  : 2٨يجب أن يكون كل رفض لطلب اﻻعتماد
من اللجنة الوﻻئية معّل ـﻼ ويبّل ـغ إﱃ طالبه كتابيا.

والتعليم اﳌهنيﲔ ،وﻻ تلك اﳌخصصـة للمؤسسات اﳋاصة
مراج ـع وتسميات دولية وأجنبية .
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وﻻ تتم إعادة دراسة اﳌلف بناء عﲆ عريضة يقدمها
الطالب بعد ثﻼثﲔ ) (3٠يوما  ،عﲆ اﻷكثر من تاريخ الرفض
إﻻ بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة الوﻻئية.

 3شوال عام  ١٤3٩هـ
 ١٧يونيو سنة  20١٨م

ي ـ ـتـ ـم الـ ـتصريـ ـح بسحب اﻻعـ ـتـ ـمـ ـاد مـ ـن طـ ـرف الـ ـوزيـ ـر
اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
اﳌاّدة  : 33يمكن اﳌؤسس الذي سحب منه اﻻعتماد

ﻻ يتجاوز أجل إعادة دراسة ملف
اﳌاّدة  : 2٩يجب أ ّ
اﻻعتماد من قبل اللجنة الوﻻئية ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ،ابتداء من

بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ )(3٠

تاريخ إيداع العريضة.

يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغه بسحب قرار اﻻعتماد.

ونتج عنه غلق مؤسسته أن يقدم طعنا لدى الوزير اﳌكلف

وﰲ حـ ـالـ ـة الـ ـرفض بـ ـع ـد إع ـادة دراسة م ـل ـف اﻻع ـت ـم ـاد،

يفصل الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

يمكن أن يقدم اﳌلتمس طعنا لدى الوزير اﳌكلف بالتكوين

بصف ـة ن ـه ـائ ـي ـة ﰲ ال ـط ـع ـن ﰲ أج ـل ﻻ ي ـت ـج ـاوز شه ـري ـن)،(2

والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ أجل شهر ) (1ابتداء من تاريخ التبليغ

ابتداء من تاريخ استﻼمه ،عﲆ أساس تقرير تقدمه اللجنة

بالرفض.

اﳋاصة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  3٠أعﻼه.

اﳌاّدة  : 30يفصل الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم

وﰲ ه ـذه اﳊال ـة ،ت ـت ـك ـفـل اﳌديـريـة الـوﻻئـيـة لـلـتـكـويـن

اﳌهنيﲔ بصفة نهائية ﰲ الطعن ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرين

والتعليم اﳌهنيﲔ بتكوين اﳌتربصﲔ أو التﻼميذ إﱃ نهاية

) (2ابتداء من تاريخ استﻼم الطعن ،عﲆ أساس تقرير تقدمه

مسار تكوينهم.

صبة لدراسة الطعون.
اللجنة اﳋاصة اﳌن ّ

الفصل اﳋامس

ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء اللجنة اﳋاصة اﳌذكورة

أحكام مختلفة

أعﻼه ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ.

القسم اﻷول
اﳌساعدة التقنية والبيداغوجية

القسم الثاني
سحب اﻻعتماد وكيفيات الطعن
اﳌاّدة  : 3١يسحب قرار اﻻعتماد الذي ينتج عنه غلق
اﳌؤسسة اﳋاصة ،وذلك دون اﳌساس بحقوق اﳌتربصﲔ
أو الـ ـتـ ـﻼمـ ـيـ ـذ ﰲ طـ ـور الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن الـ ـتي يـ ـطـ ـالـ ـبـ ـون ب ـه ـا إزاء
اﳌؤسسة ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– غلق اﳌؤسسة اﳋاصة ووقف نشاطاتها ﲟبادرة من
مؤسسها لفترة تساوي ،عﲆ اﻷقل ،سنة واحدة )،(1
– ﲢويـ ـ ـل أو تـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ـر غ ـ ـي ـ ـر شرعي ،كﲇ أو ج ـ ـزئي،
للنشاطات التي منح من أجلها اﻻعتماد،
– عـ ـ ـدم احـ ـ ـتـ ـ ـرام الشروط اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذا
اﳌرسوم وك ـ ـذا دفـ ـتـ ـر الشروط بـ ـعـ ـد اﳊصول عﲆ اﻻعـ ـتـ ـمـ ـاد
والترخيص بفتح اﳌؤسسة اﳋاصة،
– نشر م ـع ـل ـوم ـات ي ـم ـك ـن ـه ـا تضل ـي ـل اﳉم ـه ـور طـالب
التكوين حول النظام الداخﲇ وطبيعة التكوين اﳌضمون

اﳌاّدة  : 3٤تستفيد اﳌؤسسة اﳋاصة مساعدة تقنية
وبيداغوجية من اﳌؤسسات العمومية للتكوين والتعليم
اﳌهني ،تتعلق عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– وضع برامج التكوين اﳌعمول بها ﰲ اﳌؤسسات
العمومية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﲢت تصرفها،
– التزويد ﲟخططات التجهيزات التقنية والبيداغوجية
الـ ـتي تسمـ ـح بـ ـاق ـت ـن ـاء ال ـت ـج ـه ـي ـزات اﳌك ـي ـف ـة م ـع ال ـت ـك ـوي ـن
اﳌعني،
– التكوين التكميﲇ التقني والبيداغوجي للمكونﲔ
وكذا ﲢسﲔ مستواهم وﲡديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات تنفيذ هذه اﻷحكام متضمنة
ﰲ اﻻتفاقية التي يجب عﲆ كل مؤسسة خاصة إبرامها مع
مؤسسة ع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن وال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـنـيﲔ تـعـّيـ ـنـهـا

اﳌديرية الوﻻئية للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
القسم الثاني

ومدته وكذا تتويجه،

حقوق اﳌتربصﲔ والتﻼميذ

– عدم احترام اﳌؤسسة اﳋاصة أحكام هذا اﳌرسوم ﰲ
إطار اﻷجل اﶈدد ﰲ اﳌادة  ٤1أدناه،

اﳌاّدة  : 35تلزم اﳌؤسسة اﳋاصة بإبرام عقد تكوين

– كل إخﻼل باﻻلتزامات الناﲡة عن اﻷحكام التشريعية

أو تعليم مهني مع اﳌتربص أو التلميذ أو ولّي ـه الشرعي
يرفق نموذجه بدفتر الشروط.

اﳌاّدة  : 32يسحب قرار اﻻعتماد ﰲ اﳊاﻻت اﳌذكورة

يحدد عقد التكوين أو التعليم اﳌهني حقوق والتزامات

والتنظيمية.
ﰲ اﳌادة  31أعﻼه ،وذلك بعد إبداء اللجنة الوﻻئية رأيها.

كﻼ الطرفﲔ.

 3شوال عام  ١٤3٩هـ
 ١٧يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 36
اﳉريدة الرسم ّ

يجب أن يبﲔ هذا العقد عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– م ـك ـان وم ـدة وت ـاري ـخ ان ـط ـﻼق ال ـت ـك ـوي ـن أو ال ـت ـع ـلـيـم
اﳌهني،
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للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ التي لم تبلغ قبل تاريخ نشر
هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الرسمية.
اﳌاّدة  : ٤١ﲤنح اﳌؤسسات اﳋاصة للتكوين اﳌهني

– مست ـوى ال ـتأه ـي ـل اﳌست ـه ـدف وت ـتـويج الـتـكـويـن أو
التعليم اﳌهني،
– مسار التكوين أو التعليم اﳌهني وحجمه الساعي
اﻹجـ ـمـ ـاﱄ واﳊجـ ـم الساعي لـ ـكـ ـل تـ ـع ـل ـي ـم ن ـظ ـري وت ـط ـب ـي ـقي
واﳊجم الساعي للتربص التطبيقي،
– كلفة التكوين أو التعليم وكيفيات الدفع،
– اكتتاب تأمﲔ حادث لصالح اﳌتربص أو التلميذ،
– احترام النظام الداخﲇ من قبل أطراف العقد.
يجب أن يتضمن العقد بندا ينص عﲆ طرق الطعن ﰲ
حالة عدم احترام اﻻلتزامات التي تقع عﲆ عاتق أحد الطرفﲔ
ﰲ العقد.
اﳌاّدة  : 36يجب أن تكون تواريخ الدخول والعطل
اﳌدرسية للمتربصﲔ وتﻼميذ اﳌؤسسات اﳋاصة ،فيما
يخص التكوين اﻷوﱄ ،مطابقة للرزنامة اﶈددة من قبل
الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
اﳌاّدة  : 3٧يمنح التكوين أو التعليم اﳌهني اﳌقدم ﰲ
اﳌؤسسات اﳋاصة اﳊق للمتربصﲔ والتﻼميذ ﰲ شهادة
تكوين أو تعليم.

التي ﲤارس نشاطها عند تاريخ إصدار هذا اﳌرسوم ،أجل
سنة واحدة من أجل مطابقتها مع اﻷحكام اﳉديدة اﶈددة
ﰲ هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤2تعتبر اﳌؤسسة اﳋاصة التي تستمر ﰲ
ﳑارسة نشاطها ﰲ أجل يتجاوز اﻷجل اﶈدد ﰲ اﳌادة ٤1
أعﻼه مع عدم مطابقتها مع أحكام هذا اﳌرسوم ،ﰲ وضعية
ﳑارسة نشاط غ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـر شرعي ،وت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـرض لسحب قـ ـ ـ ـرار
اعتمادها تطبيقا للمادة  32أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٤3يلغى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤19-٠1اﳌؤرخ
ﰲ  5شوال عام  1٤22اﳌوافق  2٠ديسمبر سنة  2٠٠1الذي
يحدد شروط إحداث اﳌؤسسات اﳋاصة للتكوين اﳌهني
وفتحها ومراقبتها.
غ ـي ـر أّن ال ـنصوص اﳌت ـخ ـذة ل ـت ـط ـب ـي ـق ـه تـبـقـى ساريـة
اﳌفعول إﱃ غاية صدور النصوص التطبيقية اﳉديدة لهذا
اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤٤ينـش ـر ه ـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  29رمضان عام  1٤39اﳌوافق 1٤
يونيو سنة .2٠18
أحمد أويحيى

اﳌاّدة  : 3٨يج ـب أن يـبـّل ـغ اﳌت ـربص ـون أو الت ـﻼمـيذ أو

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أولياؤهم الشرعيون بكل إغﻼق للمؤسسة اﳋاصة يقرر
بإرادة مؤسسها ،قبل شهرين ) ،(2عﲆ اﻷقل ،من نهاية سنة
التكوين اﳉارية.

مرسوم تنفيذي رقـم  ١63–١٨مؤرخ ﰲ  2٩رمضان عام
 ١٤3٩اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إلغاء

غير أنه ،ﰲ حالة القوة القاهرة ،وإذا كان ﻻبد من

اﳌرسوم التنـفيذي رقـم  303–0٨اﳌـؤّرخ فـي 2٧
رمضـان عـام  ١٤2٩اﳌـوافـق 2٧سبـتمبر سن ـة 200٨

توقيف نشاط اﳌؤسسة أثناء سنة التكوين ،يتع ـّي ـن عﲆ
اﳌؤسس أن يخطر بذلك فورا اﳌديرية الوﻻئية للتكوين

ال ـذي يح ـدد صﻼحيات وك ـذا قـواعد تنـظي ـم سلطة

والتعليم اﳌهنيﲔ حيث مقر اﳌؤسسة اﳋاصة التي تضمن

ضبط اﳋدمات العمومية للمياه وعملها.

تكوين اﳌتربصﲔ والتﻼميذ إﱃ نهاية مسار التكوين.
القسم الثالث
العقوبات
اﳌاّدة  : 3٩تتعرض كل مؤسسة خاصة تستمر ﰲ
ﳑارسة نشاط الـ ـتـ ـك ـوي ـن اﳌه ـني أو ال ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـني ،ب ـع ـد
سحب قرار اعتمادها ،إﱃ عقوبات جزائية طبقا للتشريع
اﳌعمول به.

––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌوارد اﳌائية،
– وبنـ ـ ـ ـ ـاء عﲆ الدسـ ـ ـتور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤ -99و1٤3
) الفقرة  ( 2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-17اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  15غشت سنة 2٠17

الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : ٤0تخـضـع ﻷحـكـ ـام هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ملـفـ ـات طـلـب
اﻻعتماد اﳌودع ـة ل ـل ـدراسة ل ـدى مصال ـح اﳌدي ـري ـة ال ـوﻻئ ـيـة

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-17اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

