مرسوم ررم ر632ر6202/رالصودرررتادرخ ر6202/00/20رتانظخ مسوخررالمررسةرالمطنخة لإلرارةر
مالصحدفة مالقضدءر

المدرة األملى :تعاد هيكلة المدرسةة الطنيية لددار التي أيشئت بمطجب القايطن رقم  142-66الصادر
بتاريخ  21يطليط  1966لتصةةةبد مدرسةةةة طنيية لددار طالقضةةةاا طالصةةة ا ة( ال قا المدرسةةةة )ط قا
أل كام هذا المرسطم.
المدرةر:6رالمدرسةةة مؤسةةسةةة يمطمية ذات ناب إداري تتمت بالشةةيصةةية القايطيية طباالسةةتق ا المالي .
طيطجد مقرها ي يطاكشطن.
المدرسة مؤسسة تعليم ياا طمهيي ،تيض لطصاية الطزير المكلف بالطظيفة العمطمية .
الفصل األمل :مأممرخدت المررسة
المدرة تتمثا مأمطريات المدرسة ي ضمان:
 التكطين التمهيدي طالتكطين المسةةةةةتمر طتأهيا األنر المصةةةةةيفين ي أسةةةةةالطظيفة العمطمية تمهيدا إلكسابهم اليبر طاإلدار العامة؛

الفئة أ من

 التكطين التمهيدي طالتكطين المستمر طتأهيا قضا اليظام القضائي؛ التكطين التمهيدي طالتكطين المستمر طتأهيا الص فيين طيبراا االتصاا؛ اليهطض بثقا ة الصالد العام طأي قيات المر ق العام؛ تنطير الب طث التنبيقيةة ي مجاالت اإلدار العمطمية طالقضةةةةةةةاا طتقديم المسةةةةةةةايدطالمشطر لددارات طالدرطس طالم اكم؛
 تنطير الب طث طتقديم المسةةةةةايد طالمشةةةةةطر ي مجاالت العلطم اإلدارية طالقضةةةةةائيةطاالتصاا؛
 -اإلسهام ي تيفيذ اإلص

ات لعصرية اإلدار طالقضاا؛

 أي مهمة أيرى ي مجاا التكطين أط الب ث تسيدها إليها ال كطمة.يمكن أن يسةةيد إل المدرسةةة التكطين طالتأهيا المهيي لن ب ططك ا البلدان األجيبية ط قا للشةةرطن التي
تيص يليها االتفاقيات المبرمة بين مطريتاييا ط كطمات البلدان المعيية.
يمكيها كذل ضةةةةمان التكطين طالتأهيا المهيي مقابا أجر لعماا مؤسةةةةسةةةةات يمطمية أط ياصةةةةة طتط ير
اليبرات ي مجاا ايتصاصها.
الفصل الثدني :الانظخ راإلراري للمررسة

المدرة  4:تدار المدرسةةة الطنيية لددار طالقضةةاا طالص ة ا ة من نرف هيئة مداطلة ينلق يليها اسةةم
"مجلس اإلدار "ييض ة أل كام المرسةةطم رقم  119-90الصةةادر بتاريخ  19أغسةةنس  1990الم دد
لتشكيلة طتيظيم طسير هيئات المداطلة ي المؤسسات العمطمية طالمعدا.
المدرة  5:يضم مجلس اإلدار طهط هيئة التداطا ي المدرسة:
 رئيسا، ممث ين طزار العدا، ممث ين طزار الشؤطن اليارجية طالتعاطن؛ ممث ين طزار الدايلية ممث ين طزار المالية، ممث ين الطزار المكلفة باالقتصاد، ممث ين الطزار المكلفة بالتعليم العالي، ممث ين الطزار المكلفة باالتصاا، ممث ين الطزار المكلفة بالشغا، ممث ين الطزار المكلفة بالطظيفة العمطمية؛ ممث ين الطزار المكلفة بال مركزية؛ ممثلين ) (2ين هيئة التدريس؛ ممث ين ن ب المدرسة، ممث ين قدماا ن ب المدرسة.،يمكن لمجلس اإلدار أن يديط ل ضةةةةطر جلسةةةةات أي شةةةةيص يرى أن رأي طكفاات أط صةةةةفت تفيد ي
مياقشة اليقان المدرجة ي جدطا األيماا.
المدرةر:2ريعين رئيس طأيضةةاا مجلس اإلدار بمرسةةطم صةةادر ين مجلس الطزراا لمد ث ث سةةيطات
قابلة للتجديد .غير أي إذا قد العضةةةط ،ي ا مد ايتداب  ،الصةةةفة التي يين من أجلها ،يتم اسةةةتبدال ط قا
ليفس الشرطن طللمد المتبقية من الطكالة.
يتقاض رئيس طأيضاا مجلس اإلدار ب كم طظائفهم ي طات طامتيازات ط قا لليظم المعمطا بها.

المدر  :7تيان بمجلس اإلدار كا ة السةةةلنات الضةةةرطرية لتطجي طد

طمراقبة أيشةةةنة المدرسةةةة نبقا

لألمر القايطيي رقم  90-09الصةةادر بتاريخ  4إبريا  1990المتضةةمن اليظام األسةةاسةةي للمؤسةةسةةات
العمطمية طالشةركات ذات الرسةاميا العمطمية طي قات هذ الكيايات م الدطلة .طيسةهر يل سةن سير
المؤسسة.
ط ي هذا اإلنار ،يتداطا المجلس طا المطاضي التالية:
 برامج العما السيطي طمتعدد السيطات،الميزايية التقديرية،التقرير السيطي لمفطض ال سابات،التيظيم الهرمي ،اليظام األساسي للعماا ،يظام األجطر ،دليا اإلجرااات،برامج التكطين طالب ث،االتفاقيات التي تربن المؤسسة بغيرها من المؤسسات طالهيئات،اليظام الدايلي للمدرسة،تعريفة اليدمات طاأليماا،-الهبات طالطصايا.

.

المدرة  8:يجتم مجلس اإلدار ث ث مرات يل األقا ي دطرات يادية بديط من رئيس طيجتم كلما
ديت الضرطر بديط من الرئيس أط بنلب أغلبية األيضاا.
ال يجطز أن يتداطا مجلس اإلدار بشةكا صة يد بدطن ضطر أغلبية األيضاا .طيتيذ المجلس قرارات
طيعتمد آراا باألغلبية البسةينة لأليضةاا ال اضةرين .ط ي الة تساطي األصطات يكطن صطت الرئيس
راج ا.
تسةةةةةيد سةةةةةكرتارية مجلس اإلدار للمدير العام .طتطق م اضةةةةةر االجتما من نرف الرئيس طاثيين من
األيضاا يعييان لهذا الغرض ي بداية الدطر .طتقيد الم اضر ي سجا ياص.

المدرة  9:ألجا مراقبة طمتابعة المداطالت ،يعين مجلس اإلدار من بين أيضةةةةائ لجية تسةةةةيير تضةةةةم
أربعة أيضاا يكطن الرئيس طا دا ميهم.
تجتم لجية التسيير مر كا شهرين طكلما ديت الضرطر .
لمدرة  10:تيشةةأ لدى مجلس إدار المدرسةةة هيئة اسةةتشةةارية ينلق يليها اسةةم" المجلس العلمي "الذي
يتألف من شيصيات مستقلة معرط ة بكفااتها ي مجاالت تديا المدرسة.
يكلف المجلس العلمي بإبداا رأي طا المسةةائا التي ي يلها إلي مجلس اإلدار  ،طيسةةتشةةار طجطبا طا
البرامج طاأليشنة التكطييية للمدرسة طأ ضا السبا طالطسائا لم امتها م أهداف المؤسسة.
المدرة  11:تمارس الطصةةةةاية سةةةةلناتها ي مجاا الترييص طالمصةةةةادقة طالتعليق أط اإللغاا باليسةةةةبة
لمداطالت مجلس اإلدار طا:
ينة العما طييد االقتضاا البريامج التعاقدي،بريامج االستثمار،ينة التمطيا،الميزايية التقديرية،السلف ،الضمايات طالقرطض،اإلتاطات،التقرير السيطي طال سابات،يظام األجطر.تمارس الطصاية سلنة اإلبداا ط قا للشرطن المبيية ي الماد  20من األمر القايطيي رقم  90-09يما
يتعلق بالقيطد ي مطازية الديطن مست قة األداا طاأليباا التي يجب ت ملها.
طلهذا الغرض ،ت اا م اضةةةةةر اجتمايات مجلس اإلدار إل سةةةةةلنة الطصةةةةةاية ي أجا ثمايية أيام بعد
الدطر .ما لم يتم االيتراض يليها ي ظرف يمسة يشر يطما ،تكطن قرارات مجلس اإلدار يا ذ .
المدرة  12:تتألف الهيئة التيفيذية للمدرسة من المدير العام بمسايد مدير يام مسايد.
يعين المدير العام طالمدير العام المسةةةةايد بمرسةةةةطم صةةةةادر ين مجلس الطزراا بياا يل اقترا الطزير
المكلف بالطظيفة العمطمية .طيتم إيهاا طظائفهما ط ق يفس الشرطن.

ر

المدرة  13:تسةيد إل المدير العام كا ة السةلنات الضةرطرية لضمان تيظيم طسير طإدار المدرسة ط قا
لمأمطريت طمرايا للسلنة المعترف بها لمجلس اإلدار بمطجب هذا المرسطم.
طيعهد إلي بتنبيق القطايين طبتيفيذ قرارات مجلس اإلدار .طيمثا المدير العام المدرسة أمام الغير طيطق
باسةةةةةةمها جمي االتفاقيات ذات الع قة بأهدا ها ،طيمثلها لدى القضةةةةةةاا طيتاب تيفيذ جمي األ كام طيأمر
بالمصادرات.
يعد المدير العام برامج العما السةةيطي طمتعدد السةةيطات طالميزايية التقديرية ط سةةاب التشةةغيا ط صةةيلة
يهاية السية المالية.
المدرة  14:من أجا تيفيذ مهام  ،يمارس المدير العام السةةةةلنة الهرمية طالتأديبية يل مجمط العماا؛
طهط الذي يعين طيفصةةا العماا ط قا للتيظيم الهرمي طلألشةةكاا طالشةةرطن التي ي ددها اليظام األسةةاسةةي
للعماا .طيمكي تفطيض التطقي يل جزا من المستيدات اإلدارية أط كلها ،إل العماا التابعين ل .
ي الة غياب المدير العام أط صطا ماي  ،ييطب ين المدير العام ي طظائف المدير العام المسايد .
المدير العام هط اآلمر بصرف الميزايية طيسهر يل

سن تيفيذها ،كما يسير أصطا المؤسسة.

المدرة  15:تسايد المدير العام ي طظائف  ،إدار تتألف من:
مستشارين؛يلية المطارد المعلطماتية؛إدارات ياملة؛مركز الب طث طالدراسات اإلدارية طالتطثيق.المدرة  16:يكلف المسةةةةةةتشةةةةةةارطن ،ت ت سةةةةةةلنة المدير العام ،بإيداد الدراسةةةةةةات طمذكرات ب رائهم
طاقترا اتهم بشةةةةةأن الملفات المسةةةةةيد إليهم من نرف المدير العام .طيمكن أن تسةةةةةيد إليهم مهام دائمة أط
ياصة.
يدد المسةةةةتشةةةةارين ث ثة (3).طيعييطن بمقرر صةةةةادر ين الطزير المكلف بالطظيفة العمطمية بياا يل
اقترا المدير العام للمدرسة.
الموودرة  17:تكلف يليةةة المطارد المعلطمةةاتيةةة ،ت ةةت سةةةةةةةلنةةة المةةدير العةةام ،ببرمجةةة طتيفيةةذ تةةدريس
المعلطماتية طتنطير تقييات التكطين ين بعد ي المؤسسة .طتدار اليلية من نرف ميسق برتبة مدير.
المدرة  18:اإلدارات العاملة ي المدرسة هي :
 اإلدار اإلدارية طالمالية؛-إدار البرمجة طجطد التدريس طالتعاطن؛

إدار التكطين التمهيدي طالتدريبات ط المسابقات؛إدار التكطين المستمر طت سين اليبر .المدرة  19:تتمثا مهام اإلدار اإلدارية طالمالية ي اآلتي:
 التيظيم المادي الجتمايات مجلس اإلدار أط غيرها من االجتمايات ذات الناب اإلداري يالمدرسة؛
تسيير الشؤطن اإلدارية طالمالية؛تسيير العماا؛إثبات ص ة طثائق طيظم المدرسة؛مس طثائق المدرسة.يمكن أن يتم تفطيض المدير اإلداري طالمالي من نرف المدير العام للمدرسةةةة لتطقي جمي المسةةةتيدات
اإلدارية أط جزا ميها.
يعين المةةدير اإلداري طالمةةالي بمقرر من الطزير المكلف بةةالطظيفةةة العمطميةةة بةةاقترا
للمدرسة.

المةةدير العةةام

المدرةر:62رتتمثا مهام إدار البرمجة طجطد التدريس طالتعاطن يما يلي:
 إيداد برامج يما المدرسة طالمتابعة طالتقييم؛ العما يل تنطير جطد التدريس؛ متابعة التعاطن بين المدرسة طالمؤسسات الطنيية طاألجيبية طإيجاز البرامج ذات الع قة .يعين مدير البرمجة طجطد بمقرر من الطزير المكلف بالطظيفة العمطمية باقترا المدير العام للمدرسة.
المودرة  21:تتمثةا مهةام إدار التكطين التمهيةدي طالتةدريبةات طالمسةةةةةةةابقةات ي تيفيذ برامج التكطين
التمهيدي.
طيل هذا األساس يعهد إليها بـ:
 إيداد طتيظيم مسابقات ديطا المدرسة؛ تيظيم دراسة طتدريبات ن ب ميتلف أقسام التكطين التمهيدي؛ السهر يل تيفيذ برامج التكطين ط قا لألهداف التربطية الم دد لكا يشان تكطييي؛ ال رص يل تنبيق اليظم المتعلقة بمراقبة الت صيا العلمي طايتقاا الن ب إل الصف األيل ؛ -تيسيق يشانات المجالس التربطية.

تةدار إدار التكطين التمهيةدي طالتةدريبةات طالمسةةةةةةةابقةات من قبا مدير يعين بمقرر من الطزير المكلف
بالطظيفة العمطمية باقترا المدير العام للمدرسة.
المدرة  22:تكلف إدار التكطين المسةةتمر طت سةةين اليبر بتيفيذ سةةياسةةات إياد تأهيا طت سةةين يبر
طك ا الدطلة طالمجمطيات الم لية طغيرها من اإلدارات العمطمية طالياصة.
طيل هذا األساس يعهد إليها بـ:
 تيظيم دطرات إياد التأهيا طت سين اليبر ؛ القيام بصفة دطرية بيشنات كشف طت ليا طتقييم ال اجة إل التكطين يماا اإلدارات العمطمية؛ تصةةميم طتينين طتعميم ط دات التدريب بصةةفة دائمة أط يرضةةية ل سةةتجابة ال تياجات تكطينيماا اإلدارات العمطمية؛
 تقديم المسايد طالمشطر لددارات طالمؤسسات التي ترغب ي ذل .تدار إدار التكطين المسةةةةةتمر طت سةةةةةين اليبر من قبا مدير يعين بمقرر من الطزير المكلف بالطظيفة
العمطمية باقترا المدير العام للمدرسة.
المدرة  23:يكلف مركز الب طث طالدراسات اإلدارية طالتطثيق ي المدرسة بما يلي:
 القيام ل ساب اإلدار أط الغير بأيماا طالدراسات أط اليبرات؛ إيداد الطثائق المرجعية طملفات األيماا التنبيقية طاأليماا التربطية األيرى التي من شةةايها أنتسايد الن ب ي دراستهم؛
 إدار مكتبة المدرسة طالسهر يل يصرية م تطياتها من الطثائق؛ إيداد طيشر ديامات التعليم التي من شايها أن تسايد الن ب ي دراستهم؛ اإلسةةةةهام ي تشةةةةجي طضةةةةمان يشةةةةر األيماا ذات الناب العلمي ي مجاالت العلطم اإلداريةطالقضائية طاالتصاا؛
 تط ير بي معلطمات طا الطثائق طالمؤلفات المتعلقة باإلدار العامة طالتسيير طيلطم المعلطماتية؛ تيظيم يدطات طلقااات طأيام دراسية تتياطا اإلدار العامة طالقضاا طالص ا ة؛ يشر جمي المعلطمات المتعلقة بالعلطم اإلدارية طالقضائية طاالتصاا.يدار مركز الب طث طالدراسات اإلدارية طالتطثيق من قبا مدير يعين بمقرر من الطزير المكلف بالطظيفة
العمطمية باقترا المدير العام للمدرسة.
الفصل الثدلث :النظد راإلراريرمالمدلي مالمحدستيرللمررسة
المدرة  24:ييضةةة يماا المدرسةةةة أل كام القايطن رقم  09-93الصةةةادر بتاريخ  18يياير 1993
المتضمن اليظام العام للمطظفين ططك ا الدطلة .طيتألف العماا من :

 أساتذ التعليم العالي التابعين للمدرسة؛ أساتذ الجامعة الذين هم ي الة استيدا لدى المدرسة؛ المطظفين السامين الذين هم ي الة استيدا لدى المدرسة؛ المطظفطن أط المتعاقدطن ي المدرسة؛ مدرسطن يعملطن بصطر مؤقتة؛ ييد االقتضاا ،العماا التابعين للتعاطن الفيي.غير أن المدير العام للمدرسةةةة يمكي  ،ايتمادا يل الماد  5من األمر القايطيي رقم  90-09الصةةةادر
بتاريخ  4إبريا ، 1990أن يكتتب ييد االقتضةةةاا طبصةةةطر اسةةةتثيائية طبمطجب تعاقد سةةةب القايطن
الياص ،مدرسين دائمين بطاق أستاذين ك د أيل لكا ر من رط التدريس.
المدرة  25:ييض األساتذ التابعطن للتعاطن الفيي التفاقيات التعاطن المعمطا بها.
المدرة  26:يعاما األسةةةاتذ الذين يعملطن بصةةةفة دائمة أط مؤقتة طهم غير ميتمين لسةةةل التعليم العالي
الذين يدرسةةطن ي المدرسةةة ،معاملة إ دى الرتب الميصةةطص يليها ي اليظام األسةةاسةةي للتعليم العالي
بياا يل قرار يصدر ين المدير العام للمدرسة طمرايا لمؤهلهم الجامعي طللطظائف التي يقطمطن بها.
المدرة  :67يتم تطضةةةةةيد تيظيم المدرسةةةةةة طإكمال بمطجب التيظيم الهرمي ط قا لما يتفق يلي مجلس
اإلدار .
المدرة  28:تتط ر المدرسة يل المطارد التالية:
أ-ر ممارر عدرخة
 إيايات الميزايية العامة للدطلة طالمجمطيات الم لية، يطاتج اليدمات المقدمة،ب-ررممارر اساثندئخة:
 أمطاا الديم؛ يطاتج السلف؛ هبات ططصايا؛ -أي مطارد أيرى يرضية.

المدرة  29:تتألف اليفقات العادية للمدرسة من األيباا الضرطرية لسير المدرسة طياصة:

 .1يفقات التسيير طميها :
 أجطر العمةةاا الةةدائمين طالت ميةةذ المطظفين طاألسةةةةةةةاتةةذ العةةاملين بصةةةةةةةفةةة مؤقتةةةطالم اضرين،...
 أيباا التشغيا بما يها صياية المبايي طالسيارات، مصاريف الدراسات طاليبرات، مصاريف المعدات العلمية طالمعلطماتية طالتربطية، سداد الديطن.يمكن أن تشما اليفقات االستثيائية بطج ياص اقتياا معدات التجهيز.
المدرة  30:يتم إيداد الميزايية التقديرية للمدرسةةةة من نرف المدير العام ثم ت اا إل مجلس اإلدار .
بعد المصادقة ،تر إل سلنة الطصاية للمصادقة ،قبا ث ثين يطما من بداية السية المالية المعيية.
المدرة  31:تبدأ السية المالية طالم اسبية للمدرسة ي اتد يياير طتيتهي ي  31دجمبر.
المدرة  32:تمسة م اسبة المدرسة سب قطايد طأشكاا الم اسبة الطنيية ،من قبا م اسب يمطمي
يعيي طزير المالية بمقرر .
المدرة  33:تيض صفقات المدرسة لمدطية الصفقات العمطمية.
المدرة ر :34يعين طزير المالية مفطض سةةةابات تتمثا مأمطريت ي تدقيق الد اتر طالصةةةيدطظ ط ا ظة
المدرسةةةة طمراقبة ايتظام طيزاهة يمليات الجرد طالمطازيات طال سةةةابات ،طيسةةةتدي مفطض ال سةةةابات
ل ضطر اجتمايات مجلس اإلدار الرامية إل يتم طايتماد ال سابات.
طلهذا الغرض ،يجب تسةليم الجرد ط سةابات كا سية مالية إل المفطض قبا اجتما مجلس اإلدار الذي
ييصص لهذ المستيدات الم اسبية طييعقد ي أجا ث ثة أشهر بعد ايتهاا السية المالية.
المدرة  35:يعد مفطض ال سابات تقريرا يتياطا المأمطرية التي أسيدت إلي طيشير ،ييد االقتضاا ،إل
االيت الت طاأليناا المسجلة .طي اا هذا التقرير إل مجلس اإلدار .
ت دد أتعاب مفطض ال سابات من نرف مجلس اإلدار ط قا لليصطص المعمطا بها.
الفصل الراتع :راراتخر اناقدلخةرمخادمخة
المدرة  36:ي ا تر ايتقالية يتم إيهاؤها بمرسةةةةطم ،تسةةةةتمر المدرسةةةةة ي ضةةةةمان التكطين التمهيدي
للعماا من السةةةةلكين ب ط ط قا أل كام المرسةةةةطم رقم  052-82الصةةةةادر بتاريخ  07مايط 1982
القاضي بإياد تيظيم المدرسة الطنيية لددار .

غير أن مقتضةةةيات الماد  29من القايطن رقم  09-93الصةةةادر بتاريخ  18يياير  1993المتضةةةمن
اليظام العام للمطظفين ططك ا الدطلة سةةةتظا معمطال بها باليسةةةبة للمؤه ت المنلطبة لليفاذ إل األسةةة
التابعة للفئتين المذكطرتين.
المدرة ر:37رباسةةةةةتثياا ما ييالف مقتضةةةةةيات هذا المرسةةةةةطم ،يبق يظام التكطين التمهيدي أط المسةةةةةتمر
بالمدرسةةة ياضةةعا أل كام المرسةةطم رقم  052-82الصةةادر بتاريخ  07مايط  1982القاضةةي بإياد
تيظيم المدرسة الطنيية لددار .
المدرةر:30رتلغ كا ة التدابير المغاير لمقتضةةيات هذا المرسةةطم ،طياصةةة تدابير المرسةةطم رقم052-
82الصادر بتاريخ  07مايط  1982القاضي بإياد تيظيم المدرسة الطنيية لددار .
المدرةر :39تسةتكما مقتضةيات هذا المرسةطم ييد االقتضةاا بمقرر يصدر ين الطزير المكلف بالطظيفة
العمطمية.

المدرة  40:يكلف طزير الطظيفة العمطمية طالشةةةغا طيصةةةرية اإلدار  ،ططزير العدا ،ططزير المالية،
ططزير االتصةةاا طالع قات م البرلمان ،كا يما يعيي  ،بتيفيذ هذا المرسةةطم الذي سةةييشةةةر ي الجريد
الرسمية للجمهطرية اإلس مية المطريتايية.

