
العدد العدد 42
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 29  شعبان عام  شعبان عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 31  يوليو سنة  يوليو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

آراءآراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

رأي رقم 01/ر. م د/ 11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432  اJوافق  6 يوليو سنة q2011 يـتعلق zراقبـة مطابقة الـقانون العضوي
الذي يحدّد تنظيم احملكمة العليا وعملها واختصاصاتهاq للدستور.......................................................................

قوان2قوان2
قانـون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعـبان عام 1432  اJوافق 26 يـولـيو سـنة q2011 يحـدد تنـظيم احملـكمـة العـليـا وعمـلها
واختصاصاتها.............................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11 - 256 مـؤرّخ في 28 شــعـبــان عـام 1432 اJـوافـق 30 يـولــيـو ســنـة q2011 يـتــضـمن الــقـانــون األسـاسي
اخلــاص باJوظفX اJنتمX لألســالك اخلاصــة باإلدارة اJكلفــة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية..................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 257 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عام 1432 اJــوافق 30 يـولـيـو سـنة q2011 يـؤسـس الـنــظــام الـتـعويـضـي
للموظفX اJنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحة.............................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 258 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عام 1432 اJــوافق 30 يـولـيـو سـنة q2011 يـؤسـس الـنــظــام الـتـعويـضـي
للموظفX اJنتمـX لألسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية.............................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11 - 259 مـؤرخ في 28 شــعـبــان عـام 1432 اJــوافق 30 يـولــيـو ســنـة q2011 يـؤسس الـنــظـام الـتــعـويـضي
للمـوظـفـX اJنـتــمX لألســـالك اخلاصــة باإلدارة اJـكــلفـة بالصناعة وترقية االستثمارات...................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 11 - 260 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عـام 1432 اJــوافق 30 يــولـيـو سـنـة q2011 يـؤسس الــنــظـام الــتـعـويـضي
للموظفـX اJنتمــX لـألسـالك اخلـاصـة باإلدارة اJكلـفـة بالبـريـد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...........................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
Xعـام Xيتـضـمّــنـان إنهـاء مـهـام أميـنـ q2011 ـوافق  23  يـونـيـو سـنـةJمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 21 رجب عـام 1432 ا
.....................................................................................................................................................Xلواليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونـيو سنـة q2011 يتضمّـن إنـهـاء مهـام رئيس ديوان والي واليـة
بجاية........................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يـونـيو سـنـة q2011 يتـضـمّـن إنهــاء مـهـام مـديـر اإلدارة احمللـية في
والية البويرة..............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونيو سنـة q2011 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات.
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونيو سنـة q2011 يتضمّـن إنهـاء مهـام قـاض...........................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونـيو سنـة q2011 يـتضمّــن إنهـاء مـهـام مديـر قـطـاعـات التـربـية
والتكــوين والبحث العــلمي في اJديرية العامّة للميزانية بوزارة اJاليّة...........................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يـونـيـو سـنـة q2011 يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـفتـش بـوزارة اJوارد
اJائية........................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يـونــيـو ســنــة q2011 يـتــضـمّـن إنــهــاء مـهـــام مـديــر الـري في واليـة
خنشلة.......................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يـونـيو سـنـة q2011 يـتضـمّـنـان إنهـاء مهـام بوزارة الـفالحة
والتنمية الريفية........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يـونـيو سـنـة q2011 يـتـضمّـن إنـهــاء مهــام مديـر اJـصالح الـفالحـية
في والية تيزي وزو.....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونيو سنـة q2011 يتضمّـن إنهــاء مهـام محافظ الغابات في والية
بومرداس...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يــونــيــو ســنــة q2011 يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهـــام نـائـب مـديــر بـوزارة
التّجـارة.....................................................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونـيو سنـة q2011 يـتضمّـنان إنهـاء مهام مديرين لـلتعمير
.....................................................................................................................................Xوالبناء في واليت
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 21 رجـب عــام 1432 اJـــوافق  23  يـــونــيـــو ســنـــة q2011 يــتـــضــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــريـن لــلـــسّــكن
................................................................................................................Xوالتجهيزات العمومية في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يـونــيـو ســنــة q2011 يــتـضــمّـن إنـهـــاء مـهـــام اJـديـر الــعـامّ لــلـمــعـهـد
الوطني لإلنتاج والتنمية الصّناعية..............................................................................................................
Xعـامـ Xأمــيـنــ Xيـتــضـمّـــنـان تـعــيـ q2011 ـوافق  23  يــونــيــو ســنــةJمــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 21 رجب عـام 1432 ا
.....................................................................................................................................................Xلواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يـونـيو سـنـة q2011 يـتضـمّـن تعـيX مـدير اإلدارة احملـليـة في والية
سكيكدة......................................................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يــونـيـو سـنــة q2011 يـتـضـمّــنـان تـعـيـX رؤسـاء دوائـر في
الواليات.....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يـونـيـو سـنـة q2011 يـتضـمّــنـان تـعـيـX مـديـرين لـلـري في
......................................................................................................................................................Xواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يـونـيـو سـنـة q2011 يـتـضـمّـن التّـعـيـX بـوزارة الـفالحة والـتـنـمـية
الريفية......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونيو سنـة q2011 يتضمّـن تعيX مدير التّجارة في والية بشـار.
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يـونـيـو سـنـة q2011 يــتـضـمّـن تـعـيـX مـديـر الـتـعـمـيـر والـبـنـاء في
والية جيجـل...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 رجب عـام 1432 اJـوافق  23  يــونــيــو ســنــة q2011 يـتــضــمّـن تــعـيــX مـفــتش بــوزارة الــصّـنــاعـة
واJؤسسات الصّغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 اJوافق  23  يونيو سنـة q2011 يتضمّـن تعيX رئيس ديوان وزير االتصال....

.قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1432  اJوافق 30 مايو سنة q2011 يتضمن تفـويض اإلمضاء إلى نائب مدير الواليات
اJتحدة األمريكية........................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 اJوافق 13  يونـيو سنة q2011 يـحدد كيـفيات تـطبيق اJادة 62 من قانون
اJالية التكميلي لسنة 2010 اJتعلقة باإلتاوة اJنشأة لفائدة الغرف الفالحية.........................................................
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آراءآراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

رأي رقم رأي رقم 01/ر. م د//ر. م د/ 11 مــــؤرخ فيمــــؤرخ في 4 شـــعــــبـــان عـــام  شـــعــــبـــان عـــام 1432 
اJــــوافق اJــــوافق  6 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة q2011 يــــتــــعـــلـق zــــراقــــبـــةq يــــتــــعـــلـق zــــراقــــبـــة
مـــطـــابــقـــة الـــقــانـــون الـــعــضـــوي الـــذي يـــحــدمـــطـــابــقـــة الـــقــانـــون الـــعــضـــوي الـــذي يـــحــدّد تـــنـــظــيمد تـــنـــظــيم

احملكمة العليا وعملها واختصاصاتهاq للدستور.احملكمة العليا وعملها واختصاصاتهاq للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة اجملــــلس
الــــدســـتــــوريq طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اJـــادة 165 (الــــفــــقـــرة 2) من
الــدســتـورq بــالــرسـالــة اJــؤرخـة في 16 يــونـيــو ســنـة 2011
اJـسجَّلـة باألمـانة الـعامة لـلمـجلس الـدستـوري بتاريخ 19
يـــونــيــو ســنــة 2011 حتت رقم 51 قــصــد مــراقـــبــة مــطــابــقــة
الــقــانــون الـــعــضــوي الــذي يــحــد�د تــنــظــيـم احملــكــمــة الــعــلــيــا

qللدستور  qوعملها واختصاصاتها
- و بـــــنـــــاء عـــــلـى الـــــدســـــتــــــورq ال ســـــيـــــمـــــا اJـــــواد 119
(الـــــفــــقـــــرتــــان األولى و3) و120 (الــــفـــــقــــرات األولى و2 و3)
و123 (الـفــقـرتـان 2 و3) و125 (الــفـقـرة 2) و126 و138 و152
(الــفــقــرتــان األولى و3) و153 و163 (الــفــقــرة األولى) و165

q(الفقرة 2) و167 (الفقرة األولى) منه
- وzـقـتــضى الـنــظـام اJـؤرَّخ في 25 ربـيع األول عـام
 1421 اJــوافق 28 يـــونــيــو ســنــة 2000 احملـــد�د لــقــواعــد عــمل

qتمَّمJعدَّل واJا qاجمللس الدستوري
qقررJو بعد االستماع إلى العضو ا -

في الشكل :في الشكل :

- اعـتـبارا أن الـقـانـون الـعـضوي الـذي يـحـد�د تـنـظيم
qمـوضوع اإلخـطار qاحملـكمـة العـلـيا وعـملـها واخـتصـاصاتـها
أودع مــــشـــروعـه الـــوزيــــر األول مـــكــــتب اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
الـوطـنيq بـعــد أخـذ رأي مـجـلس الـدولــةq وفـقـا لـلـمـادة 119

q(الفقرة 3) من الدستور
qواعتـبارا أن الـقانـون العـضوي مـوضوع اإلخـطار -
اJـعروض على اجمللس الـدستوريq قصـد مراقبة مـطابقته
لــلـــدســتــورq كـــان مــشـــروعه مــوضــوع مـــنــاقـــشــة من طــرف
اجملــلس الــشـــعــبي الــوطــنـي ومــجــلس األمـــةq وحــصل وفــقــا
للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستـورq على مصادقة اجمللس
الشـعبي الـوطنيq في جلـسته اJـنعقـدة بتاريخ 21 جمادى
الــثــانــيــة عـام 1432 اJــوافق 24 مــايــو ســنــة 2011 ومــجــلس
األمــة فـي جــلـــســـته اJـــنــعـــقـــدة بـــتــاريخ 13 رجب عــام 1432

اJوافق  15 يونيو سنة  2011 خالل دورة البرJان العادية
اJـــفـــتـــوحـــة بـــتـــاريخ 27 ربـــيع األول عـــام  1432 اJــوافق 2 

q2011 مارس سنة
- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الدسـتوري Jراقبـة مطابـقة القانـون العضـوي الذي يحدد
qتنـظيم احملـكـمة الـعلـيا و عـمـلهـا واختـصاصـاتـها لـلدسـتور

جاء وفقا ألحكام اJادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.

في اJوضوع :في اJوضوع :
- أوال : فـــيــــمـــا يـــخـص عـــنـــوان الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي- أوال : فـــيــــمـــا يـــخـص عـــنـــوان الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي
مــــوضـــوع اإلخــــطـــار واJــــادة األولى مــــنه مــــأخـــوذتــــX مـــعـــامــــوضـــوع اإلخــــطـــار واJــــادة األولى مــــنه مــــأخـــوذتــــX مـــعـــا

الحتادهما في العلة :الحتادهما في العلة :
- اعتـبارا أن اJادة 153 من الدسـتور تنصّ على أنه
يــحـدد قــانــون عـضــوي تــنـظــيم احملــكــمـة الــعــلـيــاq و مــجـلس
الــدولــةq و مـــحــكــمــة الــتــنــازعq و عــمــلـــهم واخــتــصــاصــاتــهم

qاألخرى
 - واعـتـبـارا أن عـنـوان الـقـانـون الـعـضـويq مـوضوع
اإلخـطــارq واJـادة األولـى مـنه q جــاءا فـيــمــا يـتــعـلق بــكـلــمـة

qفردJفي صيغة ا q"االختصاص"
- واعـتـبــارا بـالـنـتـيــجـةq أن ذلك يُـعــدُّ ســهـوا يـتـعـيّن
تداركه بـجعل عنـوان القـانون العـضوي موضـوع اإلخطار
واJادة األولى منه مطابقX لنص اJادة 153 من الدستور

qأعاله
- ثـانـيـا : فـيـمـا يـخص تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضوي- ثـانـيـا : فـيـمـا يـخص تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضوي

موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :
1 - فـــيـــمـــا يــخـص - فـــيـــمـــا يــخـصّ عــدم االســـتـــنـــاد إلى اJــادة عــدم االســـتـــنـــاد إلى اJــادة 120 منمن

الدستور :الدستور :
- اعـــتــــبـــارا أن اJـــؤس�ـس الـــدســـتــــوري حـــدَّد في هـــذه
اJـادة إجــراءات مــنــاقـشــة مــشـاريع الــقــوانـX و اJــصــادقـة

qانJعليها من قبل غرفتي البر
- واعــتــبـــارا أن هــذه اJــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا

qللقانون العضوي موضوع اإلخطار
- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةq أن عــدم إدراج اJـشـر�ع هـذه
اJــــادة ضــــمن تــــأشــــيــــرات الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضــــوع

qتداركه Xيعدُّ سهوا يتع qاإلخطار
2 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة 125

(الفقرة (الفقرة 2) من الدستور :) من الدستور :
- اعـتــبـارا أن الــقـانــون الـعــضـوي مــوضـوع اإلخــطـار

qأحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم
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- واعـتــبــارا أن اJـادة 125 (الــفـقـرة 2) من الــدسـتـور
تــــنصّ عـــــلى أنه يـــــنــــدرج تــــطــــبـــــيق الــــقـــــوانــــX في اجملــــال

qالتنظيمي الذي يعود للوزير األول
- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةq أن عــدم إدراج اJـشـرع هـذه
اJــــادة ضــــمن تــــأشــــيــــرات الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضــــوع

اإلخطارq يُعدُّ سهوا يتعيَّن تداركه.

- ثـــالـــثـــا : فــــيـــمـــا يـــخص- ثـــالـــثـــا : فــــيـــمـــا يـــخصّ مــــواد الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي مــــواد الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - فــــيـــمــــا يــــخصّ اJـــادة 2 من الـــقــــانـــون الــــعـــضـــوي
موضوع اإلخطار و احملرَّرة كاآلتي :

- " يُحدَّدُ مقرّ احملكمة العليا باجلزائر العاصمة".
- اعـتـبـارا أن اJـشـر�ع حـX حـدَّد مـقـر احملـكـمـة الـعـلـيا
بــاجلــزائــر الـــعــاصــمــة قــد أغـــفل الــســلــطـــة اخملــوَّلــة لــرئــيس
اجلمهورية في احلالـة االستثنائية zـقتضى أحكام الفقرة

qادة 93 من الدستورJالثالثة من ا
Xأن ذلـك يُـعــدُّ سـهــوا يـتــعـ qواعــتــبـارا بــالـنــتـيــجـة -

تداركه.

2 - فــيـــمــا يــخـص عــبـــارة : " حتت طــائـــلــة الـــبــطالن" - فــيـــمــا يــخـص عــبـــارة : " حتت طــائـــلــة الـــبــطالن"
الــــواردة فـي اJـــادة الــــواردة فـي اJـــادة  4 مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضـــوع مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضـــوع
اإلخــــطــــار واحملــــررة كــــاآلتي : اإلخــــطــــار واحملــــررة كــــاآلتي : "تــــصــــدر احملــــكـــــمــــة الــــعــــلــــيــــا

قراراتها باللغة العربية حتت طائلة البطالن."

- اعــــتــــبــــارا أن اJــــشــــرع رتَّب الــــبــــطالن جــــزاء عــــلى
قرارات احملـكـمـة العـلـيا في حـال عـدم إصدار هـذه األخـيرة

qقراراتها باللغة العربية
- واعـتــبــارا أن بـطـالن األحـكــام الــقـضــائــيــة في حـال
عدم إصـدارها باللـغة العـربية تـناوله اJشـرع في القانون
الــــــعـــــــادي رقم 08 - 09 اJــــــؤرخ في 18 صـــــــفـــــــر عــــــام 1429 
اJـــــوافق 25 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008 واJـــــتـــــضــــــمن قـــــانـــــون

q(الفقرة 4 منه q8 ادةJا) دنية و اإلداريةJاإلجراءات ا
Xــــؤس�ـس الــــدســــتــــوري ¢ــــيّــــز بــــJواعــــتــــبــــارا أن ا -
qـصـطلحJالـقـانون الـعـضـوي و الـقـانون الـعـادي من حـيث ا
ومن حـــــيث اجملـــــال اخملـــــصص لـــــكل واحـــــد مـــــنــــهـــــمـــــا و كــــذا
اإلجراءات الواجب اتبـاعها في إعداد القـوانX واJصادقة

qراقبة الدستوريةJعليها و ا
ـــــا أدرج فـي الـــــقــــــانـــــون - واعــــــتـــــبــــــارا أن اJــــــشـــــرع Jـَّ
الــعــضـويq مــوضــوع اإلخـطــارq مــسـألــة الــبـطـالن يـكــون قـد
أضفى الـطابع العـضوي على أحـكام تؤول لـلقانـون العادي
خــاصـــة و أن الــقــانــون الـــعــضــويq مــوضـــوع اإلخــطــارq إ£ــا
يـــرمـي إلى حتـــديــــد تـــنــــظـــيم احملــــكـــمـــة الــــعـــلــــيـــا و عـــمــــلـــهـــا

qواختصاصاتها

- واعـتــبـارا بـالـنـتـيـجـةq أن اJـادة  4 الـسـالـفـة الـذكـر
غــيــر مــطــابــقــة جزئـيـا لـلـدسـتـور فـيـمـا تـضـمـنت عـبارة

"... حتت طائلة البطالن".

3 - فــيــمــا يــخص - فــيــمــا يــخصّ عــبــارة : " اخــتــصــاصــاتـه األخـرى " عــبــارة : " اخــتــصــاصــاتـه األخـرى "
الواردة في الـفقرة الواردة في الـفقرة  2 من اJادة  من اJادة  28  من القـانون العضوي من القـانون العضوي

موضوع اإلخطار موضوع اإلخطار واحملرَّرة كاآلتي :

"تُــــحــــدَّد كــــيـــفــــيــــات عــــمل مــــكــــتب احملــــكــــمـــة الــــعــــلــــيـــا
q"واختصاصاته األخرى في نظامها الداخلي

- اعـــتـــبـــارا أن تـــنـــظـــيم احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا و عـــمـــلـــهـــا
واخـتـصـاصاتـهـا يـخـضع لقـانـون عـضـوي طبـقـا لـلـمادة 153

qمن الدستور
- واعــتـــبــارا أن الــنـــظــام الــداخـــلي من شـــأنه حتــديــد
كــيـــفــيــات الـــعــمل و ¤ـــارســة الــصـالحــيــات ولـــيس حتــديــد

qاالختصاصات
- واعـتبـارا أن مكتب احملـكمـة العـليـا هو جـهاز مـنها
يـخـضـع لـنـفس أحــكـام اJـادة 153 من الــدسـتـورq وبــالـتـالي
فــإن اJــشــر�ع Jـــا أحــال مــوضــوعــا من اخــتــصــاص الــقــانــون
العضـوي على النظـام الداخلي للـمحكمـة العليـاq يكون قد

qادة 153 من الدستورJقتضيات اz ّأخـل
- واعــتــبـــارا بــالــنـــتــيــجـــةq أن الــفــقــرة 2 من اJــادة28
اJذكـورة أعاله تكـون غيـر مطـابقـة جزئـيا لـلدسـتور فـيما

نصّت على : "..............اختصاصاته األخرى".
 4 - فيما يخص الفقرة  - فيما يخص الفقرة  2 من اJادة من اJادة  32 من القانونمن القانون

العضوي موضوع اإلخطار واحملرالعضوي موضوع اإلخطار واحملرَّرة كاآلتي :رة كاآلتي :

"يُــــعـــــدُّ األمــــX الــــعــــام اآلمــــر بــــالـــصــــرف الــــرئــــيــــسي
للمحكمة العليا".

- اعـــتــبـــارا أن الـــفـــقــرة 2 من اJــادة 32 خـــوّلت صـــفــة
qالـعام لـلـمحـكمـة الـعلـيا Xاآلمـر بالـصرف الـرئـيسي لألمـ
بــالـنــظــر إلى الــقــانـون رقم 90 - 21 اJـؤرخ في 24 مـحـرم
عام  1411 اJوافق 15 غشت سنة 1990 واJتعـلّق باحملاسبة

qالعمومية
- واعـتـبارا أنه إذا كـان لـلمـشـر�ع zقـتـضى اJادة 98 
(الـفـقرة 2) من الـدستـور أن يُـعِــدَّ الـقانـون ويـصـوّت عـليه
بـــــكـل ســـــيـــــادةq فـــــإنـهq بـــــاJـــــقـــــابـلq يـــــتـــــعــــــيَّن عـــــلـى اجملـــــلس
الدستـوري أن يتـأكد عـند ¤ارسـة صالحيـاته الدسـتورية
من أن اJـشـر�ع قـد احـتـرم تـوزيع االخـتـصـاصـات كـمـا نصّ

qعليها الدستور
Xــــؤس�ـس الــــدســــتــــوري ¢ــــيــــز بــــJواعــــتــــبــــارا أن ا -
qـصـطلحJالـقـانون الـعـضـوي و الـقـانون الـعـادي من حـيث ا
ومن حـيث اجملــال اخملـصَّص لـكل واحـد مــنـهـمـا واإلجـراءات
الواجب اتباعها في إعداد القوانX واJصادقة عليها وكذا

qراقبة الدستوريةJا
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- واعـــــتـــــبـــــارا أن اJـــــشــــرّع بـــــإدراجـه الـــــفـــــقــــرة 2 من
qـادة 32 ضـمن قـانون عـضـوي لم يـراع مـجـال اخـتـصاصهJا

qكما نصّ عليه الدستور
- واعتبارا أن الدستور ال ¢انع في أن تُـِعدَّ احملكمة
الـعليا في نـظامها الـداخلي مضمـون الفقرة 2 من اJادة32
مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضـــــويq مــــوضــــوع اإلخــــطــــارq طــــاJــــا أن
qـصـادقـة عـليهJتــحــديــد مـضــمــون هـذا الـنص وإعداده وا

qال تستوجب تدخل سلطات أخرى
- واعــتـبــارا بـالــنــتـيــجــةq أن الـفــقـرة  2 من اJـادة 32
من الـــقـــانــــون الـــعـــضـــويq مــــوضـــوع اإلخـــطـــارq تــــعـــدُّ غـــيـــر

qمطابقة للدستور

لهذه األسـباب :لهذه األسـباب :

يدلي بالرأي اآلتي :يدلي بالرأي اآلتي :

في الشكـل :في الشكـل :

- أوال : - أوال : أن إجراءات اإلعداد واJـصادقة على القانون
الــعــضــوي الــذي يــحــدد تــنــظــيـم احملــكــمــة الــعــلــيــا و عــمــلــهــا
واخـتصـاصـاتهـاq مـوضـوع اإلخطـارq جـاءت تطـبـيقـا ألحـكام
اJادتX 119 (الفـقـرتان األولى و3 ) و123 ( الـفقرة 2 ) من

الدستورq فهي مطابقة للدستور.
- ثــــانــــيـــا : - ثــــانــــيـــا : أن إخــــطـــار رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة اجملـــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
qالـذي يحدد تـنظيم احملـكمة الـعلـيا وعمـلها واخـتصاصـاتها
لــلــدســتــورq §ّ تـطــبــيــقــا ألحــكــام اJـادة 165 (الــفــقـرة 2) من

الدستورq فهو مطابق للدستور.

في اJوضوع :في اJوضوع :

- أوال : فـــيــــمـــا يـــخـص- أوال : فـــيــــمـــا يـــخـصّ عـــنـــوان الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي عـــنـــوان الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي
موضوع اإلخطار واJادة األولى منه :موضوع اإلخطار واJادة األولى منه :

- يصاغ العنوان على النحو اآلتي :
" قـــــــانــــــون عــــــضــــــوي رقـم........ مــــــؤرّخ في ............
اJـــوافق ..........يـــحــدّد تـــنــظـــيم احملــكـــمــة الـــعــلـــيــا وعـــمــلـــهــا

واختصاصاتها ".
- وتصاغ اJادة األولى على النحو التالي :

" يحدد هـذا القانـون العضـوي تنـظيم احملكـمة العـليا
وعملها واختصاصاتها."

-  ثانيـا :  فيـما يـخص تأشيـرات القـانون الـعضوي-  ثانيـا :  فيـما يـخص تأشيـرات القـانون الـعضوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

- إضـــــافــــة اJـــــادتــــX 120 (الــــــفــــــقــــــرات األولى و2 و3)
واJادة 125 (الفقرة 2) من الدستور ضمن التأشيرات.

qمـــواد الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي qثـــالـــثـــا : فـــيــمـــا يـــخص- ثـــالـــثـــا : فـــيــمـــا يـــخصّ مـــواد الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي -
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - اJادة  - اJادة 2 :  : تُعاد صـياغة هذه اJادة كاآلتي : « يُحدَّدُ
مقر احملـكمة الـعليـا باجلزائـر العاصـمة q مع مراعـاة أحكام

اJادة 93 من الدستور».

2 - اJـادة - اJـادة 4 : : تـعـدُّ اJادة 4 مـطـابـقـة جـزئـيـا لـلـدسـتـور
وتُعادُ صياغتها  كاآلتي :

- "تصدِر احملكمة العليا قراراتها باللغة العربية".

3 - اJادة - اJادة 28 (الفقرة  (الفقرة 2) )  : تعتبر اJادة 28 (الفقرة 2)
مــطـــابـــقـــة جـــزئـــيـــا لـــلـــدســـتـــور فــيـــمـــا نـــصت عـــلـى حتـــديــد
اخــتـصــاصــات أخــرى Jــكــتب احملــكــمــة الــعــلــيــا في نــظــامــهـا

الداخليq وتعاد صياغة هذه الفقرة على النحو اآلتي :
 - "حتــدَّدُ كـيــفــيــات عـمـل مـكــتب احملــكــمـة الــعــلــيـا في

نظامها الداخلي".

4 - اJـادة - اJـادة 32 (الــفـقـرة  (الــفـقـرة 2) )  : تـعـتــبـر اJـادة 32 (الــفـقـرة
2) غير مطابقة للدستور.

-  رابـعا :-  رابـعا : تـعتـبر األحـكامq غـيـر اJطـابقـة q جزئـيا أو
كـلـيـاq لـلـدسـتـور q قـابـلـة لـلـفـصل عن بـاقي أحـكـام الـقـانون

العضويq موضوع اإلخطار.

- خـــامـــســا -- خـــامـــســا - تـــعـــدُّ بــاقي أحـــكـــام الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع اإلخطار مطابقة للدستور.

- سادسا :- سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.
- يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــرأي فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرســــــمــــــيـــــة

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
بهذا تـداول اجمللـس الدستوري في جلـساته اJنعقدة
بــــتـــــاريخ  2 و3 و4 شـــــعـــــبـــــان عــــام  1432 اJـــــوافق 4 و5 و6

يوليو سنة 2011.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعالم بسايح بوعالم بسايح 
أعضاء اجمللس الدستوريأعضاء اجمللس الدستوري
qحنيفة بن شعبان -

qمحمد حبشي -
qداود Xحس -
qمحمد عبو -

qمحمد ضيف -
qولودة بن زوةJا qفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.
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قوان2قوان2
قـــانـــون عــــضـــوي رقم قـــانـــون عــــضـــوي رقم 11-12  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 24 شـــعــــبـــان عـــام شـــعــــبـــان عـــام
1432    اJـوافق اJـوافق 26 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q2011 يــحـدد تــنــظـيمq يــحـدد تــنــظـيم

احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها.احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq الســـيّـــمـــا اJـــواد 78 ( 2 و7)
و119 و120 ( الــــفــــقـــرات 1 و2 و3) و123 و125 (الــــفــــقـــرة 2)

qو126 و138 و141 و152 و153 و165 منه
- وzــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اJـؤرخ
فـي 21 رجــب عـام 1425 اJـوافــق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة 2004

 qتضمن القانون األساسي للقضاءJوا
- وzــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اJـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

qتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا

- وzـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- وzــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 89-22 اJــــؤرخ في 14
جــمـادى األولى عـام 1410 اJـوافق 12 ديـســمــبـر ســنـة 1989
qـتعـلق بصالحـيات احملـكمـة العـليـا وتنـظيـمهـا وسيـرهاJوا

qتممJعدل واJا
- وzــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية
- وzــقــتــضــى الــقــانـــون رقـم 08-09 اJــؤرخ في 18
صـــــــفــــــــر عـــــــام 1429 اJــــــوافــق 25 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2008

qدنية و اإلداريةJتضمن قانون اإلجراءات اJوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -
يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكــــام عامــةأحكــــام عامــة

اJـادة األولى :اJـادة األولى : يـحـدد هـذا الـقـانـون الــعـضـوي تـنـظـيم
احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

اJــــادة اJــــادة 2 : : يـــحــــدد مـــقــــر احملـــكــــمـــة الــــعـــلــــيـــا بــــاجلـــزائـــر
العاصمةq مع مراعاة أحكام اJادة 93 من الدستور.

اJـادة اJـادة 3 : : احملـكــمـة الــعـلـيــا مـحـكــمـة قــانـونq و¢ـكن أن
تكون محكمة موضوع في احلاالت احملددة في القانون. 

تــــمـــارس احملــــكــــمـــة الــــعــــلـــيــــا الــــرقـــابــــة عـــلـى األوامـــر
واألحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم

للقانون واحترامها ألشكال وقواعد اإلجراءات.

4 : : تــصــدر احملــكــمــة الــعــلــيــا قــراراتــهــا بــالــلــغــة اJـادة اJـادة 
العربية.

اJـادة اJـادة 5 : : تـعــمل احملـكـمــة الـعـلـيــا عـلى نـشــر قـراراتـهـا
وكذا التعليقات واألبحاث القانونية والقضائية. 

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم. 

اJادة اJادة 6 : : تساهم احملكمة العليا في تكوين القضاة. 

اJـادة اJـادة 7 :  : تــتـمــتع احملــكـمــة الـعــلـيــا بــاالسـتــقالل اJـالي
واالستقالل في التسيير. 

تــسـجـل االعــتــمـادات اJــالــيــة لــلــمــحــكــمــة الــعـلــيــا في
ميزانية الدولة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة احملكمة العلياتشكيلة احملكمة العليا

اJادة اJادة 8 :  : تتشكل احملكمة العليا من  :

1 - قضاة احلكم :  - قضاة احلكم : 

 qالرئيس األول -

 qنائب الرئيس -

 qرؤساء الغرف -

 qرؤساء األقسام -

- واJستشارون.
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2 - قضاة النيابة العامة : - قضاة النيابة العامة :

qالنائب العام -

qساعدJالنائب العام ا -

-  واحملامون العامون. 

يـتولى مهام أمانـة الضبط لدى احملـكمة العـليا أمناء
ضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث

تنظيم  احملكمة العليا وعملهاتنظيم  احملكمة العليا وعملها

اJادة اJادة 9 :  : يشمل تنـظيم احملكمة العليا الرئيس األول
والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط.

القسم األول القسم األول 

الرئيــــس األولالرئيــــس األول

اJـادة اJـادة 10 :  : تـســيـر احملــكـمــة الــعـلــيـا من قــبل الــرئـيس
األول.

ويتولى بهذه الصفةq على اخلصوص : 

 qتمثيل احملكمة العليا رسميا -

- رئــاســة أي غــرفــة من غــرف احملـكــمــة الــعــلــيــاq عــنـد
 qاالقتضاء

 qرئاسة الغرف مجتمعة -

- تـنـشـيط وتــنـسـيق نـشـاط الــغـرف وأمـانـة الـضـبط
qصالح اإلدارية باحملكمة العلياJواألقسام وا

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــطـــبـــيق أحـــكــــام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي
 qللمحكمة العليا

- اتـخــاذ إجـراءات ضـمـان الــسـيـر احلــسن لـلـمــحـكـمـة
 qالعليا

- ¤ـــارســـة ســـلـــطــــته الـــســـلـــمـــيـــة عـــلى األمـــX الـــعـــام
ورئــــيـس الــــديـــوان ورؤســــاء األقــــســــام اإلداريــــة واJــــكــــلف

بأمانة الضبط اJركزية واJصالح التابعة لهم. 

qـادة 11 :  : يـسـاعـد الـرئـيس األول لــلـمـحـكـمـة الـعـلـيـاJـادة اJا
نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.

qوفي حـالــة وقـوع مــانع لـلــرئـيس األول ونــائـبـه مـعـا
يقـوم مـقام الـرئيس األول عـمـيد رؤسـاء الغـرف  بـاحملكـمة

العليا.

اJـادة اJـادة  12 :  : يحـدث لـدى الـرئـيس األول ديـوان يـديره
قـاض يـتم تـعـييـنه بـقـرار من وزيـر العـدلq حـافظ األخـتام

بناء على اقتراح من الرئيس األول للمحكمة العليا.

¢ــكن وزيــر الـعــدلq حــافظ األخــتــامq أن يـعــX قــضـاة
بديوان الرئيس األولq بطلب من هذا األخير.

القسم الثاني القسم الثاني 
الغــرفالغــرف

اJادة اJادة  13 :  : تشمل احملكمة العليا الغرف اآلتية :

 qدنيةJالغرفة ا -

 qالغرفة العقارية -

 qواريثJغرفة شؤون األسرة وا -

 qالغرفة التجارية والبحرية -

 qالغرفة االجتماعية -

 qالغرفة اجلنائية -

- غرفة اجلنح واخملالفات. 

¢كن الـرئيس األول للـمحكـمة العـلياq بـعد استطالع
رأي الـــنـــائب الـــعـــامq تـــقـــســـيم الـــغـــرف إلى أقـــســـام حـــسب

أهمية وحجم النشاط القضائي.

حتدد كـيفيـات سير غـرف وأقسام احملـكمة العـليا في
نظامها الداخلي.

14 : : تـــفـــصل غــــرف وأقـــســـام احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا اJــادة اJــادة 
بتشكيلة جماعية من ثالثة (3) قضاة على األقل.

يحدد الرئيس األول للـمحكمة العـلياq بعد استطالع
رأي الـنـائب الـعـامq تـوزيع الـقضـاة عـلى الـغـرف واألقـسام

zوجب أمرq عند بداية كل سنة قضائية.

اJـادة اJـادة 15 :  : تـصـدر قـرارات احملـكــمـة الـعـلـيـا عن إحـدى
غرفها أو الغرفة اخملتلطة أو عن الغرف مجتمعة. 

اJادةاJادة 16 : : تـكون اإلحالة عـلى الغرفـة اخملتلطـة عندما
تــطــرح قـضــيــة مـســألــة قــانـونــيــة  تـلــقت أو من شــأنــهـا أن

تتلقى حلوال متناقضة أمام غرفتX أو أكثر.
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وتــتم اإلحــالــةq بــأمــر من الــرئــيـس األول لــلــمــحــكــمـة
العلياq يحـدد فيه ال سيما الغرف اJـعنية ورئيس الغرفة

اخملتلطة.

(2 ) Xادة 17 : : تتـشكل الـغرفـة اخملتـلطـة من غرفـتJادةاJا
على األقل. 

تـتداول الغرفـة اخملتلطـة بحضور خـمسة عشر ( 15)
قاضيا على األقل.

فـي حـــالــــة عــــدم االتــــفــــاقq يــــخــــطــــر رئـــيـس الــــغــــرفـــة
اخملـتــلــطــة الــرئــيس األول لــلـمــحــكــمــة الـعــلــيــا الــذي يــحـيل

القضية أمام الغرف مجتمعة.

اJـادة اJـادة  18 :  : زيــادة عــلى احلـالــة اJــنـصــوص عـلــيــهـا في
الـفقرة 3 من اJادة 17 أعالهq تـفصل احملكـمة العـليا بـغرفها
مجتمعـةq عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن

إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي. 

تـنــعــقــد الــغــرف مـجــتــمــعــة بــأمـر مـن الـرئــيس األول
لــلــمــحــكــمــة الـعــلــيــاq وذلك إمــا zــبــادرة مــنه أو بــنـاء عــلى

اقتراح من رئيس إحدى الغرف. 

اJـادة اJـادة 19 :  : تــتـشــكل الــغــرف اجملــتــمـعــة الــتي يــرأســهـا
الرئيس األولq من : 

 qنائب الرئيس -

 qرؤساء الغرف -

 qرؤساء األقسام -

 qستشارين بكل غرفةJعميد ا -

- اJستشار اJقرر. 

وال ¢كنـها الـفصل إال بـحضـور نصف أعـضائـها على
األقل. 

وتــتـــخــذ قـــراراتــهــا بـــأغــلـــبــيـــة األصــواتq وفـي حــالــة
تعادل األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.

القسم الثالث القسم الثالث 
النيابــة العامــةالنيابــة العامــة

اJـادة اJـادة 20 : : ¢ـثل الـنـيـابـة الـعـامـة لـدى احملـكـمـة الـعـلـيـا
نائب عام يقوم على اخلصوص بـما يأتي :

- تــــقــــد الــــطــــلــــبـــات وااللــــتــــمــــاســــات أمــــام الــــغـــرف
qوعــنـد االقــتـضـاء qوالـغــرفـة اخملــتـلـطــة والـغــرف مـجــتـمــعـة

 qالطعن لصالح القانون

- تنشـيط ومراقبـة وتنـسيق أعمـال النـيابة الـعامة
 qصالح التابعة لهاJوا

- ¤ــارســة ســلــطــته الــســلــمــيــة عــلى قــضــاة الــنــيــابـة
العامـة لـدى احملكمـة العليـاq واJستخدمX بها. 

Xـادة 21 : : يـتـولى أمـانـة الـنـيـابـة الـعـامـة قـاض يـعJـادةاJا
بــقــرار من وزيــر الــعـدلq حــافظ األخــتــامq بــنــاء عـلـى طـلب

من النائب العام لدى احملكمة العليا. 

يــســـاعــد الــقـــاضي اJــكـــلف بــأمـــانــة الــنـــيــابــة الـــعــامــة
مــســتــخــدمــون من ســلك أمــنــاء الــضــبطq يــعــيــنــون طــبــقــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما. 

القسم الرابع القسم الرابع 

أمانــة الضبــطأمانــة الضبــط

اJـادة اJـادة 22 : : تــتــشـكل أمــانــة ضـبـط احملـكــمــة الـعــلــيـا من
أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف واألقسام.

حتـدد صالحـيـات أمـانـة الـضـبط وكيـفـيـات تـنـظـيـمـها
في النظام الداخلي للمحكمة العليا. 

اJادة اJادة  23 : : يشرف على أمـانة الضبط اJركزية قاض
يعX بقرار من وزير العدلq حافظ األختام. 

اJـــــادة اJـــــادة  24 : : يـــــشـــــرف عــــــلى أمـــــانــــــة ضـــــبـط الـــــغـــــرفـــــة
مـسـتـخـدم من سـلك أمــنـاء أقـسـام الـضـبط يـعـX بـأمـر من

الرئيس األول للمحكمة العليا. 

اJــادة اJــادة 25 : : يـــعـــX مــســـتـــخـــدمــو أمـــانـــة الـــضــبـط لــدى
احملكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما. 

الفصل الرابعالفصل الرابع

مكتب احملكمة العليا وجمعيتها العامةمكتب احملكمة العليا وجمعيتها العامة

اJادة اJادة  26 : : زيـادة عـلى الهـيـاكل اJنـصـوص علـيـها في
الـفصل الـثالث من هـذا القـانون الـعضـويq تشـمل احملكـمة

العليا مكتبا وجمعية عامة.
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القسم األول القسم األول 

اJكتباJكتب

اJــادة اJــادة 27 : : يـــتـــشـــكـل مـــكـــتب احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا  الــذي
يرأسه الرئيس األولq  من :

qالنائب العام -

qساعدJالنائب العام ا -

qرؤساء الغرف -

qعميد رؤساء األقسام -

qستشارينJعميد ا -

.Xالعام Xعميد احملام -

اJــــادةاJــــادة 28 : : يــــتــــولى مــــكــــتب احملــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا عــــلى
اخلصوص :

qإعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا -

Xإثـــارة حـــاالت تـــعـــارض االجـــتـــهــــاد الـــقـــضـــائي بـــ -
qالغرف

- الـسـهـر عـلى تـوحــيـد اJـصـطـلـحـات الـقـانـونـيـة لـدى
qالغرف

- دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس األول.

حتدد كيفيات عـمل مكتب احملكمة العـليا في نظامها
الداخلي.

القسم الثانيالقسم الثاني

اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اJادة اJادة  29 : : تـتشكل اجلـمعـية الـعامة لـلمـحكمـة العـليا
التي يرأسها الرئيس األولq من القضاة اJشار إليهم في
اJـادة 8 مـن هـذا الــقـانـون الــعـضــوي اJـوضــوعـX فـي حـالـة

.XلحقJالقيام باخلدمة وا

اJادة اJادة 30 : : تتولى اجلمعية العامة على اخلصوص :

- دراســة اJــســائـل اJــتــعــلــقـــة بــعــمل احملــكـــمــة الــعــلــيــا
qوتقد االقتراحات بشأنها

- اJـصادقـة على مـشروع الـنظـام الداخـلي للـمحـكمة
العليا.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الهياكل اإلدارية للمحكمة العلياالهياكل اإلدارية للمحكمة العليا

اJـادة اJـادة  31 :  : تـزود احملــكـمــة الـعــلـيــا بـالــهـيــاكل اإلداريـة
اآلتية :

 qأمانة عامة -

 qقسم اإلدارة  والوسائل  -

qقسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية  -

-  قسم اإلحصائيات والتحاليل.

¢ــكن أن يــتـفــرع كل قــسم إلى مـصــالح يــحـدد عــددهـا
عن طريق التنظيم.

حتـدد مـهـام األقـسـام اJنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه اJادة
وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.

اJـادة اJـادة 32 : : يـقــوم األمـX الـعـامq حتت سـلـطـة الـرئـيس
األول لـــلـــمـــحــــكـــمـــة الـــعــــلـــيـــاq بـــإدارة أعــــمـــال قـــسم  اإلدارة

والوسائل ومتابعة نشاطه.

Xفي وظائف األم Xادة 33 : : حتدد كيفـيات التعيJادةاJا
الـــعـــام ورؤســاء األقـــســـام ورؤســاء اJـــصـــالح لـــدى احملــكـــمــة

العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اJـادة اJـادة  34 : : يـنشـر الـنظـام الـداخـلي للـمـحكـمـة العـلـيا
في اجلريدة الرسميـة للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية

الشعبية.

اJـادة اJـادة  35 :  : تـلـغـى أحـكـام الـقـانـون رقم 89-22 اJـؤرخ
في 12 ديـسـمـبـر سـنة 1989 واJـتـعـلق بـصالحـيـات احملـكـمة

العليا وتنظيمها وسيرهاq اJعدل واJتمم.

غـيـر أن نـصـوصه الـتـطــبـيـقـيـة الـتي ال تـتـعـارض مع
أحـكـام هــذا الـقـانـون الـعــضـوي تـبـقى ســاريـة اJـفـعـول إلى
حX صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

اJادة اJادة  36 : : يـنشر هـذا القانـون العضـوي في اجلريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 24 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 26
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 11 -  - 256 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432  اJـــــوافـق اJـــــوافـق 30 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة q q2011 يـــــتـــــضـــــمنيـــــتـــــضـــــمن

XـــنــتـــمــJا XـــوظــفـــJالــقـــانـــون األســاسـي اخلــــاص بـــاXـــنــتـــمــJا XـــوظــفـــJالــقـــانـــون األســاسـي اخلــــاص بـــا
لـألســالك اخلـــاصـــــة بـــاإلدارة اJـــكــــلـــفـــــة بـــاJـــواصالتلـألســالك اخلـــاصـــــة بـــاإلدارة اJـــكــــلـــفـــــة بـــاJـــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية.السلكية والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

 qاحمللية
- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيّـمـا اJـادتان 85-3 و125

 q(الفقرة 2 ) منه
- وzـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
-  وzــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-02 اJــــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اJــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واJــتــعــلق
بـالـوقـايـة من الـنـزاعــات اجلـمـاعـيـة في الـعـمل وتـسـويـتـهـا
و¤ارسـة حق اإلضرابq اJـعدل واJـتمـمq ال سيّـما اJادة 43

qمنه
-  وzــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06-03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qتــضـمـن القانـون األساسي العـام للوظيـفة العـموميةJوا

qادتان 3 و11 منهJال سيما ا
- وzــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم رقم 82-186 اJــــؤرخ في28
رجب عــام 1402 اJــوافق 22 مــايـــو ســنــة 1982 واJــتــضــمن
إحـــداث اJـــدرســـة الــــوطـــنـــيــــة لـــلـــمـــواصـالت وتـــنـــظــــيـــمـــهـــا

 qوسيرها
- وzقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- وzقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةJناصب العليا في اJا
- وzقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اJـوافق 28  مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- وبــــمــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 90 - 203
اJـؤرخ في 8 ذي احلـجـة عام 1410 اJـوافق 30 يـونـيـو سـنـة
1990 والـــمــتـضــمن الـــقــانـون األســـاسي اخلــاص بــالــعــمـال

اJـــــنــــتـــــمــــX لـألسالك الـــــتــــقـــــنــــيـــــة في اإلدارة الــــــمــــكـــــلــــفــــة
  qعدلJا qواصالت السلكية والالسلكية الوطنيةJبا

-  وzقـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا
qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا

  qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــــاب األولالبــــاب األول
أحكــام عامـةأحكــام عامـة
الفصـــل األولالفصـــل األول

مجــال التطبيــقمجــال التطبيــق

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
اJـــرســـوم إلـى تـــوضــــيح األحـــكــــام اخلـــاصــــة اJـــطــــبـــقــــة عـــلى
اJـــوظـــفـــX اJــنـــتـــمـــX لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اJـــكـــلـــفــة
باJواصالت السلكـية والالسلكية الوطنيةq وحتديد قائمة
األسالك وكذا شروط االلتـحاق zختلف الرتب ومناصب

الشغل اJطابقة لها.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـكــون اJـوظـفـون اخلـاضـعــون لـهـذا الـقـانـون
األسـاسي اخلـاص في اخلـدمـة لـدى هـيـاكل اإلدارة اJـركـزية
واJـصالح غير اJمـركزة للمـواصالت السلكيـة والالسلكية

الوطنية وكذا لدى اJؤسسات العمومية التابعة لها.

غــيــر أنهq ¢ـكن وضـع اJـوظــفـX فـي وضـعــيـة اخلــدمـة
لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى .

يحدد قرار مـشترك بX الوزير اJكلف باJواصالت
السـلكية والالسلكـية الوطنية والـسلطة اJكلـفة بالوظيفة
الـــعـــمــومـــيـــة والـــوزيـــر اJـــعــنـيq قــائـــمـــة األسالك والـــرتب

اJعنية وكذا التعدادات اJرتبطة بها.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : تـــــعـــــد أسـالكـــــا خـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اJـــــكـــــلـــــفــــة
بـــاJــواصالت الـــســلــكـــيــة والالســـلــكــيـــة الــوطـــنــيــةq األسالك

اآلتية : 



29 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1242
31 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــل" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلّـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــالـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــروظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــرّ اJـــهـــني اJـــهـــني

وأراعي في كلوأراعي في كلّ األحوال الواجبات  اJفروضة علي األحوال الواجبات  اJفروضة عليّ " . " .

ال جتـــدد الـــيــمـــX مــا لـم يــحـــدث انـــقــطـــاع نــهـــائي في
الوظيفة. 

اJاداJادّة ة 8 : : ال ¢كن اJوظـفX اJنتمX لألسالك اخلاصة
باإلدارة اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
عقـد زواج دون حـصولـهم على رخـصـة كتـابيـة مـسبـقة من

.Xالسلطة التي لها صالحيات التعي

اJــاداJــادّة ة 9 : : يـتــعــX عــلى اJــوظــفــX اJــنـتــمــX لألسالك
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية
الوطـنيـة التـصريـح لإلدارة التـابعـX لهـا  بكل تـغيـير في

العنوان الشخصي أو احلالة العائلية.

اJاداJادّة ة 10 : : يكـلف اJـوظفـون الـذين ينـتـمون لألسالك
اخلاصـة باإلدارة اJكلـفة با Jـواصالت السلـكية والالسـلكية
qمـــهــمــا كــانت رتــبـــهم في الــســلـــطــة الــســلــمــيــة qالــوطــنــيــة
بــضـــمــان الــتــنــفــيــذ احلـــسن لــلــمــهــام اJــســـنــدة إلــيــهم. كــمــا
يــلــزمــون بـــحــمــايــة وضــمــان أمن الــتـــجــهــيــزات الــتــقــنــيــة

والدعائم اJعلوماتية والوثائق اإلدارية.

¢ـــــنـع كـل إخـــــفــــــاء أو حتـــــويـل أو إتالف لــــــلـــــمــــــلـــــفـــــات
أواألوراق أوالـــوثـــائق  اإلداريـــة والـــدعـــائـم اJـــعـــلـــومـــاتـــيــة
والـتـقـنـيـة أوالـتـجـهـيـزاتq ويعـرّض صـاحـبه إلـى عـقـوبات

تأديبية دون اإلخالل باJتابعات اجلزائية.

اJــاداJــادّة ة 11 : : دون اإلخالل بـــأحــكـــام قــانـــون الـــعــقـــوبــات
يـتـعX عـلـى اJـوظـفX اJـنـتـمـX لألسـالك اخلـاصـة باإلدارة
اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية االلتزام
بـالسـر اJـهـني سواء تـعـلق األمـر بالـوقـائع أو بـاJعـلـومات
أو بـالـوثـائق الـتي أطــلـعـوا عـلـيـهـا أثــنـاء تـأديـة مـهـامـهم أو

zناسبتها.

ويــســتــمـر االلــتــزام  بــهــذا الــواجب حــتى بــعــد إنــهـاء
اخلدمة.

اJـاداJـادّة ة 12 : : يــتـعـX عــلى اJـوظـفــX اJـنــتـمـX لألسالك
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية
الـــوطــنـــيــة ضـــمـــان مــبـــدأ اJــداومـــة اخلــاصـــة بــالـــنــشـــاطــات

واستمرارية اخلدمة.

 ويــدعـون ألداء مــهـامــهم  نـهــارا ولـيال وفي كـل مـكـان
وفي كل األحوالq حـتى خارج اJـدة القـانونـية لـلعمـل. كما

¢كن تأجيل العطل القانونية. 

13 : : ¢ــنـع عــلى اJـــوظــفـــX اJــنـــتــمـــX لألسالك اJــاداJــادّة ة 
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

- ســـلك أعــــوان االســـتـــغالل الـــتـــقـــنـي في اJـــواصالت
qالسلكية والالسلكية الوطنية

- ســـلك اJـــســـاعـــدين الـــتـــقــنـــيـــX اJـــتـــخـــصــصـــX في
qواصالت السلكية والالسلكية الوطنيةJا

- ســـلـك اJـــفـــتـــشـــX الـــتـــقـــنـــيــــX اJـــتـــخـــصـــصـــX في
اJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.

الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي
احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اJـاداJـادّة ة 4 : : يـكـلف اJوظـفـــون الذين يـخـضعـون ألحـكام
هـــذا القانون األسـاسي اخلاص بضـمان بصـفة دائمة وفي
كـل األحــــوال وفي كـل األمــــاكـن وعــــلى مــــســـــتــــوى الــــتــــراب
الــوطــنيq وصــول اJـــعــلــومــات الــرســمـــيــة بــX الــســلــطــات
اJـركـزية وبـX هذه الـسلـطـات والسـلطـات احملـليّـة وبصـفة

سرية ومؤمّنة .  

اJــاداJــادّة ة 5 : : يـــخــضـع اJــوظـــفـــون الــذيـن تــســـري عـــلـــيــهم
أحـكـام هــذا الـقـانـون األسـاسي اخلــاص لألحـكـام اJـنـصـوص
عليها zوجب هذا اJرسوم زيادة على احلقوق والواجبات
اJــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهـــا فـي األمـــر رقم 06-03 اJــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

واJذكور أعاله. 

كــــمــــا يــــخــــضــــعــــون لــــنــــظــــام اخلــــدمــــة في اJــــواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكيـة الـوطنـيـة كمـا هو مـحـدد في اJادة 6

أدناه. 

6 : : مع مــراعــاة أحـكــام هــذا الــقــانــون األسـاسي اJـاداJـادّة ة 
اخلـــاصq يــــحــــدد نــــظـــام اخلــــدمــــة لـــلــــمــــواصالت الــــســـلــــكــــيـــة
والالسلـكـية الـوطـنيـــةq إجـراءات االستـغــالل والـبرمـجــة
والتدخل التقني وإجراءات وبروتوكوالت أمن الشبكات
والـعالقات الـسلمـية لـلمـوظفـqX وكذا قـواعد عـمل اJراكز
والـــورشـــات. كـــمــا يـــبـــX الـــواجـــبـــات وااللـــتـــزامـــات وكــذا
الــنـظــام الـتـأديــبي اخلــاص بـاJـوظــفـX اJــنـتــمـX  لألسالك
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

الوطنية.

يحدد نظام اخلدمـة للمواصالت السلكية والالسلكية
الــوطــنــيـة zــوجب قــرار من الــوزيــر اJــكــلف بــاJـواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية.

الــفــــرع األولالــفــــرع األول
الواجبــــاتالواجبــــات

اJــــاداJــــادّة ة 7 : : يــــؤدي اJــــوظــــفــــون الــــذين يــــحــــكــــمــــهـم هـــذا
القانون األساسي اخلـاصq عند تعيـينهم األولq أمام اجلهة
القضائية اخملتصة لإلقامة  اإلدارية اليمX اآلتي نصها :
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الـــوطــــنـــيــــة اســـتــــعـــمــــال شـــبــــكـــات اJــــواصالت الـــســــلـــكــــيـــة
والـالســلـــكــيــة ألغـــراض شــخـــصــيـــة أو أغــراض أخـــرى غــيــر

مهنية.

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 14 : : ¢ــــــــكـن ألســــــــبـــــــــاب نـــــــــاجتــــــــة عـن أحــــــــداث
اسـتـثـنـائــيـة وعـنـدمــا تـقـتـضي ضــرورة اJـصـلـحـة ذلكq أن
يـــعــــاد حتــــويل اJــــوظـــفــــيـن اJــــنـــتــــمـــيــن  لألسالك اخلــــاصـــة
بـــاإلدارة اJـــكـــلـــفــــة بـــاJـــواصالت الـــســـلـــكـــيــــة والالســـلـــكـــيــة

الوطنية بصفة مؤقتة خارج مكان تعيينهم.

اJــــاداJــــادّة ة 15 : : ال ¢ـــكـن اJــــوظـــفــــيـن اJــــنـــتــــمــــX لألسالك
اخلاصة  باإلدارة اJكلـفة باJواصالت السلـكيـة والالسلكية
الوطنية االنـخراط في أي نوع من اجلمـعيات إال برخصة

كتابية مسبقة من السلطة السلمية. 

اJـاداJـادّة ة 16 : : طــبـقـا لــلـمـادة 43 من الــقـانـون رقم 02-90
اJــــؤرخ في 10 رجـب عـــام 1410 اJــــوافق 6 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
1990 واJـذكــور أعـالهq ¢ـنـع الـلــجــوء إلى اإلضــراب أو إلى

أي شكل آخـر من أشكـال التـوقف اJدبـر عن العـملq منـعا
قـاطـعـا عـلـى اJـوظـفـX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة

اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنيــة.

 كل إخالل بـهـذا اJــنع  يـعـاقب عـلـيه طـبـقـا لـلـتـشـريع
والتنظيم اJعمول بهما. 

الفــرع الثــــانيالفــرع الثــــاني
احلقـــــوقاحلقـــــوق

اJاداJادّة ة 17 : : تقـوم اإلدارة اJكـلفة بـاJواصالت الـسلـكية
والالســـلــــكـــيـــة الـــوطـــنـــيــــــة بـــتــــوفـــيـــر األدوات والـــوســـائل

الكفيلة بتأمX أماكن العمل والتدخالت التقنية.

18 : : يــســـتــفــيــد اJــوظــفــون اJــنــتــمــون لألسالك اJـاداJـادّة ة 
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية
الــــوطـــنـــيــــة  اJـــتـــوفــــون أثـــنـــاء اخلــــدمـــة أو zـــنــــاســـبـــة أداء
وظـــائـــفـــهمq بـــعــد الـــوفـــاة من تـــرقـــيـــة إلى الـــرتـــبــة األعـــلى

مباشرة  أو من زيادة استداللية.

و تــتــحــمل إدارة اJــواصالت الــســلــكــيــة والـالســلــكــيـة
الـــوطــنـــيــة مـــصــاريف الـــدفن ونـــقل اجلــثـــمــان إلـى مــثــواه

األخير.

19 : : حتـــدد كــــيـــفـــيـــات تــــطـــبـــيق اJـــادة 18 أعاله اJــاداJــادّة ة 
zوجب تعليمة من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 20 : : عندما يـكون اJوظفون اJنتمون لألسالك
اخلاصـة باإلدارة اJكلـفة  باJـواصالت السلـكية والالسـلكية
الـــوطـــنــيـــة مـــحل دعـــوى مـــبــاشـــرة من طـــرف الـــغـــيــر ألجل
أفــعـــال ارتــكــبـت أثــنـــاء اخلــدمــة وال تـــكــتـــسي طــابـع اخلــطــأ

اJــهــنـيq فــإنه يـــجب عــلـى الــدولــة أن تـــمــنـــحــهم اJـــســاعــدة
وتـتكفل zـا يترتب من إصالح لـلضرر اJـدني اJنطوق به

حيالهم من طرف اجلهات القضائية.

اJــــاداJــــادّة ة 21 : : يـــســــلم لـــلــــمـــوظـــفــــX اJـــنـــتــــمـــX لألسالك
اخلاصـة باإلدارة اJكلـفة  باJـواصالت السلـكية والالسـلكية

الوطنية بطاقة مهنية تثبت صفتهم.

حتـدد اخلصائص التقـنية للـبطاقة اJهـنية بقرار من
الـــوزيــــر اJــــكـــلـف بـــاJــــواصالت الــــســــلـــكــــيــــة والالســــلـــكــــيـــة

الوطنية. 

الفصـل الثالـثالفصـل الثالـث
التــوظـيف والـترقـيــة والـتـربصالتــوظـيف والـترقـيــة والـتـربص  والـترسـيـم والـتـرقـيـة والـترسـيـم والـتـرقـيـة

فـي الدرجـةفـي الدرجـة
الفــرع األولالفــرع األول

التوظيـف والترقيــةالتوظيـف والترقيــة

اJـاداJـادّة ة 22 : : يوظف ويـرقى اJـوظفـون الـذين يحـكـمهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اJنصوص عليها في هذا اJرسوم.

¢ـكـن تـعــديل الــنـسب اJــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ£ـاط
الـترقـية بنـاء على اقـتراح من الـسلـطة الـتي لهـا صالحية
الـــتـــعـــيـــqX بـــعـــد أخـــذ رأي الـــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اJـــتـــســـاويـــة
األعــضـــاء اخملــتــصــةz qـــوجب مــقـــرر من الــســـلــطــة اJـــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.

غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال ¢ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل£ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتحـان اJهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلq دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اJــنـاصب اJـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى.

23 : : يـــتم الــــتـــوظـــيف والـــتــــرقـــيـــة  في أسالك اJــاداJــادّة ة 
qـواصالت السلكية والالسلـكية الوطنيةJكلفة باJاإلدارة ا
من بX اJـترشـحـX احلائـزين الـشهـادات أو اإلجازات في

التخصصات اآلتية :
1)  بــالـنـســبـة لـســلك أعـوان االســتـغالل الــتـقـني  في

اJواصالت السلكيــة والالسلكية الوطنية : 
qرياضيات -

- علوم جتريبية.
Xــــســـــاعـــــدين الـــــتــــقـــــنـــــيــــJ2)  بـــــالـــــنــــســـــبـــــة لــــســـــلـك ا
اJـــتـــخـــصـــصــX فـي اJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــــة والالســـلـــكـــيــة

الوطنية : 
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qالتكنولوجيا -
qاالتصاالت السلكية والالسلكية -

qاإللكترونيك -
qاإللكتروتقني -

- اإلعالم اآللي.
XتخصصJا Xالتقـني XفتشJ3)  بالنسبة لـسلك ا

في اJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية :
qاالتصاالت السلكية والالسلكية -

qاإللكتروتقني -
qاإللكترونيك -
qاإلعالم اآللي -

 qصيانة وأمن اإلعالم اآللي -
qأنظمة  وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- علوم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.  

¢ــــكن أن تــــعــــدل أو تــــتــــمم قــــائــــمــــة الــــتــــخــــصــــصــــات
Xبــــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــ qعــــنـــد االقـــتـــضـــاء qـــذكـــورة أعالهJا
الــــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــاJـــواصـالت الـــســـلــــكـــيـــة والالســــلـــكـــيـــــة

الوطنية والسلطـة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفـــرع الثانـيالفـــرع الثانـي
التــربص والترسيـم والترقيــة فــي الدرجــةالتــربص والترسيـم والترقيــة فــي الدرجــة

24 :  : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اJـــادتــX 83 و84  من اJــاداJــادّة  
األمر رقم 06 -03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427
Xيــــعـــ qــــذكــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واJا
اJترشحون الـذين يوظفون في الرتب التي يـحكمها هذا
الـقــانــون األســاسي اخلــاص بــصــفــة مـتــربــصــX ويــلــزمـون
بـاســتـكـمــال الـتـربص الــتـجـريــبي الـذي تـكــون مـدته سـنـة

واحدة (1).

اJاداJادّة  25 :  :  عـلى إثر انـتهاء  فـترة الـتربصq  يرسم
اJــتـربــصـون أو يــخـضــعـون لــتـمــديـد فـتــرة الـتــربص مــرة
واحـدة لـلـمـدة نـفـســهـا أو يـسـرحـون دون إشـعـار مـسـبق أو

تعويض.

اJــــاداJــــادّة  26 :  : يــــخــــضع اJــــوظــــفــــون الــــذيـن يــــنــــتــــمـــون
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اJــكــلــفـة بــاJــواصالت الــســلــكــيـة
والالســلـــكــيــة الـــوطــنــيــة لـــنــتــائـج الــتــحــقـــيق اإلداري قــبل

تثبيتهم. 

اJاداJادّة  27 :  : حتدد وتائر الترقية في الدرجة اJطبقة
عـلى اJـوظـفـX الـذين  يــنـتـمـون لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة

اJـكلـفـة باJـواصالت السـلكـية والـالسلـكيـة الوطـنيـة حسب
اJـدتX الدنيا واJـتوسطة اJـنصوص علـيهما في اJادة 12
مـن اJـــــــــرســــــــوم الــــــــرئـــــــــاسـي رقم 07 -304 اJـــــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اJــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

واJذكور أعاله .

الفصــل الرابــعالفصــل الرابــع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اJـاداJـادّة ة 28 :  :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 127 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq حتـدد الـنـسب الـقـصوى
اJـطــبـقـة عـلى اJــوظـفـX الــذين يـنـتـمــون لألسالك اخلـاصـة
باإلدارة اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
 والـــــذين ¢ــــكـن وضــــعـــــهم بــــنـــــاء عــــلى طـــــلــــبــــهـم  في إحــــدى
الـوضـعـيـات الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة احملـددة أدنـاهq بـالـنـسـبة

لكل سلكq كما يأتي:
q% 5 : االنتداب -

q% 5 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 1 %.

الفصـــل اخلامـــسالفصـــل اخلامـــس
XوظفJحركة نقل اXوظفJحركة نقل ا

29 :   :  يـــعـــX اJـــوظـــفـــون الـــذين يـــحـــكــمـــهـم هــذا اJــاداJــادّة ة 
الـــــــقـــــــانـــــــون األســــــــاسي اخلـــــــاصq أول مــــــــرة Jـــــــدة ثالث (3)
سنـوات. و¢ـكـنـهم q بـعد انـقـضـاء هـذه الفـتـرةq أن يـكـونوا
مــحل حــركــة نــقل في حــدود ضــرورة اJـصــلــحــة بــقـرار من

 .Xالسلطة التي لها صالحية التعي

Xـادّة ة 30 :  : تعـد الـسلـطـة اخملول لـهـا صالحيـة الـتعـيJـاداJا
جـداول حـركة نـقل اJـوظفـX سـنويـا بـعد أخـذ رأي الـلجـنة

اإلدارية اJتساوية األعضاء اخملتصةq مع مراعاة :
qصلحة وحاجياتهاJقدرات ا -
qتوازن للتعدادJالتوزيع ا -

qفترات النشاط -
qاألغراض الشخصية -

qناصب الشاغرةJقائمة ا  -
- قائـمة اJنـاصب القابـلة للـشغور يـتم إعدادها وفق

الطلبات اJقدمة.

31 :  :  يـــتـم الـــتـــســـجـــيل فـي جـــدول حـــركـــة نـــقل اJــاداJــادّة ة 
: XوظفJا

- بـــطــــلـب من اJــــوظف الــــذي مــــارس خالل ثالث (3)
 qنصبJسنوات على األقل من اخلدمة الفعلية في نفس ا
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Xــبــادرة من الـــســلــطــة اخملــولــة صـالحــيــة الــتــعــيــz -
 .XوظفJتوازن في تعداد اJلضمان التوزيــع ا

و يسـري مفعول الـتحويالت اJـقررة تطـبيقـا للمادة
30 أعالهq ابــــــتـــــداء مـن أول يـــــوم من الــــــشـــــهـــــر الــــــذي يـــــلي

.XوظفJصادقة على جدول حركة نقل اJا

اJــاداJــادّة ة 32 :  : ¢ـــكن أن يــنــقل اJـــوظف إجــبــاريــاq خــارج
حـركـة نــقل اJـوظـفـqX عـنـدمـا تـسـتـدعي ضـرورة اJـصـلـحـة
ذلك ويــأخــذ بـــرأي الــلــجــنــة اإلداريــة اJـــتــســاويــة األعــضــاء

اخملتصة ولو بعد اتخاذ قرار التحويل. 

ويعتبر رأي اللـجنة ملزما للـسلطة التي أقرت هذا
التحويل.

الفصـــل الســادسالفصـــل الســادس
التكـويــنالتكـويــن

اJاداJادّة ة 33 :  : تنظم اإلدارة اJكـلفة باJواصالت الـسلكية
XـوظـفJلـفـائدة ا qبـصـفة مـسـتمـرة qوالالسـلـكيـة الـوطـنيـة
الـذين يخـضـعـون لـهذا الـقـانــون األسـاسي اخلاصq دورات
لـلـتــكـويـن وحتــسـيـن اJــسـتـوى وجتــديـد اJـعـــارفq بـغـرض
حتييـن معارفهـم وحتـسيــن مهاراتهـمq وترقـيتهم اJهنية

وتأهيلهم  Jهام جديدة. 

و يـــتــــعــــX عــــلـــيــــهـم اJـــشــــاركــــة zــــثـــابــــرة في دورات
التكوين التي عينوا إلجرائها.

34 :  : يــتم تـكــوين اJـوظــفـX اJــنـتــمـX لألسالك اJـاداJـادّة ة 
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

الوطنية :
qبادرة من اإلدارةz إما -

- وإمــا بــطــلب من اJــوظفq بــعـد الــتــأكـد مـن تـوافق
ذلك مع حاجة اJصلحة.

اJــاداJــادّة ة 35 :  : يــلـــزم كل مــوظف يــخــضـع لــهــذا الــقــانــون
األساسي اخلاصq استـفاد من تكوين متخصص تكفلت به
qـواصالت السلكية والالسلـكية الوطنيةJكلفة باJاإلدارة ا
بــأداء خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعـلــيــة عــلى األقل
لـدى مـصـالح هــذه اإلدارة ابـتـداء من تـاريخ تــعـيـيـنه حتت

طائلة تعويض مصاريف تكوينه.

الفصــل السابــعالفصــل السابــع
الــتقييــمالــتقييــم

36 :  : يـــخــــضع اJـــوظـــفـــون اJـــنــــتـــمـــون لألسالك اJــاداJــادّة ة 
اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية
الــوطـنـيـة بـانـتــظـام  إلى الـتـقـيــيم من سـلـطـتــهم الـسـلـمـيـة

الذي يهدف على وجه اخلصوص إلى تقدير :

qاحترام الواجبات العامة والقانونية األساسية -
qهنيةJالكفاءات ا -
qردودJالفعالية وا -

qالسلوك وكيفية اخلدمة -
qميزات الشخصيةJا -
qالقدرة على التأطير -

- روح اJبادرة والتنظيم في العمل.

اJاداJادّة ة 37 :  : يهدف التقييم إلى :
qالترسيم -

qالترقية في الدرجة -
qالترقية -

qفي منصب عال Xالتعي -
qااللتحاق بالتكوين -

qاألداء Xردود وحتسJمنح امتيازات مرتبطة با -
- منح األوسمة الشرفية واJكافآت.

اJــــاداJــــادّة ة 38 :  : تــــنــــشــــأ عــــلى مــــســــتــــوى اإلدارة اJــــكــــلــــفــــة
بـــاJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة والـالســـلـــكـــيـــة الـــوطـــنـــيـــةq  جلـــنــة
اســتـشــاريـة لـتــقـيـيـم كـفـاءات اJــوظـفـX الــذين يـخــضـعـون

لهذا القانون األساسي اخلاص.

حتــدد تــشــكــيــلــة هــذه الـلــجــنــة وصالحــيــاتــهــا وقــواعـد
سـيـرهـا وكـذا مـعـايـيـر وطـرق الـتقـيـيـم بقـرار مـن الـوزير

اJكلف باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.

الفصــــل الثامــنالفصــــل الثامــن
االنضباطاالنضباط

اJاداJادّة ة 39 :  : يلزم اJوظـفون اJنتمون لألسالك اخلاصة
بـــاإلدارة اJـــكـــلـــفـــــة بـــاJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيــة
qمـهــمــا تـكن وضــعــيـتــهم الــقــانـونــيــة األسـاســيـة qالــوطـنــيــة

باالمتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. 

ويـتـعـX علـيـهم أن يـتـسمـوا في كل األحـوال بـسـلوك
الئق ومحترم.

اJــاداJــادّة ة 40 :  : يـــشــكل كـل تــخل عـن الــواجـــبــات اJـــهــنـــيــة
وكل مــسـاس بـاالنــضـبـاط وكل خــطـأ أو مـخـالــفـة يـرتــكـبـهـا
مـــــوظـف يـــــنـــــتـــــمي لـألسالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اJـــــكـــــلـــــفـــــة
بـاJــواصالت الـسـلـكـيـة والـالسـلـكـيـة الـوطــنـيـة أثـنـاء تـأديـة
مــهـــامه أو zــنــاســـبــتــهـــاq خــطــأ مـــهــنــيـــا ويــعــرّض مـــرتــكــبه
لـعـقوبـة تأديـبـية دون اإلخاللq عـنـد االقتـضاءq بـاJـتابـعات

اجلزائية. 
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اJاداJادّة ة 41 :  : يتوقّف حتديد الـعقوبة التأديبية اJطبقة
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اJـكـلـفة
بـاJــواصالت الــسـلــكـيــة والالســلـكــيــة الـوطــنــيـة عــلى درجـة
جـسـامــة اخلـطـأ والـظـروف الــتي ارتـكب فـيـهــا ومـسـؤولـيـة
اJوظف اJعني ونتـائج اخلطأ اJترتبة على سير اJصلحة

والضرر الذي حلق باJصلحة. 

42 :  : تـــتّــــخـــذ الـــســــلـــطــــة الـــتي لــــهـــا صـالحـــيـــات اJــاداJــادّة ة 
الـتــعـيــX اإلجـراءات الــتـأديــبـيــةq طـبـقــا ألحـكــام األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يوليو سنة 2006 واJذكور أعاله.

اJــــاداJــــادّة ة 43 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 163 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJــوافق 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2006 واJـــذكـــور أعالهq تـــصـــنف
الـعقوبـات التأديـبيـة التي ¢كـن تسلـيطهـا على اJـوظفيـن
اJــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اJــكــلــفــة بـاJــواصالت
الـسـلــكـيـة والالسـلــكـيـة الـوطــنـيـةq حـسب جــسـامـة األخـطـاء

اJرتكبةq إلى أربع (4) درجات:
1 -  عقوبات الدرجة األولى: -  عقوبات الدرجة األولى:

 qالتنبيه -
qاإلنذار الكتابي -

- التوبيخ.
2 -  عقوبات الدرجة الثانية: -  عقوبات الدرجة الثانية:

- الـتـوقــيف عن الـعـمل من يـوم واحـد (1) إلى ثالثـة
q(3) أيام

qدة سنةJ الشطب من جدول الترقية في الدرجة -
3 - عقوبات الدرجة الثالثة: - عقوبات الدرجة الثالثة:

- الــتـوقــيف عن الــعــمل من أربــعـة (4) إلى ثـمــانــيـة
q(8) أيام

q(2) Xالتنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجت -
- التحويل اإلجباري إلى خارج الوالية.

4 -  عقوبات الدرجة الرابعة : -  عقوبات الدرجة الرابعة :
qالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

- التسريح.

اJاداJادّة ة 44 :  : بغض الـنظر عن أحـكام اJواد من 177 إلى
181 من األمــر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة

qـــذكــور أعالهJــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2006 واJعــام 1427 ا
حتدد األخـطـاء اJهـنـية الـتي يـرتـكبـهـا اJوظـفـون اJنـتـمون

لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اJــكــلــفـة بــاJــواصالت الــســلــكــيـة
والالســـــلــــكـــــيــــة الــــوطـــــنــــيــــة والـــــتي تـــــعــــرضــــهـم إلى إحــــدى
العـقوبـات التـأديـبيـة اJذكـورة في اJادة 43 أعالهz qوجب
نـظــام اخلـدمـة اJـنــصـوص عـلـيـه في أحـكـام اJـادة 6 من هـذا

اJرسوم.

الفصل التاســـعالفصل التاســـع
األحكـــام العامة لإلدماج األحكـــام العامة لإلدماج 

اJاداJادّة ة 45 :  : يـدمج اJـوظـفون الــذين ينـتمون لألسالك
والـرتـب اJـنــصــوص عــلــيــهـا فـي اJـرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
90-203 اJــــــؤرخ في 8 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1410 اJــــــوافق 30

يـــونــيــو ســنــة q1990 اJــعــدّلq واJـــذكــور أعالهq ويـــرســمــون
ويـعـاد تـرتـيـبـهـم عـنـد بـدايـة سـريـان مـفـعـول هـذا اJـرسـوم
في األسالك والـرتب اJطـابـقـة واJنـصـوص عـليـهـا في هذا

القانون األساسي اخلاص.

اJــاداJــادّة ة 46 :  : يــدمـج اJــوظــفــــون اJــنــتـــمـــون إلى أسالك
ورتـب شــــعــــبــــتــي "اإلعالم اآللــي" و"اخملــــبــــر والــــصــــيــــانــــة"
الــتــابــعــون لـألسالك اJــشــتــركــة واJــنــصـوص عــلــيــهــمــا في
اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ في 11 مـحرم عام
1429 اJـوافق  19 يـنـايـر سـنـة 2008 واJـذكـور أعالهq  بـنـاء

عـلى طـلـب مـنـهمq ويــرسـمـون ويــعـاد تـرتــيـبــهم ابـتـداء من
أول يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010  في األسالك والــــرتب اJـــطـــابـــقـــة

واJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.

XــادتـJــذكـورون في اJـوظــفـون اJـادّة ة 47 :  : يـرتـب اJـاداJا
45 و46 أعالهq فـي الـــــدرجــــــة اJـــــطـــــابــــــقـــــة لــــــلـــــدرجــــــة الـــــتي

يــحـوزونــهــا في رتــبــهم األصـلــيــة. ويــؤخـذ بــاقي األقــدمــيـة
اJـكتـسبـة في الـرتبـة األصـليـة في احلـسبـان عنـد الـترقـية

في الدرجة في رتبة االستقبال.  

48 :  : يــــدمج اJـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اJــاداJــادّة ة 
تـاريـخ نـشــر هـذا اJــرسـوم في اجلــريــدة الـرســمـيــة بـصــفـة
qحــسب احلـالـة qويـرســمـون بـعـــد اســتــكـــمـــال Xمــتـربـصــ
الــفــتـــرة الـتــجــريــبــيـــة كــمــا هي مــحــددة zــوجب اJــرسـوم
التـنفيذي رقم  90-203 اJؤرخ في 8 ذي احلــجة عـام 1410
اJــوافـق 30 يـونـيو سـنة q1990 اJـعـدّلq أو فتـرة الـتربص
التـجـريـبي اJنـصـوص عـليـهـا في اJـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08-04 اJــؤرخ في11 مــحــرم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنــايــر

سنة 2008 واJذكورين أعاله.

اJـاداJـادّة ة 49 :  : يــجـمع انـتـقــالـيـا وJـدة خـمس (5) سـنـوات
Xبــــ qــــرســــومJابــــتـــــداء من تــــاريـخ بــــدايــــة ســــريـــــان هــــذا ا
األقدمـيـة في الرتـبة األصـلـية ورتـبة اإلدمـاج فـيمـا يخص
األقـدمـيــة اJـطـلـوبـة لــلـتـرقـيــة في الـرتـبـة أو الــتـعـيـX في
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اJـنـصب الـعـاليq بـالـنـسبـة لـلـمـوظـفـX الـذين أدمـجوا في
رتب غـــيـــر تـــلك اJـــطـــابـــقــة لـــلـــرتـب الــتـي ســـبق إحـــداثـــهــا
zـوجب اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-203 اJـؤرخ في 8 ذي
qــعــدّلJا q1990 ــوافق 30 يــونـــيــو ســـنــةJاحلــجــة عــام 1410 ا
واJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-04 اJؤرخ في 11 مـحرم عام

1429 اJوافق 19 يناير سنة 2008 واJذكورين أعاله .

الباب الثانيالباب الثاني
األحــــكــــام اJــــطــــبــــقــــة عـــلـى األسالك اخلــــاصــــة لــــلــــمــــواصالتاألحــــكــــام اJــــطــــبــــقــــة عـــلـى األسالك اخلــــاصــــة لــــلــــمــــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنيةالسلكية والالسلكية الوطنية
الفصــل األول الفصــل األول 

ســلك أعـوان االســتـغالل الـتــقـني في اJــواصالت الـسـلــكـيـةســلك أعـوان االســتـغالل الـتــقـني في اJــواصالت الـسـلــكـيـة
والالسلكية الوطنيةوالالسلكية الوطنية

اJــــاداJــــادّة ة 50 :  : يــــضم ســــلك أعـــوان االســــتـــغـالل الـــتــــقـــني
: (2) Xرتبت

- رتـــــبــــــة عـــــون عـــــامـل في اJــــــواصالت الــــــســـــلــــــكـــــيـــــة
qوالالسلكية الوطنية

- رتــبـــة عــون االســتـــغالل في اJـــواصالت الـــســلـــكــيــة
والالسلكية الوطنية.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديـــد اJهـــامحتديـــد اJهـــام

اJــــاداJــــادّة ة 51 :  : يــــكـــــلف األعـــــوان الــــعــــامـــــلــــونq ال ســـــيــــمــــا
بــالــنـشــاطــات اJــرتـبــطــة بــاالسـتــقــبــال الـهــاتــفي والــراديـو
الــكـــهــربــائـي واســتـــغالل األجــهـــزة اJــعــلـــومــاتـــيــة اJـــتــعــددة

الوظائف.

كـمــا ¢ـكن أن يــدعـوا لــلــقـيــام zـهــام مـرتــبـطــة بـســيـر
القواعد البيومترية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 52 :  : زيــــــادة عــــــلى اJــــــهــــــام اJــــــوكــــــلــــــة لـألعـــــوان
العاملqX يـكلف أعوان االستغالل في اJواصالت السلكية

والالسلكية الوطنية على اخلصوصz qا يأتي:
qراسالت الرسميةJاستقبال واستغالل ا -

qمراقبة  صحة اإلمضاءات -
qراسالت الرسميةJحماية ا -
qراسالت الرسميةJضبط ا  -

- صيانة أجهـزة اJواصالت السلكـية والالسلكية من
الدرجة األولى .

كـمــا ¢ـكن أن يــدعـوا لــلــقـيــام zـهــام مـرتــبـطــة بـســيـر
القواعد البيومترية.

الفــرع الثانــيالفــرع الثانــي
شــروط التوظيــف والترقيــة شــروط التوظيــف والترقيــة 

اJــــاداJــــادّة ة 53 :  :  يــــوظف األعــــوان الـــعــــامــــلـــون عـن طـــريق
XــتــرشــحـJا Xــســابــقـة عــلـى أسـاس االخــتــبــارات من بــJا
احلـائـزين  مـسـتوى الـسـنـة الـثـانـية ثـانـوي مـسـتـوفاةq في
أحــد الــتــخـــصــصــات اJــذكــورة في اJــادة 23 أعـاله والـبــالغ
سنهم 18 سنة على األقل و35 سنة على األكثر عند تاريخ

إجراء اJسابقة. 

يــتـعــX عــلى اJـتــرشــحــX اJـوظــفــqX تـطــبــيـقــا لــهـذه
اJـادةq مــتــابــعــة تـكــوين حتــضــيــري لــشــغل اJــنـصـبq مـدته
ثالثــة(3) أشـــهـــر أثـــنــاء فـــتـــرة الـــتــربـصq يــحـــدد مـــحـــتــواه
وكيفـيات تـنظـيمه بقـرار من الوزيـر اJكـلف باJواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية.

اJــــــــاداJــــــــادّة  54 :  : يـــــــــوظــف أو يـــــــــرقـى بـــــــــصــــــــفــــــــة عــــــــون
اسـتـغـالل :

1 - على أسـاس الشـهادةq اJـترشـحون الـذين تابـعوا

بـــنـــجــاح تـــكــويـــنـــا مــتـــخــصـــصـــا Jــدة ســـنــة (1) واحــدة  في
مؤسسة عمومية للتكوين اJتخصص.

يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص عن طـــريق
XــتـرشــحـJا Xــسـابــقـة عــلى أســاس االخـتــبـارات مـن  بـJا
احلــائـزين مـســتـوى الـســنـة الـثــالـثـة من الــتـعـلـيـم الـثـانـوي
مـســتـوفــاةq في أحــد الـتــخـصــصــات اJـذكــورة في اJـادة 23
أعـاله والــبـــالغ ســـنــهم 18 ســـنــة عـــلى األقل و30 ســنــة عــلى

األكثر عند تاريخ إجراء اJسابقة.

يـــحـــدد مـــحـــتـــوى الــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص وكـــيـــفـــيــات
تنـظـيمه بـقرار مـشـترك بـX الوزيـر اJـكلف بـاJواصالت
السـلكية والالسلكـية الوطنية والـسلطة اJكلـفة بالوظيفة

العمومية.

2 - عن طـريق االمـتحـان اJهـنيq في حدود 30 % من

اJناصب اJطلوب شغلهاq من بX األعوان العاملX الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

3 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة

qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 10 % من ا qالتـأهـيل
األعـوان العـامـلـون الـذين يثـبـتـون عـشر (10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يـلــزم اJــوظـفــون اJـقــبــولـونq طــبــقـا لــلــحـالــتـX 2 و3
أعالهq قـبل تـرقـيـتـهمz qـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاح حتدد مـدته
Xومـــحــتـــــواه وكــيـــفـــيــات تـــنــظـــيـــمـه بــقـــرار مـــشــتـــرك بــ
الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــــة والالســـلـــكـــيـــة

الوطنية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.



29 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1842
31 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

الفــرع الثالــثالفــرع الثالــث
األحكـــام االنتقاليـــة لإلدماجاألحكـــام االنتقاليـــة لإلدماج

اJاداJادّة ة 55 :  : يدمج في رتبة عون عامل : 
1- األعـــوان الــــعــــامــــلـــون فـي اJـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة

qتربصونJرسمون واJوالالسلكية الوطنية ا
2 - بـناء عـلى طـلـبهمq األعـوان الـتقـنـيون في اإلعالم

اآلليq اJرسـمون واJـتربـصـونq الذين هم في حـالة خـدمة
لدى اإلدارة اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية.

qبـعـد إدمـاجـهم q2 ـوظـفون تـطـبـيـقـا لـلـحـالةJيـخـضع ا
Jتابعــة تكـويــنq حتدد مدته ومحتواه وكيـفيات تنظيمه
بــــقـــــرار مــــشـــــتـــــرك بــــX الـــــوزيــــــر اJـــــكــــلـف بــــاJـــــواصالت
الـــســـلـــكــيـــــة والالســـلـــكــيـــة الـــوطــنـــيـــة والـــســلـــطـــة اJــكـــلـــفــة

بالوظيفة العمومية. 

اJاداJادّة ة 56 :  : يدمج في رتبة عون االستغالل :
1 - األعوان الـتقـنيـون اJـتخـصصـون في اJواصالت
qتربصونJرسمون واJالسلكية والالسلكية الوطنية  ا

qالــتـقــنـيــون في اإلعالم اآللي q2 - بــنــاء عـلى طــلـبــهم
اJــرسـمـون واJــتـربــصـونq الـذين هـم في حـالـة خــدمـة لـدى
اإلدارة اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.

qــذكــورون فـي احلــالــــة 2 أعالهJـــوظــفـــون اJيـــخــضع ا
بــعـد إدمــاجـهــمJ qــتـابــعـــة تـكــويــنq حتــدد مـدتـه ومــحـتـواه
وكـيــفـيـات تـنــظـيـمه بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف
بـاJــواصالت الـســلـكـيــــة والالســلـكـيــة الـوطــنـيــة والـســلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصــل الثانيالفصــل الثاني
سـلك اJـســاعـدين الــتـقـنــيـX اJـتــخـصــصـX في اJـواصالتسـلك اJـســاعـدين الــتـقـنــيـX اJـتــخـصــصـX في اJـواصالت

السلكية والالسلكية الوطنيةالسلكية والالسلكية الوطنية

Xـــــســـــاعــــــدين الـــــتــــــقـــــنـــــيـــــJـــــادّة ة 57 :  : يـــــضـم ســـــلـك اJـــــاداJا
: (2) Xرتبت XتخصصJا

- رتـــبــة مـــســـاعــد تـــقـــني مـــتــخـــصص فـي اJــواصالت
qالسلكية والالسلكية الوطنية

- رتــــبـــة مــــســـاعــــد تـــقــــني مــــتــــخـــصـص رئـــيــــسي في
اJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.

الفـــرع األول الفـــرع األول 
حتديـــد اJهـــامحتديـــد اJهـــام

اJــــــاداJــــــادّة ة 58 :  : يـــــــكـــــــلف  اJـــــــســـــــاعـــــــدون الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيــــــون
اJتخصصونq ال سيما zا يأتي:

qتنفيذ جميع التقنيات الالزمة إلجناز التدخالت -

qإجناز الدارات والروابط التقنية -

- تــركــيب األجــهــزة الــهـاتــفــيــة والــراديــو كــهــربــائــيـة
qواإلعالم اآللي

qالتكفل باألعطال واألعطاب التقنية -

qصيانة أجهزة طاقة النجدة -

- التغطية السمعية البصرية .

كـمــا ¢ـكن أن يــدعـوا لــلــقـيــام zـهــام مـرتــبـطــة بـســيـر
القواعد البيومترية.

اJــاداJــادّة ة 59 :  : زيــادة عـــلى اJـــهــام اJـــوكــلـــة لــلـــمــســـاعــدين
الـتــقــنــيـX اJــتــخــصـصــqX يــكـلـف اJـســاعــدون الــتـقــنــيـون

اJتخصصون  الرئيسيونq على اخلصوص zا يأتي: 

- إجنــاز الــشــبــكــات الــرقــمــيــة والــراديــو كــهــربــائــيــة
qوالفضائية واإلعالم اآللي

- الـتنسيق واJراقبـة التقنيـة والتنظيمـية وتنفيذ
qأشغال االستشراف والدراسة في ميدان اختصاصاتهم

XــوضــوعـJا XــوظــفــJتــنــشــيط ومــراقــبـة أعــمــال ا -
qسندة إليهمJهام اJفي إطار تنفيذ ا qحتت سلطتهم

qضبط التقنيات اجلديدة وتكييفها -

qتركيب وتشغيل تطبيقات اإلعالم اآللي  اخلاصة -

- قــيـــاس وتــشــغـــيل شـــبــكـــات اJــواصالت الـــســلـــكــيــة
qوالالسلكية الوطنية

qبرمجة األجهزة -

- صـيانة وحفظ الـتجهـيزات والشبـكات من الدرجة
الثالثة (3).

الفـــــرع الثانـــي الفـــــرع الثانـــي 
شـروط التوظيــف والترقيــة شـروط التوظيــف والترقيــة 

اJــاداJــادّة ة 60 :  : يـــوظف أو يـــرقى بــصـــفــة مـــســاعــد تـــقــني
متخصص :

1 - عـلى أسـاس الشـهـادة من بـX اJـتـرشـحـX الذين

تـابعوا بنجـاح تكوينـا متخصصـا Jدة سنة واحدة (1) في
مؤسسة عمومية للتكوين اJتخصص.

يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص عن طـــريق
XــتـرشــحـJا Xمـن بـ qــسـابــقـة عــلى أســاس االخـتــبـاراتJا
احلـــائـــزين شــــهـــادة الـــبـــكــــالـــوريـــا في الــــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــوي
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واJسـتوفـX بنـجاح لـسنـتX (2) من الـتـعلـيم أو التـكوين
الـعــالـيــX  في أحــد الـتــخـصــصــات اJـذكــورة  في اJـادة 23
أعالهq والــبــالغ ســنــهم 21 ســنــة عــلى األقل و30 ســنــة عــلى

األكثر عند تاريخ إجراء اJسابقة.

يـــحـــدد مـــحـــتـــوى الــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص وكـــيـــفـــيــات
تنـظـيمه بـقرار مـشـترك بـX الوزيـر اJـكلف بـاJواصالت
السـلكية والالسلكـية الوطنية والـسلطة اJكلـفة بالوظيفة

العمومية.

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصـب اJـطـلـوب شـغـلـهــاq من بـX أعـوان االسـتـغالل في
اJواصالت الـسلـكيـة والالسلـكيـة الوطـنيـة الذين يـثبـتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 10 % من ا qالتـأهـيل
من بـــــX أعـــــوان االســــتـــــغالل فـي اJـــــواصالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة
والالسلـكـية الـوطـنيـةq الـذين يثـبـتون عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 2 و3
أعالهq قـبل تـرقـيتـهمz qـتابـعـة تكـوين بـنجـاحq حتـدد مدته
Xومـــحــتـــــواه وكــيـــفـــيــات تـــنــظـــيـــمـه بــقـــرار مـــشــتـــرك بــ
الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــــة والالســـلـــكـــيـــة

الوطنية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 61 :  : يـــوظف أو يـــرقى بــصـــفــة مـــســاعــد تـــقــني
متخصص رئيسي :

qــســابـقــة عـلى أسـاس االخــتـبـاراتJ1 - عـن طــريق ا

من بــX اJـتـرشــحـX احلــائـزين شـهــادة لـيـســانس الـتــعـلـيم
الـــعـــالي أو شـــهـــادة مـــعـــادلـــة لـــهـــا في أحـــد الـــتـــخـــصـــصـــات
اJــذكــورة في اJـادة 23 أعاله والـبــالغ ســنـهم 21 ســنــة عـلى

األقل و30 سنة على األكثر عند تاريخ إجراء اJسابقة.

يـتـعـX عـلى اJـتـرشـحـX اJـوظـفـqX تـطـبـيـقـا لـلـفـقرة
qــنـصبJمــتـابــعـة تــكـوين حتــضـيـري لــشـغل ا qاألولى أعاله
أثــنــاء فـــتــرة الــتــربـص حتــدد مــدته ومـــحــتــواه وكـــيــفــيــات
تـنظـيـمه بـقرار من الـوزيـر اJـكلف بـاJـواصالت الـسلـكـية

والالسلكية الوطنية.

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
Xـسـاعـديـن الـتـقـنـيJا Xمن بـ qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJا
اJـــتــــخـــصـــصــــX في اJــــواصالت الـــســــلـــكـــيــــة والالســـلــــكـــيـــة
الـوطـنــيـةq الـذين يـثــبـتـون خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة

3 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطلـوب شـغلـهاJـناصب اJوفي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
اJـــســـاعـــدون الـــتــــقـــنـــيـــون اJـــتـــخـــصـــصـــون في اJـــواصالت
الـسلكـية والالسـلكيـة الوطـنيـةq الذين يثـبتـون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 2 و3
أعالهq قـبل تـرقـيتـهمz qـتابـعـة تكـوين بـنجـاحq حتـدد مدته
Xومـــحــتـــــواه وكــيـــفـــيــات تـــنــظـــيـــمـه بــقـــرار مـــشــتـــرك بــ
الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــــة والالســـلـــكـــيـــة

الوطنية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 62 :  : يرقى على أساس الـشهادةq بصـفة مساعد
تــــقــــني مــــتــــخـــصـص رئــــيــــسيq اJــــســــاعـــدون الــــتــــقــــنــــيـــون
qالـذين حتـصـلوا بـعـد تـوظـيـفهم qـرسـمـونJـتـخـصـصون اJا
عـــلـى شـــهــــادة لـــيــــســــانس في الــــتـــعــــلــــيم الــــعـــالـيq في أحـــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اJــــذكــــورة في اJـــادة 23 أعالهq أو شـــهـــادة

معادلة لها.

الفــرع الثــالــثالفــرع الثــالــث
األحكـــام االنتقاليــــة لإلدمـاجاألحكـــام االنتقاليــــة لإلدمـاج

اJاداJادّة ة 63 :  : يدمج في رتبة مساعد تقني متخصص :

1 - اJـراقـبـون في اJـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة

qتربصونJرسمون واJالوطنية ا

2 - بـــنـــاء عـــلى طـــلـــبــهـمq الــتـــقـــنـــيـــون الـــســامـــون في

qاإلعالم اآللـي والتـقـنـيون الـسـامـون في اخملـبر والـصـيـانة
اJــرسـمـون واJــتـربــصـونq الـذين هـم في حـالـة خــدمـة لـدى

اإلدارة اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية.

يــخـــضع اJـــوظـــفـــون اJــذكـــورون في احلـــالـــتــX  1 و2
أعالهq بـعد إدماجهمJ qـتابعة تـكوين متخـصص مدتـه سنة
(1) واحــدةq يــحــدد مــحــتــواه وكــيــفــيــات تــنــظــيــمـــه بــقـرار
مـــشـــتـــرك بــــX الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاJــــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســـلــكـــيـــة الــوطـــنـــيــة والـــســلـــطـــة اJــكـــلـــفــة بـــالـــوظــيـــفــة

العمومية.

اJـاداJـادّة ة 64 :  : يـدمج فـي رتـبة مـسـاعـد تـقـني مـتـخـصص
رئيسي : 

1 - اJــــهـــنــــدســــون الـــتــــطـــبــــيــــقـــيــــــون في اJــــواصالت

qتربصونJرسمون واJالسلكيــة والالسلكيــة الوطنيـة ا
2 - اJــــــفـــــــتــــــشـــــــــون فــي اJـــــــواصالت الـــــــســــــلـــــــكــــــيــــــــة

 qتربصــونJرسمــون واJوالالسلكيــة الوطنيـــة ا
3 - بـناء عـلى طـلـبهمq اJـهـنـدسون الـتـطـبيـقـيون في
اإلعالم اآللي واJــــهــــنـــدســــون الــــتـــطــــبــــيـــقــــيــــون في اخملــــبـــر
والـصـيـانـة الــذين هم في حـالـة خـدمــة لـدى اإلدارة اJـكـلـفـة

باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
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يــــخـــضع اJـــوظـــفـــون اJــــذكـــورون في احلـــالـــتـــX 1 و3
أعالهq بعد إدمـاجهمJ qـتابـعة تكـوين متـخصّص مـدته سنة
(1) واحــدةq يــحــدد مــحــتـــواه وكــيــفــيــات تــنــظــيــمه  بــقــرار
مـــشـــتـــرك بــــX الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاJــــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســـلــكـــيـــة الــوطـــنـــيــة والـــســلـــطـــة اJــكـــلـــفــة بـــالـــوظــيـــفــة

العمومية. 

 يـــخــــضع اJـــوظـــفـــون اJــــذكـــورون في احلـــالـــة 2 أعاله
بــعــد إدمـاجــهـمJ qــتــابـعــة تــكــويـن مـدتـه ســنــتـان q(2) يــحــدد
مـحـتواه وكـيفـيات تـنـظيـمه بقـرار مـشتـرك بX  الـوزير
اJـــكـــلف بـــاJــواصـالت الــســـلـــكـــيــة والـالســلـــكـــيـــة الــوطـــنـــيــة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث
سـلك اJــفـتــشـX الــتـقــنـيـX اJــتـخــصـصــX في  اJـواصالتسـلك اJــفـتــشـX الــتـقــنـيـX اJــتـخــصـصــX في  اJـواصالت

السلكية السلكية  والالسلكية الوطنيةوالالسلكية الوطنية

Xالــــــتـــــقــــــنـــــيـــــ XــــــفـــــتــــــشـــــJــــــادّة ة 65 :  : يــــــضم ســــــلك اJــــــاداJا
اJـــتــــخـــصـــصــــX في اJــــواصالت الـــســــلـــكـــيــــة والالســـلــــكـــيـــة

الوطنية ثالث (3) رتـــب :
- رتــــبـــة مـــفـــتش تـــقـــني مـــتـــخــــصص في اJـــواصالت

qالسلكية والالسلكية الوطنية
- رتــــبــــة مــــفـــــتش تــــقــــنـي مــــتــــخــــصص رئـــــيــــسي في

qواصالت السلكية والالسلكية الوطنيةJا
- رتـــــبـــــة مـــــفـــــتش تـــــقـــــنـي مـــــتـــــخـــــصص رئـــــيـس في

اJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اJهـــــامحتديــد اJهـــــام

اJاداJادّة ة 66 :  : يكلف اJـفتـشون الـتقنـيون اJـتخـصصون
في مـجـاالت اخـتـصـاص كل مـنـهمq بـالـنـشـاطـات اJـرتـبـطـة

بتطوير الشبكات وإجنازها وتسييرها وتأمينها.

ويتولون بهذه الصفةq ما يأتي :
- إجناز وتطويـر الشبكات وتطبيقات اإلعالم اآللي

qالتنظيمية اخلاصة وتطبيقات التسيير
- إعـداد وتـنـفـيـذ اJــشـاريع الـتـقـنـيـة الـتي تـدخل في

 qمجال اختصاصهم
- الـــتـــســـيـــيــــر واإلشـــراف عـــلى الـــشـــبـــكـــات وقـــواعـــد

 qعطياتJا
- تـسـيـيــر واسـتـغـالل الـشـبـكــات وقـواعـد اJــعـطـيـات

qاخلاصة ومواقع الويب
qصيانة الشبكات واألجهزة -

qتطوير أشغال البحث في مجال اختصاصهم -

qشاركة في إعداد مخططات التدخالت التقنيةJا -
- تــــنـــســـيق الــــنـــشـــاطـــات الـــتـي من شـــأنــــهـــا حتـــقـــيق

األهداف التي حتددها اإلدارة.

و¢ـــكن أن يـــكـــلــفـــوا بـــالـــقــيـــام بـــاJـــشــاريـع اJــتـــعـــلـــقــة
zـــيـــادين االتــصـــاالت واإلعالم اآللـي والــقـــواعـــد الـــتــقـــنـــيــة

اخلاصة بالبيومترية.

كـــمــا ¢ــكن أن يــســتــدعــوا لـــلــمــشــاركــة في نــشــاطــات
التكوين.

Xـــوكــلـــة لـــلـــمـــفـــتـــشــJـــهـــام اJ67 :  : زيـــادة عـــلى ا اJــاداJــادّة ة 
الــتـقــنــيـيــن اJــتـخــصـصــqX يـكــلف اJـفــتـشــون الـتــقـنــيـون
اJــتـــخــصـــصـــون الــرئـــيــســـيــــون في اJــواصـالت الــســـلــكـــيــة

والالسلكية الوطنيةq ال سيما zا يأتي:
qتخطيط  برامج التطوير وتنفيذها  -

qدراسة الشبكات وتصميمها وتأمينها -
- إعـداد مخطـطات احلفظ والـصيانـة واإلشراف على
أشــغــال احلــفظ اJــعــقـــدة والــســهــر عــلى تــطــبــيق اJــقــايــيس

التقنية.

Xـــوكــلـــة لـــلـــمـــفـــتـــشــJـــهـــام اJ68 :  : زيـــادة عـــلى ا اJــاداJــادّة ة 
الـتـقـنـيـيـــن اJـتـخـصـصـX الـرئـيـسـيـqX يـكـلف اJـفـتـشـون
الـتقنيون اJـتخصصـون الرؤساء في اJواصالت الـسلكية

والالسلكيةq السيما zا يأتي:
qاليقظة التكنولوجية -

qاالستشارة واخلبرة التقنية -
- تـــــنــــــشـــــيـط اJـــــلــــــتـــــقــــــيـــــات واحملــــــاضـــــرات اخلــــــاصـــــة

qبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- إعـداد اJعايير اJـتعلقـة بالتركيب والـصيانة وكذا

االستعمال العقالني للتجهيزات. 

الفـــرع الثانــي الفـــرع الثانــي 
شــروط التوظيف والترقيــةشــروط التوظيف والترقيــة

اJــاداJــادّة ة 69 :  : يـــوظف أو يـــرقى بـــصـــفـــة مـــفـــتش تـــقـــني
متخصص : 

1 -  على أساس الشـهادةq اJترشحـون الذين تابعوا
بنجاح تـكوينا Jـدة سنة واحدة (1)  في مؤسـسة عمومية

للتكوين اJتخصص.
يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص عن طـــريق
XــتــرشــحـJا Xــســابــقـة عــلـى أسـاس االخــتــبــارات من بــJا
احلــائــزين شــهــادة مــهــنــدس دولــة أو مـا يــعــادلــــهــا فـي أحـد

التخصصات اJذكورة في اJادة 23 أعاله.
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يــحــدد  مـــحــتــوى الــتـــكــوين اJـــتــخــصص  وكـــيــفــيــات
تنـظـيمه بـقرار مـشـترك بـX الوزيـر اJـكلف بـاJواصالت
السـلكية والالسلكـية الوطنية والـسلطة اJكلـفة بالوظيفة

العمومية.
2 - عن طـريق االمـتـحان اJـهـني فـي حدود 30 % من
Xـسـاعـديـن الـتـقـنـيJا Xمن بـ qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJا
اJــتـــخــصـــصـــX الــرئـــيــســـيـــX الــذين يـــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJالـتـأهـيل وفـي حدود 10 % من ا
اJـسـاعـدون الـتـقـنـيـون اJـتـخـصـصـون الـرئـيـسـيـون الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 70 :  : ¢ــــكن تــــوظــــيـف بـــصــــفــــة مــــفــــتش تــــقــــني
مـتـخــصص  عن طـريق اJـسـابــقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات
اJترشحون احلائـزون شهادة اJاجستير أو شهادة تعادلها

في أحد التخصصات اJذكورة في اJادة 23 أعاله .

اJــــاداJــــادّة ة 71 :  : يــــرقــى عـــــلى أســـــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــــفـــتـش تــــقــــنــي مــــتــــخــــصصq اJــــســــاعــــدون الــــتــــقــــنــــيـــون
اJـــتــخـــصـــصـــون الــرئـــيـــســـيــون فـي اJــواصـالت الــســـلـــكـــيــة
والالســلــكــيـة الــوطــنـيــة اJــرسّـمــون والــذين حتــصـلــوا بــعـد
تـوظـيــفـهم عـلـى شـهـادة اJـاجــسـتـيــر أو شـهـادة تـعــادلـهـا في

أحد التخصصات اJذكورة في اJادة 23 أعاله. 

اJـاداJـادّة ة 72 :  : يــرقى بــصـفــة مـفــتش تــقـنــــي مـتــخـصص
رئيســي في اJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية :

1 - عـن طـــــريـق االمــــــتـــــحــــــان اJـــــهــــــنيq اJــــــفـــــتــــــشـــــون
الــــتـــقــــنـــيــــون اJــــتـــخــــصـــصــــون في اJــــواصالت الـــســــلـــكــــيـــة
والالسـلـكـيـة الـوطـنيـة الـذيـن يـثبـتـون خـمس (5) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 20 % من ا qالتـأهـيل
اJـــفـــتـــشــــون الـــتـــقـــنـــيــــون اJـــتـــخـــصـــصــــون في اJـــواصالت
الـسلـكيـة والالسـلكـيـة الوطـنيـة الـذين يثـبـتون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

اJــاداJــادّة ة 73 :  : يــرقـى بــصــفـــة مــفــتش تـــقــني مـــتــخــصص
رئيس :  

1 - عن طـــــريـق االمـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنـيq  اJـــــفـــــتـــــشـــــون
الـتــقــنــيـون اJــتــخــصـصــون الــرئـيــســيــون الـذيـن يـثــبــتـون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 20 % من ا qالتـأهـيل

اJــفـتـشـون الــتـقـنـيــون اJـتـخـصــصـون الـرئـيــسـيـون الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
الفـــرع الثالــــثالفـــرع الثالــــث

أحكــام انتقاليـــة لإلدمــاجأحكــام انتقاليـــة لإلدمــاج

اJاداJادّة ة 74 :  :  يدمج في رتبة مفتش تقني متخصص :

1 - مــــهــــنــــدســــو الــــدولـــة فـي اJــــواصالت الــــســــلــــكــــيـــة
q تربصونJرسمون واJا qوالالسلكية الوطنية

2 - بـنـاء عــلى طـلــبـهمq مـهــنـدســو الـدولـة  في اإلعالم
اآللي ومـهـنـدسو الـدولـة  في اخملـبـر والـصيـانـة اJـرسـمون
واJــــتـــربــــصـــونq الــــذيـن هم في حــــالــــة خـــدمــــة لـــدى اإلدارة

اJكلفة باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.

يــــخـــضع اJـــوظـــفـــون اJــــذكـــورون في احلـــالـــتـــX 1 و2
أعالهq بـعـد إدماجـهم Jـتـابعـة تـكوين مـتـخصص مـدته سـنة
(1) واحــدةq يــحــدد مــحــتـــواه وكــيــفــيــات تــنــظــيــمه  بــقــرار
مـــشـــتـــرك بــــX الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاJــــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســـلــكـــيـــة الــوطـــنـــيــة والـــســلـــطـــة اJــكـــلـــفــة بـــالـــوظــيـــفــة

العمومية.

اJـاداJـادّة ة 75 :  : يـدمج في رتــبـة مـفـتش تـقــني مـتـخـصص
رئيسي في اJواصالت السلكية والالسلكية الوطنية : 

1 - اJـهندسون الـرئيسـيون في اJواصالت السـلكية
 qتربصونJرسمون واJوالالسلكية الوطنية ا

2 - بــنـاء عـلى طـلـبــهمq اJـهـنـدسـون الــرئـيـسـيـون في
اإلعـالم اآللي واJـــــهـــــنـــــدســــون الـــــرئـــــيـــــســـــيــــون فـي اخملـــــبــــر
والصـيـانة اJـرسـمـون واJتـربـصونq  الـذين هـم فـي حـالة
خــــدمـــــة لـــــدى اإلدارة اJـــــكــــلـــــفـــــة بـــــاJــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة

والالسلكية الوطنية .

يــــخـــضع اJـــوظـــفـــون اJــــذكـــورون في احلـــالـــتـــX 1 و2
أعالهq بعد إدمـاجهمJ qـتابـعة تكـوين متـخصص مـدته سنة
(1) واحــدةq يــحــدد مــحــتـــواه وكــيــفــيــات تــنــظــيــمه  بــقــرار
مـــشـــتـــرك بــــX الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاJــــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســـلــكـــيـــة الــوطـــنـــيــة والـــســلـــطـــة اJــكـــلـــفــة بـــالـــوظــيـــفــة

العمومية.
البـــاب الثالــثالبـــاب الثالــث

األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا

اJاداJادّة ة 76 :  :  تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 ( الـفقرة األولى)
من األمــر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1427 اJـوافق 15  يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهq حتدد

قــائــمـة اJــنــاصب الــعـلــيــا الــتـابــعــة لـلــمــواصالت الــسـلــكــيـة
والالسلكية الوطنيةq كما يأتي :
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 qرئيس فرقة -
- مــســؤول شــبــكــات وأنـــظــمــة اإلعالم  من اJــســتــوى

 qالثاني
- مــسـؤول شـبــكـات و أنـظــمـة اإلعالم  من  اJــسـتـوى

qاألول
qرئيس اجملموعة التقنية -

qمنسق التكوين -
- خبير تقني.

اJــــاداJــــادّة ة 77 :  : يــــكـــون رؤســــاء الــــفـــرق في اخلــــدمــــة عـــلى
مستوى اإلدارة اJركزية والواليات والدوائر. 

اJاداJادّة ة 78 :  : يكـون مسـؤولو الـشبـكات وأنـظمة اإلعالم
من اJـسـتــوى الثـاني في  اخلـدمـة على مـسـتـوى البـلـديات

والدوائر.

اJاداJادّة ة 79 :  : يكـون مسـؤولو الـشبـكات وأنـظمة اإلعالم
من اJــــســــتـــوى األول فـي  اخلـــدمــــة عـــلـى مـــســــتـــوى  اإلدارة

اJركزية والواليات.

اJــاداJــادّة ة 80 :  : يــكـــون رؤســاء اجملـــمــوعـــات الــتـــقــنـــيــة في
اخلدمـة على مستوى اإلدارة اJركزيــة والواليات.

اJاداJادّة ة 81 :  : يـكون منـسقو الـتكويـــن في  اخلـدمة لدى
مـؤسســات التـكويـن في اJـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

الوطنية .

اJـاداJـادّة ة 82 :  : يـكون اخلـبـراء الـتـقنـيـون في اخلـدمـة لدى
اإلدارة اJـــركـــزيـــة لــــلـــمـــواصالت الـــســـلـــكــــيـــة والالســـلـــكـــيـــة

الوطنية.

اJـاداJـادّة ة 83 :  : يـحــدد عـدد اJــنـاصب الــعـلــيـا اJــذكـورة في
اJــــادة 76 أعـالهq بــــقــــرار مـــشــــتــــرك بــــX الــــوزيـــر اJــــكــــلف
بــاJــواصـالت الــســلــكــيــة والالســـلــكــيــة الــوطــنــيــة والــوزيــر

اJكلف باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديـــد اJهـــامحتديـــد اJهـــام

اJــاداJــادّة ة 84 :  : يـــتــولـى رؤســاء الـــفــرقq ال ســـيـــمــا قـــيــادة
وتـــنـــشـــيـط ومـــراقـــبـــة نـــشـــاطـــات مــــجـــمـــوعـــة من األعـــوان

اJكلفX باالستغالل. 

اJـاداJـادّة ة 85 :  : يـتـولى مسـؤولـو شـبكـات وأنـظـمة اإلعالم
من اJستوى الثانيq ال سيما ما يأتي :

- قـيــادة وتـنــسـيق الــنــشـاطــات اJـرتــبـطــة بـتــسـيــيـر
qشبكات وأنظمة اإلعالم

- الـسهـر على اسـتمـرارية اJـصلـحة والـسيـر احلسن
للقواعـد واJنشـآت القاعـدية التقـنية الـتابعـة للمواصالت

qالسلكية والالسلكية الوطنية
 qمراقبة فعالية شبكات وأنظمة اإلعالم -

- ضــــــــمـــــــان تــــــــوفــــــــر اJــــــــوارد واألمـن وكــــــــذا ظـــــــروف
qاالستغالل والتدخل والولوج

- تنسيق النشاطات مع اJصالح احمللية األخرى.

اJاداJادّة ة 86 :  : زيادة على اJهـام اJوكلة Jسؤولي شبكات
وأنــظــمــة اإلعالم  من اJــســتــوى الــثــانيq يــكــلف مــســؤولـو
شــبـــكــات وأنــظــمـــة اإلعالم من اJـسـتــوى األولq ال سـيـمـا

zا يأتي :
- ضــمــان الــسـيــر احلــسن لــلــنـظــام الــعــام لالتــصـاالت

 qواإلعالم
- ضـمـان التـنـسيـق مع اJتـعـاملـX اJـتخـصـصX في

qميادين االتصاالت وأنظمة اإلعالم
- تنـسيق الـنشـاطـات مع مصـالح اإلدارات اJركـزية
األخـــــرى ومع مــــســــؤولـي شــــبــــكــــات وأنــــظـــــمــــة اإلعالم  من

اJستوى الثاني.

q87 :  :  يـــتـــولى رؤســـاء اجملـــمـــوعـــات الـــتـــقـــنـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
السيما ما يأتي  :

- إدارة وتـــنـــشـــيـط وتـــأطـــيـــر نـــشــــاطـــات مـــجـــمـــوعـــة
qتقنية

- تــنــســيق أعــمــال الــصــيــانــة والــتــصــلــيح والــفــحص
qالدوري لشبكات وأنظمة اإلعالم والتجهيزات

qوارد والتمويناتJمراقبة توفر ا -
qبرمجة وتنظيم مهام التدخل التقني -

- حتـــديـــد احلــاجـــيـــات من قــطـع الــغـــيـــار الــضـــروريــة
qلصيانة األجهزة

- الـسـهـر عــلى احـتـرام مــعـايـيــر الـتـركـيـب وتـشـغـيل
األجهزة والشبكات .

اJاداJادّة ة 88 :  : يكلف منسق التكوينq السيما zا يأتي:
- ضـمــان الــتـكــوين اJــتــخـصص وجتــديــد اJـعــلــومـات
وحتـــــســــــX مـــــســـــتـــــوى مـــــوظـــــفـي اJـــــواصـالت الـــــســـــلـــــكـــــيـــــة

qوالالسلكية الوطنية
qقررةJضمان تطبيق برامج التكوين ا -

- اJــشــاركــة في تــقــيــيم نــظــام الــتــكــوين والــتــأطــيــر
qالبيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين
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- اJـــســـاهـــمـــة في حتـــديـــد مـــراجع الـــكـــفـــاءات وإعــداد
qالبرامج التكوينية واألدوات البيداغوجية

- اJـــــشـــــاركــــــة في أشــــــغـــــال الـــــدراســــــات واألبـــــحـــــاث
qالتقنية والبيداغوجية

- اJــشــاركــة فـي تــنــظــيم اJــســابــقــات واالمــتــحــانــات
اJهنية وسيرها.

89 :  :  يـــكـــلـف اخلـــبـــراء الـــتـقــنــيــونq ال ســيــمـا اJـاداJـادّة ة 
بـما يأتي :

- قـــيـــادة وحتـــديــد اJـــنـــاهج لـــقـــيــادة مـــشـــاريع قـــطــاع
 qواصالت السلكية والالسلكية الوطنيةJا

- اJـــــشـــــاركــــــة في أشــــــغـــــال الـــــدراســــــات واألبـــــحـــــاث
qالتقنية وفي مجال التكوين

- إعــــداد وســـائـل وعـــنــــاصــــر الـــتــــقــــيـــيـم الـــضــــروريـــة
qللمساعدة على اتخاذ القرار

Xـقتـرحـات الـتي من شـأنهـا حتـسJدراسة جـمـيع ا -
أمن وتـطويـر وتسيـير أنـظمـة اإلعالم والشـبكـات التـابعة

qللمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
- االســـــتــــشــــارة والــــتــــوجـــــيه في مـــــجــــال اJــــواصالت

qالسلكية والالسلكية
qتقييم اخملاطر -

qالقيام بالتدقيق -
- إعـداد الــتــقـاريــر واJـلــخــصـات اJــرتــبـطــة zــتـابــعـة

التوجيهات االستراتيجية و برنامج تطوير القطاع.

الفصل الثانـــي الفصل الثانـــي 
شــروط التعييــنشــروط التعييــن

: Xرؤساء الفرق من ب Xادّة ة 90 :  : يعJاداJا
1 - أعــــوان االســـــتــــغـالل في اJــــواصـالت الــــســــلـــــكــــيــــة
والالسلكيـة الوطنية الـذين يثبتون ست (6) سنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - األعـــوان الــــعــــامــــلـــX فـي اJـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة
والالسـلكـيـة الـوطـنـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

اJـاداJـادّة ة 91 :  :  يـعـX مسـؤولـو شـبـكـات  وأنـظـمة اإلعالم
 : Xستوى الثاني من بJمن ا

Xالرئـيـسـي XـتخـصـصـJا Xسـاعـدين الـتقـنـيـJ1 - ا
في اJـــواصالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة الــوطـــنــيـــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

2 - اJــــســـــاعــــديـن الــــتـــــقــــنـــــيــــX اJـــــتــــخـــــصـــــصــــX في
اJواصالت الـسلـكيـة والالسلـكيـة الوطـنيـة الذين يـثبـتون

ثماني (8) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 92 :  : يـعــX مـســؤولـو شــبـكــات وأنـظــمـة اإلعالم
: Xستوى األول من بJمن ا

1 - اJفـتشX الـتقنـيX اJـتخصـصX في اJواصالت
الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة الـوطـنـيـة الـذين يـثـبـتـون ثالث (3)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
Xالرئـيـسـي XـتخـصـصـJا Xسـاعـدين الـتقـنـيـJ2 - ا
في اJـــواصالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة الــوطـــنــيـــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اJــاداJــادّة ة 93 :  : يـــعـــX رؤســـاء اجملــمــوعــات الــتــقــنــيــة من
 : Xب

1 - اJفـتشX الـتقنـيX اJـتخصـصX في اJواصالت
الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة الـوطـنـيـة الـذين يـثـبـتـون ثالث (3)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
Xالرئـيـسـي XـتخـصـصـJا Xسـاعـدين الـتقـنـيـJ2 - ا
في اJـــواصالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة الــوطـــنــيـــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

: Xمنسقو التكوين من ب Xادّة ة 94 :  : يعJاداJا
q Xالرئيسي XتخصصJا Xالتقني XفتشJ1 - ا

2 - اJفـتشX الـتقنـيX اJـتخصـصX في اJواصالت
السـلـكيـة والالسـلـكيـة الـوطـنيـة الـذين يـثبـتـون خمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
Xالرئـيـسـي XـتخـصـصـJا Xسـاعـدين الـتقـنـيـJ3 - ا
في اJـــواصالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة الــوطـــنــيـــة الــذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

: Xاخلبراء التقنيون من ب Xادّة ة 95 :  : يعJاداJا
qالرؤساء XتخصصJا Xالتقني XفتشJ1 - ا

Xالـرئـيـسـيـ XـتـخـصـصـJا Xالـتـقـنـيــ XـفـتـشـJ2 - ا
في اJـــواصالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة الــوطـــنــيـــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3 - اJفـتشX الـتقنـيX اJـتخصـصX في اJواصالت
الـسلـكيـة والالسـلكـيـة الوطـنيـة الـذين يثـبـتون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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البــاب الرابــعالبــاب الرابــع
تصنيف الرتب والزيادة االستدالليةتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياللمناصب العليا

الفصــل األولالفصــل األول
تصنيـف الرتـبتصنيـف الرتـب

اJاداJادّة ة 96 :  : تطبـيقـا للمـادة  118 من األمر رقم 06-03 اJـؤرخ فـي 19 جمـادى الثانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة
2006 واJـذكور أعـالهq يحـدد تـصـنـيف الـرتب الـتـابـعـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اJـكـلفـة بـاJـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

الوطنيةq طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف
الــرتـــبالــرتـــب األسالكاألسالك

مفتش تقني متخصص رئيس
مفتش تقني متخصص رئيسي 

مفتش تقني متخصص 
مساعد تقني متخصص رئيسي

مساعد تقني متخصص
عون االستغالل

عون عامل

اJفتشون التقنيون اJتخصصون

اJساعدون التقنيون اJتخصصون

أعوان االستغالل التقني

17

15

14

12

10

8

6

762

666

621

537

453

379

315

الفصـــل الثانــيالفصـــل الثانــي
الزيــادة االستداللية للمناصب العليــاالزيــادة االستداللية للمناصب العليــا

اJاداJادّة ة 97 :  : تطبـيقا للمادة 3 من اJرسـوم الرئاسي رقم 07- 308 اJؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اJوافق 29 سبـتمبر
سـنة 2007 و اJـذكور أعالهq حتـدد الـزيـادة االستـداللـية لـلـمـناصب الـعـلـيا لإلدارة اJـكـلـفة بـاJـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـية

الوطنيةq  طبقا للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى
اJناصب العليااJناصب العليا

خبير تقني 

منسق التكوين

رئيس اجملموعة التقنية 

مسؤول شبكات وأنظمة اإلعالم من اJستوى األول

مسؤول شبكات  وأنظمة اإلعالم من اJستوى الثاني

رئيس فرقة

10

8

8

8

7

4

325

195

195

195

145

55
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البـــاب اخلامــسالبـــاب اخلامــس
أحكــام خاصة وختاميــةأحكــام خاصة وختاميــة

اJـاداJـادّة ة 98 :  : يـوظف اJـراقـبـــون و اJـفـتـشـون في طور
الــتـــكــويـن q عــنــد تـــاريخ نــشــر هــذا اJـــرســوم في اجلــريــدة
الـرسميـة و بعـد متابـعتـهم لتـكوين متـخصص مـدته سنة
(1) واحدةq على التواليq بـصفــة مساعد تقني متخصص
و مــســاعــد تـقــني مــتــخــصص رئــيــسيq طــبـقــا ألحــكــام هـذا

القانون األساسي اخلاص. 

اJــــاداJــــادّة ة 99 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اJرسـومq والسـيّمـا مـنهـا اJـرسوم الـتنـفـيذي رقـم 203-90
اJـؤرخ في 8 ذي احلـجـة عام 1410 اJـوافق 30 يـونـيـو سـنـة
1990 والـــمــتـضــمن الـــقــانـون األســـاسي اخلــاص بــالــعــمـال

اJـــــنــــتـــــمــــX لـألسالك الـــــتــــقـــــنــــيـــــة في اإلدارة الــــــمــــكـــــلــــفــــة
باJواصالت السلكية والالسلكية الوطنيةq اJعدل.

اJـاداJـادّة ة 100 :  : يـسـري مــفـعـول هـذا اJــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008. 

اJـــــاداJـــــادّة ة 101 :  :  يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا اJـــــرســــوم فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 30
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 - - 257 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
يــــــؤسـس  qيــــــؤسـس q2011 ـــــــوافق 30 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة  يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــةJـــــــوافق  اJ1432 ا

الـنــظـام الـتـعويـضـي لـلـموظـفـX اJنـتـمـX لألسالكالـنــظـام الـتـعويـضـي لـلـموظـفـX اJنـتـمـX لألسالك
اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحة.اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- وzقتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qواد 119 و 124 و 126 منهJا
- وzقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم

- وzــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- وzـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 93-59 اJـؤرخ
في 5 رمــضــان عــام 1413 اJــوافق 27 فــبـــرايــر ســـنــة 1993
واJــتـضـمن تــأسـيس تـعـويـض عن الـتـبـعــة لـصـالح األعـوان
اJــنــتــمــX لألسالك الــتــقــنــيــة اخلــاصــة في اإلدارة اJــكــلــفــة

qعدلJا qبالفالحة
- وzـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-286 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

qكلفة بالفالحةJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يـهـدف هـــذا اJـرســــوم إلـى تـأسـيــس
الـنظـــام الـتعـويـضــي للـمـوظفـــX اخلـاضعـــX لـلمـرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 08-286 اJـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1429
اJــوافق 17 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2008 واJـــتـــضـــمـن الـــقـــانــون
األســاسي اخلـــاص بــاJــوظــفــX اJــنــتـــمــX لألسالك اخلــاصــة

باإلدارة اJكلفة بالفالحة.

2 :   :  يــســـتــفــيــد اJــوظــفـــون اJــنــتــمــون لألسالك اJـادة اJـادة 
Xكلفة بالفالحة من العالوة والتعويضJاخلاصة باإلدارة ا

اآلتية :
qاألداء Xعالوة حتس -

qتعويض احلمالت الفالحية -
- تعويض اخلطر.

اJــــادة اJــــادة 3  :  : حتـــسب عـالوة حتـــســـX األداء وفق نـــســـبـــة
مـتـغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف
كل ثالثـة (3) أشـهـر لـلـمـوظفـX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة

باإلدارة اJكلفة بالفالحة.

اJـــــادة اJـــــادة 4 : : يــــخـــــضع صــــرف عـالوة حتــــســــX األداء إلى
تنقيط حتدد معـاييره  بقرار من وزير الفالحة والتنمية

الريفية.

اJادة اJادة 5 :   :  يصرف تعـويض احلمالت الفالحـية شهريا
 لــلــمــوظـفــX اJــنــتــمـX لـألسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اJــكــلــفـة

: Xاآلتيت Xحسب النسبت qبالفالحة
- 40 % مـن الـــراتـب الـــرئـــيــــسي بــــالـــنـــســــبـــة لــــســـلك

qXهندسJا



29 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2642
31 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

- 25 % مـن الـــراتـب الـــرئـــيــــسي بــــالـــنـــســــبـــة لــــســـلك
.Xساعدين التقنيJوا Xالتقني

6 : :  يــــصـــرف تــــعـــويـض اخلـــطــــر  شـــهــــريـــا وفق اJــادة اJــادة 
XـــوظـــفــJجملـــمـــوع ا qنـــســـبـــة 10 % من الـــراتب الـــرئـــيـــسي

اJنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحة.

اJـادة اJـادة 7 : :  تـخـضع الـعـالوة والـتـعـويــضـان اJـنـصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 2 أعاله الشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعي

والتقاعد.

8 : :  ¢ـكـن أن تـوضـح كــيـفــيــات تــطــبــيق أحــكـام اJـادة اJـادة 
Xـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة بz qعـند احلـاجـة qـرسـومJهذا ا

وزير اJالية  والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

9 : :  تـــلــــغى كل األحــــكـــام اخملـــالـــفــــة ألحـــكـــام هـــذا اJــادة اJــادة 
اJرسـومq وال سيـمـا منـها أحـكام اJـرســوم التـنفـيــذي رقم
93-59 اJؤرخ في 5 رمـضان عام 1413 اJوافق 27 فـبراير

سنة q1993 اJعدلq واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 10 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اJــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 11 :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 30
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 - - 258 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
يــــــؤسـس  qيــــــؤسـس q2011 ـــــــوافق 30 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة  يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــةJـــــــوافق  اJ1432 ا

الـنــظـام الـتـعويـضـي لـلـموظـفـX اJنـتـمـX لألسالكالـنــظـام الـتـعويـضـي لـلـموظـفـX اJنـتـمـX لألسالك
اخلاصة بسلطة الصحة النباتية.اخلاصة بسلطة الصحة النباتية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
qالريفية

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- وzقتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qواد 119 و 124 و 126 منهJا

- وzقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- وzــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- وzـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 98-308 اJؤرخ
في 5 جـمـادى الثـانيـة عام 1419 اJوافق 26 سـبـتمـبر سـنة
XستخدمJ1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا  لصالح ا

اJـنـتـمــX إلى األسالك الـتـقـنـيـة اخلـاصــة بـاJـعـهـد الـوطـني
qحلماية النباتات

- وzـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-198 اJؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1429 اJــــــــوافق 6 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

qإلى األسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يـهـدف هـــذا اJـرســــوم إلـى تـأسـيــس
الــنــظـــــام الــتــعـــويــضــي لـــلــمــوظــفـــــX اJــنــتـــمــX لألسالك
اخلاصة بسلطـة الصحة النباتيـة اخلاضعة ألحكام اJرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 08-198 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1429

اJوافق 6 يوليو سنة 2008 واJذكور أعاله.

2 :   :  يــســـتــفــيــد اJــوظــفـــون اJــنــتــمــون لألسالك اJـادة اJـادة 
اخلـــاصــة بــســـلــطــة الــصـــحــة الــنــبـــاتــيــةq حـــسب احلــالــةq من

العالوتX والتعويضX اآلتية :
qاألداء Xعالوة حتس -

qعالوة احلملة -
qتعويض اخلطر والعدوى -

- تعويض التفتيش واJراقبة التقنية.

اJــــادة اJــــادة 3  :  : حتـــسب عـالوة حتـــســـX األداء وفق نـــســـبـــة
مـتـغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف
كل ثالثـة (3) أشـهـر لـلـمـوظفـX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة

بسلطة الصحة النباتية.

اJـــــادة اJـــــادة 4 : : يــــخـــــضع صــــرف عـالوة حتــــســــX األداء إلى
تنقيط حتدد معـاييره  بقرار من وزير الفالحة والتنمية

الريفية.

Xـادة 5 :   :  تـصــرف عالوة احلـمـلـة شـهـريــا لـلـمـوظـفــJـادة اJا
qلـألسـالك اخلــاصـة بــســلــطــة الــصـحــة الــنــبــاتــيـة XــنــتــمـJا

: Xاآلتيت Xحسب النسبت
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- 30 % مـن الـــراتـب الـــرئـــيــــسي بــــالـــنـــســــبـــة لــــســـلك
qمفتشي الصحة النباتية

- 20 % مـن الـــراتـب الـــرئـــيــــسي بــــالـــنـــســــبـــة لــــســـلك
مراقبي الصحة النباتية.

اJـادة اJـادة 6 : :  يـصـرف تـعــويض اخلـطـر والـعــدوى شـهـريـا
Xوفق نــــســــبــــة 20 % مـن الـــراتـب الـــرئـــيــــسي لــــلـــمــــوظـــفـــ

اJنتمX لألسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية.

اJــادة اJــادة 7 : :  يـــصـــرف تـــعـــويض الـــتـــفـــتـــيش واJـــراقـــبــة
الـتـقنـيـة شـهـريـا  وفق نـسـبة 20 % من الـراتب الـرئـيـسي
لــلــمــوظـفــX اJــنــتــمـX لألسـالك اخلـاصــة بــســلـطــة الــصــحـة

النباتية.

اJادة اJادة 8 : :  تخضع العالوتـان والتعويضان اJنصوص
عـلـيـهـا في اJـادة 2 أعاله الشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعي

والتقاعد.

9 : :  ¢ـكـن أن تـوضـح كــيـفــيــات تــطــبــيق أحــكـام اJـادة اJـادة 
Xـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة بz qعـند احلـاجـة qـرسـومJهذا ا

وزير اJالية  والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

10 : :  تــلــغـى كل األحــكــام اخملــالــفــــة ألحــكــام هـذا اJـادة اJـادة 
اJـرســومq وال سـيـمـا مـنـهـا أحـكـام اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم

98-308 اJؤرخ في5 جمادى الثانية عام 1419 اJوافق 26

سبتمبر سنة 1998 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 11 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اJــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 12 :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 30
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 11 -  - 259 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 30 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2011 يؤسس الـنـظامq يؤسس الـنـظام

الـــتـــعـــويـــضـي لـــلـــمــــوظــــفــــX اJـــنــــتـــــمـــX لألســـالكالـــتـــعـــويـــضـي لـــلـــمــــوظــــفــــX اJـــنــــتـــــمـــX لألســـالك
اخلــاصـــــة بـــاإلدارة اJــــكـــــلــفــــة بـــالـــصـــنــاعـــة وتـــرقـــيــةاخلــاصـــــة بـــاإلدارة اJــــكـــــلــفــــة بـــالـــصـــنــاعـــة وتـــرقـــيــة

االستثمارات.االستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بــنــاء عــلى تــقــريــر وزيــر الــصــنــاعــة واJــؤســسـات

qتوسطة وترقية االستثمارJالصغيرة وا
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3

qو125 (الفقرة 2) منه

- وzقـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1427 اJــــــوافق 15 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2006

 qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- وzــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- وzــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- وzقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- وzــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 216
اJؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 اJوافق 27 سبتمبر
سـنة 1993 الذي يـحدد الـنظام الـتعويـضي لفـائدة األعوان

qعدّلJا qناجمJكلفة بالصناعة واJلإلدارات ا Xالتابع
- وzــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 308
اJـؤرخ في 4 شـوال عـام 1430 اJـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة
XــوظـــفــJــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاJ2009 وا

اJــنــتــمــX لـألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اJــكــلــفــة بــالــصــنــاعــة
qوترقية االستثمارات

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يهـــدف هــذا اJـرســــوم إلـى تأسيـس
Xاخلــــاضــــعـــــــ Xالــــنــــظــــــام الـــتــــعـــــويــــضــي لــــلــــمـــــوظـــــفـــــــ
لـلــمـرســــوم الـتــنـفــيـذي رقم 09 - 308 اJـؤرخ في 4 شـوال
عــام 1430 اJــوافق 23 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009 واJـــتـــضــمن
الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاJــوظـفــX اJـنــتــمـX لألسالك
اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالصناعة وترقية االستثمارات.

اJــاداJــادّة ة 2 : : يــســـتــفـــيــد اJـــوظــفـــون اJــنـــتــمـــون لألسالك
اخلـاصة باإلدارة اJـكلـفة بـالصـناعة وتـرقيـة االستـثمارات

من العالوة والتعويضX اآلتية :
qردوديةJعالوة ا -

 qتعويض اخلدمات التقنية  -
-  تعويض اJراقبة التقنية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : حتـــــسـب عالوة اJــــــردوديـــــة  وفـق  نـــــســــــبـــــة
مـتــغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف

كل ثالثة (3) أشهر.
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4 : : يــخــضع صــرف عالوة اJــردوديــة لــلــتــنـقــيط اJـاداJـادّة ة 
حـسب معـاييـر حتدد بـقرار من الـوزير اJـكلف بـالصـناعة

واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار.

اJاداJادّة ة 5 : : يـصرف تـعــويض اخلدمات التـقنيـة شهريا
: Xاآلتيت Xحسب النسبت

qXهندسJ40 % من الراتب الرئيسي  لسلك ا -
.X25 % من الراتب الرئيسي  لسلك التقني -

اJـاداJـادّة ة 6 : :  يـحــسب تــعــويض اJـراقــبــة الــتـقــنــيـة وفق
نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تــخــضع الـعـالوة والـتــعـويــضــان اJـنــصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 2 أعاله الشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعي

والتقاعد.  

اJاداJادّة ة 8 : : ¢كن أن توضح كيـفيات تطـبيق أحكام هذا
Xــوجب تــعــلــيــمــة  مــشــتــركــة بــz qعــنــد احلــاجــة qــرســومJا

وزير اJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

9 : : تــلــغى جــمــيع األحــكــام اخملـالــفــة ألحــكــام هـذا اJـاداJـادّة ة 
اJـرسومq وال سـيّـمـا منـهـا أحـكام اJـرسـوم التـنـفـيذي رقــم
93 - 216 اJــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1414 اJــوافق

27 ســبـــتــمــبـــر ســنــة q1993 اJــعــدل واJـــذكــور أعالهq فـــيــمــا

يـــخـص اJـــوظـــفــــX اJـــنـــتــــمـــX  لألسـالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة
اJكلفة بالصناعة وترقية االستثمارات.

اJـاداJـادّة ة 10 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اJــرسـوم ابــتـداء من
أوّل يناير سنة 2008. 

اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 30
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 - - 260 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 30 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2011 يؤسس الـنــظامq يؤسس الـنــظام

الــــتــــعــــويـــضـي لـــلــــمــــوظـــفـــــX اJــــنـــتــــمــــــX لـألسـالكالــــتــــعــــويـــضـي لـــلــــمــــوظـــفـــــX اJــــنـــتــــمــــــX لـألسـالك
اخلــاصـة بـاإلدارة اJـكـلـفــة بـالـبـريــد وتـكـنولـوجـياتاخلــاصـة بـاإلدارة اJـكـلـفــة بـالـبـريــد وتـكـنولـوجـيات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اJـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه

- وzـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اJــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اJـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اJــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاJــواصالت

qالسلكية والالسلكية

- وzقتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qواد 119 و 124 و 126 منهJا

- وzــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- وzقـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 92- 02 اJؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1421 اJــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واJـــــتــــــضــــــمـن تـــــأســــــيـس تـــــعــــــويـض عن حــــــسن األداء

وحتـــــــســـــــX اخلـــــــدمــــــات لـــــــصـــــــالح أعـــــــوان إدارة الـــــــبـــــــريــــــد
qواصالتJوا

- وzـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-200 اJؤرخ
في 20 رمـــضـــان عـــام 1431 اJــــوافق 30 غــــشت ســــنـــة 2010
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا
لألسالك اخلاصـة بـاإلدارة اJكـلّفـة بالـبـريد وتـكنـولوجـيات

qاإلعالم واالتصال

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يـهـدف هـــذا اJـرســــوم إلـى تـأسـيــس
الــنـــظــــام الــتــعـــويــضــي لــلــمـــوظــفــــX الــتـــابــعــX لألسالك
اخلـاصـة بـاإلدارة اJـكــلـفـة بـالــبـريـد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم
واالتــصــال اخلــاضــعـX لــلــمــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 200-10
اJـؤرخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اJـوافق 30 غــشت ســنـة

2010 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 2 :   :  يـســتــفـيــد اJــوظــفــون اJــنــتـمــون  لألسالك
اخلاصـــة بـاإلدارة اJـكـلفـة بـالـبـريـد وتكـنـولـوجـيات اإلعالم
واالتـــصـــالq حـــسب احلـــالـــــةq من الـــعـالوة والـــتـــعـــويـــضــات

اآلتية :

qعالوة حسن األداء -

qتعويض اخلدمة التقنية -

- الـتعـويض اخلـاص بالـبريـد وتكـنـولوجـيات اإلعالم
qواالتصال

- تعويض التفتيش واJراقبة.
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اJــادة اJــادة 3  :  : تــصـــرف عالوة حـــسن األداء شـــهـــريــاq وفق
نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.

يخـضع صرف تـعويض حـسن األداء للـتنـقيط  حسب
كــــيـــفــــيـــات حتــــدد بــــقـــرار مـن الـــوزيــــر اJـــكــــلف بــــالـــبــــريـــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

q ـادة 4 : : يـصـرف تـعـويض اخلدمـة الـتـقـنـيـة شـهـرياJـادة اJا
حسب النسب اآلتية :

أسالك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :أسالك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
- - 25 % مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب

اآلتية :اآلتية :
qعون تقني في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

- عــون تـقــني مـتــخـصص فـي تـكــنـولـوجــيـات اإلعالم
qواالتصال

qتقني في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- تقني سام في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

- - 40 % مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب
اآلتية :اآلتية :

- مــــهــــنــــدس تــــطـــــبــــيــــقي لــــتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم
qواالتصال

qمهندس دولة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- مـــــهـــــنـــــدس رئـــــيــــــسي لـــــتـــــكـــــنــــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم

qواالتصال
qمفتش رئيسي للمواصالت السلكية والالسلكية -

qمفتش قسم للمواصالت السلكية والالسلكية -
- رئـــــيـس اJــــهـــــنـــــدســــX لـــــتـــــكــــنـــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالم

qواالتصال
- رئيس اJفتشX الـرئيسيX للمواصالت السلكية

والالسلكية.

أسالك البريد :أسالك البريد :
- - 25 % مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب

اآلتية :اآلتية :
qياداةJعون التنظيف والتنفيض وا -

qياداة رئيسيJعون التنظيف والتنفيض وا -
qمأمور -

qمأمور متخصص -

qأمورينJرئيس ا -

qعامل البريد -
qعامل متخصص للبريد -
qعامل رئيسي للبريد -

qعامل رئيسي متخصص للبريد -
- مفتش البريد.

- - 40 % مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب مـن الـــراتب الـــرئــيـــسـي بــالـــنـــســـبـــة لــلـــرتب
اآلتية :اآلتية :

qستوى 1 للبريدJمفتش ا -

qستوى 2 للبريدJمفتش ا -

qمفتش رئيسي للبريد -

qمفتش قسم للبريد -

- رئيس اJفتشX الرئيسيX للبريد.

اJــــادة اJــــادة 5 :   :  يـــــصــــرف الــــتــــعـــــويض اخلــــاص بـــــالــــبــــريــــد
وتكنولوجـيات اإلعالم واالتصال شهـريا وفق نسبة 10 %
من الـــراتـب الـــرئـــيـــسي لـــلـــمـــوظـــفـــX اJـــنـــتـــمـــX لألسالك
اخلـاصـة بـاإلدارة اJـكــلـفـة بـالــبـريـد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال.

6 :  : يــــصـــرف تـــعـــويـض الـــتـــفـــتـــيـش واJـــراقـــبـــة اJــادة اJــادة 
Xشهـريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئـيسي للموظف

اJنتمX لألسالك اآلتية :

qفتشون الرئيسيون للبريدJا -

- اJــفـــتــشــون الــرئــيــســيــون لــلـــمــواصالت الــســلــكــيــة
qوالالسلكية

- مفتشو البريد.

كـــــمــــا  يـــــصـــــرف تـــــعــــويـض الـــــتــــفـــــتـــــيش واJـــــراقـــــبــــة
للموظفX اJـنتمX لسلك مهـندسي تكنولوجيات اإلعالم
واالتــصــال الــذين § تــعـيــيــنــهم في مــهــمــة شـرطــة الــبــريـد
واJـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة والـالســـلـــكـــيـــة طـــبـــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

اJادة اJادة 7 :   :  ال يجـمع بX تـعويض الـتفـتيش واJـراقبة
والـــتـــعـــويـض اخلـــاص بـــالـــبـــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم

واالتصال.

اJـادة اJـادة 8 : :  تـخـضع الـعـالوة والـتـعـويـضـات اJـنـصوص
عـلـيـهـا في اJـادة 2 أعاله الشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعي

والتقاعد.
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9 : :  ¢ـكـن أن تـوضـح كــيـفــيــات تــطــبــيق أحــكـام اJـادة اJـادة 
هذا اJرسـومq عند احلـاجةq بتـعليـمة مشـتركة بـX الوزير

اJكلف  باJالية  والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 10 : :  تـلـغى جـمـيع األحـكـام اخملـالـفـة ألحـكـام هـذا
اJـرســومq وال سـيّـمـا مـنـهـا أحـكـام اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
92- 02 اJـؤرخ في 28 جـمـادى الثـانيـة عام 1421 اJـوافق 4

يـنـايـر سـنـة 1992 واJـتـضـمن تـأســيس تـعـويض عن حـسن
األداء وحتـــســــX اخلـــدمـــات لــــصـــالـح أعـــوان إدارة الــــبـــريـــد

واJواصالت.

اJـادة اJـادة 11 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اJــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 12 :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 30
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
اJـوافق  اJـوافق  23  يــونـيــو ســنــة   يــونـيــو ســنــة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّـــنــان إنــهـاءـــنــان إنــهـاء

.Xلواليت Xعام Xمهام أمين.Xلواليت Xعام Xمهام أمين
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

qبــصــفـتــهـا أمــيــنـة عــامـة لــواليــة الـبــويـرة qخـديــجــة قـاضي
لتكليفها بوظيفة أ خـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

qبـصــفــته أمــيـنــا عــامـا لــواليــة الــبـيض qجــمـوعـي بن زيــدة
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يــونـيــو ســنــة  يــونـيــو ســنــة q2011 يـتــضــمq يـتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام رئـيسـن إنــهــاء مــهـــام رئـيس

ديوان والي واليـة بجاية.ديوان والي واليـة بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـــولـــود شـــريـــفـيq بـــصـــفـــته رئـــيــــســـا لـــديـــوان والي واليـــة
بجايةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـــونــيــو ســنـــة  يـــونــيــو ســنـــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

اإلدارة احمللية في والية البويرة.اإلدارة احمللية في والية البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

زيــــن الــــــديــن تـــــــيــــبــــــورتــــــqX بـــــــصــــــــفــــــتـــه مــــديـــــرا
لإلدارة احملــلــــيــة في واليـــة الــبــويــرةq لـــتــكــلـــيــفه بـــوظــيــفــة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يــونـيــو ســنــة  يــونـيــو ســنــة q2011 يـتــضــمq يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رؤسـاءن إنــهـاء مــهــام رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

والية أدرار :والية أدرار :
- دائرة أدرار : محمد الصغير زريبيط.

والية األغواط :والية األغواط :
- دائرة عX ماضي : مبروك عون.

والية مستغا³ :والية مستغا³ :
- دائرة خير الدين : قدور مكي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يونيو سنـة  يونيو سنـة q2011 يتضمq يتضمّـن إنهـاء مهـام قـاض.ـن إنهـاء مهـام قـاض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيــو سـنـة 2011 تـنــهىq ابــتـداء من 16

فـبـرايــر سـنـة q2011 مـهــام الـسّـيــد فـوزي بـصــيـرq بــصـفـته
قاضيا في محكمة بوسعادةq بسبب الوفـاة.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـــونــيــو ســنـــة  يـــونــيــو ســنـــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
قــطـاعـــات الـتـربـــيـة والــتـكـــوين والــبـحث الــعـــلـميقــطـاعـــات الـتـربـــيـة والــتـكـــوين والــبـحث الــعـــلـمي

في اJديرية العامفي اJديرية العامّة للميزانية بوزارة اJالية للميزانية بوزارة اJاليّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مــصـــطــفى بــلــقــايــدq بـــصــفــته مــديــرا لـــقــطــاعــات الــتــربــيــة
والــــتـــــكــــوين والـــــبــــحث الـــــعــــلــــمـي في اJــــديــــريـــــة الــــعــــامّــــة

للميزانية بوزارة اJاليّةq إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يــونـيــو ســنــة  يــونـيــو ســنــة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـهـــام مــفـتشـن إنــهـــاء مـهـــام مــفـتش

بوزارة اJوارد اJائية.بوزارة اJوارد اJائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيــو سـنـة 2011 تـنــهىq ابــتـداء من 13

أبـــريل ســـنـــة q2011 مـــهـــام الـــسّـــيـــد عـــبـــد الــــلـــطـــيف حـــسن
qـــائـــيـــةJـــوارد اJبـــصـــفـــتــه مـــفـــتـــشــــا بــــوزارة ا qالـــدواجـي

بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـــونــيــو ســنـــة  يـــونــيــو ســنـــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

الري في والية خنشلة.الري في والية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

qبــصــفــته مــديــرا لـلــري في واليــة خــنــشــلـة qمــولــود كــسـور
إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
اJـوافق  اJـوافق  23  يــونـيــو ســنــة   يــونـيــو ســنــة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّـــنــان إنــهـاءـــنــان إنــهـاء

مهام بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.مهام بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة 2011 تـنهـى مـهـام السّـيـدين

اآلتي اسماهما بوزارة الفالحة والتنمية الريفية :
- مـــجـــيـــد بـــلـــقـــاضيq بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات

qإلحالته على التّقـاعد qوالتّلخيص
- عـــمـــار أصــبـــاحq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــضـــبط اإلنـــتــاج

الفالحي وتنميته.

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

نــور الـدين رجـالq بـصـفتــه مديـــرا لـلـتـنمـــيـة الـفالحـــية
في اJــــــنـــــاطـق اجلـــــافـــــة وشــــــبه اجلــــــافـــــة بـــــوزارة الــــــفالحـــــة

والتنمية الريفيةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـــونــيــو ســنـــة  يـــونــيــو ســنـــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

اJصالح الفالحية في والية تيزي وزو.اJصالح الفالحية في والية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

يــوسف راجم خـوجـةq بـصـفــته مـديـرا لـلـمــصـالح الـفالحـيـة
في والية تيزي وزوq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـونـيــو سـنــة  يـونـيــو سـنــة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّـن إنــهــاء مـهـــام مـحـافظـن إنــهــاء مـهـــام مـحـافظ

الغابات في والية بومرداس.الغابات في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـبـــد الـعـــزيـــز شـلـــيـغمq بـصـفـتــه مـحـــافـظـــا لـلـغـــابــات
في واليــة بومــرداس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـــونــيــو ســنـــة  يـــونــيــو ســنـــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام نــائبـن إنـــهـــاء مـــهـــام نــائب

مدير بوزارة التمدير بوزارة التّجـارة.جـارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مــحــمــد بـــوقــايسq بــصــفــتـه نــائب مــديــر Jــتـــابــعــة تــمــوين
الــــســــوق في مــــديــــريــــة تــــنــــظــــيم األســــواق والــــنــــشــــاطـــات
الـتّــجــاريـــة واJــهـن اJـقــنـنـــة بــوزارة الـتّــجـــارةq إلحــالـتـه

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
اJـوافق  اJـوافق  23  يــونـيــو ســنــة   يــونـيــو ســنــة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّـــنــان إنــهـاءـــنــان إنــهـاء

.Xمهام مديرين للتعمير والبناء في واليت.Xمهام مديرين للتعمير والبناء في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة 2011 تـنهـى مـهـام السّـيـدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفتـهـمـا مـديـــرين لـلـتعـمـــيـر والـبـنــاء
في الواليتX اآلتيتqX إلحالتهما على التّقـاعد :
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qفي والية جيجـل qمهاجي كلكول -
- نصر الدين بوحلوتq في والية تيسمسيلت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـمــار عـلي بن سـعـــدq بـصــفـته مـديــرا لـلـتــعـمـيـر والـبـنــاء
في والية خنشلةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يونـيو سـنـة  يونـيو سـنـة q2011 يـتضـمq يـتضـمّـن إنهــاء مهــام مديرينـن إنهــاء مهــام مديرين

.Xكن والتجهيزات العمومية في واليت.Xللسللسّكن والتجهيزات العمومية في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة 2011 تـنهـى مـهـام السّـيـدين

اآلتي اسـماهـما بـصـفتـهـما مـديرين لـلـسّكن والـتـجهـيزات
: Xاآلتيت Xالعمومية في الواليت

qفي واليــة قــســنــطــيــنــة qمــحــمــد الــشــريـف قــويــته -
qإلحالته على التّقـاعد

- عمر مكاويq في والية تندوفq بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـونـيــو سـنــة  يـونـيــو سـنــة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّـن إنــهــاء مـهـــام اJـديـرـن إنــهــاء مـهـــام اJـديـر
الــــعــــامالــــعــــامّ لــــلـــمــــعــــهــــد الـــوطــــنـي لإلنــــتــــاج والـــتــــنــــمــــيـــة لــــلـــمــــعــــهــــد الـــوطــــنـي لإلنــــتــــاج والـــتــــنــــمــــيـــة

الصالصّناعية.ناعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـــبــــد الـــرحـــمــان مـــوفقq بـــصــفـــته مـــديــرا عـــامــا لـــلـــمــعـــهــد
الــوطـــني لـإلنــتـــاج والـــتـــنــمـــيـــة الـــصّــنـــاعــــيـــةq لــتـــكـــلــيـــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
Xـنـان تعـيXيـتضـمّـنـان تعـي qيـتضـم q2011 وافق  23  يونـيو سـنـة   يونـيو سـنـةJوافق  اJا

.Xلواليت Xعام Xأمين.Xلواليت Xعام Xأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيد جـمـوعي

بن زيدةq أمينا عاما لوالية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يونـيو سـنة 2011 تـعيّن الـسّـيدة خـديـجة

قاضيq أمينة عامة لوالية عنابة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2011 يتـضـمq يتـضـمّـن تـعـيـX مـدير اإلدارةـن تـعـيـX مـدير اإلدارة

احمللية في والية سكيكدة.احمللية في والية سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافــق 23 يـــــونـــيـــــو ســـنـــــة 2011 يـــعــــيّن الـــسّـــيـــد

زيــن الـديـن تـيـبــورتـqX مــديـرا لإلدارة احملــلـيــة في واليـة
سـكيـكـدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
Xـنـان تعـيXيـتضـمّـنـان تعـي qيـتضـم q2011 وافق  23  يونـيو سـنـة   يونـيو سـنـةJوافق  اJا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيــو سـنـة 2011 يــعــيّن الـسّــادة اآلتـيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية األغواط :والية األغواط :

- دائرة عX ماضي : محمد الصغير زريبيط.
والية أم البواقي :والية أم البواقي :

- دائرة عX بابوش : مبروك عون.
والية عX تموشنت :والية عX تموشنت :

- دائرة اJالح : قدور مكي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيــو سـنـة 2011 يـعــيّـن الـسّـيــد مـولـود

شريفيq رئيسا لدائرة بوسعادة في والية اJسيلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 21 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
Xـنـان تعـيXيـتضـمّـنـان تعـي qيـتضـم q2011 وافق  23  يونـيو سـنـة   يونـيو سـنـةJوافق  اJا

.Xمديرين للـري في واليت.Xمديرين للـري في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2011 تــعــيّن الــسّــيــدة نـورة

كزيزq مديرة للري في والية قاJة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافــق 23 يــــونـــيـــــو ســـنــــة 2011 يــعـــــيّن الـــسّـــيــد

عبــد الرحمان عرابيq مديرا للري في والية البيض.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يــونـــيــو ســـنـــة  يــونـــيــو ســـنـــة q2011 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن الـــتـن الـــتّــعــيــX بــوزارةــعــيــX بــوزارة

الفالحة والتنمية الريفية.الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما بوزارة الفالحة والتنمية الريفية :
qمفتشا qنور الدين رجال -

- يــــوسـف راجم خــــوجـــــةq مــــديـــــرا لـــضــــبـط اإلنــــتـــاج
الفالحي وتنميتـه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يونيو سنـة  يونيو سنـة q2011 يتضمq يتضمّـن تـعيX مدير التـن تـعيX مدير التّجارةجارة

في والية بشـار.في والية بشـار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة 2011 يــعـــيّن الــسّـــيــد رابح

تبيشq مديرا للتّجارة في والية بشـار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يونيو سنـة  يونيو سنـة q2011 يتضمq يتضمّـن تـعيX مدير التعميرـن تـعيX مدير التعمير

والبناء في والية جيجـل.والبناء في والية جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجــــــب مـــــرســــــــوم رئــــــاســـيّ مـــــؤرّخ فــــي
21 رجــــــب عــــــــــــام 1432 اJـــــــــــــوافـــق 23 يــــــــــــونـــــــــــيــــــــــــو

ســـــــنــــــة 2011 يـــــعــــــيـــّن الــــســّـــيـــــد عــــــمـــــار عـــــلــــي
بــــن ســــعـــدq مــــديــــــرا لـلــــتــــعــميـر والـبـنـاء فـي والية

جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يــــونــــيـــو ســــنــــة  يــــونــــيـــو ســــنــــة q2011 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّـن تـــعـــيــــX مـــفـــتشـن تـــعـــيــــX مـــفـــتش
بـــــوزارة الـــــصبـــــوزارة الـــــصّـــــنــــــاعـــــة واJـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــنــــــاعـــــة واJـــــؤســـــســــــات الـــــصّـــــغـــــيـــــرةـــــغـــــيـــــرة

واJتوسطة وترقية االستثمار.واJتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجـــب مــــــرســــــوم رئـــــــاســـــيّ مــــؤرّخ فـــي 21
رجـــب عـــــام 1432 اJـــــوافـــــق 23 يــــونـــيــــو ســـنــــة 2011
يــعــــيّن الــسّــيـــد عــبــــد الــرحــمــان مـــوفقq مــفــتــشــا بــوزارة
الــصّــنــاعـة واJــؤســســات الــصّــغــيـرة واJــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق   اJوافق  23
 يونـيو سـنـة  يونـيو سـنـة q2011 يـتضـمq يـتضـمّـن تعـيX رئـيس ديوانـن تعـيX رئـيس ديوان

وزير االتصال.وزير االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة 2011 يـعــيّن الـسّــيـد يـوسف

حركاتq رئيسا لديوان وزير االتصال.

قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 27 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1432  اJوافق  اJوافق 30
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة q2011 يq يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى

نائب مدير الواليات اJتحدة األمريكية.نائب مدير الواليات اJتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- zقـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اJـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اJوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- وzــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اJـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واJـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اJــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

- وzــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- وzــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
9 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اJــوافق 14 مـــارس ســـنــة 2011
واJتضمن تعيX السّيّد عبد احلميد عبداويq نائب مدير
للـواليات اJـتحـدة األمريـكيـة في اJديـرية الـعامـة ألمريـكا

qبوزارة الشّؤون اخلارجية



29 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3442
31 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد عــــبــــد احلــــمــــيـــد
عــبـداويq نــائب مـديــر الـواليــات اJـتــحـدة األمــريـكــيـة لـدى
qاإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاته qــديـريـة الـعــامـة ألمـريــكـاJا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةq عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1432 
اJوافق 30 مايو سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 11 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اJاJــــــــوافق وافق 13  ي  يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة q2011 يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــاتq يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات
تطـبـيق اJادة تطـبـيق اJادة 62 من قانـون اJالـية الـتكـميـلي لسـنة من قانـون اJالـية الـتكـميـلي لسـنة
2010 اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاإلتـــاوة اJـــنـــشـــأة لـــفـــائـــدة الـــغــرف اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاإلتـــاوة اJـــنـــشـــأة لـــفـــائـــدة الـــغــرف

الفالحية.الفالحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةJإن وزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- zــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اJــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اJوافق 21 يولـيو سنة 1979 واJتضمّـن

qتمّمJعدّل واJا qقـانـون اجلمارك

- وzــــقـــتــــضى اJــــرســـوم  الــــتــــشـــريــــعي رقم 93 - 01
اJــــؤرخ في 26 رجـب عـــام 1413 اJــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1993 واJـتضمن قـانون اJـالية لـسنة q1993 ال سيـما اJادة

q125 منه

- وzقـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

qادة 47 منهJال سيما ا q2008 الية التكميلي لسنةJا

- وzـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اJــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غـشت سنة 2010 واJـتضمن
قــانـون اJــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اJـادة 62

qمنه

- وzــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- وzقتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اJؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اJــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمJعدّل واJا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- وzــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- وzــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 214
اJـؤرخ في 7 شـوال عـام 1431 اJـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة

qتضمّن القانون األساسي للغرف الفالحيةJ2010 وا

- وzــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في
28 مــحــرّم عــام 1414 اJــوافق 18 يــولـــيــو ســـنــة 1993 الــذي

يحدد كـيفيات تـطبيق اJادة 125 من اJرسـوم  التشريعي
رقم 93 - 01 اJــــــؤرخ في 26 رجب عــــــام 1413 اJــــــوافق 19
يــنـايــر ســنـة 1993 واJــتـضــمن قــانــون اJــالــيـة الــتــكــمــيـلي

q1993 لسنة

- وzــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في
26 مـــحـــرّم عـــام 1415 اJــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1994 الــذي

يحدد كـيفيات تـطبيق اJادة 140 من اJرسـوم  التشريعي
رقم 93 - 18 اJــــــؤرخ في 15 رجب عــــــام 1414 اJــــــوافق 29
q1994 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 1993 وا

qتمّمJعدّل واJا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يهدف هذا الـقرار إلى حتديد كـيفيات
تـــطـبـيق أحــكـام اJـادة 125  من اJــرسـوم  الـتــشـريـعي رقم
93 - 01  اJـؤرخ في 26 رجب عـام 1413 اJـوافق 19 يــنـايـر

سـنـة 1993 واJـتـضـمن قــانـون اJـالـيــة لـسـنـة 1993 اJــعـدّلـة
بـاJـادة 140 من اJـرسـوم  الـتـشـريـعي رقم 93 - 18 اJـؤرخ
في 15 رجب عــام 1414 اJــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واJتضمن قـانون اJالية لسنة 1994 اJعـدّلة باJادة 47 من
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األمـر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب عـام 1429 اJـوافق
24 يولـيو سـنة 2008 واJـتضـمن قـانون اJـالـية الـتـكمـيلي

لــــســــنــــة 2008 اJــــعــــدّلــــة بــــاJـــادة 62 مـن األمـــر رقم 10 - 01
اJـؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت ســنـة
2010 واJــتــضــمـن قــانــون اJــالــيـة الــتــكــمــيــلـي لــســنـة 2010

واJتعلقة باإلتاوة اJنشأة لفائدة الغرف الفالحية.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام اJــــادة 125  من اJـــــرســــوم
الـــتـــشــــريـــعي رقم 93 - 01 اJــــؤرخ في 26 رجـب عـــام 1413
qـــذكــــور أعالهJــــعــــدل واJا q1993 ــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــةJا
تـــــطــــــبق اإلتــــــاوة اJـــــذكــــــورة في اJـــــادة األولـى أعـالهq عـــــلى
احملــاصــيل اJــتــأتــيــة من اإلنــتــاج الــوطـنـي وعـلـى احملـاصــيل

اJتأتية من عمليات االستيراد على أساس :

qاحلبوب والبقول اجلافة .......... 3 دج/للقنطار -

qعنب التخمير ...................... 10 دج/للقنطار -

- الـــذرة والـــشـــعـــيـــر واألرغـــفـــة والـــبـــقـــايـــا الـــصـــلـــبــة
األخــرى (رقـم الــتـــعــريـــفــة اجلـــمــركـــيــة مـن 04 - 23 إلى

06 - 23) .......... 5 دج/للقنطار.

الفصل الثانيالفصل الثاني

األحكام اJطبقة على احملاصيل اJتأتيةاألحكام اJطبقة على احملاصيل اJتأتية
من اإلنتاج الوطنيمن اإلنتاج الوطني

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـكـلف الـديـوان اجلـزائـري اJـهـني لـلـحـبوب
بتـطبيق اJادة 125  من اJرسـوم  التشريعي رقم 93 - 01
اJــــؤرخ في 26 رجـب عـــام 1413 اJــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1993 اJــعــدّلـة واJــتــمّـمــة بــاJـادة 62 من األمـر رقم 10 - 01

اJـؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت ســنـة
2010 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2010 التي

تــنــشىء إتـاوة تــقــتـطـع لـدى اJــنـتــجــX من طـرف هــيــئـاته
اJــكــلـفــة بــاجلــمع والــتــخــزين عــلى بــيع احلــبــوب والــبــقـول

اجلافة على أساس 3 دج/للقنطار.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : يـقــوم الـديـوان اجلــزائـري اJـهـني لــلـحـبـوب
بــاالقـــتــطــاع مـن اJــصــدر عـــلى مـــســتــوى هـــيــئـــاته اJــكـــلــفــة
XــنــتــجــJــتــرتــبــة عــلـى اJلــلــمــبــالـغ ا qبــاجلــمـع والــتــخــزيـن

بعنوان اإلتاوة اJذكورة في اJادة 2 أعاله.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـتم االقـتـطـاع عـلى كل قـنـطـار من احلـبوب
والــبــقـــول اجلــافــة تـــســتــلـــمه وتــدفع ثـــمــنه هــيـــئــات اجلــمع
والــتــخــزين لــلــمــنــتــجــX في مــقــابل تــســلــيم مــحــصــولــهم.
وتقيد اJبالغ اJـقتطعة في كشف عـام تعده هيئات اجلمع
والــــتــــخـــــزين هـــــذه ويــــقـــــفل في 31 أكــــتـــــوبــــر من الـــــســــنــــة

اJعتبرة.

6 :  : يــجب عــلى تـــعــاونــيــات احلــبــوب والــبــقــول اJـاداJـادّة ة 
اجلــافــة واحتــاداتــهــاq الـــتي تــعــمل في إطــار الــنــظــام الــعــام
للـجـمع والـتـخزيـنq دفع اJبـالغ اJـقـتـطعـة بـعـنـوان اإلتاوة
إلى الـعـون احملـاسب بـالـديوان اجلـزائـري اJـهـني لـلـحـبوب

الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته.

ويجب أن جتـري هـذه الهـيـئات الـتـحويالت في أجل
أقصاه 15 نـوفمبر من الـسنة اJعـتبرة لكي تـسمح للعون
احملاسب بـتوحـيد احلسـاب. وينبـغي أن ترفق الـتحويالت

بكل الوثائق الثبوتية الضرورية.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يـقــوم الـديـوان اجلــزائـري اJـهـني لــلـحـبـوب
في أجل أقـصاه 15 ديسـمبر مـن السـنة اJـعتبـرة بتـحويل
الـــنـــاجت اإلجـــمــــالي لإلتـــاوة إلـى احلـــســـاب رقم 3079 - 197
اJـفــتـوح لـدى اخلــزيـنــةq الـذي عـنــوانه " الـغــرفـة الـوطــنـيـة

للفالحة ".

اJـــــاداJـــــادّة ة 8 :  : يـــــكــــــلـف الـــــديــــــوان الــــــوطـــــنـي لــــــتـــــســــــويق
مـــنـــتــوجـــات الـــكـــروم واخلـــمـــور بـــتـــطــبـــيـق اJــادة 125  من
اJـــرســـوم  الـــتـــشـــريـــعي رقم 93 - 01 اJــؤرخ في 26 رجب
عـام 1413 اJـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 1993 اJـعــدّلـة واJـتــمّـمـة
بــاJــادة 62 من األمــر رقم 10 - 01 اJــؤرخ في 16 رمــضــان
عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2010 واJـتـضـمن قـانـون
اJالـية الـتـكمـيـلي لسـنة 2010 الـتي تـنشىء إتـاوة تقـتطع
لـــــدى اJــــنــــتــــجــــX مـن طــــرف هــــيــــئـــــاته اJــــكــــلـــــفــــة بــــاجلــــمع
والــتـحــويـلq عــلـى مـبـيعـات عـنب الـتـخمـيـر عـلى أساس

10 دج/للقنطار.

اJاداJادّة ة 9 :  : يقوم الديـوان الوطني لتسويق منتوجات
الــكــروم واخلــمــور بـــاالقــتــطــاع من اJــصــدر عــلى مــســتــوى
وحـــداته لــــلـــجـــمع والـــتـــحـــويـلq لـــلـــمـــبـــالـغ اJـــتـــرتـــبـــة عـــلى

اJنتجX بعنوان اإلتاوة اJذكورة في اJادة 2 أعاله.
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ويـتم االقـتـطـاع علـى كل قـنـطـار من عـنب الـتـخـمـير
تـسـتـلمه وتـدفع ثـمـنه وحدات الـديـوان الوطـني لـتـسويق
مــنـــتــوجــات الـــكــروم واخلــمـــور إلى اJــنـــتــجــX فـي مــقــابل
تـسلـيـمـها مـحـصـولـهم. وتقـيّـد اJـبـالغ اJقـتـطـعـة في كشف
عــام تــعــده كل وحــدة ويـقــفل في 10 ســبــتــمــبــر من الــســنـة

اJعتبرة.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : يـجب عـلى كل وحـدة من وحـدات الـديـوان
الوطـني لـتـسـويق مـنـتـوجـات الـكـروم واخلـمـور تعـمل في
إطــار اجلــمع والــتــحــويلq دفع اJــبــالـغ اJــقــتــطــعــة بــعــنـوان
اإلتـاوة إلى الــعـون احملـاسب بــالـديـوان الــوطـني لــتـسـويق
مــنــتـــوجــات الــكــروم واخلـــمــور الــذي يــقــيـــدهــا في حــســاب

خاص مفتوح في كتاباته.

ويــجب أن جتــري هــذه الــتـحــويالت الــتي يــتــعـX أن
تــقـوم بـهـا وحـدات الـديـوان الـوطـنـي لـتـسـويق مـنـتـوجـات
الــكـــروم واخلــمـــورq إلى هـــذا احلــســـاب في أجل أقـــصــاه 10
أكـتـوبــر من الـسـنـة اJـعـتـبـرة لـكي تـسـمح لـلـعـون احملـاسب
بــتــوحــيــد احلــســابq ويــنــبـــغي أن تــرفق الــتــحــويالت بــكل

الوثائق الثبوتية الضرورية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  : يــــــقـــــوم الــــــديـــــوان الــــــوطــــــني لــــــتـــــســــــويق
مـنـتـوجـات الـكروم واخلـمـور في أجـل أقـصاه 10 ديـسـمـبـر
من الـسـنـة اJـعتـبـرة بـتحـويل نـاجت إتـاوة إلى حـساب رقم
3079 - 197 اJـفتـوح لـدى اخلزيـنـةq الذي عـنـوانه " الغـرفة

الوطنية للفالحة ".

الفصل الثالثالفصل الثالث

األحكام اJطبقة على احملاصيل اJتأتيةاألحكام اJطبقة على احملاصيل اJتأتية
من عمليات االستيرادمن عمليات االستيراد

12 :  : يــجب عــلـى مــســتــوردي احلــبــوب ( الــقــمح اJـاداJـادّة ة 
الـصـلب والـقـمح الـلـX واألرز ) والـبـقـول اجلـافـة ( الـعدس
واحلــــمص والــــفــــاصــــولــــيــــا واجلــــلــــبــــان واجلــــلــــبــــان اجلــــاف )
الــتــصـريـح بـاإلتــاوة وتــخـلــيــصـهــا لــدى قــبـاضــة الــضـرائب
اJــخـتـصـة إقلـيميا قبل كل جـمركة للبـضاعة على أساس
3 دج/لـلـقنـطـارq طـبـقـا ألحـكـام اJادة 125 اJـعـدّلة واJـتـمّـمة

واJذكورة في اJادّة األولى أعاله.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : يــجـب عــلى مــســتـــوردي الــذرة والــشــعــيــر
واألرغـــفـــة والــبـــقـــايــا الـــصـــلــبـــة األخـــرى ( رقم الـــتــعـــريـــفــة
اجلـمــركـيـة من 04 - 23 إلى q( 23 - 06 الـتـصـريح بـاإلتـاوة
وتـخلـيصـهـا لدى قـباضـة الضـرائب اخملـتصـة إقلـيـميـا قبل
qكـل جـمــركــة لــلـبــضــاعــة عــلى أسـاس 5 دنـانــيــر/لــلـقــنــطـار
طـبــقــا ألحـكــام اJـادة 125 اJـعــدّلـة واJــتـمّــمـة واJــذكـورة في

اJادّة األولى أعاله.

اJــاداJــادّة ة 14 :  : يــجـب عــلـى اJـــســتـــوردين اJـــذكـــورين في
اJـادتX 12 و13 أعالهq عــنـد جـمـركــة الـبـضـاعــة أن يـقـدمـوا
لـــدى مـــكـــتـب اجلـــمـــارك إشـــعـــارا بـــالـــدفـع يـــثـــبت تـــســـديـــد

اإلتاوةq ويلحق £وذج منه بهذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يــكـلـف قـابــضـو الــضــرائب بــدورهم بـدفع
نـاجت اإلتـاوة في حــسـاب االيـداع رقم 3079 - 197 اJــفـتـوح

لدى اخلزينةq الذي عنوانه " الغرفة الوطنية للفالحة ".

16 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اJــشــتــرك اJـاداJـادّة ة 
اJــؤرّخ في 28 مــحــرّم عــام 1414 اJــوافق 18 يـــولــيــو ســنــة
1993 الـذي يـحدد كـيـفـيات تـطـبـيق اJادة 125 من اJـرسوم

الـــتـــشــــريـــعي رقم 93 - 01 اJــــؤرخ في 26 رجـب عـــام 1413
اJــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 1993 واJــتــضــمن قــانــون اJــالــيــة
لــســنــة q1993 والــقــرار الـــوزاري اJــشــتــرك اJــؤرّخ في 26
مـــحـــرّم عـــام 1415 اJــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة q1994 اJـــعـــدّل
واJـــتـــمّمq الــــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيــــات تـــطـــبـــيق اJـــادة 140 من
اJـــرســـوم  الـــتـــشـــريـــعي رقم 93 - 18 اJــؤرخ في 15 رجب
عــام 1414 اJــــوافق 29 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1993 واJـــتـــضـــمن

قانون اJالية لسنة 1994.

اJـاداJـادّة ة 17 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 13
يونيو سنة 2011.

وزير  الفالحة والتنميةوزير  الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزيروزير اJالية اJالية
كر جوديكر جودي



حرر بـ ................. في : ................................
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اخلتم واإلمضاء

Xاحلـبــوب والـبــقــول اجلـافــة ( الـقــمح الـصــلب والــقـمح الــلـ -
واألرز والـعدس واحلـمص والـفاصـوليـا واجلـلبـان واجللـبان

اجلاف ).
- الذرة والـشـعـيـر واألرغـفـة والبـقـايـا الـصـلـبـة األخرى (رقم

التعريفة اجلمركية من 04 - 23 إلى 06 - 23 ).

اJلحقاJلحق
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ¢قراطي¢قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

اJديرية العامة للضرائب ............................................................
اJديرية الوالئية للضرائب ..........................................................
قباضة الضرائب ........................................................................
بلدية ........................................................................................

إتاوة تمويل غرف الفالحةإتاوة تمويل غرف الفالحة
تصريح يقوم مقام جدول - إشعار بالدفع

3 دج

5 دج

مبلغ اإلتاوةمبلغ اإلتاوةطبيعة اJنتوجاتطبيعة اJنتوجات
أ أ x ب ب

إتاوة عنإتاوة عن
كل قنطار ( ب )كل قنطار ( ب )

منتوج بكميةمنتوج بكمية
خاضعة لإلتاوة ( أ )خاضعة لإلتاوة ( أ )

- يكتتب مـستوردو احلبـوب والبقول اجلـافة ( القمح الـصلب والقمح الـلX واألرز والعدس واحلـمص والفاصولـيا واجللبان
واجلــلـبــان اجلــاف )q الـذرة والــشــعــيـر واألرغــفــة والـبــقــايـا الــصــلـبــة األخــرى ( رقم الــتـعــريــفــة اجلـمــركــيـة من 04 - 23 إلى 06 - 23 )

تصريحا قبل كل عملية جمركة البضائع لدى قابض الضرائب اخملتص إقليميا.

( أ ) الكميات معبر عنها بالقنطار.
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