
العدد العدد 43
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

األربعاء األربعاء 3  رمضان عام  رمضان عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 3  غشت سنة   غشت سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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 02 /ر.م د / 11 مؤرخ في 4 شعبان عام  1432 اJوافق 6 يوليو سنة t2011 يتعلق |راقبـة مطابقة القانون العضوي
اJــعــدل واJــتـــمم لــلــقــانـــون الــعــضــوي رقم 98 - 01 اJـــؤرخ في 4 صــفــر عــام 1419 اJـــوافق 30 مـــايــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهt للدستور....................................................................................

قوان2قوان2
قـانـون عـضوي رقم 11-13 مـؤرخ في 24 شـعـبـان عام 1432 اJـوافق 26 يـولـيو سـنة t2011 يـعدل ويـتـمم الـقانـون الـعـضوي رقم
98-01  اJـؤرخ في 4 صـفــر عـام  1419 اJـوافق 30 مــايـو ســنـة 1998 واJــتـعــلق بــاخـتــصــاصـات مــجـلـس الـدولــة وتـنــظــيـمه

وعمله........................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 11 - 266 مـــؤرّخ في 2 رمـــضـــان عـــام 1432 اJـــوافق 2 غـــشـت ســـنــة t2011 يـــتـــضـــمن قـــبـــول اجلـــمـــهـــوريــة
اجلـزائـريـة الد�ـقـراطـية الـشـعـبـية تـعـديل الــقـانـون األسـاسـي لـصـنــدوق النـقــد الــدولي اJــنصـوص عــلـيـه في الالئـحة
رقم 63 - 2 اJؤرّخة في 28 أبريل سنة 2008 ....................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسي رقم 11 - 267 مـــؤرّخ في 2 رمـــضـــان عـــام 1432 اJـــوافق 2 غـــشـت ســـنــة t2011 يـــتـــضـــمن قـــبـــول اجلـــمـــهـــوريــة
اجلـزائـريـة الد�ـقـراطـية الـشـعـبـية تـعـديل الــقـانـون األسـاسـي لـصـنــدوق النـقــد الــدولي اJــنصـوص عــلـيـه في الالئـحة
رقم 63 - 3 اJؤرّخة في 5 مايو سنة 2008 .......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 11 - 268 مـؤرّخ في 2 رمـضـان عـام 1432 اJـوافق 2 غـشـت سـنة t2011  يـتـضـمـن اJــوافـــقـــة عـلـى عـــقـــد
البـحث عن احملـروقـات واسـتـغاللـهـا في اJـساحـة اJـسـمـــاة" غـورد الرونــي II"(الـكـتـلـتان : 401 أ و403 ف) اJـبـرم |ـديـنة
اجلــزائــر في 31 مــــارس ســنــة 2011 بــX الــوكــالـة الــوطــنــيــة لـتــثــمــX مــوارد احملـروقــات ( ألــنــفط) والــشــركـة الــوطــنــيـة
ســونــاطــراك t شــركــة ذات أســهـمt وشــركــة " كومبانــيا إسبـانيـوال دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"....................

مـرســوم رئـاسي رقم 11 - 269 مـؤرّخ في 2 رمـضـان عـام 1432 اJـوافق 2 غـشـت سـنة t2011  يـعـدّل ويــتـمّم اJـرســوم الـرئـاسي
رقم 89 - 164 اJؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 اJوافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جـائزة رئيس اجلمهورية " في
العلوم والتكنولوجيا...................................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 11 - 261 مـؤرّخ في 28 شــعـبــان عـام 1432 اJـوافق 30 يـولــيـو ســنـة t2011 يــتــضـمن الــقــانــون األسـاسي
اخلاص باJوظفX اJنتمX لسلك مفتشي العمل...............................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 262 مؤرّخ في 28 شعـبان عام 1432 اJوافق 30 يولـيو سنة t2011 يـتضمن إنشـاء الوكالة الـوطنية
للتسيير اJدمج للموارد اJائية......................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 263 مؤرّخ في 28 شعـبان عام 1432 اJوافق 30 يولـيو سنة t2011 يعـدّل ويتـمّم اJرسوم الـتنـفيذي
رقم 04 - 415 اJـــؤرّخ في 8 ذي الـــقــعــدة عــام 1425 اJـــوافق 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2004 الـــذي يــحـــدد شــروط تــســـلــيم رخص
�ارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات..................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 264 مؤرّخ في 28 شعـبان عام 1432 اJوافق 30 يولـيو سنة t2011 يعـدّل ويتـمّم اJرسوم الـتنـفيذي
رقم 06 - 240 اJـؤرّخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 4 يـولـيـو سـنة 2006 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـساب
التخصيص اخلاص رقم 124 - 302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة "..........
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اJـوافق 27  يـونــيـو ســنــة t2011 يــتــضـمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـر الــري في واليــة
تيزي وزو................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 اJوافق 27  يونيو سنـة t2011 يتضمّـن إنهـاء مهـام مفتش بوزارة اجملاهدين..
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 رجـب عــام 1432 اJـــوافق 27  يـــونــيـــو ســنـــة t2011 يــتـــضــمّـن إنـــهــــاء مــهــــام مــديـــرة الــنـــشـــــاط
االجتمـــاعي والتضــامن فـي واليــــة بـرج بوعريريج......................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اJـوافق 27  يـونــيـو ســنــة t2011 يـتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام مـديــر ديــوان حـظــيـرة
التاسيلي الوطنية.....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اJـوافق 27  يـونـيـو سـنـة t2011 يـتـضـمّـن إنـهــاء مهــام مـديـر اJـتـحف الـبـحـري
الوطني....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اJـوافق 27  يـونـيو سـنـة t2011 يـتـضمّـن إنـهــاء مهــام مـديـرة اJتـحف الـوطني
سيرتا بقسنطينة......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اJـوافق 27 يــونـيـو سـنــة t2011 يــتـضـمّــن إنـهــاء مـهـــام مـديـرة اJــسـرح اجلـهـوي
بتيـزي وزو..............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 اJوافق 27  يونيو سنـة t2011 يتضمّـن التّعيX في احملـاكم اإلداريـة..............
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 اJوافق 27  يونيو سنـة t2011 يتضمّـن تعيX اJدير العامّ لوسائل اإلجنـاز

بوزارة اJوارد اJائية.................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 رجـب عــام 1432 اJـــوافق 27  يــونـــيـــو ســـنـــة t2011 يــتـــضــمّـن تـــعــيـــX مــديـــر دراســات بــوزارة
اجملـاهدين.................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 اJوافق 27  يونـيو سنـة t2011 يتضـمّـن تعيـX مدير معـهد رصد مـياه األمطار
للتكوين والبحث بوهــران..........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 رجب عـام 1432 اJـوافق 27  يــونـيـو سـنــة t2011 يــتـضـمّـن تـعــيـX مـديـرة الـنــشـاط االجـتـمـاعي
والتضامن في والية تيبازة.........................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 رجـب عــام 1432 اJـــوافق 27  يــونــيــو ســنـــة t2011 يــتــضــمّـن تــعــيــX مــديــر اJــتــحـف الــبــحــري
الـوطني...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 اJوافق 27  يونيو سنـة t2011 يتضمّـن تعيـX مديرة اJتحف الوطني للفنون
والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينـة.....................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 اJوافق 27  يونيو سنـة t2011 يتضمّـن تعيX مديرة اJسرح اجلهوي بالعلمة..

قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1432 اJوافق 6 يونيو سنة t2011 يعدّل القـرار الوزاري اJشترك اJؤرخ في 20
ذي الـقـعـدة عام 1430 اJـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 الـذي يـحـدد  تـعـداد منـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية..............................

وزارة الفالحةوزارة الفالحة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل عــام 1432 اJـوافق 13 فــبــرايــر ســنــة t2011 يــعـدّل  ويــتــمّـم الــقــرار الـوزاري
اJـشـتـرك اJؤرّخ في 22 ربـيع األوّل عام 1421 اJوافق 25 يـونـيو سـنة 2000 الذي يـحـدّد قائـمـة إيرادات ونـفـقات حـساب
التخصيص اخلاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية" (استدراك).......
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آراءآراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

رأي رقم رأي رقم 02 /ر.م د / /ر.م د / 11 مــــؤرخ في مــــؤرخ في 4 شـــعــــبـــان عـــام  شـــعــــبـــان عـــام 1432
اJوافقاJوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة t2011 يتعـلق |راقبة مـطابقةt يتعـلق |راقبة مـطابقة
الـقـانون الـعـضوي اJـعـدل واJتـمم لـلقـانـون العـضويالـقـانون الـعـضوي اJـعـدل واJتـمم لـلقـانـون العـضوي
رقم رقم 98 -  - 01 اJؤرخ في اJؤرخ في 4 صـفر عام صـفر عام 1419 اJوافق  اJوافق 30
مــايــو ســنــةمــايــو ســنــة 1998 واJــتـــعــلق بــاخــتـــصــاصــات مــجــلس واJــتـــعــلق بــاخــتـــصــاصــات مــجــلس

الدولة وتنظيمه وعملهt للدستور.الدولة وتنظيمه وعملهt للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن اجمللس الدستوري

- بـنـاء عـلى إخطـار رئـيس اجلـمهـوريـة طـبقـا ألحـكام
اJـادة 165 (الــفــقـرة 2) من الــدســتـورt بــالــرســالــة اJــؤرخـة
في 16 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 اJـــســــجـــلـــة بــــاألمـــانـــة الــــعـــامـــة
لـلـمـجـلس الـدسـتـوري بـتـاريخ 19 يـونـيـو سـنـة 2011 حتت
رقم  52 قـصـد مـراقـبـة مـطـابـقـة الـقـانـون الـعـضـوي اJـعدل
واJـتـمم لـلـقـانـون الـعـضوي رقم 98-01 اJـؤرخ في 4 صـفر
عــــــام  1419 اJــــــوافق 30 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 1998 واJــــــتـــــــعـــــــلق
tللدستور tباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

- وبــــــنــــــاء عـــــلـى الــــــدســـــتــــــورt ال ســــــيـــــمــــــا اJـــــواد 119
(الـــــفــــقـــــرتــــان األولى و3) و120 (الــــفـــــقــــرات األولى و2 و3)
و123 (الــــــفــــــقــــــرتـــــان 2 و3) و125 (الــــــفــــــقــــــرة 2) و126 و152
(الـفــقــرتـان 2 و3) و153 و162 و163 (الــفــقـرة األولى) و165

t(الفقرة 2) و167 (الفقرة األولى) منه

- و|ــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اJــــؤرَّخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اJوافق 28 يونيو سنة t2000 احملدد لقواعد عمل

tتممJعدل واJا tاجمللس الدستوري

 tقررJوبعد االستماع إلى العضو ا -

في الشكل :في الشكل :

- اعــتـــبـــارا أن الــقـــانـــون الــعـــضـــوي اJــعـــدل واJـــتــمم
لـــــلــــقـــــانـــــون الـــــعـــــضـــــوي رقم 98 - 01 اJـــــؤرخ في 4 صـــــفــــر
عــــــام 1419 اJــــــــوافق 30 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1998 واJـــــــتــــــــعـــــــلق
باخـتـصـاصـات مجـلس الـدولـة وتـنـظيـمه وعـمـلهt مـوضوع
اإلخــــطـــارt أودع مــــشـــروعـه الـــوزيـــر األول مــــكـــتـب اجملـــلس
الــشــعــبي الـــوطــنيt بــعــد أخــذ رأي مـــجــلس الــدولــةt وفــقــا

tللمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور

tموضوع اإلخطار tواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اJـعروض عـلى اجمللس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لــلـــدســتــورt كـــان مــشـــروعه مــوضــوع مـــنــاقـــشــة من طــرف
اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوطــنـي ومــجـــلس األمـــةt وحـــصل وفق
اJـادة 123 (الـفـقرة 2) من الدسـتـورt عـلى مـصـادقـة اجمللس
الـشعـبي الـوطني في جـلسـته اJـنعـقدة بـتاريخ 21 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1432 اJــوافق 24 مــايــو ســنــة 2011 ومــجــلس
األمــة فـي جــلـــســـته اJـــنــعـــقـــدة بـــتــاريخ 13 رجب عــام 1432
اJوافق 15 يونـيو سـنة 2011 خالل دورة الـبـرJان الـعـادية
اJـــــفــــتــــوحــــة بــــتــــاريخ 27 ربــــيـع األول عـــام 1432 اJــــوافق2

t2011 مارس سنة

- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الــدســتــوري Jــراقـبــة مــطــابـقــة الــقــانــون الـعــضــوي اJــعـدل
واJتمم لـلقانـون العضوي رقم 98 - 01 اJؤرخ في 4 صفر
عــــــام 1419 اJــــــــوافق 30 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1998 واJـــــــتــــــــعـــــــلق
tللدستور tباختصاصات مـجلس الدولة وتنظيـمه وعمله

tادة 165 (الفقرة 2) من الدستورJجاء وفقا ألحكام ا

في اJوضوع في اJوضوع 

tأوال أوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع اإلخطار :

1 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اJــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اJــادة 120 من من
الدستور :الدستور :

- اعـــتــــبـــارا أن اJـــؤسّـس الـــدســـتــــوري حـــدَّد في هـــذه
اJــادة إجــراءات مـــنــاقــشــة مـــشــاريع الــقــوانـــX وكــيــفــيــات

tانJصادقة عليها من قبل غرفتي البرJا

- واعــتــبـــارا أن هــذه اJــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا
tللقانون العضوي موضوع اإلخطار

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةt أن عــدم إدراج اJـشـرّع هـذه
اJـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويt مــــوضـــوع

tتداركه Xيعد سهوا يتع tاإلخطار

2 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة 125
(الفقرة (الفقرة 2) من الدستور :) من الدستور :

tمـوضـوع اإلخـطار tاعـتـبـارا أن الـقـانون الـعـضـوي -
tأحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم
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tـادة 125 (الـفـقرة 2) من الــدسـتـورJواعـتـبـارا أن ا -
تــــنص عـــــلى أنه يـــــنــــدرج تــــطــــبـــــيق الــــقـــــوانــــX في اجملــــال

التنظيمي الذي يعود للوزير األول.

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةt أن عــدم إدراج اJـشـرّع هـذه
اJـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويt مــــوضـــوع

اإلخطارt يعد سهوا يتعX تداركه.

3 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة 152
(الفقرتان (الفقرتان 2 و و3) من الدستور :) من الدستور :

- اعــــــتــــــبــــــارا أن اJـــــادة 152 (الــــــفــــــقــــــرتـــــان 2 و3) من
الــدســتــور تــعــدُّ مــرجــعــا أســاســـيــا لالســتــنــاد إلــيــهــا ضــمن
الـــتــأشــيـــراتt طــاJــا أنـــهــا تــتـــعــلق |ـــواضــيع تـــدخل ضــمن

tموضوع اإلخطار tالقانون العضوي

ثـانـيا ثـانـيا : فـيـمـا يـخص بـعض أحـكام الـقـانـون الـعـضوي
موضوع اإلخطار :

1 - فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص الـــــعــــــبـــــارة "نــــــصـــــوص خــــــاصـــــة" - فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص الـــــعــــــبـــــارة "نــــــصـــــوص خــــــاصـــــة"
اJـنــصـوص عــلـيــهـا في الــفـقــرات األخـيــرة من اJـواد اJـنــصـوص عــلـيــهـا في الــفـقــرات األخـيــرة من اJـواد 9 و و10
tمن الــقـانـون الـعـضـوي مـوضـوع اإلخـطـار tـادة 2 من الــقـانـون الـعـضـوي مـوضـوع اإلخـطـارJـادة  من اJو11 من ا
اJـــأخـــوذة مــعـــا الحتـــادهــا فـي اJــوضـــوع و الـــعــلـــةt واحملــراJـــأخـــوذة مــعـــا الحتـــادهــا فـي اJــوضـــوع و الـــعــلـــةt واحملــرّرةرة

كاآلتي :كاآلتي :

أ - " اJادة 9 : .................................

- ويـخــتص أيـضــا بــالـفــصل في الــقـضــايـا اخملــوّلـة له
|وجب نصوص خاصة."

ب - " اJادة 10 : ...............................

- ويــخــتص أيـــضــا كــجـــهــة اســتـــئــنــاف في الـــقــضــايــا
اخملولة له |وجب نصوص خاصة."

ج - " اJادة 11 : .................................

- ويـــخــتص أيــضـــا بــالــنــظـــر في الــطــعـــون بــالــنــقض
اخملولة له |وجب نصوص خاصة."

- اعـــتـــبـــارا أن الــفـــقـــرات األخـــيــرة مـن اJــواد 9  و10
و11 من الــــقـــانـــون الــــعـــضــــوي مـــوضـــوع اإلخــــطـــارt حـــددت
اخـــتـــصــــاصـــات Jـــجـــلس الــدولـــة اســتــنـــادا إلى "نــصــوص

t" خاصة

- واعــــتــــبــــارا أن اJــــادة 153 مـن الــــدســــتـــــور تــــنص :
"يــحـدد قــانــون عـضــوي تـنــظــيم احملـكــمــة الـعــلــيـا  ومــجـلس
الــــدولـــة ومـــحــكـــمــة الـــتــنـــازعt وعــمـــلــهـم واخــتـــصــاصـــاتــهم

األخرى ".

- واعـتــبــارا أن اJـؤسّـس الـدســتـوري قــد حــدد بـعض
اخـتــصـاصـات مـجــلس الـدولـة وأحــال حتـديـد اخــتـصـاصـات

tأخرى جملال القانون العضوي

- واعــــــــتــــــــبــــــــارا أن هــــــــذا الـــــــتــــــــوزيـع الــــــــدســــــــتـــــــوري
لـالخـتـصــاصـات يـهــدف إلى حتـديــد صـارم جملـال اخــتـصـاص
كل من  اJــؤسّس الـدســتـوري و مـجــال اخـتـصــاص اJـشـرّع

tالعضوي

- واعـتــبـارا بـالـنــتيـجـةt فــإن اعـتــمـاد اخـتـصـاصات
أخــــرى جملــــلـس الــــدولـــة بـــاإلحــــالـــة إلى "نـــصـــوص خـــاصـــةنـــصـــوص خـــاصـــة"
بـــدون حتـــديــد طـــابـع ومـــضــمـــون هـــذه الـــنـــصـــوصt يـــكــون
اJـــشـــرع الــعـــضـــوي قـــد أغـــفل مـــجـــال اخــتـــصـــاصه فـي هــذا

tوضوعJا

- غــيــر أنه اعــتــبــارا أنه إذا كــانت عــبــارة "نــصــوصنــصــوص
خــاصــةخــاصــة" اJــســتــعــمـلــة من طــرف اJــشــرع الــقـصــد مــنــهــا هـو
نــــصـــــوص تـــــكـــــتـــــسي نـــــفـس طـــــابـع الــــقــــانــــونt مــــوضــــوع
tوأن موضـوعه ذو عالقة بـهذا الـقانـون العـضوي tاإلخطـار
فـــإن الـــفــــقـــرات األخـــيــــرة من اJـــواد  9 و10 و11 اJـــذكـــورة
أعـاله تـــعــــد مـــطـــابـــقـــة لــــلـــدســـتـــور شـــريــــطـــة مـــراعـــاة هـــذا

tالتحفظ

2 - فـيـمـا يخـص الفـقـرة األخـيـرة من اJادة  - فـيـمـا يخـص الفـقـرة األخـيـرة من اJادة 17 مـكرر مـكرر
الـــواردة في اJـــادة  الـــواردة في اJـــادة  5 مـن الـــقــــانـــون الــــعــــضـــويt مــــوضـــوع مـن الـــقــــانـــون الــــعــــضـــويt مــــوضـــوع

اإلخطارt واحملراإلخطارt واحملرّرة كاآلتي :رة كاآلتي :

"يعدّ األمX العام اآلمر بالصرف جمللس الدولة ".

- اعــتــبــارا أن الـــفــقــرة األخــيــرة من اJــادة 17 مــكــرر
tالـعـام  جملـلس الـدولة Xخـولت صـفـة اآلمـر بـالصـرف لألمـ
بــالـنــظــر إلى الــقــانـون رقم 90 - 21 اJـؤرخ في 24 مـحـرم
عام 1411 اJوافق 15 غـشت سنة 1990 واJتعـلق باحملـاسبة

tالعمومية

- واعـتـبـارا أنه إذا كـان لـلـمـشـرّع |ـقـتـضى اJـادة 98
(الـفقرة 2) من الـدسـتورt أن يـعـدَ القـانـون ويصـوّت عـليه
بكل سيادةt فإنهt بـاJقابلt يتعX على اجمللس الدستوري
أن  يــتـــأكــد عــنــد �ــارســـة صالحــيــاته الـــدســتــوريــة من أن
اJــشــرّع قــد احـتــرم حــقــا تــوزيع االخـتــصــاصــاتt كــمـا نصّ

 tعليها الدستور

Xــــؤسّـس الــــدســــتــــوري �ــــيّــــز بــــJواعــــتــــبــــارا أن ا -
الـقـانـون الـعـضـوي والـقــانـون الـعـاديt من حـيث اJـصـطـلح



3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 643
3 غشت  سنة  غشت  سنة  2011 م م

الـــدســــتـــوري واجملـــال اخملــــصّص لــــكل واحـــد مــــنـــهــــمـــا وكـــذا
Xاإلجـــــراءات الــــــواجـب  اتّــــــبــــــاعــــــهـــــا فـي إعــــــداد الــــــقــــــوانـــــ

tراقبة الدستوريةJصادقة عليها واJوا

- واعـتـبارا أن اJـشـرّع بـإدراجه الفـقـرة األخـيرة من
اJادة 17 مـكـرر ضمن قـانـون عـضويt فـإنه لم يـراع مـجال

tاختصاصه كما نصّ عليه الدستور

- واعتبارا أن الـدستور ال �انع في أن يـعدَ مجلس
الـدولــة في نـظـامه الــداخـلي مــضـمـون الــفـقـرة 2 من اJـادة
17 مـكـرر من الـقـانـون الـعـضـويt مـوضـوع اإلخـطـارt طـاJا

أن حتــديـد مــضـمـون هـذا الـنص وإعـداده واJـصـادقـة علـيه
ال تستوجب تدخل سلطات أخرى.

3 - فيما يخص كـلمة "وجوبا" التي تـضمنتها اJادة - فيما يخص كـلمة "وجوبا" التي تـضمنتها اJادة
39   الــواردة فـي اJـادة  الــواردة فـي اJـادة 8 مـن الــقــانــون الـــعــضــوي مــوضــوع مـن الــقــانــون الـــعــضــوي مــوضــوع

اإلخـطـارt وعبـارة "يـتعـX عـليه" الـتي تـضمـنـتهـا اJادة اإلخـطـارt وعبـارة "يـتعـX عـليه" الـتي تـضمـنـتهـا اJادة 41
XأخوذتJا tمن نفس القانون XأخوذتJا tادة 9 من نفس القانونJادة  الواردة في اJمكرر مكرر 1 الواردة في ا

معا الحتادهما في العلةt واحملررتX كاآلتي :معا الحتادهما في العلةt واحملررتX كاآلتي :

- اJــــــــادة - اJــــــــادة 39 : : "يُــــــــعــــــــيَـنُ �ــــــــثــــــــلــــــــو كـل وزارة الــــــــذين
يـحـضـرون وجـوبـا في جـلـسـات اجلـمـعـيـة الـعـامـة والـلـجـنـة
الدائمة في القضـايا التابعة لقـطاعاتهمt من بX أصحاب

الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل".

اJــادة اJــادة 41 مـــكــرر  مـــكــرر 1 : "يـــحــدد رئـــيـس مـــجــلـس الـــدولــة
تـــاريـخ دراســـة اJــشـــروع ويـــخـــطـــر الـــوزيـــر اJـــعـــنـي الــذي
يـتـعــX عـلـيـه حـضـور أشــغـال مـجــلس الـدولــة أو يـعـX من

ينوب عنه وفقا ألحكام اJادة 39 أعاله".

- اعتـبـارا أن  عبـارة "يـتعـX عـليه" وكـلـمة "وجـوبا"
حتمالن إلزاميـة احلضور على التوالي من الوزير اJعني
أو �ثلهt وأصحـاب الوظائف العلـيا الذين لهم على األقل
رتــــبـــة مــــديــــر اإلدارة اJـــركــــزيـــةt حــــسب احلــــالـــةt ألشــــغـــال
مجلس الدولة وجلـسات اجلمعية العامـة واللجنة الدائمة

tفي القضايا التابعة لقطاعاتهم

- واعتبـارا أن مبـدأ الفـصل بX الـسلـطات يـقتضي
أن كـل سـلـطــة تـمـارس صالحــيـاتــهـا في احلـدود اJــنـصـوص

tعليها في الدستور

- واعـتبارا أن مبـدأ الفصل بـX السلـطات �نع أية
سلطة أن تفـرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن

 t مجال اختصاص سلطة أخرى

- واعــــتــــبـــارا بــــالـــنــــتـــيــــجــــةt فـــإن اJــــشـــرع بــــإقـــراره
إلـــزامـــات عـــلى الـــوزيـــر اJـــعـــني أو من �ـــثـــلـهt وأصـــحــاب
الوظـائف العـليـا الذين لـهم على األقل رتـبة مـدير اإلدارة

اJركزيةt يكون قد أخل |بدإ الفصل بX السلطات.

4 - فـيـمـا يـخص اJادة  - فـيـمـا يـخص اJادة 41 مـكرر  مـكرر 5 الـواردة في اJادة الـواردة في اJادة
9 من الــــقــــانـــون الــــعــــضـــوي مــــوضــــوع اإلخـــطــــارt واحملـــررة من الــــقــــانـــون الــــعــــضـــوي مــــوضــــوع اإلخـــطــــارt واحملـــررة

كاآلتي :كاآلتي :

اJـادة اJـادة 41 مـكـرر  مـكـرر 5 : : "حتـدد قـواعــد اإلجـراءات األخـرى
اJــطـبــقــة أمــام مــجـلس الــدولــة في اجملــال االســتــشـاري في

نظامه الداخلي".

- اعــتـــبــارا أن اJـــشــرّع إذا كـــان لم يـــقــصـــد بــإحـــالــته
حتــديـــد قــواعـــد اإلجــراءات األخـــرى إلى الــنـــظــام الـــداخــلي
جمللس الدولةt تلك الـتي يتطلب إعدادها واJصادقة عليها
تدخل وتعاون سلـطات أخرى  والتي تدخل بـالنتيجة في
مـجــال الـقــانـون الـعــضـويt فـي هـذه احلــالـةt و|ــراعـاة هـذا
الـــتــحــفظt فــإن اJــادة 41 مــكــرر 5 من الــقــانـــون الــعــضــوي

موضوع اإلخطار تعد مطابقة للدستور.

لهذه األسباب لهذه األسباب 

يُدلي بالرأي اآلتي :

في الشكل :في الشكل :

أوال أوال : أن إجـراءات اإلعــداد واJـصـادقــة عـلى الــقـانـون
الـــعــضــويt مـــوضــوع اإلخـــطــارt اJــعـــدّل واJــتـــمّم لــلـــقــانــون
العـضوي اJـتعـلق باخـتصـاصات مـجلس الـدولة وتـنظـيمه
XـادتـJجـاءت تـطـبـيـقـا ألحـكـام ا tوعـمـله مـوضـوع اإلخـطـار
119 (الــــفــــقـــرة 3) و123 (الــــفــــقـــرة 2) مـن الـــدســــتـــورt فــــهي

مطابقة للدستور.

ثـــانـــيــا ثـــانـــيــا : أن إخـــطـــار رئــيـس اجلـــمـــهــوريـــة  اجملـــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
اJعدل واJتـمم للقانـون العضوي رقم  98 - 01 اJؤرخ في
4 صــفــر عــام 1419 اJــوافق 30 مــايــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق
tللدستور tباختصاصات مـجلس الدولة وتنظيـمه وعمله
§ تطبـيقا ألحكام اJادة 165 (الفقرة 2) من الدستورt فهو

مطابق للدستور.

في اJوضوع :في اJوضوع :

أوال : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــويأوال : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

إضـافــة اإلشــارة إلى اJـواد 120 (الــفـقـرات األولى و2
و3) و125 (الـــفـــقـــرة 2) و152 (الـــفــــقـــرتــــان 2 و3) و153 من

الدستور.
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ثـــانــيـــا :   فـــيــمـــا يـــخص أحـــكــام الـــقـــانــون الـــعـــضــويثـــانــيـــا :   فـــيــمـــا يـــخص أحـــكــام الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 

1 - تـــــعــــــد الـــــفــــــقـــــرة األخــــــيـــــرة مـن اJـــــواد 9 و10 و11
الــــواردة فـي اJـــادة 2 مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويt مــــوضـــوع
اإلخــطــارt مــطــابـقــة لــلــدسـتــور شــريــطـة مــراعــاة الــتــحـفظ

tثار سابقاJا

2 - تـــعـــد اJــادة 41 مـــكــرر 5 الـــواردة في اJــادة 9 من
الــقـانــون الـعـضــوي مـوضــوع اإلخـطـار مــطـابــقـة لـلــدسـتـور

tثار سابقاJشريطة مراعاة التحفظ ا

3 - تـعد الـفـقرة األخـيـرة من اJادة 17 مـكرر الواردة
في اJـادة 5 من الـقـانـون الـعـضــوي مـوضـوع اإلخـطـار غـيـر

tمطابقة للدستور

4 - تــعــد كــلــمـة "وجــوبــاوجــوبــا" الــتي تــضــمــنــتــهــا اJــادة 39
الواردة في اJادة 8 وعبارة "يتـعX عليهيتـعX عليه" التي تـضمنتها
اJـــــادة 41 مــــــكــــــرر 1 الــــــواردة فـي اJـــــادة 9 مـن الــــــقــــــانــــــون
tلــلـدسـتـور Xغـيــر مـطـابــقـتـ tالـعـضــوي مـوضـوع اإلخــطـار

وتعاد صياغة اJادتX اJذكورتX أعاله كاآلتي :

"اJـادة "اJـادة 39 :  : يـعـX �ـثـلـو كل وزارة الـذين يـحـضـرون
جـلـسـات اجلـمـعــيـة الـعـامـة والـلـجـنــة الـدائـمـة في الـقـضـايـا
الــتـابــعـة لـقــطـاعـاتــهمt من بـX أصــحـاب الــوظـائف الـعــلـيـا

برتبة مدير إدارة مركزية على األقل".

"اJــادة "اJــادة 41 مـــكــرر  مـــكــرر 1 : : يـــحــدد رئـــيـس مـــجــلـس الـــدولــة
Xعـني الذي يعJشـروع ويخطر الـوزير اJتـاريخ دراسة ا
من ينوب عنه حلضـور أشغال مجلس الـدولة وفقا ألحكام

اJادة 39 أعاله". 

ثـالثا : ثـالثا : تـعد باقي أحـكام القـانون العـضوي t موضوع
tاإلخطار مطابقة للدستور

tــطــابـقــة لــلــدســتـورJرابــعــا :رابــعــا : تــعــتــبــر األحـكــام غــيــر ا
قابلـة للـفصل عن باقي أحـكام الـقانون الـعضـويt موضوع

اإلخطار.

خامسا :خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.
ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اJنـعقدة
بـتاريخ 2 و3 و4 شعـبان عام 1432 اJوافق 4 و5 و6 يـوليو

سنة 2011.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعـالم بسبوعـالم بسّـايحـايح
أعضاء اجمللس الدستوريأعضاء اجمللس الدستوري
tحنيفة بن شعبان -

 tمحمد حبشي -
 tداود Xحس -
tمحمد عبو -

tمحمد ضيف -
tولودة بن زوةJا tفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.

قوان2قوان2
قانـونقانـون عضوي رقم  عضوي رقم 11-13 مؤرخ في  مؤرخ في 24 شعـبان عام  شعـبان عام 1432
اJـوافق اJـوافق 26 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2011 يـعدل ويـتـمم القـانونt يـعدل ويـتـمم القـانون
الــعــضــوي رقم الــعــضــوي رقم 98-01  اJــؤرخ في   اJــؤرخ في 4 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1419
اJـوافق اJـوافق 30 مايـو سـنة  مايـو سـنة 1998 واJتـعـلق بـاخـتـصـاصات واJتـعـلق بـاخـتـصـاصات

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهورية

- بــــنـــــاء عـــلـى الـــدســـتـــــورt الســـيّـــــمـــا اJــــــواد 119
و120 ( الـفقــرات األولى و 2 و 3) و123 و125 (الـفقـــرة 2)

 tو126 و 152 ( الفقرتان 2 و 3 ) و153 و165 منه 

- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اJـؤرخ
في 4 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اJــــــوافـق 30 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1998
واJـــتـــعـــلق بـــاخـــتــــصـــاصــــات مـــجـــلس الـــدولــة وتـــنـــظــيـــمه

tوعمله
- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-03 اJـؤرخ
في 8 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اJـــــوافـق 3 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998
واJــتـعــلق   بــاخـتــصـاصــات مـحــكـمــة الـتــنـازع وتــنـظــيـمــهـا

tوعملها
- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اJـؤرخ
في 21 رجب عــام 1425 اJــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

tتضمن القانون األساسي للقضاءJوا
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- و|ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 05 -11 اJـؤرخ
في  10 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنة

tتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

tتممJعدل واJا tباحملاسبة العمومية

- و|ـقـتضى الـقـانون رقم 98-02 اJـؤرخ في 4 صـفر
عـام 1419 اJـوافـق 30 مـايــو ســنـة 1998 واJــتـعــلق بــاحملـاكم

tاإلدارية

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سـنة 2008 واJـتضمن

tدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا

tوبعد رأي مجلس الدولة -

 tانJوبعد مصادقة البر -

tوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اJــادة األولى : اJــادة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
تعديل وتتـميم القانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اJــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واJـــتـــعـــلق

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

2 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اJــــواد 9 و10 و11 و16 من اJــــادة اJــــادة 
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJــــذكـــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJــــادة 9 : يــــخــــتـص مــــجــــلس الــــدولــــة كــــدرجــــة أولى
وأخــيـرةt بـالـفـصل في دعـاوى اإللـغــاء والـتـفـسـيـر وتـقـديـر
اJـشروعيـة في القرارات اإلداريـة الصادرة عن الـسلطات
اإلداريــــة اJـــركـــزيــــة والـــهــــيـــئـــات الــــعـــمـــومــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة

واJنظمات اJهنية الوطنية.

ويـــخــتص أيـــضــا بـــالــفـــصل في الـــقــضـــايــا اخملـــولــة له
|وجب نصوص خاصة."

"اJــادة 10 : يـــخـــتـص مـــجـــلـس الـــدولـــة بـــالــــفـــصل في
اســـــتـــــئـــــنـــــاف األحـــــكـــــام واألوامـــــر الـــــصـــــادرة عن اجلـــــهـــــات

القضائية اإلدارية.

ويـختص أيضا كـجهة استـئناف في القـضايا اخملولة
له |وجب نصوص خاصة".

"اJــادة 11 : يـــخـــتـص مـــجــــلس الـــدولــــة بـــالـــنــــظـــر في
الـطعون بـالنقض في األحـكام الصـادرة في آخر درجة عن

اجلهات القضائية اإلدارية.

ويختص أيضا بـالنظر في الطعون بالنقض اخملولة
له |وجب نصوص خاصة."

"اJـادة  16 : جملــلس الــدولـة أمــانــة ضــبط تــتـشــكل من
أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف واألقسام.

حتـدد صالحـيـات أمـانـة الـضـبط وكيـفـيـات تـنـظـيـمـها
في النظام الداخلي جمللس الدولة."

اJادة اJادة 3 :  : يـتمم الـقانـون العـضوي رقم 98-01 اJؤرخ
في 4 صفر عام 1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJذكور
أعـالهt بــاJـواد 16 مـكـرر و16 مـكـرر1 و16 مـكـررt2 وحتـرر

كما يأتي :

"اJــــادة 16 مــــكــــرر :  يـــــشــــرف عـــــلى أمـــــانــــة الـــــضــــبط
اJـــركــــزيـــة قـــاض يــــعـــX بــــقـــرار من وزيــــر الـــعــــدلt حـــافظ

األختـام". 

"اJادة 16 مـكرر1 :  يـشرف عـلى أمانـة ضبط الـغرفة
مسـتـخـدم من سـلك أمـنـاء أقـسـام الـضـبط يـعـX بــأمر من

رئيس مجلس الدولة."

"اJـادة 16 مـكرر 2 : يـعـX مسـتـخـدمو أمـانـة الـضبط
لـدى مــجـلـس الـدولـة وفــقـا لــلـتــشـريع والــتـنــظـيم اJــعـمـول

بهما ".

اJـــــادة اJـــــادة  4 : : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اJـــــادة 17 من الــــــقـــــانـــــون
الــــــعـــــــضــــــوي رقم 98-01 اJــــــؤرخ في  4 صــــــفـــــــر عــــــام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJــــذكـــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJـادة 17 : يــزود مـجــلس الـدولــة بـالــهـيــاكل اإلداريـة
اآلتية : 

tأمانة عامة -

tقسم لإلدارة والوسائل -

tقسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية -

- قسم لإلحصائيات والتحاليل.

�ــكن أن يــتـفــرع كل قــسم إلى مـصــالح يــحـدد عــددهـا
عن طريق التنظيم.
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حتـدد مـهـام األقـسـام اJنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه اJادة
وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي جمللس الدولة".

اJــــادة اJــــادة 5 :  :  يــــتــــمـم الــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقم 98 -01
اJـؤرخ في  4 صـفـر عام 1419 اJـوافق 30 مـايـو سـنـة 1998
واJذكـور أعالهt باJادتX 17 مـكرر و17 مـكررt1 وحترران

كما يأتي :

"اJـادة 17 مـكـرر : يـكــلف األمــX الـعــامt حتت سـلــطـة
رئـــيس مـــجـــلس الـــدولـــةt بـــإدارة قـــسم اإلدارة والـــوســـائل

ومتابعة أعماله".

"اJــادة 17 مـــكـــرر 1 : حتـــدد كـــيـــفـــيـــات الــتـــعـــيـــX في
وظـائف األمـX الـعـام و رؤسـاء األقـسـام ورؤساء اJـصـالح

وتصنيفها عن طريق التنظيم ".

اJــــادة اJــــادة 6 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمم اJـــواد 19 و22 و23 و25 من
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJـــذكــــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJــادة  19 : تــوضح أحــكـــام هــذا الــفــصـل في الــنــظــام
الداخلي جمللس الدولة".

"اJـادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.

ويتولى بهذه الصفةt على اخلصوص :   

tتمثيل مجلس الدولة رسميا -

- رئــاســة أي غــرفــة من غـــرف مــجــلس الــدولــةt عــنــد
tاالقتضاء

tرئاسة الغرف مجتمعة -

- تـنـشـيط وتــنـسـيق نـشـاط الــغـرف وأمـانـة الـضـبط
 tصالح اإلداريةJواألقسام وا

- الـسهـر على تـطبـيق أحـكام الـنظـام الداخـلي جمللس
tالدولة

- اتــــخــــاذ إجــــراءات ضــــمــــان الـــســــيــــر احلــــسن جملــــلس
tالدولة

-  �ـــارســة الــســـلــطـــة الــســلـــمــيـــة عــلى األمـــX الــعــام
ورئــــيـس الــــديـــوان ورؤســــاء األقــــســــام اإلداريــــة واJــــكــــلف

بأمانة الضبط اJركزية واJصالح التابعة لهم".

"اJــادة 23 : يـــســـاعـــد رئـــيس مـــجـــلس الـــدولـــةt نـــائب
الرئيسt ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.

وفـي حـالـة وقــوع مـانع لـلــرئـيس ونــائـبه مـعــاt يـقـوم
مقـام رئيس مجـلس الدولـة عميـد رؤساء الغـرف  |جلس

الدولة".

"اJــــادة  25 : يــــتــــولى مــــكــــتب مــــجــــلـس الـــدولــــة عــــلى
اخلصوص :

- إعـــداد مـــشـــروع الـــنـــظـــام الـــداخــــلي جملـــلس الـــدولـــة
tصادقة عليهJوا

Xإثـــارة حـــاالت تـــعـــارض االجـــتـــهــــاد الـــقـــضـــائي بـــ -
tالغرف

- الـسـهـر عـلى تـوحــيـد اJـصـطـلـحـات الـقـانـونـيـة لـدى
tالغرف

- دراسة اJسائل الـتي يعرضها عـليه رئيس مجلس
الدولة.

حتـدد كــيـفــيـات عــمل اJــكـتب واخــتــصـاصــاته األخـرى
في النظام الداخلي جمللس الدولة".

اJــــادة اJــــادة 7 : : يــــتـــــمـم الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــوي رقم 98 -01
اJــــؤرخ في 4 صــــفــــر عــــام  1419 اJــوافق 30 مـــايـــو ســـنــة
 1998 واJـــــذكـــــور أعــالهt بـــاJـــواد  25 مـــكــرر و 26 مـــكــرر

و 26 مكرر t1 وحترر كما يأتي :

"اJـادة 25 مكرر : يحدث لـدى رئيس مجـلس الدولة
tيــتم تـعــيــيـنـه من قـبـل وزيـر الــعـدل tديــوان يــديـره قــاض
حـــافظ األخــــتـــامt بـــنــــاء عـــلى اقـــتــــراح من رئـــيـس مـــجـــلس

الدولة.

�ــكن وزيــر الـعــدلt حــافظ األخــتــامt أن يـعــX قــضـاة
بديوان رئيس مجلس الدولةt بطلب من هذا األخير".

"اJـــــادة 26 مـــــكــــرر :  يـــــقــــوم مـــــحـــــافظ الـــــدولــــة عـــــلى
اخلصوص بـما يأتي :

- تـــقــــد الـــطــــلـــبـــات وااللــــتـــمــــاســـات فـي الـــقــــضـــايـــا
tعروضة على مجلس الدولةJا

- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة
tصالح التابعة لهاJوا

- �ـارســة سـلــطــته الــسـلــمـيــة عــلى قـضــاة مــحـافــظـة
tالدولة

- �ـــارســــة ســـلـــطـــته الـــســـلـــمــــيـــة والـــتـــأديـــبـــيـــة عـــلى
اJستخدمX التابعX حملافظة الدولة".
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"اJــــادة 26 مــــكــــرر1 : يــــقــــوم |ـــــهــــمــــة رئــــيـس أمــــانــــة
مـــحــافــظـــة الــدولــة قـــاضt يــتم تـــعــيـــيــنه بـــقــرار من وزيــر

العدلt حافظ األختامt بطلب من محافظ الدولة".

اJــــــــادة اJــــــــادة 8 : : تــــــــعــــــــدل وتــــــــتــــــــمـم اJـــــــواد 38 و39 و41 مـن
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافــق 30 مـــايــــو ســـنـــة 1998 واJــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJادة 38 : تـكلف الـلـجنـة الـدائمـة بـدراسة مـشاريع
الـقــوانــX في احلــاالت االســتــثــنـائــيــة الــتي يــنــبه الــوزيـر

األول على استعجالها.

....... (الباقي بدون تغيير) .......".

"اJـــــــــادة 39 : يــــــــعـــــــــــX �ــــــــثــــــــلــــــــــو كـل وزارة الــــــــذين
يحضـــرون جلســات اجلمعــيـة العامـة واللجـنـــة الدائمــة
في الـــقـــضـــايـــا الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاعـــاتـــهمt مـن بـــX أصـــحــاب

الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل".

"اJــادة 41 : يـــتـم إخـــطـــار مـــجـــلـس الـــدولـــة |ـــشـــاريع
الــقـوانــX من قـبـل األمـX الـعــام لـلــحـكــومـة بــعـد مــصـادقـة
احلــكــومـة عــلــيــهـاt وتــكــون مـرفــقــة بــجـمــيع عــنــاصــر اJـلف

احملتملة ".

اJادة اJادة 9 :  : يـتمم الـقانـون العـضوي رقم 98-01 اJؤرخ
في 4 صفر عام 1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJذكور
أعالهt بـــاJـــواد 41 مـــكــرر و 41 مـــكــرر 1 و41 مـــكــرر 2 و41

مكرر 3 و41 مكرر 4 و41 مكرر t5 وحترر كما يأتي :

"اJــادة 41 مـــكــرر : بـــعـــد اســـتـالم اJـــلف اJـــذكـــور في
tـوجب أمر| tرئـيس مـجلس الـدولـة Xيعـ tـادة 41 أعالهJا

أحد مستشاري الدولة مقررا.

وفــي احلــاالت االسـتـثـنـائـيـة اJـنصــوص عـلـيـهـا فــي
اJــادة 38 أعـالهt يـــحـــيل رئـــيـس مـــجـــلس الـــدولـــة مـــشـــروع
القانـون إلى رئيس الـلجـنة الـدائمـة الذي يـعX في احلال

مستشار الدولة اJقرر".

"اJــادة 41 مـــكـــرر1 : يـــحـــدد رئــــيس مـــجــــلس الـــدولـــة
تـــاريخ دراســـة اJـــشــروع ويـــخــطـــر  الـــوزيــر اJـــعـــني الــذي
يـعـX من يـنوب عـنه حلـضـور أشغـال مـجـلس الدولـة وفـقا

ألحكام اJادة 39 أعاله".

Xـادة 41 مـكرر2 : �ـكن مجـلس الدولـة أن يـستـعJا"
بكل شخص �كن أن يـفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا

لألحكام احملددة في نظامه الداخلي".

"اJـادة 41 مـكرر 3 : تـتـخذ مـداوالت اجلـمـعيـة الـعـامة
والــــلــــجـــــنـــــة الــــدائــــمــــــة بــــأغــــلــــبــــيــــــة أصــــــوات األعــــضــــــاء
احلــــاضـــريـنt وفي حــــالـــة تــــعـــادل األصــــواتt يـــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا".

"اJــادة 41 مـــكــرر 4 : يــدون رأي مـــجـــلس الـــدولــة في
شـكل تقـرير نـهائي يـرسل إلى األمـX العـام للـحكـومة من

قبل رئيس مجلس الدولة ".

"اJـادة 41 مـكـرر 5 : حتـدد قـواعــد اإلجـراءات األخـرى
اJـطــبـقــة أمـام مــجـلس الــدولـة في اجملــال االسـتــشـاريt في

نظامه الداخلي".

اJـادة اJـادة 10 : : يـعـدل عـنوان الـبـاب اخلـامس من الـقـانون
الـعضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق

30 مايو سنة 1998 واJذكور أعالهt ويحرر كما يأتي :

الباب اخلامسالباب اخلامس

"أحكام نهائية""أحكام نهائية"

اJـــــادة اJـــــادة   11 : : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اJـــــادة 42 مـن الـــــقـــــانــــون
الـعضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق

30 مايو سنة 1998 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJادة 42 : ينـشر الـنظـام الداخـلي جمللس الـدولة في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية ".

اJـــــادة اJـــــادة 12 : : تـــــلـــــغـى اJــــواد 6 و 18 و43 مـن الـــــقـــــانــــون
الـعضوي رقـم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق
30 مايـو سنة 1998 واJتعلق بـاختصاصـات مجلس الدولة

وتنظيمه وعمله.

اJادة اJادة 13 :  : ينـشر هـذا القـانـون العـضوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـ
3 غشت  سنة   غشت  سنة  2011 م م

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11 -  - 266 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJــوافق  اJــوافق 2 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة t2011 يــتـــضــمـن قــبــولt يــتـــضــمـن قــبــول

اجلمهـورية اجلزائـرية الد�ـقراطـية الشـعبيـة تعديلاجلمهـورية اجلزائـرية الد�ـقراطـية الشـعبيـة تعديل
الــــقــــانـــــون األســــاسـي لــــصـــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدوليالــــقــــانـــــون األســــاسـي لــــصـــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولي
اJـؤرّخـةخـة اJـــنـصــوص عــلــيـه في الالئــحـة رقم اJـــنـصــوص عــلــيـه في الالئــحـة رقم 63 -  - 2 اJـؤر 

في في 28 أبريل سنة  أبريل سنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئـيـس اجلمهورية

tاليةJبناء  على تقرير وزير ا -

- و بنـاء على الـدسـتورt ال سـيّـما اJـادتان 77 (3 و8)
tو125 (الفقرة األولى) منه

- و|ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 63 - 320 اJــؤرّخ في 31
غــــشت ســــنـــة 1963 الــــذي يـــرخـص انـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة
tاجلزائريـة الد�قـراطية الـشعـبية إلى االتـفاقات الـدولية

tادة األولى منهJال سيما ا

- وبنـاء عـلى الـقـوانـX األسـاسـيـة اJـعـدلـة لـصـندوق
tالنقد الدولي

- وبــعـد االطالع عــلى الالئــحـة رقم 63 - 2  اJــتـعــلــقـة
بــإصالح نـــظــام احلــصص والـــتــمــثـــيل في  صــنـــدوق الــنــقــد
الدولي اJـصادق علـيها في 28 أبـريل سنة 2008 من طرف

 tمجلس محافظي صندوق النقد الدولي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــــاداJــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــقــــــبـل اجلــــــمــــــهــــــوريــــــة اجلــــــزائــــــريـــــة
الد�قراطية الـشعبية تعديل الـقانون األساسي لصندوق
الــنــقــد الــدولي اJــنــصــوص عــلـــيه في الالئــحــة رقم 63 - 2
الـــتي صـــادق عـــلــيـــهــا مـــجـــلس مـــحــافـــظي صـــنـــدوق الــنـــقــد

الدولي في 28 أبريل سنة 2008.

اJاداJادّة  2 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11 -  - 267 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJــوافق  اJــوافق 2 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة t2011 يــتـــضــمـن قــبــولt يــتـــضــمـن قــبــول

اجلمهـورية اجلزائـرية الد�ـقراطـية الشـعبيـة تعديلاجلمهـورية اجلزائـرية الد�ـقراطـية الشـعبيـة تعديل
الــــقــــانـــــون األســــاسـي لــــصـــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدوليالــــقــــانـــــون األســــاسـي لــــصـــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولي
اJـؤرّخـةخـة اJـــنـصــوص عــلــيـه في الالئــحـة رقم اJـــنـصــوص عــلــيـه في الالئــحـة رقم 63 -  - 3 اJـؤر 

في في 5 مايو سنة  مايو سنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئـيـس اجلمهورية

tاليةJبناء  على تقرير وزير ا -

-  وبنـاء على الـدسـتورt ال سـيّـما اJـادتان 77 (3 و8)
tو125 (الفقرة األولى) منه

- و|ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 63 - 320 اJــؤرّخ في 31
غــــشت ســــنـــة 1963 الــــذي يـــرخـص انـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة
tاجلزائريـة الد�قـراطية الـشعـبية إلى االتـفاقات الـدولية

tادة األولى منهJال سيما ا

- وبنـاء عـلى الـقـوانـX األسـاسـيـة اJـعـدلـة لـصـندوق
tالنقد الدولي

- وبــعــد االطـالع عــلى الالئــحــة رقم 63 - 3 اJــتــعــلــقـة
بـتوسـيع الـقـدرات االستـثـمـارية لـصـنـدوق النـقـد الدولي
اJــصـادق عـلــيـهـا في 5 مـايــو سـنـة 2008 من طــرف مـجـلس

tمحافظي صندوق النقد الدولي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــــاداJــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــقــــــبـل اجلــــــمــــــهــــــوريــــــة اجلــــــزائــــــريـــــة
الد�قراطية الـشعبية تعديل الـقانون األساسي لصندوق
الــنــقــد الــدولي اJــنــصــوص عــلـــيه في الالئــحــة رقم 63 - 3
الـــتي صـــادق عـــلــيـــهــا مـــجـــلس مـــحــافـــظي صـــنـــدوق الــنـــقــد

الدولي في 5 مايو سنة 2008.

اJاداJادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1243
3 غشت  سنة  غشت  سنة  2011 م م

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11 -  - 268 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 2 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــة t2011  يـــــــتــــــــضـــــــمـنt  يـــــــتــــــــضـــــــمـن

اJـــــوافــــــقــــــة عــــلــى عــــــقــــــد الـــــبــــحث عـن احملــــروقــــاتاJـــــوافــــــقــــــة عــــلــى عــــــقــــــد الـــــبــــحث عـن احملــــروقــــات
"II ـسمــاة" غورد الرونيJساحة اJـسمــاة" غورد الروني واستغاللهـا في اJساحة اJواستغاللهـا في ا
(الـكـتــلـتـان : (الـكـتــلـتـان : 401 أ و أ و403 ف) اJـبــرم |ـديـنــة اجلـزائـر ف) اJـبــرم |ـديـنــة اجلـزائـر
في في 31 مـــــارس ســـنــة  مـــــارس ســـنــة 2011 بــX الـــوكــالـــة الــوطـــنــيــة بــX الـــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
لــــتـــثــــمــــX مـــوارد احملــــروقـــات ( ألــــنـــفـط) والـــشــــركـــةلــــتـــثــــمــــX مـــوارد احملــــروقـــات ( ألــــنـــفـط) والـــشــــركـــة
tشـــــركــــة ذات أســـــهـم t الــوطـــنـــيـــة ســــونـــــاطـــــراكtشـــــركــــة ذات أســـــهـم t الــوطـــنـــيـــة ســــونـــــاطـــــراك
وشـــركـــة " كومـبـانـــيـا إسـبـانـيــوال دي بـتـرولـيوسوشـــركـــة " كومـبـانـــيـا إسـبـانـيــوال دي بـتـرولـيوس

س.أ (سيبسا)".س.أ (سيبسا)".
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اJـــادتـــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و|ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممJعدل واJا tتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و|ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJتـعلق باحملـروقاتt اJـعدل واJتـممt ال سيّمـا اJادتان 30

tو 32 منه

- و|ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اJـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اJـوافق 8 أبــريل ســنـة

tتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJ1995 وا

- و|ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

tتممJعدل واJا t"سوناطراك"

- و|ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 tأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و|ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 127
اJؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 اJوافق 5 مايو سنة
2007 واJتعلق بتعيX حدود األمالك اJنجمية وتصنيفها

إلى مــــنــــاطق وحتــــديــــد مــــســــاحــــات الــــتــــنــــقــــيب والــــبــــحث
tتممJعدل واJا tواالستغالل

- و|ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 184
اJـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 9 يــونــيـو
ســـنـــة 2007 الـــذي يــــحـــدد إجـــراءات إبــــرام عـــقـــود الــــبـــحث
واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى

tمناقصة للمنافسة

- و|ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 185
اJـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 9 يــونــيـو
سـنة 2007 الذي يحـدد شروط تـسلـيم السـندات اJـنجـمية

tلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات

- و|ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

tناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبعـد االطــالع عـلى عقـد الـبحــث عـن احملروقــات
"II ـسـمـــاة "غـــورد الرونـيJـسـاحة اJواسـتــغاللـهـــا فــي ا
(الكتلتان : 401 أ و  403 ف) اJبرم |ـدينة اجلزائر في 31
مــارس سـنـة 2011 بـX الــوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـX مـوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكt شركة
ذات أسهمt وشركـة "كومـبانـيا إسبـانيـوال دي بتـروليوس

t"(سيبسا) س.أ

tوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اJــــــــاداJــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافـق عــــــــلـى عـــــــقــــــــد الــــــــبــــــــحـث عن
احملـــروقـــات واســــتـــغـاللـــهــــا في اJــــســـاحــــة اJـــســــمـــاة "غـــورد
الــروني II" (الــكــتــلــتـان : 401 أ و 403 ف)  اJــبــرم |ــديــنـة
اجلـزائـر في 31 مــارس سـنـة 2011 بـX الـوكـالــة الـوطـنـيـة
لــتـثــمــX مـوارد احملــروقــات (ألـنــفط) والــشـركــة الــوطـنــيـة
ســــونـــاطــــراكt شــــركـــة ذات أســــهمt وشــــركـــة "كــــومــــبـــانــــيـــا
إسبـانـيـوال دي بتـرولـيـوس س.أ (سـيبـسـا)"t ويـنفـذ طـبـقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 2 :    :   ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11 -  - 269 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 2 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة t2011  يــــعــــدt  يــــعــــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم

اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 89 -  - 164 اJــــــؤر اJــــــؤرّخ في خ في 27
مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1410 اJـوافق  اJـوافق 29 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة 1989 الـذي الـذي
يــنــشـىء " جــائــزة رئــيس اجلــمـــهــوريــة " في الــعــلــوميــنــشـىء " جــائــزة رئــيس اجلــمـــهــوريــة " في الــعــلــوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهوريــة

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
tالعلمي

-  وبـناء على الـدّستـورt السيّمـا اJادتان 77-8 و125
t(الفقرة األولى) منه

- و|ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJـــتــضــمـن الــقــانـــون الــتــوجـــيــهي والـــبــرنــامـج اخلــمــاسي
t2002-1998 لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجي

tتممJعدل واJا

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 06 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tتعلق بالعالماتJوا

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 07 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tتعلق ببراءات االختراعJوا

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 08 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
tتكاملةJتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر اJوا

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

tتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا

- و|ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 89 -164
اJــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اJــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة
1989 الذي يـنـشئ "جـائزة رئـيس اجلـمـهوريـة" في الـعـلوم

tوالتكنولوجيا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اJــــرســـوم بــــعض
أحــــكـــام اJــــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 89 - 164 اJــــؤرخ في 27
مـحرم عام 1410 اJوافق 29 غـشت سنة 1989 الـذي ينشئ

"جائزة رئيس اجلمهورية" في العلوم والتكنولوجيا.

اJــادة اJــادة 2 : : تــعــدل اJــادة 2 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم
89-164 اJـؤرخ في 27 مــحـرم عـام 1410 اJـوافق 29 غـشت

سنة 1989 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJادة 2 : تخـصص اجلـائزة Jـكـافأة عـمل عـلمي و/أو
تــكــنــولــوجـي ذي قــيــمــة مــضــافــة يــنــجــزه بــشــكل فــردي أو
جـمـاعي  أسـتـاذ بـاحث أو عـدة أسـاتـذة بـاحـثـX أو أسـاتذة
باحـثـون اسـتشـفـائـيـون جامـعـيـون و/أو باحـثـون دائـمون

من جنسية جزائريةt مقيمون باجلزائر أو في اخلارج".

اJــــــادة اJــــــادة 3 : :  تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اJــــــادة 3 من اJـــــــرســــــوم
الـــرئـــاسي رقم 89 - 164 اJــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410
اJـــوافــق 29 غــــشـت ســـنـــة 1989 واJـــذكـــور أعالهt وحتـــرر

كما يأتي :

" اJــــادة 3 : تــــمــــنـح اجلــــائــــزة عن كـل عــــمل من فــــروع
التخصصات العلمية والتكنولوجية الكبرى اآلتية :

tالعلوم الطبية وعلوم الصحة -

tالعلوم األساسية -

tعلوم احلياة -

tالعلوم اإلنسانية -

tالعلوم االجتماعية -

- العلوم والتكنولوجيا".

اJـادة اJـادة 4 : :  تــعـدل اJـادة 4 من اJـرســوم الــرئـاسي رقم
89 - 164 اJؤرخ في 27 محرم عام 1410 اJوافق 29 غشت

سنة 1989 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJــادة 4 : تــبـــلغ قـــيــمـــة اجلــائـــزة لــكل مـــجــمـــوعــة من
الـــفــروع الــعـــلــمـــيــة الــكـــبــرى كــمـــا هي مــحـــددة في اJــادة 3

أعالهt خمسة ماليX دينار (5.000.000 دج).

.........  (الباقي بدون تغيير).........".
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اJـادة اJـادة 5 : :  تــعـدل اJـادة 5 من اJـرســوم الــرئـاسي رقم
89 - 164 اJؤرخ في 27 محرم عام 1410 اJوافق 29 غشت

سنة 1989 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJادة 5 : تمنح اجلائـزة سنويا |نـاسبة إحياء "يوم
العلم" الذي يوافق 16 أبريل".

اJـادة اJـادة 6 : :  تــعـدل اJـادة 6 من اJـرســوم الــرئـاسي رقم
89-164 اJـؤرخ في 27 مــحـرم عـام 1410 اJـوافق 29 غـشت

سنة 1989 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJـادة 6 : تـنـتــقي األعـمـال اجملـازة جلــان حتـكـيم حتـدد
تــشـــكــيــلـــتــهــا ســـنــويــا بـــقــرار مــشـــتــرك بــX األمـــX الــعــام

لرئاسة اجلمهورية والوزير اJكلف بالبحث العلمي.

تـتـكـون جلان الـتـحـكـيم في كل مـجـمـوعـة من الـفروع
: Xالعلمية الكبرى من تسعة (9) أعضاء يختارون من ب

Xاسـتـشــفـائـيـ Xوأسـاتــذة بـاحـثــ Xأسـاتـذة بــاحـثـ -
جــامـعــيـX لـهـم عـلى األقل رتــبـة أســتـاذ مــحـاضـرt الــقـسم أ

tالقسم أ tأوأستاذ محاضر استشفائي جامعي

tلـهم عـلى األقل رتبـة أستـاذ بحث Xدائـم Xباحـث -
tالقسم أ

- مــتــخـصــصــX من جــنـســيــة جــزائـريــة ذوي ســمــعـة
مـؤكـدة Jـسـاهـمــتـهم في تـطـويـر الـفـروع الــعـلـمـيـة اJـعـنـيـة
مـــــهــــمـــــا يــــكـن الـــــقــــطـــــاع أو الــــبـــــلـــــد الــــذي �ـــــارســــون فـــــيه

نشاطاتهم".

اJـادة اJـادة 7 : :  تـعـدل اJادة 14 من اJرسـوم الـرئاسي رقم
89 - 164 اJؤرخ في 27 محرم عام 1410 اJوافق 29 غشت

سنة 1989 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 14 : حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيق أحــــكــــام هــــذا
اJـرسـومt عـنـد ااحلـاجـةt بـقـرار مـشـتـرك بـX األمـX الـعـام

لرئاسة اجلمهورية والوزير اJكلف بالبحث العلمي".

اJاداJادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اJــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 11 -  - 261 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJوافق  اJوافق 30 يوليو سنة  يوليو سنة t2011 يتضمن القانونt يتضمن القانون

األسـاسي اخلاص باJوظـفX اJنـتمX لسـلك مفتشياألسـاسي اخلاص باJوظـفX اJنـتمX لسـلك مفتشي
العمل.العمل.

ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
tوالضمان االجتماعي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt  الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3
tو125 (الفقرة 2 ) منه

- و|ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 03 اJــــؤرخ في 10
رجـب عـام 1410 اJـوافق 6 فـــبــرايــر ســنـة 1990 واJــتــعـلق

tادة 4 منهJال سيما ا tتممJعدل واJا tفتشية العمل|

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
tـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

tادتان 3 و11 منهJالسيما ا

- و|ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

tونظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و|ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -307
اJــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428 اJــوافق  29 ســبـــتــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

tالعمومية

- و|ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 10 -149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010  وا

- و|ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91 - 44 اJؤرخ
في أول شـعــبـان عـام 1411 اJـوافق 16 فـبـرايــر سـنـة 1991
واJـتضمن الـقانون األساسي اخلـاص اJطبق عـلى مفتشي

tالعمل

- و|ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-05 اJـؤرخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اJــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

tفتشية العامة للعمل وسيرهاJتضمن تنظيم اJوا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الباب األولالباب األول
أحكـام عامةأحكـام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجـال التطبيقمجـال التطبيق

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اJــادتــX 3 و11 من
األمــــر  رقم 06- 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةt يهـدف هـذا اJـرسوم
XـــوظـــفــJـــطـــبـــقـــة عــلـى اJإلى تـــوضـــيح األحـــكـــام اخلـــاصـــة ا
اJنـتمـX لـسلك مـفتـشي العـمل وحتـديد شـروط االلتـحاق

بالرتب ومناصب الشغل اJطابقة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلـقـوق والـواجـباتاحلـقـوق والـواجـبات

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــضـع مـــــفـــــتـــــشـــــو الـــــعـــــمل لـــــلـــــحـــــقـــــوق
والـواجبات اJـنصـوص عليـها في األمر رقم 06-03 اJؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة

2006 واJذكور أعاله وألحكام هذا اJرسوم.

ويـخـضـعـون فـضال عن ذلك لـلـنـظـام الـداخـلي لإلدارة
اJكلفة |فتشية العمل و/أو اإلدارة التي تستخدمهم.

اJــاداJــادّة ة 3 : : يــتـــمــتـع مــفــتـــشــو الـــعــمـل طــبــقـــا لــتـــشــريع
tبــــســـلـــطـــة الـــقـــيـــام بـــزيـــارات إلـى أمـــاكن الـــعـــمل tالـــعـــمل
التابعة Jهامـهم ومجال اختصاصهم قـصد مراقبة تطبيق
األحــكـام الـقـانـونـيـة والـتـنـظـيـمــيـةt ال سـيـمـا تـلك اJـتـعـلـقـة
بــالــعـالقــات الــفـرديــة واجلــمــاعــيــة لــلــعــمل وظــروف الــعــمل
والـتـشـغـيل والـوقايـة الـصـحـيـة واألمن وطب الـعمل داخل

الهيئات اJستخدمة التابعة الختصاصهم اإلقليمي.
و �ــكـنـهـمt بـهـذه الــصـفـةt الــدخـول في أيــة سـاعـة من
الــنـــهــار أو الـــلـــيلt إلى أي مـــكــان يـــشـــتــغل فـــيه أشـــخــاص

حتميهم األحكام القانونية والتنظيمية.
غـــــيـــــر أنهt إذا كـــــانـت الــــورشـــــة أو وســـــائل اإلنـــــتــــاج
الــصــنــاعــيــة أو الــتــجــاريــة األخــرى مــوجــودة في مــحل ذي
استعـمال سـكنيt �ـكن مفـتشي الـعملt في إطـار �ارسة
صالحــيــاتــهمt أن يــدخــلـوا فـي أي وقت من ســاعــات الـعــمل

إلى أماكن اإلنتاج.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : يــــؤهل مــــفـــتــــشــــو الـــعــــمل فـي إطـــار تــــأديـــة
مهامهمt لتحرير الوثائق اآلتية :

tالحظات الكتابيةJا -
tاإلعذارات -

tمحاضر اخملالفات -

- محـاضر اJصـاحلة ومحـاضر عدم اJـصاحلة بـعنوان
الوقاية من اخلالفات اجلماعية في العمل وتسويتها.

اJــاداJــادّة ة 5 : : يـــكـــتــتب مـــفـــتــشـــو الــعـــمل تـــعــهـــدا شــرفـــيــا
يـشهدون فيه أنهـم ال �لكون أية مـصلحة مـباشرة أو غير
مباشرة في أية مـقاولة أو مؤسسة تابعة جملال اختصاص
الـهيـكل الـذي �ـارسون فـيه عـمـلهم. ويـتـعـX علـيـهم زيادة
على ذلكt أن يصـرحوا إلدارتهم بـاJقاوالت أو اJؤسـسات
الـتـابــعة جملــال اخـتــصـاصـهــم اإلقـلـيمي والـتـي يسـيـرها
أو يــــديـــــرهـــــا أصـــــولـــــهـم أو فـــــروعـــــهم أو أزواجـــــهـم أو أحــــد

حواشيهم من الدرجة األولى.

اJــاداJــادّة ة 6 : : �ــنـع مـــفــتـــشــو الــعـــمــل مــنـــعـــا بـــاتـــا مـن
قبـول هـبـات نقـدية أو عينية تقدم لـهم بطريقة مباشرة
أو غيـر مبـاشرةt أو قـبـول أي امتـياز آخـر من أي شخص

طبيعي أو معنوي له عالقات |فتشية العمل.

اJـاداJـادّة ة 7 : : ال يكــون مـفــتـشـو العــمـل مــؤهلـX لـلنـظر
في الـــشـــؤون الــتـي يــكـــون طـــرفـــا فــيـــهـــا أزواجـــهم أو أحــد

األصول أو الفروع أو احلواشي من الدرجة األولى.

اJاداJادّة ة 8 : :  يؤدي مفتشـو العمل أمام محـكمة إقامتهم
اإلدارية اليمX اآلتية :

" أقـــسم بــالـــله الــعـــلي الـــعــظـــيم أن أقــوم بـــوظــيـــفــتي" أقـــسم بــالـــله الــعـــلي الـــعــظـــيم أن أقــوم بـــوظــيـــفــتي
بأمانـة وصدقt وأن أحافظ على السر اJهنيt وأراعي فيبأمانـة وصدقt وأن أحافظ على السر اJهنيt وأراعي في

كل األحوال الواجبات اJفروضة عليكل األحوال الواجبات اJفروضة عليّ ". ".

ال جتـــــدد الـــيــــمـــــX مــــا لـم يـــحــــدث انــــقـــطــــاع نـــهــــائي
Xللـوظيـفة وذلك مـهمـا تـكن أماكن الـعمل الـتي يعـاد تعـي

اJعنيX فيها أو الرتب واJناصب اJشغولة تباعا.

اJـاداJـادّة ة 9 : :  يلـزم مـفـتـشـو الـعـمل |ـمـارسـة نـشـاطاتـهم
في إطار احترام التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJـاداJـادّة ة 10 : :  يـلـزم مــفـتـشـو الــعـمل بـالـســر اJـهـني. كل
عــــون أفـــــشى أو حــــاول إفــــشــــاء الــــســـــر اJــــهــــني يــــتــــعــــرض

للعقوبات اJنصوص عليها في التشريع اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 11 : : يـــلـــزم مـــفـــتـــشـــو الـــعـــمل بـــاخلـــدمـــة في كل
وقـتt من الــــلــــيـل والــــنــــهــــار وحــــتى بـــــعــــد أوقــــات الــــعــــمل

القانونية.

اJــــاداJــــادّة ة 12 : :  �ـــكـن أن تـــطــــلـب الـــســــلــــطــــة الـــســــلــــمــــيـــة
بــتــعــلــيــمــة كــتــابــيــة من مــفــتــشي الــعــملt الــتــدخل بــصــفـة

استثنائية خارج دائرتهم اإلقليمية.
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اJـاداJـادّة ة 13 : :  في إطــار احــتـرام الــقــواعــد اJـعــمــول بــهـا
والــــبــــرامج اJــــصــــادق عــــلـــيــــهــــاt يــــبــــادر مــــفــــتــــشـــو الــــعــــمل
بــالــزيـارات والــتــحــقـيــقــات لـلــتــأكــد بـصــفــة مـنــتــظــمـة من

احترام األحكام التشريعية والتنظيمية.

اJــاداJــادّة ة 14 : : يــزود مـــفــتــشــو الـــعــمل بــبــطـــاقــة تــعــريف
مهـنيـةt تسـلمـهـا السـلطـة اJكـلفـة |ـفتـشيـة العـملt ويجب

عليهم حملها  واستظهارها أثناء تأدية مهامهم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف والتربص والترسيم والترقية

والترقية في الدرجة والترقية في الدرجة 

الفرع األول الفرع األول 
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJــــاداJــــادّة ة 15 : : يــــتـم الــــتــــوظـــــيف والــــتـــــرقــــيــــة فـي ســــلك
مفتشي الـعمل من بX اJترشـحX احلائزين شهادات في

االختصاصات اآلتية :

tاحلقوق أوالعلوم القانونية واإلدارية -

 tعلم االجتماع -

tاليةJالعلوم االقتصادية وا -

- الوقاية الصحية واألمن.

�ـكن أن تـعـدل قـائـمـة االخـتـصـاصـات اJـذكـورة أعاله
Xـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بــ| tعـــنـــد االقـــتـــضــاء tأو تـــتـــمـم
الــوزيــر اJـــكــلف بــالــعـــمل والــســلــطـــة اJــكــلــفــة بـــالــوظــيــفــة

العمومية.

اJــاداJــادّة ة 16 : : يـــوظف ويـــرقى مـــفـــتـــشـــو الـــعـــمل حـــسب
الـــشـــروط والـــنـــسـب اJـــنـــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في أحـــكـــام هـــذا

اJرسوم.

�ـكـن تـعــديل الــنـسب اJــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ°ـاط
الـتـرقــيـة بـنــاء عـلى اقـتــراح الـوزيـر اJـكــلف بـالـعــمل بـعـد
أخـذ رأي الــلــجــنــة اإلداريــة اJــتـســاويــة األعــضــاء اخملــتــصـة

|وجب مقرر من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال �ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل°ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتحـان اJهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلt دون أن
تـتـعــدى هـذه الــنـسب سـقف 50 %  من اJـنـاصب اJــطـلـوب

شغلها. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اJاداJادّة ة 17 : :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادتX 83 و84 من األمر
رقم 06-03 اJـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
Xيــــعـــ tــــذكــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واJا
اJـتــرشـحـون الــذين يـوظــفـون ضـمـن الـشـروط اJــنـصـوص
علـيها في هـذا اJرسوم بـصفة مـتربصـX |وجب قرار أو
مــقــرر من الــســلـطــة اJــكــلــفـة |ــفــتــشــيـة الــعــمل ويــلــزمـون

باستكمال تربص جتريبي مدته سنة (1) واحدة.

اJاداJادّة ة 18 : :  بعد انتهاء فترة التربصt يرسم مفتشو
الــعـمل اJـتــربـصـون أو يـخــضـعـون لــتـمـديـد الــتـربص مـرة
واحـدة لــنــفس اJــدةt أو يــســرحــون دون إشــعــار مـســبق أو

تعويض.

اJــــاداJــــادّة ة 19 : : حتــــدد وتــــيــــرة الــــتـــــرقــــيــــة في الــــدرجــــات
اJـــطـــبـــقـــة عـــلى مـــفـــتـــشـي الـــعـــمل حـــسب اJـــدد الـــثالث (3)
اJـنصـوص عـليـهـا في اJادة 11 من اJرسـوم الـرئاسي رقم
07-304 اJــــــؤرخ في 17 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1428 اJــــــوافق 29

سبتمبر سنة 2007 واJذكور أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
 XوظفJالوضعيات القانونية األساسية وحركة نقل ا XوظفJالوضعيات القانونية األساسية وحركة نقل ا

اJـاداJـادّة ة 20 : :  �ـارس اJـوظـفون اخلـاضـعـون ألحـكـام هذا
القـانون األساسي اخلـاص نشاطـهم ضمن اJفـتشيـة العامة

للعمل واJصالح غير اJمركزة التابعة لها. 
و�ـكـن أن يـوضــعــوا في وضــعــيــة خــدمـة فـي مـصــالح

الوزارة اJكلفة بالعمل والتشغيل.
يــحـــدد قــرار وزاري مـــشــتــرك بـــX الــوزيــر اJـــكــلف
بـالــعـمل والــسـلـطــة اJـكــلـفــة بـالــوظـيـفــة الـعــمـومــيـة قــائـمـة

.XعنيJالرتب وتعداد ا

اJـاداJـادّة ة 21 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 127 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهt حتـدد الـنـسب الـقـصوى
للموظفX اخلاضعX لهذا القانون األساسي اخلاص الذين
من شـأنــهم أن يـوضـعــواt بـنـاء عـلى طــلـبـهمt في الــوضـعـيـة
الـقـانـونيـة لالنـتـداب أو اإلحـالـة عـلى االسـتـيـداع أو خارج

اإلطار بالنسبة لكل سلكt كما يأتي :

t% 5 : االنتداب -

t% 5 : اإلحالة على االستيداع -

- خارج اإلطار: 2 %.
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اJــاداJــادّة ة 22 : : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اJــواد 156 إلى 159 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJـــــوافق 15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهt يـــــلــــزم
اJوظفون اخلـاضعون ألحكام هذا القانون األساسي اخلاص
حلــركـــة نــقل ذات طـــابع عــام ودوري أو ذات طـــابع مــحــدود

وظرفي.

تنـجز حركـة النـقل هذه في حـدود ضرورة  اJصـلحة
وبقـرار من الـسلـطة الـتي لـها صالحـية الـتـعيـX مع األخذ
بــعـــX االعــتـــبـــار رغــبـــات اJــعـــنــيـــX وحــالـــتــهـم الــعـــائــلـــيــة

وأقدميتهم وكذا كفاءتهم اJهنية. 

تـتـم حـركــة نـقل اJــوظـفــX اخلــاضـعــX لـهــذا الـقــانـون
األساسي اخلاص حسب الشروط اآلتية :

- بــــــعــــــد ثالث (3) ســــــنـــــوات مـن اخلــــــدمــــــة في نــــــفس
اJقـاطـعـة اإلقـلـيـميـة في إطـار جـداول دوريـة حلـركـة الـنقل

اJعدة لهذا الغرض.

غير أنه �كن إجـراء حركة نقل تكميلية في احلاالت
اآلتية :

- بـــطـــلب من اJـــوظـــفـــX اخلـــاضــعـــX لـــهـــذا الـــقـــانــون
األساسي اخلاص والذين شغلوا Jدة سنتX (2) على األقل

tنصبJنفس ا

- لضرورة اJصلحة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
التـكـويـن والتقييــمالتـكـويـن والتقييــم

23 : :  تــنــظم اإلدارة اJــكــلــفــة |ــفــتــشــيــة الــعــمل اJـاداJـادّة ة 
Xـستوى لتحيJا Xدورات تـكوينية وحتس tبصفة دائمة
اJــعــارف اJــهـــنــيــة لــلــمـــوظــفــX اخلــاضــعـــX لــهــذا الــقــانــون

األساسي اخلاص.
tلــــهـــذا الـــغـــرض XـــعــــيـــنـــJا XـــوظــــفـــJعــــلى ا Xيــــتـــعـــ

اJشاركة فيها بانضباط.

اJـاداJـادّة ة 24 : : زيـادة عـلى اJـعـايـيـر اJنـصـوص عـلـيـها في
أحــــــــكــــــــام اJـــــــادة 99 مـن األمــــــــر رقم 06-03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
XـنـتـمJا Xـهـني للـمـوظـفJيـتم الـتـقيـيم ا tذكـور أعالهJوا
لسلك مفتشي العملt على أساس عناصر التقدير اآلتية :

-  نــــتــــائج الــــنــــشــــاطــــات عــــلى مــــســــتــــوى اJــــقــــاطــــعـــة
tاإلقليمية

- نوعـية التـحقيـقات والتـحريات اJنـجزة في إطار
tأداء مهامهم

- فــــعــــالــــيــــة الـــتــــدخـالت في إطــــار مــــتــــابــــعــــة احلــــالـــة
tاالجتماعية

- اJــســاهـــمــة في الــســيـــر احلــسن Jــصــالـح مــفــتــشــيــة
العمل.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام عامة لإلدماجأحكام عامة لإلدماج

اJـاداJـادّة ة 25 : :  يــدمج اJــوظـفــون الــذين يــنـتــمــون لــسـلك
مـفـتـشي الــعـمل اJـنـصـوص عــلـيه في اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي
رقم 91-44 اJــؤرخ في 16 فــبـــرايـــر ســـنــة 1991 واJـــذكــور
أعالهt ويــرســمــون ويــعـاد تــصــنــيــفــهم عــنــد بــدايــة ســريـان
tــــطـــابــــقـــةJــــرســــوم في الـــســــلك والــــرتب اJمــــفـــعــــول هـــذا ا

اJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.

اJـاداJـادّة ة 26 : :  يـرتب اJـوظفـون اJـذكـورون في اJادة 25
أعـاله في الـدرجـة اJـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في
رتــبـــهم األصــلـــيــة. ويــؤخـــذ بــاقـي األقــدمــيـــة اJــكـــتــسب في
الرتبة األصلية في احلسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة االستقبال.

27 : : يــــدمج اJـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اJــاداJــادّة ة 
Xبــصـفــة مــتـربــصـ tـرســومJتــاريخ سـريــان مــفـعــول هــذا ا
ويـرسـمون بـعـد اسـتكـمـال الفـتـرة الـتجـريـبـية اJـنـصوص
عـلــيـهــا في اJـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 91-44 اJـؤرخ في 16

فبراير  سنة 1991 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 28 : : يجـمعt انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
Xب tرسومJابـتداء من تاريخ بـداية سريان مـفعول هـذا ا
الــرتـــبـــة األصـــلـــيــة ورتـــبـــة اإلدمـــاج في تـــقــديـــر األقـــدمـــيــة
اJـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـX في مـنـصب
عال بالنسبة للموظفX الذين أدمجوا في رتب غير تلك
اJـــطــابــقــة لـــلــرتب الــتي ســـبق إحــداثــهـــا |ــوجب اJــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 91-44 اJــؤرخ في أول شــعـبــان عـام 1411

اJوافق 16 فبراير سنة 1991 واJذكور أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني
األحكام اJطبقة على سلك مفتشي العملاألحكام اJطبقة على سلك مفتشي العمل

الفصل األولالفصل األول
سلك مفتشي العملسلك مفتشي العمل

29 : : يـــضـم ســــلك مـــفـــتـــشـي الـــعـــمل خـــمس (5) اJــاداJــادّة ة 
رتب :

 tرتبة مفتش العمل -
tرتبة مفتش رئيسي للعمل -
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tرتبة مفتش مركزي للعمل -
tرتبة مفتش قسم للعمل -

- رتبة مفتش قسم للعمل رئيس.

الفرع األول الفرع األول 
حتـديـد الـمـهامحتـديـد الـمـهام

اJـاداJـادّة ة 30 : : يــكـلف مــفـتــشـو الــعـمل t طــبـقــا لـلـتــشـريع
والتنظيم اJعمول بهماt ال سيما |ا يأتي :

- ضـمـان مراقـبـة تطـبـيق الـتشـريع والـتنـظـيم وكذا
اتـــفـــاقـــيـــات واتـــفـــاقـــات الـــعـــمل اجلـــمـــاعـــيـــة وفـــقـــا Jـــنـــاهج
ومـــقــايـــيس  وإجــراءات الـــتــدخـل الــتي حتـــددهــا الـــســلـــطــة

tالسلّمية
- السـهـر عـلى مـراقبـة تـطـبـيق الـتشـريع والـتـنـظيم

tفي مجال الوقاية الصحية واألمن وطب العمل
- حتـريــر أي وثـيـقـة مــنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع
والـتــنـظــيم اJــعـمــول بـهــمـا بــغـرض عــرضـهــا عـلى الــسـلــطـة
السلّمية أو إرسالـها إلى السلطة القضائية اخملتصةt عند

tاالقتضاء
- الـعـمـل عـلى تــعـمـيـم تـشـريـع وتـنـظــيم الـعــمل جتـاه

t XستخدمJالعمال وا
- إجراء اJصاحلـة في النزاعات اجلمـاعية في العمل

tساهمة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهامهمJوا
- الـتـكـفل بـالعـرائض اJـتـعـلـقـة بـالـنـزاعـات  الـفـردية

tصاحلةJفي العمل وبرمجة اجتماعات مكتب ا
- إفـــادة الـــعــــمـــال واJـــســـتـــخـــدمـــX بـــكل اJـــعـــلـــومـــات
واإلرشـــادات حــول حـــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم وكـــذا الـــوســائل
األكـثر مالءمـة لـتـطـبيق األحـكـام الـقـانونـيـة والـتـنظـيـمـية

tواالتفاقية والقرارات التحكيمية
- تــقـد مــسـاعــدة لـلــعـمـال واJــسـتــخـدمــX في إعـداد

tاالتفاقيات واالتفاقات اجلماعية للمؤسسة
- الـــســهـــر عـــلى مـــطــابـــقـــة االتــفـــاقـــيــات واالتـــفـــاقــات
اجلـــمــاعـــيـــة لـــلـــعــمـل واألنـــظــمـــة الـــداخـــلـــيــةt مـع الـــتــشـــريع

tعمول بهما واتخاذ كل تدبير لتكييفهاJوالتنظيم ا
- تـــرقــيـــة كل عــمل مـن شــأنه الـــوقــايــة مـن األخــطــار
اJـهـنـيـة وحتـسـX ظـروف الـعـمل بـالـتـنـسـيق مـع الـهـيـئات

 tكلفة بالوقايةJؤسسات اJوا
- تـقـد عـنـاصـر اJـعـلـومـات اخلـاصـة بـظـروف الـعـمل
في اJـؤســسـات الـتـابـعـة جملــال اخـتـصـاصـهـم وعـرضـهـا عـلى
الــسـلـطــة الـسـلــمـيـة الـتـي تـتـولى إرســالـهـا إلى الــسـلـطـات

tعنيةJا

- ضـــمــــان مـــراقــــبـــة تــــطـــبــــيق األحـــكــــام الـــقــــانـــونــــيـــة
والتنـظيميـة اJنصوص عـليها في مـجال تنصـيب العمال

tومراقبة التشغيل

- السـهـر عـلى مـراقبـة تـطـبـيق الـتشـريع والـتـنـظيم
tفي مجال الضمان االجتماعي في حدود صالحياتهم

- تقد عرض حال عن نشاطاتهم.

اJــاداJــادّة ة 31 : : زيـــادة عـــلى اJـــهـــام اJـــســـنـــدة إلى مـــفـــتش
الــعـمـلt يــكــلـف اJفـتـشون الـرئـيسـيـون للـعمـل tال سيـما

|ا يأتي:

-  القـيام بـتقـييـم مدى تـطبـيق التـشريع والـتنـظيم
tبالعمل XتعلقJا

-  اJبادرة بنشـاطات تعميم تشـريع وتنظيم العمل
tوالقيام بتنشيطها

- الــــقــــيـــــام بــــكل نـــــشــــاط من شـــــأنه تـــــرقــــيــــة احلــــوار
tشاركة في تطويرالتفاوض اجلماعيJاالجتماعي وا

- القيام بكـل دراسة وحتليل حول اJـسائل اJرتبطة
بظروف العمل والتشغيل.

XـفــتـشـJـســنـدة إلى اJـهــام اJـادّة ة 32 : : زيــادة عـلى اJـاداJا
tـركـزيـون لـلـعملJـفـتـشـون اJيـكلف ا tلـلـعـمل Xالـرئـيـسـيـ

السيما |ا يأتي :

 tتنشيط أعمال مفتشية العمل وتوجيهها  -

- الـــعــمل عـــلى تــعـــزيــز مـــقــايــيـس الــعــمـل في مــجــال
tالوقاية الصحية واألمن وطب العمل

- اJــسـاهـمـة في تـرقــيـة الـوقـايـة فـي مـجـال الـوقـايـة
الصحية واألمن وطب العمل.

XــفــتــشــJــســنــدة إلى اJــهــام اJــادّة ة 33 : : زيــادة عن اJــاداJا
اJـركزيـX للـعـمل t يكـلف مـفتـشو الـقـسم للـعـملt ال سيـما

|ا يأتي :

- اقـتراح كل الـتـدابيـر الرامـية إلـى ضمـان تكـييف
tتشريع وتنظيم العمل

- اJـــشـــاركـــة في حتـــديـــد الـــســـبل والـــوســـائل األكـــثــر
tمالءمة لتطبيق تشريع وتنظيم العمل

-  مــــســــاعـــــدة الــــعــــمـــــال واJــــســـــتــــخــــدمـــــX في إعــــداد
االتــفــاقــيــات  واالتــفــاقـــات اجلــمــاعــيــة لــلــعــمل من الــدرجــة

tعمول بهJالعليا |فهوم التشريع ا
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-  الــقـــيــام بــكل دراســـة حــول اتــفـــاقــيــات واتـــفــاقــات
tالعمل اجلماعية

اJـســاهـمـة في تــنـفــيـذ عـمــلـيـات تــكـوين مــفـتـشي -
العمل وحتسX مستواهم وجتديد معارفهم.

اJــاداJــادّة ة 34 : : زيـــادة عن اJـــهـــام اJـــســـنــدة إلـى مـــفــتـــشي
tيـكـلف مـفـتـشـو األقسـام لـلـعـمل الـرؤساء tاألقـسـام لـلـعمل

السيما |ا يأتي:
- الـقـيـام بـكـل الـدراسـات حـول عالقــات الـعـمل وكـذا

tسائل ذات الصلة |هام مفتشية العمل ونشاطهاJا
- اJــــســـــاهــــمــــة فـي إعــــداد أدوات ومـــــقــــايــــيـس تــــدخل
tناهج واإلجراءات ذات الصلةJمفتشي العمل وحتديد ا

- اJساهمة فـي إعداد البرامج وكذا حتـديد  كيفيات
tتعميم تشريع وتنظيم العمل

- اJساهمة في حتـديد البرامج والنشاطات اJتعلقة
بــتـــكــوين مـــفــتـــشي الــعـــمل وحتـــســX مــســـتــواهـم وجتــديــد

tمعارفهم
-  تـــقـــيــــيم نــــشـــاطــــات مـــصــــالح  مـــفــــتـــشــــيـــة الــــعـــمل

واقتراح كل تدبير من شأنه حتسX فعاليتها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 35 : :  يـوظف بــصـفــة مـفــتش الـعــمل عن طـريق
اJسـابـقة عـلى أسـاس االختـبـاراتt اJتـرشـحون احلـائزون
شهادة الـدراسات اجلامـعية التـطبيـقية أو شهـادة معترف
|ـعــادلـتــهــا في أحـد االخــتـصــاصــات اJـذكــورة في اJـادة 15

أعاله.

اJـاداJـادّة ة 36 : :  يــوظف أو يـرقى بـصـفــة مـفـتش رئـيـسي
للعمل :

tـســابـقــة عــلى أســاس االخــتـبـاراتJ1) عن طـــريق ا
اJــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة الـــلــيــســانس في الــتــعــلــيم
العالي أو شهادة معترف |عادلتها في أحد االختصاصات

اJذكورة في اJادة 15 أعاله.

2)  عن طــريق امـــتــحــان مـــهــني في حــدود 30 %  من
اJنـاصب اJـطلـوب شـغلـهـاt مفـتـشـو العـمل الـذين يثـبـتون

tخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) عـلى سبـيل االختـيـارt وبعـد التـسجـيل في قائـمة
tــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مــفــتــشــو الــعــمل الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهt قـبل تــرقـيـتـهم Jـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوينt حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير

اJكلف بالعمل والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.  

اJاداJادّة ة 37 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصفـة مفتش
رئـيسي لـلعمـلt مفتـشو الـعمل اJـرسمـون الذين حتـصلوا
بـعد تـوظـيفـهم على شـهـادة اللـيسـانس في الـتعـليم الـعالي
أو شــهـــادة مـــعـــتـــرف |ــعـــادلـــتـــهــا فـي أحــد االخـــتـــصـــاصــات

اJذكورة في اJادة 15 أعاله.

اJـاداJـادّة ة 38 : :  يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــفـتـش مـركـزي
للعمل :

tــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـــتــرشــحــون احلــامــلــون شـــهــادة مــهــنــدس دولــة أو شــهــادة
مـــــاســــــتــــــر أو شــــــهـــــادة مــــــعــــــتــــــرف |ـــــعــــــادلــــــتـــــهــــــا فـي أحـــــد

tادة 15 أعالهJذكورة في اJاالختصاصات  ا

2) عن طــريق امـــتــحــان مـــهــني في حــدود  30 %  من
اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهاt اJـفتـشون الـرئيـسيـون  للـعمل
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

tبهذه الصفة

3) عـلى سبـيل االختـيـارt وبعـد التـسجـيل في قائـمة
tــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اJـفـتشـون الـرئـيـسـيـون للـعـمل الـذين يـثـبـتـون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJاداJادّة ة 39 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصفـة مفتش
مـركزي لـلعـملt اJـفتـشـون الرئـيسـيـون للـعـمل اJرسـمون
الـذيـن حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى شـهـادة مـهـنـدس دولة
أو شــهــادة مـاســتـر أو شــهـادة مــعـتــرف |ــعـادلــتـهــا في أحـد

االختصاصات اJذكورة في اJادة 15 أعاله.

40 : :  يـــوظف أو يــــرقى بـــصــــفـــة مـــفــــتش قـــسم اJــاداJــادّة ة 
للعمل :

tــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJترشحون احلامـلون شهادة ماجستير التعليم العالي أو
شــــهـــادة مــــعــــتـــرف |ــــعـــادلــــتــــهـــا  فـي أحـــد االخــــتـــصــــاصـــات

tادة 15 أعالهJنصوص عليها في اJا

2) عن طــريق االمــتــحـان اJــهــني فـي حـدود 30 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغــلـهـاt اJـفــتـشـون اJـركـزيــون لـلـعـمل
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

tبهذه الصفة
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3 ) عـلى سبيل االختـيارt وبعـد التسجـيل في قائمة
tــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اJــفـتــشـون اJــركـزيــون لـلــعـمل الــذين يـثــبـتــون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

41 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة مـفتش اJاداJادّة ة 
قسم للعملt اJـفتشون اJركزيون للعمل اJرسمون الذين
حتـصـلـوا بعـد تـوظـيـفهم عـلى شـهـادة اJـاجـستـيـر أو شـهادة
مـعــتـرف |ــعــادلـتــهـا في أحــد االخــتـصــاصـات اJــذكـورة في

اJادة 15 أعاله.

tـتــرشـحـون الــذين § تـوظــيـفـهمJـادّة ة 42 :  : يــخـضع اJـاداJا
طـــبـــقـــــا ألحــــكـــام اJـــــواد 35 و36 (الــــفــــــقــــــرة األولـــى)
tـذكورة أعالهJو38 (الـفـقرة األولى) و40 (الـفـقـرة األولى) ا
أثــنــاء فـتــرة الــتـربـصJ tـتــابــعـة تــكــوين حتــضـيــري لــشـغل
اJـنـصب حتـدد مـدته ومـحـتـواه وكيـفـيـات تـنـظـيـمه بـقرار
مـشــتـرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـعــمل والـســلـطــة اJـكــلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 43 : :  يرقى بصفة مفتش قسم للعمل رئيس :

1) عن طـــريق االمــتـــحــان اJـــهــنيt مـــفــتــشـــو األقــســام

لـــلــــعـــمل الـــذين يــــثـــبـــتـــون ســـبع (7) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة
tالفعلية بهذه الصفة

2) عـلى سبـيل االختـيـارt وبعـد التـسجـيل في قائـمة
tــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
مـفتشو األقـسام للعـمل الذين يثبـتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج

اJاداJادّة ة 44 : :  يدمج بصفة مفتش العمل مفتشو العمل
اJرسمون واJتربصون.

اJاداJادّة ة 45 : :   يدمج  بصفة مفتش رئيسي للعمل :

1) اJـــفــــتـــشــــون الـــرئــــيـــســــيـــون لــــلـــعــــمل اJـــرســــمـــون
tتربصونJوا

2) مـفتشـو العمل الـذين يثبـتون عشر (10) سنوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول

هذا اJرسوم.

46 : : يـــدمـج  بـــصـــفـــة مــــفـــتش مـــركــــزي لـــلـــعـــمل اJــاداJــادّة ة 
اJفتشون اJركزيون للعمل اJرسمون واJتربصون.

اJــــاداJــــادّة ة 47 : : يـــــدمج في رتـــــبــــة مــــفــــتش قــــسـم لــــلــــعــــمل
اJفتشون القسميون للعمل اJرسمون واJتربصون. 

اJـاداJـادّة ة 48 : : يـدمج بــصـفــة مـفــتش قـسم لــلـعــمل رئـيس
من أجل الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبـة اJـفـتـشـون الـقـسـمـيون
لـــلــعـــمل الـــذين يــثـــبــتـــون عــشــر (10) ســنـــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اJطبقة على اJناصب العليا األحكام اJطبقة على اJناصب العليا 

اJاداJادّة ة 49 : :   تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 (الـفقرة األولى)
من األمــر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
tــــــذكـــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006  واJ1427 ا

يــحــدث بــعــنــوان  ســلك مــفــتـشـي الـعــمـل اJـنــصـب الـعــالي
رئيس مهمة.

يـــكـــون اJـــوظـــفـــون اJـــعـــيـــنـــون في اJـــنـــصب الـــعـــالي
رئــيس مـــهــمــة في اخلــدمــة لــدى اJــصــالح اJــركــزيــة وغــيــر

اJمركزة للمفتشية العامة للعمل.

50 : :  يــحـــدد عــدد اJــنــاصب الــعــلــيــا اJــنــصــوص اJـاداJـادّة ة 
عــلـــيــهـــا في اJــادة 49 أعالهt بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر
اJـكلف بالـعمل والـوزير اJكـلف باJـالية والـسلـطة اJكـلفة

بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJـهـامحتديد اJـهـام

اJاداJادّة ة 51 : :  يكلف رئيس مهمةt ال سيما |ا يأتي :

- دراســة الـطـعـون الـســلـمـيـة اJـرفــوعـة ضـد الـوثـائق
احملـــررة أو الــتــدابـــيــر الــتي تـــتــخــذهــا مـــصــالح مــفـــتــشــيــة

tالعمل

- مــراقــبــة تـطــبــيق  مــقــايـيس الــعــمل الــتي حتــددهـا
tفتشية العامة للعمل وإجراءات تنفيذهاJا

-  تـوجيه وإرشـاد اJصـالح غيـر اJمـركزة لـتمـكيـنها
من ضمـان الـقيـام بصالحـيـاتهـا في إطـار احتـرام القـانون

tعمول بهماJوالتنظيم ا

- اJــــشــــاركــــة في األشــــغــــال اJـــتــــعــــلــــقــــة بـــتــــحــــضــــيـــر
اJلتقـيات التي تـنظمـهـا مصـالح مفتـشيــة الـعمل لصالح

tXمفتشي العمل أو الشركاء االجتماعي

- اJــشــاركــة في إعــداد الــتــقــاريــر الــدوريــة اJــوجــهــة
للمكتب الدولي للعمــل ومتابعة اJالحظـات والتوصيات

 tقصد التكفل بها tالواردة في هـذا اجملال

- الــقـيـام بـالــدراسـات اJـتــصـلـة بــصـعـوبـات تــطـبـيق
الــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتــنــظــيــمـــيــة الــتي يــطــرحــهــا

tمفتشو العمل ومتابعتها
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- تمثيل مصالح اJـفتشية العامة للعمل في اللجان
التي لها عالقة |هام  مفتشية العمل وصالحياتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط التعييــنشروط التعييــن

: Xرؤساء مهمة من ب Xادّة ة 52 : :  يعJاداJا

1) اJـفـتـشـX الـرئـيـسـيX لـلـعـمل الـذيـن لـهم أقـدمـية
tخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2) مـــفــتـــشي الــعـــمل اJــركـــزيــX الــذيـن لــهم أقـــدمــيــة
tخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

3) مـفـتـشي األقـسـام لـلـعمـل الـذين لـهم أقـدميـة ثالث

t(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف
4) مفتشي األقسام للعمل الرؤساء.

الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية تصنيف الرتب والزيادة االستداللية 

الفصل األول الفصل األول 
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJـاداJـادّة ة 53 : :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 118 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يولـيو سـنة 2006 واJـذكور أعالهt تـصنف الـرتب التـابعة
لسلك مفتشي العملt طبقا للجدول اآلتي :

الرتبالرتبالسلكالسلك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

مفتش العمل
مفتش رئيسي للعمل
مفتش مركزي للعمل

مفتش قسم للعمل
مفتش قسم للعمل رئيس

مفتشو العمل

10

12

13

14

16

453

537

578

621

713

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJاداJادّة    54 :  :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 3 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07-307 اJؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اJوافق  29
سبتمبر سنة 2007 واJذكـور أعـالهt حتدد الزيادة االستداللية للمنصب العالي رئيس مهمةt كما يأتي :

اJنصب العالياJنصب العالي
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

8195رئيس مهمة

البـاب اخلامسالبـاب اخلامس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

tـرسومJـادّة ة 55 : : تــلــغـى األحـكــام اخملـــالــفــة لـهـذا اJـاداJا
ال سـيّـمــا  اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 91-44 اJـؤرخ في أول
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1411 اJــــــوافق 16 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1991
واJـتضمن الـقانون األساسي اخلـاص اJطبق عـلى مفتشي

العمل.

56 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 57 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 11 -  - 262 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2011 يـتـضـمن إنـشـاءt يـتـضـمن إنـشـاء

الوكالة الوطنية للتسيير اJدمج للموارد اJائية.الوكالة الوطنية للتسيير اJدمج للموارد اJائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- و بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اJـــادتــان 3-85
tو125 ( الفقرة 2) منه

- و |ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 tتممJعدل واJا tتضمن القانون التجاريJوا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اJــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اJــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
االقتـصاديـةt اJعـدل واJتـممt ال سيـما اJواد من 44 إلى 47

tمنه

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اJــــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة  1990 واJـتـعلق

t تممJعدل واJا tبعالقات العمل

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

tعدّلJا tباحملاسبة العمومية

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اJــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اJــوافق  4 غـــشت ســـنــة 2005

t تممJعدل واJا tياهJتعلق باJوا

- و|ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اJـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

tعدّلJا tاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا

- و|قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و|ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اJؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اJــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واJــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــX مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

tستقلةJؤسسات العمومية غير اJا

- و|ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  309-08
اJــؤرخ في 30 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 30 ســبـــتـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2008 واJـــــتــــــضــــــمن تــــــعـــــديـل الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي

tالنموذجي لوكالة احلوض الهيدروغرافي

- و|ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  326-08
اJــؤرخ في 19 شــوال عــام 1429 اJــوافق 19 أكــتــوبــر ســنـة
2008 الـذي يـحـدد كـيفـيـات تـنـظـيم نـظام الـتـسـيـيـر اJدمج

 tياه وعملهJلإلعالم حول ا

- و|قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 10- 01 اJؤرخ
في 18 مــــحـــــرم عــــام 1431 اJـــــوافق 4 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
واJــتـــعــلق بــاخملــطـط الــتــوجــيــهـي لــتــهــيــئـــة اJــوارد اJــائــيــة

tواخملطط الوطني للماء

- و|قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 10- 24 اJؤرخ
في 26 مـــحـــرم عـــام 1431 اJــــوافق 12  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2010
واJــتــعــلق بــإطـــار الــتــشــاور في مــجــال الـــتــســيــيــر اJــدمج

tائيةJللموارد ا

tو بعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم  ما يأتي : ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية - اJوضوع - اJقرالتسمية - اJوضوع - اJقر

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تـنــشــأ مــؤســســة عــمــومــيـة ذات طــابع
صناعي وجتاري تسمى الوكالة الوطنية للتسيير اJدمج
لــــلــــمــــوارد اJـــائــــيــــة  وتــــدعى فـي صـــلـب الــــنص "الــــوكــــالـــة
الــوطـــنــيــة "وتــخــضـع لــلــقــوانـــX واألنــظــمــة اJـــعــمــول بــهــا

وأحكام هذا اJرسوم.

2 : :  تــتــمــتع الــوكــالـة الــوطــنــيــة بــالــشــخــصــيـة اJـاداJـادّة ة 
اJعنوية واالستقالل اJالي.

اJاداJادّة ة 3 : :  تخضع الـوكالـة الوطنـية لـلقواعـد اJطـبقة
عـــلى اإلدارة في عـالقـــاتــهـــا مـع الـــدولـــة وتــعـــد تـــاجـــرة  في

عالقاتها مع الغير.

4 : : تـــوضـع الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيــــة حتت وصـــايـــة اJــاداJــادّة ة 
الوزير اJكلف باJوارد اJائية.

اJــاداJــادّة ة 5 : :  يـــحـــدد مـــقـــر الــوكـــالـــة الـــوطـــنــيـــة |ـــديـــنــة
اجلــزائــرt و�ـــكن حتــويــلـه إلى أي مــكــان آخـــر من الــتــراب

الوطني |رسومt بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
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اJــاداJــادّة ة 6 : :  طــبــقـــا ألحــكــام اJــادة 64 من الــقــانــون رقم
05-12 اJـؤرخ في 28 جـمـادى الثـانيـة عام 1426 اJـوافق  4

غـــــشـت ســـــنــــة 2005 واJـــــذكـــــور أعالهt  تـــــمـــــارس الـــــفـــــروع
اإلقليـميـة للوكـالة الـوطنيـةt التي تـدعى في صلب النص
"وكــاالت األحــواض الــهـــيــدروغــرافــيــة"t الــتــســيــيــر اJــدمج
لـلـمـوارد اJائـيـة عـلى مـسـتـوى الـوحـدات الـهـيـدروغـرافـية

الطبيعية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJهاماJهام

t7 : : في إطــار الــســيــاســة الــوطــنــيــة لــلــتــنــمــيـة اJـاداJـادّة ة 
تـكـلف الـوكــالـة الـوطـنـيـة عـلى اJــسـتـوى الـوطـنيt بـإجنـاز
كل األعمال التي تهـدف إلى ضمان تسيير مدمج للموارد

اJائية .
وفـي هـذا اإلطــارt تــكــلف الــوكـالــة الــوطــنـيــة بــاJــهـام

اآلتية :
- إجنــاز كـل الــتـــحــقـــيــقـــات والــدراســـات والــبـــحــوث

tائيةJدمج للموارد اJرتبطة بتطوير التسيير اJا
- تـطــويـر وتـنــسـيق نــظـام الـتــسـيـيــر اJـدمج لإلعالم

tستوى الوطنيJاء على اJحول ا
- اJـســاهـمـة فـي إعـداد وتــقـيــيم وحتـيــX مـخــطـطـات
الــتــنـمــيــة الـقــطــاعــيـة عــلى اJــدى اJــتـوسـط والـبــعــيــد عـلى

 tستوى الوطنيJا
- اJــسـاهــمــة فـي تـســيــيــر عــمــلــيــات الــتــحــفـيــز عــلى

اقتصاد اJياهt واحلفاظ على نوعية اJوارد اJائية.
اJاداJادّة ة 8 : : عالوة على اJهام اJوكلة إليها |وجب اJادة
6 أعالهt تتـكـفل الـفروع اإلقـلـيمـيـة لـلوكـالـة الـوطنـيـة على

مستوى األحواض الهيدروغرافية |ا يأتي : 
- تـــســــيـــيـــر نــــظـــام اإلعالم عــــلى مـــســــتـــوى األحـــواض
الهيدروغرافـيةt من خالل إعداد وحتيX قـواعد اJعطيات

tوأدوات اإلعالم اجلغرافية
- اJـســاهـمـة فـي إعـداد وتــقـيــيم وحتـيــX مـخــطـطـات
الــتــنـمــيــة الـقــطــاعــيـة عــلى اJــدى اJــتـوسـط والـبــعــيــد عـلى

tمستوى األحواض الهيدروغرافية
- جــــــمـع األتــــــاوى اJــــــؤســـــــســــــة |ــــــوجـب الــــــتـــــــشــــــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

9 : : �ـــارس الـــتـــشـــاور فـي مـــجـــال الـــتـــســـيـــيـــر اJــاداJــادّة ة 
اJـدمـج لـلـمـوارد اJـائــيـة عـلى مـســتـوى الـفـروع اإلقــلـيـمـيـة
للـوكالـة الوطـنـيةt |ـفهـوم اJرسـوم التـنفـيذي رقم 24-10
اJــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1431 اJــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة

2010 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 10 : :  تـضـمن الـوكـالة الـوطـنـيـة تبـعـات اخلـدمة
الـعـمـومـيـة اJـوكـلـة إلـيـهـا من طـرف الـدولـة طـبـقـا لألحـكـام

احملددة في دفتر الشروط اJلحق بهذا اJرسوم.

tشروعJادّة ة 11 : : �كن الـدولة بـاعتـبارها صـاحبـة اJاداJا
إسنـاد تـنفـيـذ أشغـال اJـشروع اJـفـوضة لـلـوكالـة الـوطنـية
بــالـنــســبـة لــلـمــشــاريع الـتي تــهــدف إلى الـتــســيـيــر اJـدمج

للمياه.
حتـدد احلــقـوق والــواجـبـات الــنـاجـمــة عن هـذه اJــهـمـة

|وجب اتفاقية توكيل تنفيذ األشغال اJفوضة.

tـادّة ة 12 : : تـؤهل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـقـيـام |ـهـامـهـاJـاداJا
|ا يأتي :

tإبرام كل عقد أو اتفاقية مرتبطة |وضوعها -
- الــــقـــيــــام بــــكل الــــعـــمــــلـــيــــات الــــتـــجــــاريــــة واJـــالــــيـــة
والـصــنـاعـيـة والــعـقـاريـة واJــنـقـولـة اJــرتـبـطـة |ــوضـوعـهـا

tوالتي من شأنها حتفيز تطويرها
- اقتنـاء أو استغالل أو إيـداع كل ترخيص أو°وذج

tأو إجراء تقني مرتبط |وضوعها
tإبرام عقود االقتراض -

 tساهمات في كل جتمع أو شركةJأخذ ا -
- تـطــويـر الــعالقــات اJـهــنـيــة وعالقــات الـشــراكـة مع

 tهيئات وطنية أو أجنبية �اثلة
- الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـم و/أو اJـــــــشـــــــاركـــــــة فـي احملـــــــاضــــــرات
واالجـتـمــاعـات الـعــلـمـيــة واJـلـتــقـيـات الــوطـنـيــة والـدولـيـة
وكـذا في شـبـكـات تـبــادل اJـعـلـومـات والـتــجـارب اJـتـعـلـقـة

|يدان نشاطها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم - السيرالتنظيم - السير

اJــاداJــادّة ة 13 : : تــزود الـــوكـــالـــة الــوطـــنـــيـــة |ــجـــلس إدارة
ويسيرها مدير عام.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

14 : :  يــرأس مــجــلس إدارة الــوكــالــة الــوطــنــيـة اJـاداJـادّة ة 
الوزير اJكلّف باJوارد اJائية أو �ثله ويتكون من :

tثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
tاليةJكلف باJثل الوزير ا� -
tكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -

tكلف بالتهيئة العمرانيةJثل الوزير ا� -
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tكلف بالبيئةJثل الوزير ا� -
tكلف بالتربية الوطنيةJثل الوزير ا� -

tكلف بالفالحةJثل الوزير ا� -
tكلف بالصحةJثل الوزير ا� -

tكلف بالبحث العلميJثل الوزير ا� -
tكلف بالصناعةJثل الوزير ا� -
tكلف بالصيدJثل الوزير ا� -

- اJدير العام للوكالة الوطنية للموارد اJائية.

يـحـضـر مديـر الـوكـالـة الـوطـنـيـة اجـتـمـاعـات مجـلس
اإلدارة بصوت استشاري.  

�ــكـن أن يــســـتــعـــX مــجـــلس اإلدارة بــأي شـــخص من
tـدرجــة في جــدول األعـمـالJـســائل اJشـأنه أن يــفـيــده في ا

نظرا لكفاءته.

تــضــمن مـــصــالح الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة أمــانـــة مــجــلس
اإلدارة.

15 : :  يـعــX أعــضـاء مــجــلس اإلدارة Jــدة خـمس اJـاداJـادّة ة 
(5) ســنــوات بــقــرار من الــوزيــر اJــكــلف بــاJــوارد اJــائــيــة

بناء على اقتراح من الوزراء التابعX لهم.

و في حـالة تـوقف عـضويـة أحـد األعضـاءt يـستـخلف
حسب األشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية. 

اJـاداJـادّة ة 16 : :  يتـداول مـجـلس اإلدارة حـول كل اJـسـائل
الـتــي لـهــا صـلــة بــنـشــاطـات الــوكــالـة الــوطـنــيــة وال سـيــمـا

فيما يخص :
tالنظام الداخلي -

tالبرامج والتقارير السنوية للنشاطات -
tاجلداول التقديرية لإليرادات والنفقات -

tحصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج -
tالتنظيم الداخلي -

- االتــفــاقـــيــات واالتــفـــاقــات اجلــمـــاعــيــة الـــتي تــخص
tXستخدمJا

tالشروط العامة إلبرام العقود واالتفاقيات -
tالقروض -

tقبول الهبات والوصايا -
 tتقارير محافظ احلسابات -

tساهمات واتفاقات الشراكةJأخذ ا -
- كـل اJــســائل األخــرى الــتي يــعــرضــهــا عــلــيـه اJــديــر
العــام والتي من شأنـها أن حتسن تنظـيــم وسير الوكالة

الوطنية أو من طبيعتها حتفيز حتقيق أهدافها.

اJــــاداJــــادّة ة 17 : : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــX (2) في
السـنة في دورة عـادية  بـاستدعـاء من رئـيسه الـذي يحدد

جدول األعمال.
كــمــا �ــكــنـه أن يــجــتــمع في دورة غـــيــر عــاديــة كــلــمــا
اقـتـضت مـصــلـحـة الـوكـالـة الـوطــنـيـة ذلك وهـذا بـنـاء عـلى
اســــتـــدعــــاء من رئـــيــــسه وبــــطـــلب مـن الـــوزيــــر الـــوصي أو

|بادرة من ثلثي (3/2) أعضائه.  
يـتم االسـتـدعـاء إلـى اجـتـمـاعـات مـجـلس اإلدارة قـبل

خمسة عشر (15) يوما على األقل من انعقادها.

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 18 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بــحـضــور األغـلـبــيـة الــبـســيـطــة لألعـضــاء عـلى األقلt  وفي
حالة عدم اكتـمال النصابt يجتمع مجلس اإلدارة قانونا
بـعـد ثـمـانـية (8) أيـام من الـتـاريخ احملـدد سـابـقـا لالجـتـماع
وتـــــصـح عـــــنـــــدئـــــذ اJـــــداوالت مـــــهـــــمـــــا يـــــكن عـــــدد األعـــــضـــــاء

احلاضرين.
يـصادق على اJداوالت بـاألغلبيـة البسيـطة لألعضاء
احلـاضرين  وفي حالـة تـسـاوي عدد األصـوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

19 : : تــــــســـــــجل مـــــــداوالت مــــــجــــــلـس اإلدارة في اJـــــاداJـــــادّة ة 
مــحـــاضــر يــوقـــعــهــا الـــرئــيس  وكـــاتب اجلــلـــســة وتــدون في

سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
تـــرسل مــحــاضـــر االجــتــمــاعــات إلـى الــوزيــر الــوصي
لــلـــمــوافــقــة في أجـل اخلــمــســة عــشــر (15) يــومــا الـــتي تــلي

تاريخ االجتماع. 

القسم الثانيالقسم الثاني
اJدير العاماJدير العام

20 : : يـــعــX اJـــديـــر الـــعــام |ـــرســـوم بـــنــاء عـــلى اJــاداJــادّة ة 
اقتراح من الوزير اJـكلف باJوارد اJائـية  وتنهى مهامه

باألشكال نفسها.

21 : : يــتــمــتع اJــديــر الــعــام بــســلــطــات لــضــمـان اJـاداJـادّة ة 
إدارة الــوكــالـــة الــوطــنــيـــة وتــســيــيــرهـــا اإلداري والــتــقــني
واJـــــالي وهـــــذا فـي إطـــــار تـــــوجـــــيـــــهـــــات الـــــوزيـــــر الـــــوصي

ومداوالت مجلس اإلدارة.
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وفي هذا اإلطار يقوم اJدير العامt |ا يأتي :

- إعــداد  مــشــاريـع الــبــرامج الــســنــويــة لــلــنــشــاطــات
tوالتدخالت

tإعداد جداول تقديرية لإليرادات والنفقات -

tضبط حصائل وحسابات النتائج -

tإعداد واقتراح مشروع التنظيم الداخلي -

- تــوظـيف وتــعــيـX اJــسـتــخـدمــX الــذين لم تـتــقـرر
طـريقـة أخرى لـتـعيـينـهمt و�ارس الـسلـطة الـسلـميـة على

tXستخدمJجميع ا

- إبــرام وتـوقــيع الــصـفــقـات والــعــقـود واالتــفـاقــيـات
واالتـفـاقـات في إطـار الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول بـهـما

tوقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية

- إبــــرام كـل عـــــقـــــد اقـــــتـــــراض في إطـــــار الـــــتـــــشـــــريع
tعمول بهماJوالتنظيم ا

tااللتزام واألمر بصرف النفقات -

- تـمـثيل الـوكـالـة الوطـنـية في جـمـيع أعمـال احلـياة
tدنية و�كنه التقاضيJا

- إعـداد تـقريـر سـنـوي عن النـشـاطـات وإرساله إلى
الوزير الوصي بـعد مداولة مجلس اإلدارةt عند نهاية كل

سنة مالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
التنظيمالتنظيم

22 : : تـــتـم اJـــوافـــقـــة عـــلـى الـــتـــنـــظــــيم الـــداخـــلي اJــاداJــادّة ة 
لـلـوكالـة الـوطـنـيـة وكـذا االختـصـاص اإلقـلـيـمي والـتـنـظيم
الـداخلي لـوكـاالت األحواض الـهـيدروغـرافـية اJـذكورة في
اJــــادة 6 أعـالهt بـــقــــرار من الـــوزيــــر الـــوصـيt وبـــنــــاء عـــلى

اقتراح من اJدير العام بعد مداولة مجلس اإلدارة.

الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
أحكام ماليةأحكام مالية

اJاداJادّة ة 23 : : تـفتح الـسنـة اJالـية لـلوكـالة الـوطنـية في
أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

اJـاداJـادّة ة 24 : : تــمـسـك مـحــاســبــة الــوكـالــة الــوطــنــيـة في
الـشـكل الـتـجـاري طـبـقـا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات اJـعـمول

بها.

اJـاداJـادّة ة 25 : : تـشـتـمل مـيـزانـيـة الـوكـالـة الـوطـنـيـة عـلى
ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- نـــتــــائج خــــدمـــات الـــوكــــالـــة الــــوطـــنـــيــــة اJـــرتــــبـــطـــة

tوضوعها|
tفوضةJالرواتب بعنوان  تنفيذ األشغال ا -

- الــتــخـصــيــصــات اJـالــيــة  بـعــنــوان تــبـعــات اخلــدمـة
tالعمومية

- نـسب نـتــائج أتـاوى اسـتــعـمـال األمالك الـعــمـومـيـة
tللمياه

tالهبات والوصايا -
tبرمةJاالقتراضات ا -

- كل اإليــرادات األخــرى ذات الــصــلــة |ــهــام الــوكــالـة
الوطنية.

في باب النفقات :في باب النفقات :
tنفقات التسيير -
tنفقات التجهيز -

- كل الــنــفــقــات األخــرى ذات الــصــلــة |ــهــام الــوكــالــة
الوطنية.

اJـاداJـادّة ة 26 : : تـتـلقى الـوكـالـة الوطـنـيـة بـعنـوان تـبـعات
اخلـدمـة الــعـمـومـيـةt  تـخـصـيـصــات مـالـيـةt وفـقـا لـلـشـروط

احملددة في دفتر الشروط اJذكور في اJادة 9 أعاله.

اJاداJادّة ة 27 : : تـتلقى الوكـالة الوطنـية إعانات الـتجهيز
في إطـار مـهـمــتـهـا اJـتـمـثــلـة في تـنـفـيــذ األشـغـال اJـفـوضـة
حلـســاب الـدولــةt والــتي تـســيـرهــا حــسب قـواعــد احملـاســبـة

العمومية.
يضمن صاحب اJـشروع دفع مقابل للمهام اJمارسة
بـعـنــوان تـنـفــيـذ األشـغــال اJـفـوضــة  وحتـدد الـكـيــفـيـات في

االتفاقية اJنصوص عليها في اJادة 10 أعاله.

اJاداJادّة ة 28 : :  تـزود الدولة الـوكالـة الوطنـية عن طريق
الـتــخــصــيصt بـاألمـالك اJـنــقــولـة والــعــقــاريـة الــضــروريـة
لـــتـــنــــفـــيـــذ مـــهـــامـــهـــا وهـــذا طـــبـــقـــا لألحـــكـــام الـــتـــشـــريـــعـــيـــة

والتنظيمية اJعمول بها.

اJـاداJـادّة ة 29 : : تـسـتـفـيـد الـوكالـة الـوطـنـيـة فـور إنـشـائـها
من تـخـصيـص مالي مـبـدئي يحـدد مـبلـغه بـقرار مـشـترك
بــX الــوزيـر اJــكــلف بــاJـالــيــة  والــوزيـر اJــكــلف بــاJـوارد

اJائية.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الرقابةالرقابة

اJــــاداJــــادّة ة 30 : : تـــخــــضـع الـــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيــــة لـــلــــرقــــابـــة
اJنصوص عليها في التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 31 : : يـضمن رقـابـة حسـابات الـوكـالة الـوطنـية
محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي. 

يـعد مـحافظ احلـسابـات تقـريرا سـنويـا عن حسـابات
الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة ويـــرســله إلـى رئــيس مـــجــلس اإلدارة

وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير اJكلف باJالية.

اJاداJادّة ة 32 : : يـرسل اJدير الـعام للـوكالة  الـوطنية إلى
الــسـلـطـات اJـعـنـيـة بـعــد مـداولـة مـجـلس اإلدارةt احلـصـائل
وحـسـابـات النـتـائج وتـخـصيص الـنـتـائج مـرفـقة  بـتـقـرير

محافظ احلسابات.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 33 : : تـلــحق وكـاالت األحـواض الـهـيـدروغـرافـيـة
اJوجـودة بـناء عـلى نـصـوص إنشـائـهـا بالـوكـالـة الوطـنـية.
تواصل الـوكاالت الـهـيدروغـرافيـة بالـتـنسـيق مع الوكـالة
الـوطنـيـة ضـمـان الـسيـر الـعـادي واJـنـتظم لـهـيـاكـلـها وذلك

إلى غاية تنفيذ أحكام اJادة 21 واJذكورة أعاله.

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

tـرسومJـادّة ة 34 : : تــلـغـى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اJـاداJا
ال سـيــمـا أحـكــام اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم  08-309 اJـؤرخ
في 30 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 30 سـبـتمـبـر سـنة 2008

واJذكور أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة ة 35 :  :  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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحــــــــقاJلحــــــــق
دفتر شروط يحدد تبعات اخلدمة العمومية للوكالةدفتر شروط يحدد تبعات اخلدمة العمومية للوكالة

الوطنية للتسيير اJدمج  الوطنية للتسيير اJدمج  للموارد اJائيةللموارد اJائية

اJاداJادّة  األولى : ة  األولى : يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
تــبـــعــات اخلـــدمــة الـــعـــمــومـــيــة الـــتي تــتـــكـــفل بــهـــا الــوكـــالــة

الـوطـنـيـة لـلـتـسـيـيـر اJـدمج لـلـمـوارد اJـائيـة والـتي تـدعى
في صــــلـب الــــنص " الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة " وكــــذا شـــروط

وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.

اJــاداJــادّة ة 2 : :  تــشــكل تــبــعــات اخلـــدمــة الــعــمــومــيــة الــتي
تـتــكــفل بــهــا الـوكــالــة الـوطــنــيــة و/أو فـروعــهــا اإلقــلـيــمــيـة

حسب احلالةt اJهام اآلتية :

- ضـــمــــان جـــمع ومــــعـــاجلــــة اJـــعــــطـــيــــات واJـــؤشـــرات
اJـتـعـلـقة بـاJـعـاييـر الـكـمـية والـنـوعـيـة التي تـمـيـز اJوارد

اJائية واألوساط الطبيعية وكذا استعماالتها.

- إجنــاز  كل الــعـمــلــيــات الـتــقــنــيـة لــتــحــديـد األمالك
الــعـمــومـيــة الــطـبــيـعــيــة لـلــمـيــاهt ال ســيـمــا األوديـة ونــقـاط

اJياه الطبيعية. 

- إعـــداد كل الـــوثـــائق والـــقـــيـــام بـــكل نـــشـــاط إعالمي
وحتـسيـسي خملتـلف فئـات اJسـتعـملـX حول االقتـصاد في

اJياه وحماية نوعيتها.

اJاداJادّة ة 3 : : تزود الوكالـة الوطنية بـإعانات من الدولة
مــقــابل تــبــعــات اخلــدمـــة الــعــمــومــيــة الــتي يــحــددهــا دفــتــر

الشروط هذا.

اJـاداJـادّة ة 4 : : تـرسل الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــلــوزيـر اJــكـلف
(30) Xقـبـل الـثـالثـ tــائــيــة عن كل ســنــة مــالــيــةJــوارد اJبــا
أبريل من كل سـنةt بـرنامج عـمل وتقـييم اJـبالغ اJـوافقة
لــــلـــتـــكــــالـــيف الــــنــــاجـــمــــة عن الـــتــــكـــفل بــــتـــبـــعــــات اخلـــدمـــة

العمومية.  

اJــــاداJــــادّة ة 5 : : حتــــدد تــــخـــصــــيـــصــــات الـــقــــروض بـــعــــنـــوان
تبعات اخلدمة الـعمومية طبقا للقواعد التي تنظم  إعداد
tائيةJوارد اJميزانية الدولـة وتقيد في ميزانـية وزير ا
طـبــقــا لإلجــراءات اJــتــخـذة |ــوجب الــتــشــريع والــتــنــظـيم

اJعمول بهما.

وتـدفع لـلـوكـالـة الـوطــنـيـة وفـقـا لإلجـراءات اJـعـمـول
بها في هذا اجملال.

اJاداJادّة ة 6 : : يجب أن يكون تـسيير تخصيصات الدولة
محل محاسبة منفصلة.

اJــــاداJــــادّة ة 7 : :  يــــجب أن تـــــرسل حـــــصــــيـــــلــــة اســـــتــــعـــــمــــال
تخصـيصـات الدولـة في نهـاية كل سـنة مالـية إلى كل من
الــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالـــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاJــوارد

اJائية.
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 11 -  - 263 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432  اJــوافق اJــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة t2011 يــعـــدل ويــتــممt يــعـــدل ويــتــمم

اJـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم اJـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-415 اJــؤرخ في  اJــؤرخ في 8 ذي ذي
الــقـــعــدة عــام الــقـــعــدة عــام 1425 اJــوافق  اJــوافق 20 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة 2004
الــــــذي يـــــحــــدد شــــــروط تـــــســــلـــــيــم رخــص �ــــــارســـــةالــــــذي يـــــحــــدد شــــــروط تـــــســــلـــــيــم رخــص �ــــــارســـــة
نشاطـات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات.نشاطـات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات.

ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و|ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 tأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و|ـــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنـــــفـــــيــــذي رقم 415-04
اJــؤرخ فـي 8  ذي الـقــعـدة عـام 1425 اJـوافق 20 ديـســمـبـر
ســـنــة 2004 الــــذي يــحــدد شــــروط تــســـلــيم رخـص �ــارســة
tنــشــاطــات نـقــل األشـخــاص والــبــضـائـع عبـر الـطـرقات

tادتان 12 و44 منهJال سيّما ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :  ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اJـــرســـوم أحـــكــام
اJـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفــــــيــــذي رقــم 04-415 اJـــــؤرخ فـي 8  ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 20 ديسـمبر سنة 2004 واJذكور

أعاله.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  تـــعـــدل وتـــتــمـم أحـــكــام الـــفـــقـــرة األولى من
اJــادة 12 من اJـــرســـوم الــتـــنـــفــــيــذي رقــم 04-415 اJـــؤرخ
فـي 8 ذي القـعدة عام 1425 اJوافق 20 ديسـمبر سنة 2004

واJذكور أعاله وحترر كما يأتي:

" اJــادة 12 : تـــســلـم رخــصــة اســـتــغـالل نــشــاط الـــنــقل
الــــعـــمــــومي لـألشـــخــــاص عـــبــــر الــــطـــرقــــات Jــــدة خـــمس (5)
سـنوات قـابـلـة لـلـتجـديـد بـالـشـروط نفـسـهـا الـتي سـمحت

باحلصول عليها.
...... ( الباقي بدون تغيير) .........".

اJـــــاداJـــــادّة ة 3  :    :  تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اJـــــادة 44 مـن اJــــــرســـــوم
الـــتــنــفـــيــذي رقــم 04-415 اJـــؤرخ فـي 8  ذي الــقــعــدة عــام
1425 اJــــوافق 20 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2004 واJــــذكــــور أعاله

وحترر كما يأتي :

" اJــادة 44 :  تــســلم رخــصــة اســتــغالل نــشــاط الــنــقل
الـعمومي لـلبضائع عـبر الطـرقات Jدة خمس (5) سنوات
قـابلة لـلتـجديد بـالشروط نـفسـها التي سـمحت بـاحلصول

عليها.

تكون الرخصة صاحلة عبر كامل التراب الوطني.

...... ( الباقي بدون تغيير) .........".

اJاداJادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 11 -  - 264 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432  اJــوافق اJــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة t t2011 يــعـــدل ويــتــمميــعـــدل ويــتــمم

اJـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم اJـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم 06-240 اJـــــؤرخ في  اJـــــؤرخ في 8
جـمـــادى الـثـانـيـة عــام جـمـــادى الـثـانـيـة عــام 1427 اJـوافـق  اJـوافـق 4 يـولـيــو سـنــة يـولـيــو سـنــة
2006 الــــذي يــــحــــدد كــــيـــفـــــيــــات تــــســـيــــيــــر حـــــســــاب الــــذي يــــحــــدد كــــيـــفـــــيــــات تــــســـيــــيــــر حـــــســــاب

الــتـــخــصـــيص اخلـــاص رقم الــتـــخــصـــيص اخلـــاص رقم 124-302 الــــذي عـــنـــوانـه الــــذي عـــنـــوانـه
"الصنـدوق الـوطـنـي لتأهيـل اJؤسـسـات الصغيرة"الصنـدوق الـوطـنـي لتأهيـل اJؤسـسـات الصغيرة

واJتوسطة ".واJتوسطة ".
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بنـاء عـلى التـقريـر اJـشتـرك بX  وزيـر الـصنـاعة
واJـؤسـســات الـصـغــيـرة واJـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار

tاليةJووزير ا

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورt الســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 85 - 3
tو125 ( الفقرة 2) منه

- و|ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 tأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و|ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 240
اJـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اJـوافق 4  يـولـيو
ســـــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 124 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اJـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة

tتممJعدل واJا t"توسطةJوا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل ويــتــمـم هــذ اJــرســوم اJــرسـوم
التـنفيذي رقم 06 - 240 اJؤرخ في 8 جمـادى الثانـية عام
1427 اJـوافق 4 يــولــيــو ســنـة  2006 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات

تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 124-302 الـذي
عـنوانه "الصنـدوق الوطني لتـأهيل اJؤسسـات الصغيرة

واJتوسطة".

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـتـمم أحـكــام الـمرسـوم الـتـنـفيـذي رقـم
06 - 240 اJؤرخ في 8 جمـادى الثانية عام 1427 اJوافق 4

يــولــيــو ســنـة  2006 واJــذكــور أعالهt |ــادة 3 مــكــرّر حتـرر
كما يأتي :

" اJـــادّة 3  مـــكـــرّر : تـــنـــشـــأ جلـــنـــة وطـــنــــيـــة لـــتـــأهـــيل
اJؤسسات الصـغيرة واJتوسـطةt تسمى في صلب النص

"اللجنة".

ويــرأســهــا الــوزيــر اJــكــلف بــاJــؤســســات الــصــغــيــرة
واJتوسطة أو �ثله وتتشكل من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- �ـــــثالن (2) عـن الـــــوزيــــر اJـــــكـــــلـف بـــــاJـــــؤســـــســــات
tتوسطةJالصغيرة وا

tاليةJكلف باJثالن (2)  عن الوزير ا� -
tكلف بالنقلJثل عن الوزير ا� -

tكلف باألشغال العموميةJثل عن الوزير ا� -
tكلف بالتجارةJثل عن الوزير ا� -

tكلف بالسكن والعمرانJثل عن الوزير ا� -
tكلف بالسياحةJثل عن الوزير ا� -

- �ـثل عن الـوزيـر اJكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات
tاإلعالم واالتصال

tكلف بالفالحةJثل عن الوزير ا� -
tائيةJوارد اJكلف باJثل عن الوزير ا� -

tكلف بالعملJثل عن الوزير ا� -
- �ــــثل عن الــــوزيــــر اJــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

tوارد الصيديةJوا
- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اJــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي

tوالبحث العلمي
tثل عن اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي� -
- مـــــــديــــــــر إدارة الـــــــوســـــــائل بـــــــالـــــــوزارة اJـــــــكـــــــلـــــــفـــــــة

tتوسطةJؤسسات الصغيرة واJبا
- اJديـر العام للـوكالة الـوطنية لـتطويـر اJؤسسات

tتوسطةJالصغيرة وا

- رئــــيس اجملــــلس الــــوطـــني االســــتـــشــــاري لـــتــــرقـــيـــة
tتوسطةJؤسسات الصغيرة واJا

- اJــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لـــــــصــــــــنــــــــدوق ضــــــــمــــــــان قـــــــروض
tتوسطةJاالستثمارات للمؤسسات الصغيرة وا

- �ثل عن جمعية البنوك والهيئات اJالية.
يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اJـــكــلف
باJـؤسـسـات الـصغـيـرة واJـتـوسطـة بـنـاء عـلى اقـتراح من

الوزراء والهيئات التي �ثلونها.
تـــتــولـى الـــوكــالـــة الـــوطـــنــيـــة لـــتـــطــويـــر اJـــؤســـســات

الصغيرة واJتوسطة األمانة التقنية للجنة.
تكلف اللجنة |ا يأتي :

- دراســة مــنح اJــسـاعــدة وفــقـا لــبــطــاقـة تــلــخـيــصــيـة
تـقـدمـهـا الـوكالـة الـوطـنـية لـتـطـويـر اJـؤسسـات الـصـغـيرة

tتوسطةJوا
- مـتــابــعــة الــبــرنـامـج الـوطــني لــتــأهــيل اJــؤســسـات

tتوسطة وتقييمهJالصغيرة وا
- إعــطـاء الـدفع لــعـمـلـيــة تـنـفــيـذ الـبـرنــامج واقـتـراح

التدابير التي من شأنها حتسX سير البرنامج.

جتتـمع الـلـجـنة بـدعـوة من رئـيـسـها بـحـسب اJـلـفات
اJــعـــاجلــة من قــبل األمـــانــة الــتــقـــنــيــة لــلــجـــنــة واJــعــروضــة
لالستـفادة من مـساعـدات حسـاب التـخصـيص اخلاص رقم
124 - 302 الـــذي عـــنـــوانه "الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــتــأهـــيل

اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة".

تــقـوم الــلـجــنـة بــإعـداد نــظــامـهــا الـداخــلي واJـصــادقـة
عـــلـــيـه خالل أول دورة لـــهـــا ويــــرسل إلى الـــوزيــــر اJـــكـــلف
بـاJـؤسـسـات الـصـغـيـرة واJـتـوسـطـة لـلـمـوافقـة عـلـيه خالل
اخلـــمـــســـة عـــشـــر ( 15) يـــومـــا الـــتـي تـــلي تـــاريخ اJـــصـــادقـــة

عليه".

3 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة 4 مـن اJــرسـوم اJــاداJــادّة ة 
التـنفيذي رقم 06 - 240 اJؤرخ في 8 جمـادى الثانـية عام
1427 اJوافق 4 يوليو سنة  2006 واJذكور أعالهt وحترر

كما يأتي :

" اJـادّة 4  : تؤهل لالستـفادة من الصـندوق الوطني
لتأهيل اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة :

- اJـؤســسـات اجلــزائــريـة كــمـا هي مــحــددة |ـقــتـضى
الــقـانـون رقم 01 - 18 اJـؤرخ في 12 ديــسـمـبــر سـنـة 2001
واJـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اJـــؤســـســات
tعلى األقل Xوالـناشطـة منذ سـنت tتـوسطةJالصـغيرة وا

والتي تتمتع |ؤشرات اقتصادية إيجابية.
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- النشاطات :
tالصناعة الغذائية *

tالصناعية *
tالبناء واألشغال العمومية والري *

tالصيد البحري *
tالسياحة والفندقة *

tاخلدمات *

tالنقل *
* خدمات البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال".

اJـاداJـادّة ة 4 :  :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يــونــيــو ســنــة يــونــيــو ســنــة t2011 يــتــضــمt يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديـرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديـر

الري في واليـة تيزي وزو.الري في واليـة تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 27 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

tبـصفـته مـديـرا للـري في واليـة تـيزي وزو tسـعـيـد عبـاس
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهــاء مـهـــام مـفـتشـن إنــهــاء مـهـــام مـفـتش

بوزارة اجملاهدين.بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــــام الـسّـــيـد

tبـصــفــته مــفـتــشـا بــوزارة اجملــاهـدين tعــبـد احلــمــيـد رقــاط
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 25 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 27
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرةـن إنــهــاء مــهــام مــديـرة
الــنــشـــــاط االجـتــمـــــاعي والــتــضـــامـن فـي واليـــــةالــنــشـــــاط االجـتــمـــــاعي والــتــضـــامـن فـي واليـــــة

بـرج بوعريريج.بـرج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 تــنــهى مــهــــام اآلنــسـة

عــائــشــة بــوعــونt بــصــفــتــهــا مــديــرة لـلــنــشــاط االجــتــمــاعي
والـــتـــضـــامـن في واليـــــة بــــرج بـــوعـــــريـــريجt لـــتــــكـــلـــيـــفـــهـــا

بوظيفـة أخـرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يــونــيــو ســنــة يــونــيــو ســنــة t2011 يــتــضــمt يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديـرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديـر

ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية.ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــــام الـسّـــيـد

صالح أمـقرانt بصـفتـه مديـرا لديوان حـظيـرة الـتاسيلي
الوطنيةt لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يــونــيــو ســنــة يــونــيــو ســنــة t2011 يــتــضــمt يــتــضــمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــديـرــن إنــهـــاء مــهـــام مــديـر

اJتحف البحـري الوطني.اJتحف البحـري الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 27 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

رشــيـــد رضــا داود بـــريــكـــسيt بــصـــفــتـه مــديــرا لـــلــمـــتــحف
البحـري الـوطني.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 25 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 27
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرةـن إنــهــاء مــهــام مــديـرة

اJتحف الوطني سيرتا بقسنطينة.اJتحف الوطني سيرتا بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 تــنــهى مــهــــام اآلنــسـة

شــاديــة خــلف الــلهt بــصــفــتــهــا مــديــرة لــلـمــتــحف الــوطــني
سيرتا بقسنطينةt لتكليفها بوظيفـة أخـرى.



3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3043
3 غشت  سنة  غشت  سنة  2011 م م

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرةـن إنــهــاء مــهــام مــديـرة

اJسرح اجلهوي بتيـزي وزو.اJسرح اجلهوي بتيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 تــنــهى مــهــــام اآلنــسـة

فــوزيــــة آيت احلـــاجt بــصـفــتـهــا مــديـرة لــلـمــسـرح اجلــهـوي
بتيـزي وزوt لتكليفها بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة t2011 يـتـضـمt يـتـضـمّـن الــتـن الــتّـعـيـX في احملــاكمـعـيـX في احملــاكم

اإلداريـة.اإلداريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJــــوافق 27 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدتـــان

والـــسّـــادة اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهـم في الـــوظـــائف الـــقــضـــائـــيــة
اآلتية :

tرئيس احملكمة اإلدارية بتلمسان tحضري واضح -

- فـــاروق عـــلـــيـــوشt مـــحـــافـظ الـــدولـــة لـــدى احملـــكـــمــة
tاإلدارية بتلمسان

tرئيس احملكمة اإلدارية بتيارت tاحلاج خد�ي -

- عــــلي بــــوكــــعــــبــــرt مــــحــــافظ الــــدولــــة لــــدى احملــــكــــمـــة
tاإلداريـة بتيارت

- بن زيــــــــان مـــــــدرسt رئـــــــيـس احملـــــــكــــــــمـــــــة اإلداريـــــــة
t³ستغــا|

- خـــيـــرة بـــريــــاحt مـــحـــافــــظـــة الـــدولـــة لــــدى احملـــكـــمـــة
t³اإلداريـة |ستغـا

tرئيس احملكمة اإلدارية بورقلة tالهاشمي سعاده -

- ســـعـــدي ســـعـــيــــودt مـــحــــافظ الـــدولـــة لـــدى احملـــكـــمـــة
tاإلداريـة بورقلـة

- وهــــيــــبـــــــة مــــرســــلـيt رئــــيـــــســــة احملــــكـــــمــــة اإلداريــــة
tببومــرداس

- مــــحــــمــــد فـــــارقt مــــحـــــافظ الــــدولــــة لــــدى احملــــكــــمـــة
اإلداريـة ببومرداس.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 25 رجب عام  رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 27
يــونـيــو ســنــة يــونـيــو ســنــة t2011 يـتـضــمt يـتـضــمّـن تـعــيـX اJـديــر الـعـامـن تـعــيـX اJـديــر الـعـامّ

لوسائل اإلجنـاز بوزارة اJوارد اJائية.لوسائل اإلجنـاز بوزارة اJوارد اJائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّــيـد ســعــيـد

عـــــبــــــاسt مــــديــــــرا عــــــامـــــا لـــــوســـــائــل اإلجنــــــاز بــــــوزارة
اJـوارد اJائــية.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يونـيو سنـة يونـيو سنـة t2011 يتضـمt يتضـمّـن تعيـX مدير دراساتـن تعيـX مدير دراسات

بوزارة اجملـاهدين.بوزارة اجملـاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJــوافــق 27 يـــونـــيـــــو ســـنــــة 2011 يــعـــيّـن الـــسّـــــيــد

عـــــبـــــــد احلـــــمـــــيـــــد رقــــــاطt مـــــديـــــرا لـــــلــــــدّراســــــات بــــوزارة
اجملاهدين.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يــونـيــو ســنــة يــونـيــو ســنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن تــعـيــX مـديــر مـعــهـدـن تــعـيــX مـديــر مـعــهـد

رصد مياه األمطار للتكوين والبحث بوهــران.رصد مياه األمطار للتكوين والبحث بوهــران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJوافق 27 يونـيو سنة 2011 يعيّن الـسّيد سـد أحمد

فالحيt مــــديــــرا Jـــعــــهــــد رصــــد مـــيــــاه األمــــطـــار لــــلــــتـــكــــوين
والبحث بوهران.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يونيو سنـة يونيو سنـة t2011 يتضمt يتضمّـن تـعيX مديرة النشاطـن تـعيX مديرة النشاط

االجتماعي والتضامن في والية تيبازة.االجتماعي والتضامن في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 2011 تـعـيّـن اآلنـسـة عــائـشـة

بوعونt مـديرة لـلنـشاط االجـتمـاعي والتضـامن في والية
تيبــازة.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يونـيو سـنـة يونـيو سـنـة t2011 يتـضـمt يتـضـمّـن تعـيX مـدير اJـتحفـن تعـيX مـدير اJـتحف

البحـري الـوطني.البحـري الـوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 27 يــونــيــو ســنـة 2011 يــعــيّن الــسّــيــد صــالح

أمقرانt مديرا للمتحف البحـري الـوطني.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يونـيو سنـة يونـيو سنـة t2011 يتضـمt يتضـمّـن تعيX مديرة اJتحفـن تعيX مديرة اJتحف
الـوطـني لـلـفـنـون والـتـعـابـيـر الـثـقـافـيـة الـتـقـلـيـديـةالـوطـني لـلـفـنـون والـتـعـابـيـر الـثـقـافـيـة الـتـقـلـيـديـة

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2011 تـعــيّن اآلنــسـة شــاديـة

خلف الـلهt مـديـرة للـمـتحـف الوطـني لـلفـنـون والـتعـابـير
الثقافية التقليدية بقسنطينة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 27
يونـيو سـنـة يونـيو سـنـة t2011 يـتضـمt يـتضـمّـن تعيـX مديـرة اJسرحـن تعيـX مديـرة اJسرح

اجلهوي بالعلمة.اجلهوي بالعلمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــوجــب مـــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ فـي 25 رجب
عــام 1432 اJــوافق 27 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2011 تـــعـــيّن اآلنـــســـة
فـــــوزيـــــة آيـت الـــــحـــــاجt مـــــديـــــرة لـــــلـــــمـــــســـــرح اجلــــهــــوي

بالعلمة.

وزارة وزارة الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 4 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اJـوافق اJـوافق 6 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة t2011 يـعـدt يـعـدّل الـقـرار الوزاريل الـقـرار الوزاري
اJشـترك اJؤرخ في اJشـترك اJؤرخ في 20 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1430 اJوافق اJوافق
8 نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة 2009 الــذي الــذي يـحــدد  تــعــداد مــنـاصب يـحــدد  تــعــداد مــنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم

tو وزير الشؤون اخلارجية

tاليةJو وزير ا

- |قتـضى اJرسـوم  الرئاسي رقم 02 - 403 اJؤرخ
في 21 رمــــضــــان عــام 1423 اJـــوافق 26 نــــوفــــمـــبـــر ســـنـــة
2002 الـــــــــذي يـــــــــحـــــــــــدد صــالحــــــــــيـــــــــــات وزارة الـــــــــشــــــــــؤون

tاخلـارجـية

- و|ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اJـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اJــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اJــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

tادة 8 منهJال سيما ا tطبق عليهمJالتأديبي ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و|ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

tاليةJ1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و|ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اJـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

 tالعمومية

- و|ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و|ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرخ في
20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اJــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

الــذي يـــحــدد  تــعــداد مـــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيـــفــهــا ومــدة
الــعــقــد اخلـــاص بـــاألعــوان الـعـامـلـX في نـشـاطـات احلـفظ
أو الـــــصـــــيـــــانـــــة أو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان وزارة الـــــشـــــؤون

tاخلارجية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تـعـدّل أحــكـام اJــادة األولى من الـقـرار
الـــوزاري اJـــشـــتـــرك اJـــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430

اJوافق 8 نوفمبر سنة 2009 واJذكور أعالهt كما يأتي :

" اJـــــادّة األولى : يـــــحـــــدد  تـــــعـــــداد مــــنـــــاصـب الــــشـــــغل
وتــصــنـيــفــهــا ومـدة الــعــقـد اخلــاص بــاألعـوان الــعــامــلـX في
نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان وزارة

الشؤون اخلارجية وفقا للجدول أدناه :

قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء



اJـاداJـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1432 اJـــــوافق 6
يونيو سنة 2011.
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عامل مهني من اJستوى األول
عون خدمة من اJستوى األول

حارس
سائق سيارة من اJستوى األول
عامل مهني من اJستوى الثاني

سائق سيارة من اJستوى الثاني
عون خدمة من اJستوى الثاني

سائق سيارة من اJستوى الثالث
عامل مهني من اJستوى الثالث
عون خدمة من اJستوى الثالث
عون وقاية من اJستوى األول

عامل مهني من اJستوى الرابع
عون وقاية من اJستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 tعن  وزير الشؤون اخلارجية tعن  وزير الشؤون اخلارجية
األمX العاماألمX العام
بوجمعة دJيبوجمعة دJي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

32 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـ
3 غشت  سنة   غشت  سنة  2011 م م

ا[طبعة الرسميا[طبعة الرسميّةC  ةC  حي البساتC2 بئر مراد رايسC ص.ب حي البساتC2 بئر مراد رايسC ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

وزارة الفالحةوزارة الفالحة
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 10 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1432
اJوافق اJوافق 13 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة t2011 يعـدt يعـدّل  ويتـمل  ويتـمّم القرارم القرار
الــوزاري اJـــشـــتــرك اJـــؤرالــوزاري اJـــشـــتــرك اJـــؤرّخ في خ في 22 ربـــيع األو ربـــيع األوّل عــامل عــام
1421 اJــــوافق  اJــــوافق 25 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة 2000 الــــذي يــــحــــد الــــذي يــــحــــدّد

قـائمـة إيـرادات ونفـقات حـساب الـتـخصـيص اخلاصقـائمـة إيـرادات ونفـقات حـساب الـتـخصـيص اخلاص
رقم رقم 071-302 الـذي عنوانه "صـندوق تـرقية الـصحة الـذي عنوانه "صـندوق تـرقية الـصحة

احليوانية والوقاية النباتية" (استدراك).احليوانية والوقاية النباتية" (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

t27 الــصـــفــحــة t26 اجلــــريـــــدة الـــرســــمـــيــــة - الــعــدد
العمود t2 السطر 2 :

بدال من :بدال من : ... " الصحة احليوانية " 
يــقـــرأ :يــقـــرأ : ... " الصحة النباتية "

... (الباقي بدون تغيير) ...


