
العدد العدد 46
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 20  جمادى الث جمادى الثّانية عام انية عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 16  يوليو سنة  يوليو سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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

أوامـرأوامـر
أمـر رقم 06 -03  مـؤرّخ في 19 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اIـوافق 15  يـولــيـو ســنـة r2006 يـتــضـمّن الــقـانــون األسـاسي الــعـام
للوظيفة العمومية.......................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جـمادى الـثانـية عام 1427 اIوافق 9  يـولـيو سـنـة r 2006  يحـدد صالحـيات الـلجـنة
الوطنية  للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها.................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 06-247 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 اIوافق 9  يوليو سنـة r 2006   يحدد اخلصـائص التقنية
للفهرس الرسمي ألنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه.....

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06-248 مـؤرّخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 اIـوافق 9  يـولـيـو سـنـة r 2006  يـحدد كـيـفـيـات تـنـظيم
حوشات الصيد اإلدارية...............................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 06-249 مـؤرّخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1427 اIـوافق 9  يـولـيـو سـنـة r 2006  يـحـدد شـروط تـنـظـيـم
اIنافسات الرياضية اIمارسة علــى الشاطئ  وكيفيات ذلك..............................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 06-250 مـــؤرّخ في 13 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1427 اIـــوافق 9  يـــولــيـــو ســنـــة r 2006  يـــعــــدّل اIــرســـوم
الـتـنفـيــذي رقــم 04-187 اIــؤرّخ في 19 جـــمـادى األولى عــام 1425 اIوافـــق 7 يـولـيو سـنـــة 2004 الـذي يحــدّد  قـائـمة
آالت الصيـد البحـري احملظور استيرادها  وصنعها وحيازتها وبيعها..................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جـمادى الـثـانيـة عام 1427 اIوافق 15 يـولـيو سـنة  r  2006 يـتـضمّـن إنـهــاء مهــامّ رئـيس أركان
احلرس اجلمهوري........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى الثانية عام 1427 اIوافق 15 يوليو سنة  r  2006 يتضمّـن تعيX رئيس أركان احلرس
اجلمهوري...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  جمـادى األولى عام 1427 اIوافق  أول يـونـيو  سـنة  r  2006 يـتضـمّـن إنهــاء مهــامّ مديـر اIلـحقة
اجلهوية للديوان الوطني لإلحصائيات بورقلة.................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  جمـادى األولى عام 1427 اIوافق  أول يـونـيو  سـنة  r  2006 يـتضـمّـن التـعيـX بعـنوان الـديوان
الوطني لإلحصائيات...................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الطاقة وا<ناجموزارة الطاقة وا<ناجم

قــرار مــؤرّخ  في29 ربــيـع الــثــاني عــام 1427 اIـوافق 27 مــايــو  ســنـة r 2006 يــتــضــمّن اIـــوافــقــة عــلى مــشــاريع بــنــاء مــنــشــآت
كهربائية ...................................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار مــؤرّخ في 10  جــمـــادى األولى عــام 1427 اIـــوافق  6 يـــونــيـــو ســنــة r 2006 يـــتــضـــمّن تـــأســيس مـــهــرجـــان ثــقـــافي دولي
Iوسيقى "قناوي".........................................................................................................................................
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- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90 - 14 اIــــؤرخ في 9
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  1410 اIـــــوافق 2 يـــــونــــيـــــو  ســــنـــــة 1990
واIــتـــعــلــق  بــكــيـــفـــيـــات �ــارســــة احلـق الــنـــقــابـيr اIــعــدل

rتممIوا
-  و�ــــــقــــــتــــــضــى األمــــــر رقم 97 - 03  اIـــــــؤرخ في 2
رمـــضـــان عـــام  1417 اIــوافق 11 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997 الــذي

rدة القانونية للعملIيحدد ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اIؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اIــوافق 5 أبـــريل ســـنـــة 1999 واIـــتـــعـــلق

rباجملاهد والشهيد
 rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدر األمر اآلتي نصيصدر األمر اآلتي نصّه :ه :

البــاب األولالبــاب األول
أحكام أحكام عامةعامة

اIــــــادة األولى : اIــــــادة األولى :  يــــــتــــــضــــــمن هــــــذا األمــــــرr الــــــقــــــانـــــون
األساسي العام للوظيفة العمومية.

يــحـــدد هــــذا األمــرالــقـواعـــد الـقــانـونــيــة األســاسـيــة
اIطبقــة علـى اIـوظفيـن والضمانات األسـاسية اIمنوحة

لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

الفصـل الفصـل األولاألول
مجال مجال التطبيقالتطبيق

اIـــــادة اIـــــادة 2  :  :  يـــــطـــــبق هـــــذا الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي عـــــلى
اIــــوظــــفــــX الــــذين �ــــارســــون نـــشــــاطــــهـم في اIــــؤســــســـات

واإلدارات العمومية.
rـــــؤســــســـــات و اإلدارات الـــــعــــمـــــومــــيـــــةIيــــقــــصــــــد بــــا
اIـؤســســات الــعــمـومــيـةr واإلدارات اIــركــزيـة  في الــدولـة
واIصالح غير اIمركزة التابعة لها واجلماعات اإلقليميـة
rـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــعـــــــمــــــومــــــــيـــــــة ذات الــــــطـــــــابـع اإلداريIوا
واIــؤسـســات الــعـمــومـيــة ذات الــطـابع الــعــلـمي والــثــقـافي
واIـــهــني واIـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة ذات الـــطــابع الـــعــلــمي
والــتــكـنــولــوجي وكل مــؤسـســة عـمــومــيـة �ــكن أن يــخـضع

مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي.
ال يـخـضع ألحـكـام هـذا األمـر الـقـضـاة واIـسـتـخـدمون
الــعــســكـريــون واIــدنــيــون لــلــدفـاع الــوطــني ومــســتــخــدمـو

البرIان.

أمر أمر رقم رقم 06 -03  مؤر  مؤرّخ في خ في 19 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1427
اIاIــــوافق وافق 15  ي  يــــولولــــيــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمّن الن الــــقــــانانـونون

األساسي العام للوظيفة العمومية.األساسي العام للوظيفة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
-  بنـاء عـلى الدسـتورr ال سـيّمـا اIواد 51 و122 - 26

rو124 منه
-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 74 - 103 اIــــؤرخ في أول
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1394 اIــوافق 15  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1974

 rتممIعدل واIا rتضـمن قانـون اخلدمة الوطنيةIوا
-  و�ـقــتــضى األمـر رقم 76 - 111 اIـؤرخ في 17 ذي
احلـــــجـــــة عـــــــام  1396 اIـــــوافق  9  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1976

rتضمن مهام االحتياط وتنظيمهIوا
- و�ـقــتـضــى الـقــانـون رقم 78 - 12 اIـؤرخ في أول
رمــضـان عـام  1398 اIـوافق 5 غــشت سـنـة  1978 واIــتـعـلق
بـالـقـانـون األســاسي الـعـام لـلـعـاملr السـيـمـا اIـواد من 180

rإلى 186 منه
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 83 - 11 اIــؤرخ في 21
رمـــــضـــــــان عــــــام  1403 اIـــــــوافق 2  يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1983

rتممIعدل واIا rتعلق بالتأمينات االجتماعيةIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اIــؤرخ في 21
رمـضـان عـام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبالتقاعد
- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانــون رقم 83 - 13 اIــؤرخ في 21
رمـضان عـام 1403 اIوافق 2  يولـيو سنة 1983  واIـتعـلق

rتممIعدل واIا rهنيـةIبحوادث العـمل و األمـراض ا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 83 - 14 اIــؤرخ فـي 21
رمــضــــان 1403 اIـــوافـق 2  يـــولــيــو ســنــة 1983 واIــتــعــلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــIبـــالــتـــزامــات ا

rتممIعدل واIا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اIــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اIـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملIوا
 - و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 02 اIـــؤرخ في 10
رجب عـام  1410 اIــوافـق  6  فـبـرايـر سـنة 1990 واIـتـعلق
بالوقاية من النـزاعـات اجلماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا

rتممIعدل واIا rو�ارسة حق اإلضراب
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90- 11 اIــــؤرخ في 26
رمـضان عام  1410 اIوافق  21 أبـريل سنة 1990 واIـتعلق

 rادة 3 منهIالسيما ا rتممIعدل واIا rبعالقات العمل

أوامـرأوامـر
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اIــادة اIــادة 9  : :  كل تــعــيــX في وظــيــفــة  لــدى اIــؤســسـات
واإلدارات الـعــمــومــيــة يــجب أن يــؤدي إلى  شــغل وظــيــفـة

شاغرة بصفة قانونية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اIناصب العليا و الوظائف العليا للدولةاIناصب العليا و الوظائف العليا للدولة

10  :   زيــادة عــلى الــوظــائـف اIــنـاســبــة لــرتب اIـادة اIـادة 
اIوظفrX تنشأ مناصب عليا.

 اIنـاصب الـعـلـيـا هي مـنـاصب نـوعيـة لـلـتـأطـير ذات
طـــابع هـــيـــكــــلي أو وظـــيــــفـي. وتـــســـمـح بـــضـــمـــان الـــتـــكـــفل
بـتـأطـيــر الـنـشـاطـات اإلداريـة والـتــقـنـيـة فـي اIـؤســســات

واإلدارات العمومية. 

اIادة اIادة 11  :  تنشأ اIناصب العليا  اIذكورة في اIادة
 10 أعالهr عن طريق :

- الـــقـــوانـــX األســـاســـيـــة اخلـــاصـــة الـــتي حتـــكم بـــعض
أسالك اIـــوظــفـــX فــيـــمــا يـــتــعـــلق بــاIـــنــاصـب الــعـــلــيــا ذات

  rالطابع الوظيفي
- الـنـصـوص الـتـنـظيـمـيـة اIـتـعـلقـة بـإنـشـاء وتـنـظيم
اIـؤسسـات و اإلدارات العـمومـيةr فـيما يـتعـلق باIـناصب

العليا ذات الطابع الهيكلي.

اIــــادة اIــــادة 12  :  حتــــدد شـــروط الــــتــــعـــيــــX في اIــــنـــاصب
العليا عن طريق التنظيم.

13 :  يــقــتــصـر الــتــعــيــX فـي اIـنــاصـب الــعــلــيـا اIـادة اIـادة 
.XوظفIعلى ا

غــيـــر أنه �ـــكـن شــــغل اIـــنـــاصب الـــعـــلــيـــا اIـــتــعـــلـــقـــة
بــــنــــشـــــاطــــات الــــدراســـات و تــــأطــــيــــر اIــــشــــاريـعr بــــصــــفـــة
اســتـثـنـائــيـةr من طـرف إطــارات مـؤهـلــة لـيـست لــهـا صـفـة

اIوظف.

اIـادة اIـادة 14 ::  يـسـتفـيـد شـاغلـو اIـناصب الـعـليـاr إضـافة
إلى الــــراتب اIــــرتـــبـط بـــرتــــبــــهمr من نــــقــــاط اســـتــــداللــــيـــة

إضافية وفق كيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

اIــادة اIــادة 15  :  تـــنــشــأ وظــائف عـــلــيــا لــلــدولــة في إطــار
تنظيم اIؤسسات و اإلدارات العمومية.  

تـــتــمـــثل الــوظـــيــفــــة الــعـــلــيــــا لــلـــدولـــة فـــي �ــارســـة
مســؤوليـة بـاســم الـدولـة قـصـد اIسـاهمـة مـباشـرة فــي

تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. 

16  : يـــعـــود الـــتـــعـــيـــX في الـــوظـــائـف الـــعـــلـــيــا اIــادة اIــادة 
للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة اIؤهلة.

اIــــادة اIــــادة 3  : يـــــحــــدد تـــــطــــبـــــيق أحـــــكــــام هـــــذا الــــقـــــانــــون
األســـاسي بــــقـــوانــــX أســـاســـيــــة خـــاصــــة �ـــخـــتــــلف أسـالك

اIوظفX تتخذ �راسيم.
غــــيـــــر أنهr ونـــــظــــرا خلـــــصــــوصـــــيـــــات أسالك األعــــوان
الــدبـلــومـاسـيــX والـقــنـصــلـيــX وأسـاتــذة الـتـعــلـيم الــعـالي
والـــبــاحــثـــX واIــســـتــخــدمـــX الــتــابـــعــX لألسـالك اخلــاصــة
باألمن الوطني واحلـرس البلدي وإدارة الغابات واحلماية
اIـدنـية واIـواصالت الـسلـكـية والالسـلـكيـة الـوطنـية وأمن
اإلتـصـاالت الـسـلكـيـة والالسـلـكيـة وإدارة الـسـجون وإدارة
اجلـــمـــارك وكـــذا اIـــســتـــخـــدمـــX الــتـــابـــعـــX ألسالك أمـــنــاء
الــضـــبط لــلـــجــهـــات الــقـــضــائــيـــة واألسالك اخلـــاصــة بــإدارة
الـشــؤون الــديــنــيــةr �ـكـن أن تـنـص قـوانــيــنــهم األســاســيـة
اخلــاصـــة عــلى أحــكـام اســتــثــنــائـيــة لــهـــذا األمــر في مــجــال
احلــقــوق والـواجــبـات و ســيـر احلـيــاة اIـهــنـيـة واالنــضـبـاط

العام.
الفصل الثانيالفصل الثاني

العالقة القانونية األساسيةالعالقة القانونية األساسية
اIـادة اIـادة  4  :   يـعـتبـر مـوظفـاً كل عـون عيّن في وظـيـفة

عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري.
الــتــرســـيم هــو اإلجــراء الــذي يــتم مـن خالله تــثــبــيت

اIوظف في رتبته. 
اIادة اIادة 5  :  تخـتـلف الرتـبة عن مـنصب الـشغل. وهي
الــصـفــة الـتـي تـخــول لـصــاحـبــهـا احلق فـي شـغل الــوظـائف

اخملصصة لها.
XـــوظــفــIــادة 6  :  يــجـــمع الــســـلك مــجـــمــوعـــة من اIــادةاIا
الذين ينتـمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس

القانون األساسي اخلاص.
اIــادة اIــادة 7  :  يــكــون اIـــوظف جتــاه اإلدارة في وضــعــيــة

قانونية أساسية وتنظيمية.
اIـادة اIـادة 8  :  تـصـنف أسالك اIـوظـفـX حـسب مـسـتـوى

التأهيل اIطلوب في اجملموعات األربعة (4) اآلتية :
- اجملـمـوعـة "أ " وتـضم مـجـمـوع اIـوظـفـيـن احلـائزين
مـــســـتـــــوى الـــتـــأهـــــيـــل اIـــطــلـــــوب Iـــمـــارســـة نـــشـــاطــــات
الـتــصـمــيــم والـبــحث والـدراســات أو كل مــسـتـوى تــأهـيل

rاثل�
-  اجملـمـوعة "ب" وتـضم مـجمـوع اIـوظفـX احلـائزين
مـسـتـوى التـأهـيل اIـطـلوب  Iـمـارسـة نـشاطـات الـتـطـبيق

rأو كل مستوى تأهيل �اثل
- اجملـمــوعـة "ج" وتـضم مــجـمـوع اIـوظــفـX احلـائـزين
مسـتـوى الـتأهـيل اIـطـلـوب Iمـارسـة نـشاطـات الـتـحكم أو

rكل مستوى تأهيل �اثل
- اجملــمـوعــة "د" وتـضـم مـجــمـوع اIــوظــفـX احلــائـزين
مسـتوى الـتأهـيل اIطـلوب Iـمارسـة نشـاطات الـتنـفيذ أو

كل مستوى تأهيل �اثل.
�كـن أن تقسـم اجملموعات إلى مجموعات فرعيـة.
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اIـادة اIـادة 25  :    :  �كـن أن ينـجـز أعـماال  ظـرفـيـة  للـخـبرة
أو الدراسـة أو االسـتشـارة حلسـاب اIؤسـسات و اإلدارات
الـــعــمــومـــيــة في إطــار اتـــفــاقيr مــســـتــشــارون يــتـــمــتــعــون

�ستوى التأهيل اIطلوب.
حتــــدد كــــيـــفــــيــــات تـــطـــبـــــيق هــــذه اIـــــادة عن طــــريق

التنظيـم.
الباب الباب  الثاني الثاني

الضمانات  وحقوق اIوظف و واجباتهالضمانات  وحقوق اIوظف و واجباته

الفصل الفصل األواألول
   الضمانات و حقوق اIوظف الضمانات و حقوق اIوظف 

اIــادة اIــادة 26  :    :  حـــريــة الـــرأي مــضـــمــونـــة لــلـــمــوظف في
حدود  احترام واجب التحفظ اIفروض عليه.

اIـادة اIـادة 27  :    :  ال يـجوز الـتـميـيـز بX اIـوظـفX بـسبب
آرائــــهم أو جــــنــــســــهم أو أصــــلــــهم أو بــــســــبب أي ظــــرف من

ظروفهم الشخصية أو االجتماعية . 

اIــادة اIــادة 28  :   :  ال �ــكـن أن يـــتــرتـب عــلـى االنـــتــمـــاء إلى
تـنـظـيـم نـقــابـي أو جـمـعـيـة أي تـأثـيـر عـلى احلـيـاة اIـهـنـيـة

للموظف.
مـع مــــراعــــاة حــــاالت اIــــنـع اIــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في
التشريع اIـعمول بهr ال �كن بأي حال أن يؤثر انتماء أو
عــــدم انـــتــــمـــاء اIــــوظف إلى حــــزب ســـيــــاسي عــــلى حــــيـــاته

اIهنية.
اIادة اIادة 29  :  : ال �كن بأية حـال أن تتأثر احليـاة اIهنية
لـــلــمـــوظف اIــتـــرشح إلى عـــهــدة انـــتــخـــابــيـــة ســيـــاســيــة أو
نـــقــابـــيــة r بــاآلراء الـــتي يـــعــبـــر عــنـــهــا قـــبل أو أثــنـــاء تــلك

العهدة. 
اIـادة اIـادة 30  :  :   يــجب عــلى الــدولـة حــمــايــة اIــوظف �ـا
قـد يــتــعــرض له مـن تــهـــديـــد أوإهــانــة أو شـتـم أو قـذف أو
اعـتـداءr من أي طـبـيـعـة كانـتr أثـنـاء �ـارسة وظـيـفــته أو
�ــنـاســبــتـهــاr ويـجـب عـلــيـهــا ضـمــان تــعـويض لــفــائـدته عن

الضرر الذي قد يلحق به.
وحتـلّ الـــــدولــــــة في هــــــذه الـــــظـــــروف مــــــحلّ اIــــــوظف

للحصول على التعويض من مرتكب تلك األفعال.
كما تملـك الدولةr لنفس الغرضr   حق القيام برفع
دعـوى مبـاشرة أمـام الـقضـاء عن طريـق التـأسيس كـطرف

مدني أمام اجلهة القضائية اخملتصة.

اIـادةاIـادة 31  : إذا تـعـرض اIـوظف Iــتـابـعـة قـضـائـيـة من
الـغـيـرr بسـبب خـطـأ في اخلـدمـةr ويـجب عـلى اIـؤسـسة أو
اإلدارة الـــعـــمـــومــيـــة الـــتي يـــنـــتـــمي إلـــيـــهــا أن حتـــمـــيه من
الـعــقـوبــات اIـدنــيـة الــتي تــســـلط عــلـيه مــا لم يــنـسب إلى
هــذا اIــوظف خــطــأ شــخــصي يــعــتــبــر مــنـفــصـال عن  اIــهـام

اIوكلة له.

اIــادة اIــادة 17 : : حتـــدد قـــائــمــة الـــوظــائف الــعـــلــيــا لـــلــدولــة
وشروط التعيX فـيها واحلقوق والواجبـات اIرتبطة بها
و كــذا نــظــام الــرواتـب اIــطــبق عــلى أصــحــابــهــا عن طــريق

التنظيم.

اIـادة اIـادة 18 :  : ال يـخول تـعـيـX غـيـر اIـوظف في وظـيـفة
عـليا لـلدولة أو في مـنصب عال صـفة اIوظف أو احلق في

التعيX بهذه الصفة.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
األنظمة القانونية األخرى للعملاألنظمة القانونية األخرى للعمل

اIـادة اIـادة 19 :   تـخــضع مــنـاصب الــشــغل الـتـي تـتــضـمن
نـشـاطــات احلـفظ أو الـصــيـانـة أواخلـدمــات في اIـؤســسـات

واإلدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
 حتـدد قـائـمـة مـنـاصب الــشـغل اIـنـصـوص عـلـيـهـا في

هذه اIادة عن طريق التنظيم.     

اIـادة اIـادة 20  :  �ـكن الــلـجـوءr بـصـفـة اســتـثـنـائـيـةr إلــى
توظيـف أعـوان مـتعاقـدين فــي مـناصب شـغـل مخـصصة

للموظفيــن في احلاالت اآلتية :
-  في انـتــظـار تــنـظــيم مـســابـقــة تـوظـيـف أو إنـشـاء

r Xسلك جديد للموظف
-  لتعويض الشغور اIؤقت Iنصب شغل. 

اIــادة اIــادة 21  :  :  �ـــكـنr بـــصــفـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــةr تـــوظـــيف
أعــوان مـــتــعــاقـــدين غــيـــر أولــئــك اIــنــصــــوص عــلـــيــهم فـي
اIـادتX 19 و20 أعـالهr في إطـارالــتــكــفل بــأعـمــال تــكــتـسي

طابعا مؤقتا.
اIادة اIادة 22 :  : يوظف األعوان اIذكورون في اIواد من
19 إلى 21  أعالهr حـسب احلـالـة ووفق حـاجـات اIـؤسـسـات

واإلدارات الـــعــمــومــيـــةr عن طــريق عـــقــود مــحــددة اIــدة أو
غـــيـــر مـــحـــددة اIــدةr بـــالـــتـــوقـــيت الـــكـــامـل أو بــالـــتـــوقـــيت

اجلزئي.
وال يـــخـــول شــغـل هـــذه اIــنـــاصب احلـق في اكـــتـــســاب
صـــــفـــــة اIـــــوظـف أواحلق فـي اإلدمـــــاج في رتـــــبـــــة مـن رتب

الوظيفة العمومية.
23  :  :  يـــحـــتـــفظ اIـــوظـــفـــون الـــذيـن  يـــشـــغـــلــون اIــادة اIــادة 
اIـنــاصب اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 19 أعاله عـنـد تاريخ

نشر هذا األمر بصفة اIوظف.
اIــادة اIــادة 24  :   :  حتـــدد عن طـــريق الـــتـــنـــظــــيـم كـــيـــفـــيـــات
تــــوظــــيــف األعــــوان اIــــذكـــــورين فــي اIـــــواد من 19 إلى21
أعـالهr وحــــقــــوقــــهــم  وواجــــبــــاتــــهـم والــــعــــنــــاصــــر اIــــشــــكــــلـــة
لـرواتـبـهمr والـقـواعــد اIـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـرهم  وكـذا الـنـظام

التأديبي اIطبق عليهم.
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اIــادة اIــادة 44 : :  بــغض الــنــظـــر عن أحــكــام الــفــقــرة األولى
مـن اIـــادة  43 أعالهr  �ــــكــن اIــــوظــــفــــيـن اIــــنــــتــــمــــيـن إلى
أسالك أسـاتــذة الـتــعــلـيم الــعـالـي والـبــاحـثــX وكـذا أسالك
اIمــارسX الـطـبيـX اIتـخصـصـrX �ارسـة نشـاط مربح

في إطار خاص يوافق تخصصهم. 
تسـهـر السـلـطـة اIؤهـلـة عـلى ضمـان مـصـلحـة اخلـدمة

وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت احلاجة ذلك.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق

التنظيم.  
اIـــــادة اIـــــادة 45 : : �ـــــنـع عـــــلـى كـل مـــــوظـفr مـــــهــــــمـــــا كــــــانت
وضـــعــــيــــته في الــــســــلم اإلداريr أن �ــــتـــلـك داخل الــــتـــراب
rمـبــاشــرة أو بــواســطـــة شـخـص آخـر rالـوطــني أو خــارجـه
بــــأيـــة صـــفـــة مـن الـــصـــفــــاتr مـــصـــالــح من طـــبـــيــــعـــتــــهـــا أن
تـؤثـــرعــلى اسـتــقاللــيـته أو تــشـكـل عـائــقـا لــلـقــيــام �ـهــمـته
بصفة عـادية في مؤسسة تـخضـع إلى رقابة اإلدارة التي
يــنــتــمي إلــيــهــا أو لـــهــا صــلــة مع هــذه اإلدارة r و ذلك حتت
طـائلـة تعـرضه للـعـقوبـات التـأديبـية اIـنـصوص عـليـها في

هذا القانون األساسي.

اIــــادة اIــــادة 46 : : إذا كـــــان زوج  اIــــوظف �ــــارسr بــــصــــفــــة
مــــهـــنــــيـــةr نــــشـــاطـــــا خـــاصــــا مـــربــــحـــاr وجـب عـــلـى اIـــوظف
الـــتــصـــريح  بـــذلك  لإلدارة الـــتي يــنـــتــمـي إلــيـــهــا وتـــتــخــذ
الــسـلـطـة اخملـتــصـةr إذا اقـتـضت الـضــرورة ذلكr الـتـدابـيـر

الكفيلـة باحملافظة على مصلحة اخلدمة.

يـعد عـدم التـصريح خـطأ مـهنـيا يعـرض مرتـكبه إلى
الـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة اIـنـصـوص علـيـهـا فـي اIادة 163 من

هذا األمر. 
اIادةاIادة  47 : : كل مـوظف مهـما كـانت رتـبته في الـسلم

اإلداري مسؤول عن تنفيذ اIهام اIوكلة إليه.

ال يـعـفى اIـوظف من اIـسـؤولـيـة اIـنـوطـة به بـسـبب
اIسؤولية اخلاصة �رؤوسيه. 

اIــــادةاIــــادة  48 :  : يــــجب عـــــلى اIــــوظف االلــــتــــزام بــــالــــســــر
اIـــهـــني. و �ـــنع عـــلـــيه أن  يـــكـــشف مـــحــتـــوى أيـــة وثـــيـــقــة
بـــــحـــــوزتـه أو أي حـــــدث أو خـــــبـــــر عـــــلم بـه أو اطـــــلع عـــــلـــــيه
�ــنــاسـبــة �ـارســة مـهـــامه r مــا عـدا مــا تـقــتـضــيه ضـرورة
اIـصلـحـة. وال يـتحـرر اIـوظف من واجب الـسـر اIـهني إال

بترخيص مكتوب من السلطة السلمية اIؤهلة.

اIــــادة اIــــادة  49 : : عـــلـى اIــــوظف أن يــــســـهــــر عــــلى حــــمــــايـــة
الوثائق اإلدارية وعلى أمنها. 

�ـــــنع  كـل إخـــــفـــــاء أو حتـــــويـل أو إتالف اIـــــلـــــفـــــات أو
اIـسـتنـدات أو الـوثـائق اإلداريـة و يـتعـرض مـرتـكـبـها إلى

عقوبات تأديبية دون اIساس باIتابعات اجلزائية.

اIــادةاIــادة  32  : : لـــلـــمـــوظـف احلقr بـــعـــد أداء اخلـــدمـــةr في
راتب.

اIـادة اIـادة 33  : : لـلـمـوظف احلـق في احلـمـايـة االجــتـمـاعـيـة
والتقاعد في إطار التشريع اIعمول به.

اIــــــادة اIــــــادة 34 : :  يـــــــســــــتـــــــفــــــــيــــــد اIـــــــوظـف من اخلـــــــدمــــــات
االجتماعـية في إطـارالتشـريع  اIعمول به.

اIـادة اIـادة 35  : : �ــارس اIــوظف احلق الــنــقـابـي في إطـار
التشريع اIعمول به.

اIــادةاIــادة 36 : : �ـــارس اIـــوظف حـق اإلضـــراب في إطـــار
التشريع و التنظيم اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة  37  : : لــلــمــوظـف احلق في �ــارســة مــهــامه في
ظــــروف عـــمل تـــضـــمـن له الـــكـــرامـــة والــــصـــحـــة والـــسالمـــة

البدنية  واIعنوية .

Xــادة 38  : : لـــلـــمــوظف احلـق في الـــتــكـــوين وحتـــســIــادةاIا
اIستوى والترقية في الرتبة خالل حياته اIهنية.

اIــادةاIــادة  39 : : لــلـــمــوظف احلـق في الــعـــطل  اIـــنــصــوص
عليها  في هذا األمر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
واجبات واجبات اIوظفاIوظف

اIــــادة اIــــادة  40 :  : يـــــجب عـــــلى اIـــــوظـفr في إطـــــار تـــــأديــــة
مـهـامهr احــتـرام سـلــطـة الـدولـة و فــــرض احـتـرامــهـا وفــقـا

للقوانX والتنظيمات اIعمول بها.
اIادةاIادة  41 :  : يجب علـى اIوظف أن �ارس مهامه بكل

أمانـة وبدون حتيز.
اIـــــادة اIـــــادة  42 :   :  يــــــجـب عـــــلـى اIــــــوظف جتــــــنـب كل فــــــعل

يتنافى مع طبيعة مهامه و لو كان ذلك خارج اخلدمة.
كـمــا يــجب عــلــيه أن يــتــسم في كل األحــوال بــســلـوك

الئق ومحترم.
اIـادة اIـادة  43  :   : يـخـصص اIــوظـفـون كل نـشــاطـهم اIـهـني
لـــلـــمـــهـــام الـــتــي أســـنـــــدت إلـــيـــهــم. وال �ـــكـــنـــهــم �ـــارســـة

نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غيـر أنه يرخص للـموظفـX �مارسـة مهام الـتكوين
أو الـتعلـيم أو البحث كـنشاط ثـانوي ضمن شروط ووفق

كيفيات حتدد عن طريق التنظيم. 
كمـا �كـنهم أيـضـا إنتـاج األعمـال العـلمـية أو األدبـية

أو الفنية.       
وفي هــــذه احلــــالـــةr ال �ــــكن اIــــوظف ذكــــر صـــفــــته أو
رتـــبـــته اإلداريـــة �ـــنـــاســـبـــة نـــشـــر هـــذه األعـــمـــالr إال بـــعــد

.Xموافقة السلطة التي لها صالحيات التعي
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اIـــــادةاIـــــادة  57 : : حتـــــدد صـالحــــــيــــــات الـــــهــــــيـــــكـل اIـــــركـــــزي
لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومــيـــة و تـــنـــظـــيـــمه وســـيـــره عن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اجمللس اجمللس األعلى للوظيفة العموميةاألعلى للوظيفة العمومية

اIـادةاIـادة  58 : : تــنــشــأ هــيــئــة لــلـــتــشــاور تــســمى "اجملــلس
األعلى للوظيفة العمومية". 

اIادةاIادة  59 : : يكـلف اجمللس األعـلى للـوظيـفة الـعمـومية
�ا يأتي :

- ضبط احملـاور الكـبرى لسـياسة احلـكومـة في مجال
rالوظيفة العمومية

Xوحتـــــســــ XـــــوظـــــفــــIحتــــديـــــد ســـــيــــاســـــة تــــكـــــوين ا -
rمستواهم

- دراسة وضـعية الـتشغـيـل في الوظيـفـة العـمومية
rالكمي والنوعي XستويIعلى ا

- الــســهــر عـلـى احـتــرام قــواعــد أخالقــيـات الــوظــيــفـة
rالعمومية

- اقـتـراح كل تــدبـيـرمن شــأنه تـرقـيـة ثــقـافـة اIـرفق
العام.

كمـا يـستـشارr زيـادة على ذلكr في كل مـشروع نص
تشريعي ذي عالقة  بقطاع الوظيفة العمومية.

اIـــــادة اIـــــادة  60 : : يـــــتـــــشـــــكل اجملــــــلس األعـــــلـى لـــــلـــــوظـــــيـــــفـــــة
العمومية  من �ثلX عن :

rركزية في الدولةIاإلدارات ا -
rؤسسات العموميةIا -
rاجلماعات  اإلقليمية -

- اIـــنـــظــمـــات الـــنـــقــابـــيـــة لــلـــعــــمــال األجــــراء األكـــثــر
تمثيال على الـصعيد الوطنيr في مفـهـوم أحكام القانـون
رقم 90- 14 اIــــؤرخ في 2  يـــونـــيــــو ســـنـــة 1990 واIـــذكـــور

أعاله.
كـمــا يـضم شـخــصـيـات يــتم اخـتـيــارهـا لـكــفـاءتـهـا في

ميدان الوظيفة العمومية.
حتـدد تــشـكــيـلــة اجملـلس األعــلى لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيـة

وتنظيمه  وسيره عن طريق التنظيم.

اIـادة اIـادة  61 :  : يرفـع اجمللس األعـلى لـلـوظيـفـة الـعمـومـية
لرئـيس اجلـمـهوريـة تـقريـرا سـنـويا عن وضـعـيـة الوظـيـفة

العمومية.

اIــــادة اIــــادة 50 : : يــــتــــعــــX عــــلى اIــــوظف أن يــــحــــافظ عــــلى
�تلكات اإلدارة  في إطار  �ارسة مهامه.

اIـادةاIـادة  51 : : يــجـب عـلـى اIــوظفr أال يــســتــعـمـلr بــأيـة
حـــــــالr ألغــــــراض شــــــخــــــصـــــــيــــــة أو ألغــــــراض  خـــــــارجـــــــة عن

اIصلحـةr احملالت و التجهيزات ووسائل  اإلدارة.

اIــــادةاIــــادة  52 : : يــــجـب عـــــلى  اIـــــوظف الـــــتـــــعــــامـل بــــأدب
واحترام  في عالقاته مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه.

اIــــــادة اIــــــادة  53 : : يـــــــجب عـــــــلــى اIـــــــوظـف الـــــــتـــــــعـــــــامـل مع
مستعملي اIرفق العام  بلياقة و دون �اطلة.

اIادةاIادة 54 : : �نـع عـلى اIـوظف حتت طائـلـة اIتـابـعات
اجلـزائـيـةr طـــلب أو اشـتــراط أو اسـتـالمr هـدايـا أو هـبـات
أو أية امـتـيـازات من أي نـوع كانتr بـطـريـقة مـبـاشرة أو
بـــواســــطـــة شـــخـص آخـــرr مـــقــــابل تــــأديـــة خـــدمــــة في إطـــار

مهامه.

الباب الثالثالباب الثالث
الهيكل الهيكل اIركزي وهيئات الوظيفة العموميةاIركزي وهيئات الوظيفة العمومية

اIــادةاIــادة 55 : : الـــهـــيـــكـل اIـــركـــزي و هـــيـــئـــات الـــوظـــيـــفـــة
العمومية هي : 

rركزي للوظيفة العموميةIالهيكل ا -
rاجمللس األعلى للوظيفة العمومية -

- هيئات اIشاركة والطعن.

الفصل األول الفصل األول 
الهيكل الهيكل اIركزي للوظيفة العموميةاIركزي للوظيفة العمومية

اIادةاIادة 56 : : الـهيكل اIركـزي للوظـيفة العـمومية إدارة
دائمة للدولـةr تكلف على وجه اخلصوص �ا يأتي :

- اقـتـراح عــنـاصـــر الـسـيــاسـة احلـكــومـيـــة في مـجـال
rالوظيفـة العموميـة و التدابير الالزمة لتنفيذها

- الـــســـهـــرr  بـــاالتـــصـــال مع اإلدارات اIـــعـــنـــيـــةr عـــلى
تــطــبــيق الــقــانــون األســاسي الــعــام لــلـوظــيــفــة الــعــمــومــيـة

rتخذة لتطبيقهIوضمان مطابقة النصوص ا
- ضـمان مـراقبـة قانـونيـة األعمـال اإلدارية اIـتّصـلة

rXهني للموظفIسار اIبتسيير ا
- تــقـيـيم تـسـيــيـر اIـوارد الـبـشــريــة في اIـؤسـســات

 rوضمان ضبط التعدادات rواإلدارات العمومية
Xوحتــــســـ XــــوظــــفــــIتــــنــــفــــيــــذ ســــيـــاســــة تــــكــــويـن ا -

rمستواهم
- تـمـثيل مـصـالح الـدولـة بـصـفـتـها مـسـتـخـدمـةr عـند

االقتضاءr أمام اجلهات القضائية.
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rXأقل من نـــصف الــنـــاخــبــ XـــصــوتـــIإذا كـــان عــدد ا
يجرى دور ثان لالنتخابات. 

و في هـــــذه احلـــــالـــــةr �ـــــكـن أن يـــــتـــــرشح كـل مـــــوظف
يستوفي شروط الترشح. و يصحّ حينئذ اإلنتخاب مهما

.XصوتIيكن عدد ا

اIــادة اIــادة 69 : : عــنــدمــا ال تــوجــد مــنـــظــمــات نــقــابــيــة ذات
XوظفIكن كل ا� rتمثيل لدى مـؤسسة أو إدارة عمومية
الـــــذيـن  تـــــتـــــوفـــــر فـــــيـــــهم شـــــروط الـــــتـــــرشـح أن يـــــقـــــدمــــوا

ترشيحهم النتخاب اللجان اإلدارية اIتساوية األعضاء.

اIـادةاIـادة  70 :  : تــسـتــشـار الــلــجـان الــتـقــنـيــة في اIــسـائل
اIـتعـلـقة بـالـظروف الـعامـة  لـلعـمل وكـذا  النـظـافة واألمن

داخل اIؤسسات واإلدارات العمومية اIعنية.

اIـادةاIـادة  71 : : تـنـشــأ الـلـجـان الـتـقـنـيـة لـدى اIـؤســسـات
واإلدارات الــعـــمــومـــيــة وتـــتــشـــكل مـن عـــــدد مــتـــســــاو من

 .Xللموظف XنتخبIا XمثلIثلــي اإلدارة وا�
و ترأسها السـلطة اIوضوعة عـلى مستواها أو �ثل
 عنـهـا يـخـتـار من بـX األعـضاء اIـعـيـنـX بـعـنوان اإلدارة.
ويـنـتخب �ـثـلو اIـوظـفX في الـلـجان اإلداريـة اIـتسـاوية

األعضاءr من بينهمr �ثليهم في اللجان التقنية. 

اIادةاIادة  72 :  : يعـX �ـثـلـو اإلدارة لدى الـلجـان اإلدارية
اIـتـسـاويـة األعـضـاء و جلـان الـطـعن والـلـجـان الـتقـنـيـة من

.Xالهيئة التي لها سلطة التعي

اIادةاIادة  73 : : حتـدد اخـتـصاصـات اللـجـان اIـذكـورة في
اIادة  62 أعاله  وتـشكيـلهـا و تنـظيـمها وسـيرهـا ونظـامها
الـداخـلي النـمـوذجي وكـذا كيـفـيات سـيـر االنتـخـاباتr عن

طريق التنظيم.
الباب  الرابعالباب  الرابع

تنظيم تنظيم اIسار اIهنياIسار اIهني

الفصل الفصل األولاألول
التوظيـفالتوظيـف

اIادةاIادة  74 : : يخضع  الـتوظيف إلى مبدأ اIساواة في
االلتحاق بالوظائف العمومية.

اIــادة اIــادة 75 : : ال �ـــكن  أن يـــوظف أيّـــاً كــان في وظـــيـــفــة
عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط اآلتية :

rأن يكون جزائري اجلنسية -
rدنيةIأن يكون متمتعا بحقوقه ا -

- أن ال حتـمـل شـهـادة سـوابــقه الـقـضـائــيـة مالحـظـات
rراد  االلتحاق بهاIتتنافى و�ارسة الوظيفة ا

الفصل الثالثالفصل الثالث
هيئــات هيئــات اIشاركــة والطعن  اIشاركــة والطعن  

اIـادةاIـادة  62  : : تــنــشــأ في إطــار مـشــاركــة اIــوظــفـX في
تسيير حياتهم اIهنية :

rجلان إدارية متساوية األعضاء -
rجلان طعن -

- جلان تقنية.

اIــــادةاIــــادة  63 :  : تــــنـــــشــــأ الــــلـــــجــــان اإلداريــــة اIـــــتــــســــاويــــة
األعـضـاءr حـسب احلـالـة r لـكل رتـبـة أو مـجـمـوعـة رتبr أو
ســلك أو مـجــمـوعــة أسالك تــتـســاوى مـســتـويــات تـأهــيـلــهـا

لدى اIؤسسات و اإلدارات العمومية .
تـتضمن هـذه اللجانr بـالتسـاويr �ثلX عن اإلدارة

.XوظفIعن ا Xمنتخب Xو�ثل
وتـرأسـها الـسـلطـة اIـوضـوعة عـلى مـستـواهـا أو�ثل

عنهاr يختار من بX األعضاء اIعينX بعنوان اإلدارة.

اIــادةاIــادة  64 :  : تـــســتـــشــار الــلـــجــان اإلداريـــة اIــتـــســاويــة
األعضـاء  في اIـسائل الـفـردية الـتي تـخص احليـاة اIـهنـية

.Xللموظف
وجتـتمعr زيـادة عـلى ذلكr كلـجـنة تـرسـيم وكمـجلس

تأديبي.
اIـادةاIـادة  65 : : تـنشـأ جلـنة طـعن لــدى كل وزير وكل وال
وكذا لــدى كل مسؤول مـؤهل بالـنسبـة لبعض اIـؤسسات

أو اإلدارات العمومية. 
تــتـــكـــون هــذه الـــلـــجــان مـــنــاصـــفـــة من �ـــثــلي اإلدارة

.XنتخبIا XوظفIو�ثلي ا
وترأسهـا السـلطـة اIوضوعـة على مـستـواها أو �ثل
عــنــهــا يــخــتــــار مـن بــيــن األعــضــــاء اIــعــيــنــيــن بــعــنـــوان
اإلدارة. و يـنــتـخـب �ـثــلـو اIـوظــفـX فـي الـلــجـان اإلداريـة

اIتساوية األعضاءr من بينهمr �ثليهم في جلان الطعن.

اIــادةاIــادة  66 : : يـــجب أن تـــنـــصب جلـــان الـــطـــعن في أجل
شــــهــــرين ( 2) بــــعـــد انــــتــــخــــاب أعــــضـــاء الــــلــــجــــان اإلداريـــة

اIتساوية األعضاء .

اIــادةاIــادة 67 :  : تـــخــطـــر جلــان الـــطــعـن من اIـــوظف فــيـــمــا
يـــخص الـــعــقـــوبــات الـــتــأديـــبــيـــة  من الــدرجـــتــX الـــثــالـــثــة

والرابعة r اIنصوص عليها في اIادة 163 من هذا األمر.

اIــادةاIــادة  68 :  : يــقــدم اIـــرشــحــون إلى عــهـــدة انــتــخــابــيــة
قصـد تمثـيل اIوظفـX في اللجـان اIتسـاوية األعضاء من

طرف اIنظمات النقابية األكثر تمثيال.
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اIادةاIادة  84 : : يـجب على اIتـربصr حسب طـبيعـة اIهام
اIـنوطـة بـرتـبتهr قـضـاء فـترة تـربص مـدتـها سـنـةr و�كن
بـالـنـسبـة لـبـعض األسالك أن تـتـضـمن تـكـويـنـا حتـضـيـريا

لشغل وظيفته.
اIــادةاIــادة  85 : : بـــعــد انـــتـــهـــاء مــدة الـــتـــربص اIـــنـــصــوص

عليها في اIادة 84 أعاله يتم :
rتربص في رتبتهIإما ترسيم  ا -

- وإمـا إخـضـاع اIـتـربص  لـفـتـرة تـربص آخـرلـنـفس
rرة واحدة فقطI دة وIا

- وإمــــا تـــســــريح اIــــتـــربـص دون إشـــعــــار مــــســـبق أو
تعويض.

اIـادةاIـادة  86 :  : يـتـم اقـتــراح  تـرسـيـم  اIـتــربص من قـبل
السـلطـة السـلمـية اIـؤهلـة.  ويتـوقف ذلك على الـتسـجيل
في قـائمة تأهيـل تقدم للجـنة اإلدارية اIتـساوية األعضاء

اخملتصة.
اIــادة اIــادة  87 : يــــخـــضـع اIـــتـــربـص  إلى نـــفـس واجـــبـــات
اIوظـفـX ويتـمتع بـنـفس حقـوقهمr مـع مراعـاة أحكـام هذا

القانون األساسي. 
اIـادةاIـادة 88 :  : ال �ـكن نـقـل اIـتـربص أو وضــعه في حـالـة

االنتداب أو االستيداع.
اIــادة اIــادة  89 : : ال �ــكـن أن يــنــتـــخب اIــتــربـص في جلــنــة
rإداريـة مـتسـاويـة األعـضاء أو جلـنـة  طعن أو جلـنـة  تقـنـية
XـوظــفـIــشـاركــة في انــتـخــاب �ـثــلي  اIغـيــر أنه �ــكـنه ا

اIنتمX للرتبة  أو السلك الذي  يسعى للترسيم  فيه.

اIــادةاIــادة 90 : : فــــتـــرة الـــتـــربـص فـــتـــرة خـــدمــــة فـــعـــلـــيـــة .
وتـؤخـذ فــي احلسبــان عـنــد احتســـاب األقدمية لـلترقية

في الرتبة وفي الدرجات و للتقاعد.

اIــادةاIــادة 91 : : تـــخـــضع اIـــســـائل اIـــتـــعــلـــقـــة بـــالــوضـــعـــيــة
اإلداريـــة لـــلـــمـــتــــربص إلى الـــلــــجـــنـــة اإلداريـــة اIـــتـــســـاويـــة

األعضاء اخملتصة .
اIادةاIادة  92 : : حتدد كيفـيات تطبيق أحـكام  هذا الفصل

 عن طريق التنظيم.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التسيير التسيير اإلداري للمسار اIهني للموظف اإلداري للمسار اIهني للموظف 
اIــادة اIــادة 93 : : يــتــعــX عـــلى اإلدارة  تــكــوين مــلف إداري

لكل موظف.
يجـب أن يتـضـمن اIـلف مـجـمـوع الـوثـائق اIـتـعـلـقـة
بالشهـادات واIؤهالت واحلالة اIدنية والوضعية اإلدارية
لــــلـــــمــــوظـف. وتــــســـــجل هـــــذه الــــوثـــــائق وتـــــرقم وتـــــصــــنف

باستمرار.

- أن يــــكـــون فـي وضـــعــــيــــة قـــانــــونــــيـــة جتــــاه اخلــــدمـــة
rالوطنية

- أن تــتــوفـــر فــيه شــروط الــسن والـــقــدرة الــبــدنــيــة
والـذهـنـيـة وكذا اIـؤهالت اIـطـلـوبـة  لاللـتحـاق بـالـوظـيـفة

اIراد االلتحاق بها.

اIــادةاIــادة  76 :  :  �ـــكن اإلدارةr عـــنـــد االقـــتــضـــاءr تـــنـــظــيم
.XوظفIالفحص الطبي للتوظيف في بعض أسالك ا

77  :   :  �ـــكـن أن تـــوضح الـــقـــوانــX األســـاســـيـــة اIــادة اIــادة 
اخلــــاصــــةr عــــنــــد احلــــاجـــــةr ونــــظــــرا خلـــــصــــوصــــيــــات بــــعض
األسالكr شـروط التوظـيف اIنصـوص عليـها في اIادة 75

أعاله.
كما �كـنها أن حتدد األسالك التي يتوقف االلتحاق

بها على إجراء حتقيق إداري مسبق. 

اIــادةاIــادة 78 :  : حتــدد الــسن الـــدنــيــا لـاللــتــحــاق بـــوظــيــفــة
عمومية بثماني عشرة ( 18) سنة كاملة.  

اIـادةاIـادة 79 : : يـتــوقف االلــتــحـاق بــالــرتـبــة عــلى إثــبـات
التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.

اIـادةاIـادة  80 :  : يــتم االلــتــحـــاق بـالــوظــائـف الــعـمــومــيــة
عـن طريق : 

rسابقة على أساس االختباراتIا -
- اIسابـقة  عـلى أساس الـشهادات بـالنـسبـة  لبعض

rXوظفIأسالك ا
rهنيIالفحص ا -

- الــتــوظــيـف اIــبــاشــر مـن بــX اIــتــرشـــحــX الــذين
Xتـابـعـوا تـكـويـنا مـتـخـصـصـا منـصـوصـا عـلـيه في الـقـوان

األساسيةr لدى مؤسسات التكوين اIؤهلة.

اIادةاIادة  81 : : يعلن جناح  اIترشحX  في مسابقة على
أساس اإلخـتـبـارات أو مسـابـقـة علـى أساس الـشـهادات أو
اخـتبـار مـهني مـن طرف جلـنـة تضع قـائـمة تـرتـيبـيـة على

أساس االستحقاق.

اIــــادةاIــــادة   82 : : حتـــدد كــــيــــفــــيــــات تـــنــــظــــيم اIــــســــابــــقـــات
اIـنصـوص علـيهـا في اIادة  80 أعاله و إجرائـهـا عن طريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التربصالتربص

اIـادةاIـادة  83 : : يـعــX كل مـتــرشح  ©ّ تـوظــيـفه فـي رتـبـة
للوظيفة العمومية بصفة متربص. 

غـير أنه �ـكن أن تـنص الـقـوانـX األساسـيـة اخلـاصة
و نـظـرا لــلـمـؤهالت الــعـالـيــة اIـطـلـوبــة  لاللـتـحــاق بـبـعض

الرتب على الترسيم اIباشر  في الرتبة.
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rــؤسـســات واإلدارات الـعـمــومـيـةIـادة 100 :  : حتـدد اIـادةاIا
بـــعـــد اســـتـــشـــارة الـــلــجــــان اإلداريـــة اIـــتـــســـاويـــة األعـــضــاء
ومـوافـقــة الـهــيـكل اIـركــزي لـلــوظـيـفــة الـعـمــومـيــةr مـنـاهج

التقييم التي تتالءم وطبيعة نشاطات اIصالح اIعنية.

اIادةاIادة 101 : : تـعود  سـلطة الـتقـييم والـتقـدير لـلسـلطة
السلمية اIؤهلة.

يـتم التقيـيم بصفة دوريـة. وينتج عنه تـقييم منقط
مرفق �الحظة عامة.

اIــــادة اIــــادة  102 :  : تــــبـــلّـغ  نـــقــــطـــة الــــتـــقـــيــــيم إلـى اIـــوظف
اIــعـني الـذي �ــكـنه أن يـقــدم بـشـأنــهـا تـظــلـمـا إلى الــلـجـنـة
اإلدارية اIتـساويـة األعضاء اخملـتصـة التي �كـنهـا اقتراح

مراجعتها.
حتفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف اIوظـف.

اIادة اIادة 103 : : حتدد كيفـيات تطبيق أحـكام هذا الفصل
عن طريق التنظيم.

الفصل  اخلامسالفصل  اخلامس
التكوينالتكوين

اIـــــادة اIـــــادة  104 :  : يــــتــــعـــــX عــــلى اإلدارة تـــــنــــظــــيم دورات
الـتـكـوين و حتــسـX اIـسـتــوى بـصـفـة دائـمــةr قـصـد ضـمـان
حتسـX تـأهـيل اIـوظف و تـرقيـته اIـهـنـيةr وتـأهـيـله Iـهام

جديدة. 

اIــــادةاIــــادة  105 :  : حتــــدد شــــروط االلــــتــــحـــــاق بــــالــــتــــكــــوين
وحتـسـX اIـسـتـوى  وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه ومـدته وواجـبـات
اIوظف وحقوقه  اIترتبة على ذلكr عن طريق التنظيم.

الفصل السادسالفصل السادس
الترقية الترقية في الدرجات  و الترقية في الرتبفي الدرجات  و الترقية في الرتب

اIــــادةاIــــادة  106 : : تـــتــــمــــثل الــــتــــرقــــيـــة فـي الـــدرجــــات في
االنـــتــقــال من درجــة إلـى الــدرجــة األعــلـى مـــبــاشـــرة وتــتم
بـصـفـة مـسـتـمـرة حـسب الــوتـائـر والـكـيـفـيـات الـتي تُـحـدد

عن طريق التنظيم.

اIـادة اIـادة  107 :  : تــتــمــثل الــتــرقــيــة في الــرتب في تــقــدم
اIـوظف في مسـاره اIـهني وذلك باالنتقال من رتبة إلى
الـرتـبـة األعـلى مـبـاشـرة  في   نـفس الـسلـك أو في الـسلك

األعلى مباشرةr حسب الكيفيات اآلتية :
- عـــلـى أســـاس الـــشـــهــــادة من بـــX اIـــوظــــفـــX الـــذين
حتـصلـوا خالل مـسـارهم اIهـني عـلى الشـهـادات واIؤهالت

rطلوبةIا
rبعد تكوين متخصص -

يتـم استغـالل اIلف اإلداري لـتسيير احلياة اIهنيـة
للموظف فقط.

يــجـب أالّ يــتــضـــمن اIــلف اإلداري أي مـالحــظــة حــول
اآلراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني.

اIــــادةاIــــادة  94 : : �ـــــنح اIــــوظـف بــــطــــاقــــة مـــــهــــنــــيــــة حتــــدد
خصائصها و شروط استعمالها عن طريق التنظيم.

اIــادة اIــادة  95 : : تــعــود صـالحــيــات تـــعــيــX اIـــوظــفــX إلى
الـسلطـة اخملولـة �قتـضى القـوانX والتـنظـيمات اIـعمول

بها.

اIـادةاIـادة 96 : : يــبـلــغ اIـوظـف بـكـل الــقــرارات اIــتـعــلـــقـة
بــوضـعــيـته اإلداريــة وتـنــشـر كل الــقـرارات اإلداريــة الـتي
تتضمن تعيـX وترسيم وترقية اIوظـفX وإنهاء مهامهم
في نــــشـــرة رســـمـــيـــة لـــلـــمــــؤســـســـة أو اإلدارة الـــعـــمـــومـــيـــة

اIعنية.
يحــدد محـتـوى هـذه الـنشـرة الرسـميـة وخصـائصـها

عن طريق التنظيم.
الفصل الفصل الرابع الرابع 
تقييم تقييم اIوظفاIوظف

اIـــــادةاIـــــادة  97 :  : يـــــخـــــضـع كل مـــــوظــفr أثـــــنـــــاء مـــــســـــاره
اIـهــنيr  إلى تـقــيـيم مــسـتــمــر و دوري يــهـدف إلى تــقـديـر

مؤهالته اIهنية وفقا Iناهج مالئمة.

اIادةاIادة  98 :  : يهدف تقييم اIوظف إلى :
rالترقية في الدرجات -

rالترقية في الرتبة -
Xــرد وديــة وحتــســIمــنح امــتــيــازات مــرتـــبــطــة بــا -

rاألداء
- منح األوسمة التشريفية واIكافآت.

اIــادةاIــادة  99 : : يـــرتــكـــز تـــقـــيـــيم اIـــوظف عـــلى مـــعـــايـــيــر
موضـوعيـة  تهدف على وجه اخلصوص إلى تقدير:

- احـتـرام الـواجـبات الـعـامـة والـواجـبـات اIـنـصوص
rاألساسية  Xعليها في القوان

rهنيةIالكفاءة ا -
rردوديةIالفعالية و ا -

- كيفية اخلدمة.
�ـــكـن أن تــنـص الـــقــوانـــX األســـاســـيـــة اخلـــاصــة عـــلى

معايير أخرىr نظرا خلصوصيات بعض األسالك.
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الباب اخلامس الباب اخلامس 
التصنيف التصنيف - الراتب- الراتب

اIادة اIادة  114 :  :  تنقسم اجملـموعات اIنصـوص عليها في
اIـــــادة 8 من هـــــذا األمـــــر إلـى أصـــــنـــــاف تـــــوافق مـــــخـــــتـــــلف

.XوظفIمستويات تأهيل ا
يــضـم كـل صــنف درجــات  تــوافق تــقــدم اIــوظف في

رتبته.
يــخــصص لــكـل درجــة رقم اســتــداللي يــوافق اخلــبــرة

اIهنية احملصل عليها من اIوظف .

اIــادةاIــادة  115 : : تـــشــكـل األصـــنــاف والـــدرجـــات واألرقــام
االستداللية اIقابلة لها الشبكة االستداللية للرواتب.

يـــحـــدد عـــدد األصــــنـــافr واحلـــد األدنى واألقـــصى لـــكل
صنف وعـدد الدرجـات وكذا قـواعد التـرقيـة في الدرجات

عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة  116 : : �كن أن تـصنف بعض رتب اجملموعة "أ"
اIنـصـوص عـلـيـهـا في اIادة 8 من هـذا األمـر الـتي يـتـطلب
االلـــتـــحـــاق بــهـــا مـــســـتــوى تـــأهـــيل عـــالr في أقـــســـام خــارج
الــصـــنف تــتـــضــمن درجـــات وأرقــام اســـتــداللـــيــة كـــمــا هــو

منصوص عليها في اIادتX 114 و115 أعاله.

اIـادةاIـادة  117 : : إذا لم يـنـص قـانــون أسـاسي خــاص عـلى
إمـــكـــانـــيـــة تـــرقـــيــــة مـــوظف يـــنـــتـــمـي إلى ســـلك ذي رتـــبـــة
وحــيـدةr تــمـنح نــقـاط اســتـداللــيـة إضــافـيــة وفق  كـيــفـيـات

حتدد عن طريق التنظيم.

اIــــادةاIــــادة  118 : : حتــــدد الــــقــــوانـــــX األســــاســــيــــة اخلــــاصــــة
تصنيف كل رتبة.

اIــادةاIــادة  119 : : يـــتـــكـــون الــراتـب اIـــنــصـــوص عـــلـــيه في
اIادة  32 من هذا األمر من : 

rالراتب الرئيسي -
- العالوات والتعويضات.

يـــســتــفـــيــد اIــوظـفr زيــادة عــلى ذلـكr من اIــنح ذات
الــطـــــابع الـــعـــــائـــلي اIـــنـــــصـــوص عــلـــــيـــهـــا في الـــتـــنــظـــيم

اIعمول به.

rمــهــمــا تــكن رتــبــته rــوظفIـادة  120 : : يــتــقــاضى اIـادةاIا
راتـــبه من اIــؤســـســة أو اإلدارة الــعــمــومـــيــة الــتي �ــارس

مهامه فيها فعليا.

اIــــــــادةاIــــــــادة  121  : : يـــــــــوافـق الـــــــــراتـب األســـــــــاسـي الـــــــــرقم
االســــتـــــداللي األدنى لـــــلــــصــــنف. و�ـــــثل  الــــراتـب اIــــقــــابل

للواجبات القانونية األساسية للموظف.

 rعن طريق امتحان مهني أو فحص مهني -
- عــلـى ســبــيل االخـــتــيــار عن طـــريق الــتــســـجــيل في
rتسـاوية األعضاءIبعد أخـذ رأي اللجنـة ا rقائـمة التأهـيل

من بX اIوظفX الذين يثبتون األقدمية اIطلوبة.
ال يـــــســـــتــــفـــــيـــــد اIـــــوظـف من الـــــتـــــرقـــــيـــــة عن طـــــريق

.Xمتتاليت Xالتسجيل في قائمة التأهيل مرت
حتـدد الـقـوانـX األسـاسـيـة اخلـاصـة كـيـفـيـات تـطـبـيق

أحكام هذه اIادة.

اIـادة اIـادة 108 :  :  يـعـفى اIـوظـف الـذي تـمت تـرقـيته في
إطار أحكام اIادة 107 أعالهr من التربص.

اIـادة اIـادة  109 :  :  تــتـوقـف كل تـرقــيــة من فــوج إلى فـوج
أعــلى مــبـاشــرة  كــمــا هـو مــنــصــوص عــلـيـه في اIـادة 8 من
هــذا األمـرr عـلى مــتـابــعـة تـكــوين  مـسـبـق مـنـصــوص عـلـيه
في الـقوانـX األسـاسيـة اخلـاصة أو احلـصـول على الـشـهادة

اIطلوبة. 

اIـادة اIـادة 110  : : حتــدد الـنــسب اخملــصــصــة خملــتــلف أـاط
التـرقيــة اIنـصوص عـليـها في اIادة 107 أعالهr عن طريق

القوانX األساسية اخلاصة.

اIادةاIادة 111 : : يتم تسيـير اIسار اIهنـي للموظفX في
إطـار سياسـة تسـيير تـقديـرية للـموارد الـبشريـة  تكرس
من خالل اخملـطـطـات الـسـنـويـة لـتـسـيـيـر اIـوارد الـبـشـرية
واخملــطــطــات الــســنــويــة أو اIــتــعــددة الــســنــوات لــلــتــكــوين

وحتسX اIستوى.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الفصل السابعالفصل السابع

األوسمة األوسمة الشرفية واIكافآت الشرفية واIكافآت 
اIــــادةاIــــادة   112 :  : �ــــكن أن  يـــــســــلم اIـــــوظــــفــــون أوســــمــــة
شـــرفــيــة ومـــكــافـــآت في شــكل مـــيــدالـــيــات  اســتـــحــقــاق أو

شجاعة  و شهادات وزارية.
حتــــدد طــــبــــيــــعــــة األوســـمـــــة الــــشــــرفــــيــــة واIــــكــــافــــآت

وخصائصـها و كيفيات منحها عن طريق التنظيم .

اIــادةاIــادة  113 : : �ــكن اIـــوظف الـــذي قــام أثـــنــاء تـــأديــته
مــهــامه بـــعــمل شـــجــاع مــثــبـت قــانــونــا أو قـــام �ــجــهــودات
اســـتـــثـــنـــائــــيـــة ســـاهـــمت فـي حتـــســـX  أداء اIـــصـــلـــحـــةr أن
يــــســــتــــفـــيــــد مـن أوســــمـــة  شــــرفــــيــــة و/أو مــــكــــافــــآتr بــــعـــد
اســتــشـارة جلــنــة  خــاصـة  تــنــشـأ  لــدى الــســلـطــة الــوزاريـة

اخملتصة. 
يــحـدد تـشـكــيل هـذه الـلــجـنـة وســيـرهـا و صالحــيـاتـهـا

اخلاصة عن طريق التنظيم .
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rــــادة  129 : : ويــــــعـــــدّ في وضـــــعـــــيـــــة اخلــــدمـــــة أيـــــضــــاIــــادةاIا
اIوظف :

rوجود في عطلة سنويةIا -
rوجود في عطلة مرضية أو حادث مهنيIا -

rوجودة في عطلة أمومةIوظفة اIا -
- اIـسـتــفـيـد من رخـصـة غــيـاب كـمـا هي مـحـددة  في

 rواد من 208  إلى 212  و215 من هذا األمرIا
- الذي © اسـتـدعاؤه Iـتـابعـة فـترة حتـسـX اIسـتوى

r أو الصيانة في إطاراالحتياط
rالذي استدعي في إطار االحتياط -

- الذي ©ّ قبوله Iتابعة فترة حتسX اIستوى.

اIـادةاIـادة  130 :  : �ـكـن وضع اIـوظــفــX الـتــابـعــX لــبـعض
الــرتب في حــالــة الـقــيــام بـاخلــدمــة لـدى مــؤســسـة أو إدارة
عـمومـيـة أخرى غـيـر التـي ينـتـمون إلـيـها ضـمن الـشروط

والكيفيات  احملددة في القوانX األساسية اخلاصة.

اIـــــادة اIـــــادة  131 : :  �ــــكـن وضع اIــــوظــــفـــــX حتت تــــصــــرف
جــمـعــيــات وطـنــيـة مــعــتـرف لــهــا بـطــابع الــصـالح الــعـام أو
اIـنــفـعـة الـعـمـومــيـة Iـدة سـنـتـX (2) قــابـلـة لـلــتـجـديـد مـرة

واحدة. 
يــجب أن يــتــمــتـع اIــوظــفــون الــذين يــوضــعــون حتت
الــــتــــــصــــرف �ــــــؤهالت ذات عــالقـــة �ــــوضــــوع اجلــــمــــعــــيـــة

اIعنية.
�ــــارس هــــؤالء اIـــــوظــــفـــــون مــــهــــامـــــهم حتت ســـــلــــطــــة
مـسـؤول اجلـمـعـيـة الـتي وضـعـوا حتت تـصـرفـهـا و يـسـتـمر

دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم األصلية.

اIـادة اIـادة  132 : : حتـدد شـروط وكـيــفـيـات تـطــبـيق أحـكـام
هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
وضعية وضعية االنتداباالنتداب

133 :  :  االنـتداب هـو حـالة اIـوظف الـذي يوضع اIادة اIادة 
خــارج ســلــكه األصــلي و/ أو إدارته األصــلـيــة مع  مــواصــلـة
اسـتفـادته  في هـذا الـسـلك  من حـقـوقه في األقـدمـية وفي
الــتــرقـيــة في الــدرجـات   وفـي الـتــقــاعـد  في اIــؤســسـة أو

اإلدارة العمومية التي ينتمي إليها .
االنتـداب قابـل  لإللغـاء.

اIــادة اIــادة  134  :  : يــتـم انــتـــداب اIــوظـف بــقـــوة الــقـــانــون
لتمكينه من �ارسة :

rوظيفة عضو في احلكومة -

اIــــادةاIــــادة  122 :  : يـــتــــحــــدد الــــراتب الــــرئــــيـــسـي من خالل
الــــرقم االســـتـــداللي األدنـى لـــلـــرتـــبـــة مـــضــــافـــا إلـــيه الـــرقم

االستداللي اIرتبط بالدرجة اIتحصل عليها.

ويــنـتـج الـراتب  الــرئـيــسي من حــاصل ضــرب الـرقم
االســــتــــداللي لــــلـــــراتب الــــرئــــيـــــسي في قـــــيــــمــــة الــــنــــقــــطــــة

االستداللية.

اIــــادةاIــــادة  123 : : حتــــدد عـــلـى الـــتــــوالي قــــيـــمــــة الــــنـــقــــطـــة
االســـــتـــداللـــيــــة وكــــذا اIـــعـــايـــيـــر الـــتـي تـــضـــبط تـــطـــورهـــا

�رسوم.

اIــــادةاIــــادة  124 : : تـــــخــــصص الــــتـــــعــــويــــضــــات لـــــتــــعــــويض
rرتـبطـة  �مارسـة بعض النـشاطاتIالتبـعيات اخلـاصة  ا

وكذا �كان �ارستها وبالظروف اخلاصة للعمل.
Xــــرد وديـــة وحتــــســـIــــنح لــــلــــحث عــــلى اIتــــخـــصص ا

األداء.
اIادة اIادة  125 : :  زيادة على الـراتب اIنصـوص عليه في
اIادة 119 أعالهr �ـكن اIوظف أن يـستفـيد من تعـويضات

مقابل اIصاريف الناجتة عن �ارسة مهامه.
اIــــــادة اIــــــادة  126 : تـــــــؤسـس كــل مــــــنـــــــحــــــــة أو تـــــــعــــــــويـض

�ـرسـوم.
الباب السادس الباب السادس 

الوضعيات القانونية األساسية للموظف وحركات نقلهالوضعيات القانونية األساسية للموظف وحركات نقله

اIــادة اIــادة  127 :  : يــوضع اIـــوظف في إحــدى الـــوضــعــيــات
اآلتية :

r1 - القيام باخلدمة
r2 - االنتداب

r3 - خارج اإلطار
r4 - اإلحالة على االستيداع

5 - اخلدمة الوطنية.
XــوظــفـIاألســاسـيــة اخلــاصــة نـسب ا Xحتــدد الــقـوانــ
الــذين �ـكـن وضـعــهمr بـنــاء عـلـى طـلــبـهم r في الــوضـعــيـات

اIنصوص عليها في احلاالت 2 و 3 و 4 أعاله.

الفصــل الفصــل األولاألول
وضعية وضعية القيام باخلدمــةالقيام باخلدمــة

اIــادةاIــادة  128 : : الــقــيـــام بــاخلــدمـــة هي وضــعـــيــة اIــوظف
الــذي �ــارس فــعــلــيـا فـي اIــؤســســة أو اإلدارة الــعــمــومــيـة
الــتي يــنــتـمـي إلــيـهــاr  اIــهــام  اIــطــابــقــة لــرتــبــته أو مــهـام
XـادتIنصــوص عليـها في اIـناصب اIمـنصب شغـل من ا

 10 و 15 من هذا األمر .
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الفصل الثالثالفصل الثالث
وضعية وضعية خارج اإلطارخارج اإلطار

اIـادةاIـادة   140 : : وضـعـيـة  خـارج اإلطـار هي احلـالـة الـتي
�كـن أن يوضـع فيـهـا اIـوظف بـطـلب مـنهr بـعـــد اسـتـنـفاد
r ـادة 135 أعالهIفي إطــار أحـكــام ا  rحـقــوقـه في االنــتـداب

في وظيفة اليحكمها هذا القانون األساسي. 

اIــــادةاIــــادة  141 : : ال �ــــكــن أن يــــوضع فـي حــــالـــــة خـــــارج
اإلطــار إال اIوظفـون  اIنتمون إلى  الفوج (أ) اIنصوص

عليــه في اIادة 8 من هذا األمر.
تكرس وضـعية خارج اإلطـار بقرار إداري فردي من

السلطة اخملولةI rدة ال تتجاوز خمس (5) سنوات.
ال يــســتــفــيـــد اIــوظــفــون ا لــذين يـــوضــعــون في حــالــة

خارج  اإلطار من الترقية في الدرجات .

اIــــادةاIــــادة   142 : :  يــــتــــقــــاضـى اIــــوظف الــــذي يــــوجــــد في
وضـــعــــيـــة خـــارج اإلطـــار راتـــبـه ويـــتم تــــقـــيـــيـــمـه من  قـــبل

اIؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.

اIادة اIادة  143 :  : يعـاد إدماج اIـوظف  عـند إنـقـضاء فـترة
وضـعـيـة خارج  اإلطـار في رتـبـته األصلـيـة  بـقوة الـقـانون

ولو كان زائدا على العدد.

XـادتـIـادة  144 : : حتـدد كــيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام  اIـادة اIا
 141 و 142 أعالهr عن طريق التنظيم .

الفصل الرابع الفصل الرابع 
وضعية وضعية اإلحالة على االستيداعاإلحالة على االستيداع

اIــادةاIــادة  145 : : تـــتـــمــــثل اإلحـــالــــة عـــلى االســــتـــيـــداع في
إيقاف مؤقت لعالقة العمل.

وتـــــؤدي هــــــذه الـــــوضــــــعـــــيــــــة إلــى تـــــــوقـــــيـــف راتــب
اIـــوظــف وحــقـــوقــه في األقـــدمــيـــة وفــي الـــتــرقـــيــــة فــي

الدرجــات وفي التقاعد .

غـــــيــــر أن اIـــــوظف يـــــحــــتــــفـظ في هـــــذه  الــــوضـــــعــــيــــة
بـاحلـقـوق الـتـي اكـتـسـبـهــا في رتـبـته األصـلــيـة عـنـد تـاريخ

إحالته على االستيداع.

146 : : تــــكـــون اإلحـــالـــة عـــلـى االســـتـــيـــداع بـــقـــوة اIــادة اIــادة 
القانون  في احلاالت اآلتية :

- في حـالـة تعـرض أحـد أصـول  اIـوظف أو زوجه أو
rتكفل بهم حلادث أو إلعاقة  أو مرض خطيرIأحد األبناء ا
- للـسمـاح للـزوجة اIـوظـفة بـتربـية طـفل يقل عـمره

rعن خمس ( 5) سنوات

- عــهــدة  انـتــخــابــيـة دائــمــة في مــؤسـســة وطــنــيـة أو
rجماعة إقليمية

- وظـيـفـة عـلـيـا لـلـدولـة أو مـنـصب عـالٍ في مـؤسـسـة
rأو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها

- عـهـدة  نـقابـيـة دائـمـة وفق الشـروط الـتي يـحـددها
rعمول بهIالتشريع ا

Xمــتـــابــعــة  تـــكــوين مـــنــصــوص عـــلــيه في الـــقــوانــ -
rاألساسية اخلاصة

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية.
Xإذا مــــا © تـــعــــيـــ rمــــتـــابــــعــــة تـــكــــوين أو دراســــات -
اIــوظف لــذلك مـن اIــؤســســة أو اإلدارة الــعــمــومــيــة الــتي

ينتمي إليها.

اIــــادةاIــــادة  135 : : �ــــكـن انـــــتــــداب اIـــــوظف بـــــطـــــلب مـــــنه
لتمكينه من �ارسة :

- نــشـاطــات لـدى مــؤســسـة أو إدارة عــمــومـيــة أخـرى
 rو/ أو في رتبة غير رتبته  األصلية

- وظـائف تأطـيـر لدى اIـؤسـسات أو الـهـيئـات التي
rتمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه

- مـــهـــمــة في إطـــار الـــتــعـــاون أو لـــدى مــؤســـســات أو
هيئات دولية.

اIـادةاIـادة 136 : : يـكرس االنـتـداب بـقـرار إداري فردي من
السـلـطـة أو السـلـطـات اIـؤهلـة I rـدة دنـيا قـدرهـا سـتة (6)

أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات .
غيـر أن فـتــرة االنــتداب لـلـحاالت اIـنصـوص عـليـها
فـي اIـــــادة 134 أعــاله تـــــســــاوي مــــدد شــــغل الــــوظــــيــــفــــة أو
الــعـهـدة أو الــتـكـوين أو الــدراسـات  الــتي © االنـتـداب من

أجلها.

اIـادة اIـادة 137 : : يـخضــع اIوظـف اIنـتـدب لـلـقـواعـد التي
حتكم اIنصب الذي انتدب إليه.

يـتم تــقـيـيم اIــوظف اIـنـتــدب  ويـتـقــاضى راتـبه من
قبل اإلدارة العمومية أو اIؤسسة أو الهيئة التي انتدب

إليها.
 غيـر أنه �كن اIـوظف الذي انتـدب للـقيام بـتكوين
أو دراســات أن يـــتــقـــاضى راتــبـه من اIــؤســـســة أو اإلدارة

العمومية التي ينتمي إليها.

rـوظف في ســلـكه األصـليIـادة  138 : : يـعـاد إدمــاج اIـادة اIا
عـنـد انقـضـاء مـدة انتـدابهr بـقوة  الـقـانون ولـو كـان زائدا

عن العدد.
اIادةاIادة  139 : : حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل

 عن طريق التنظيم.
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يـــحــتــفظ اIـــوظف في هـــذه الــوضــعـــيــة بــحـــقــوقه في
الترقية في الدرجات و التقاعد. 

وال �ـكــنه طــلب االسـتــفـادة من أي راتب مـع مـراعـاة
األحــكــام الـتــشــريـعــيــة و الـتــنــظـيــمــيـة الــتي حتــكم اخلــدمـة

الوطنية.

اIادة اIادة  155 : : يـعاد إدمـاج اIوظف في رتـبـته األصلـية
عـنـد انـقـضـاء فـتـرة اخلـدمــة الـوطـنـيـة بـقـوة الـقـانـون و لـو

كان زائدا عن العدد. 
و له األولــويــة في الــتــعــيــX في اIــنــصب الــذي كــان
يــــشـــغــــله قــــبل جتــــنـــيــــده إذا كـــان اIــــنــــصب شــــاغـــرا أو في

منصب معادل له.

الفصل السادسالفصل السادس
 XوظفIنقل ا XوظفIحركات حركات نقل ا

XــوظــفـIــادة  156 : : �ــكـن أن تــكـون حــركــات نــقـل اIــادةاIا
ذات طـــــابع عـــــام ودوري أو ذات طـــــابع مـــــحــــدود وظـــــرفي.

وتتم في حدود ضرورات اIصلحة .

كما تؤخذ في االعـتبار رغبات اIعـنيX ووضعيتهم
العائلية و أقدميتهم و كذا كفاءتهم اIهنية.

اIــــادةاIــــادة  157 : : �ــــكـن نـــــقل اIـــــوظف بـــــطــــلـب مـــــنهr مع
مراعاة ضرورة اIصلحة.

اIــــادةاIــــادة  158 : : �ــــكن نــــقل اIــــوظف إجــــبـــاريــــا عـــنــــدمـــا
تــســتــدعـي ضــرورة اIــصــلــحــة ذلك. و يــؤخــذ رأي الــلــجــنــة
اإلدارية اIـتساويـة األعضـاءr و لو بعـد إتخاد قـرار النقل.
و يـعــتــبـر رأي الــلـجــنــة مـلــزمــا لـلــسـلــطــة الـتي أقــرت هـذا

النقل.

اIـادة اIـادة  159 : : يـسـتفـيـد اIوظف الـذي © نـقله إجـبـاريا
لـضـرورة اIصـلحـة من اسـترداد نـفـقات الـتنـقل أو تـغيـير

اإلقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم اIعمول به.

الباب السابعالباب السابع
النظام النظام التأديبيالتأديبي

الفصل الفصل األولاألول
اIباد¯ اIباد¯ العامةالعامة

اIادةاIادة 160 : : يشكـل كل تـخلّ عن الواجبات اIـهنية أو
مـــســـاس بـــاالنـــضـــبـــاط و كـل خــطـــأ أو مـــخـــالـــفـــة مـن طــرف
اIـــوظف أثـــنــاء أو �ـــنــاســـبــة تـــأديــة مـــهــامه خـــطــأ مـــهــنـــيــا
ويــعــرض مــرتــكــبه لــعــقــوبــة تـأديــبــيــةr دون اIــســاسr عــنـد

االقتضاءr  باIتابعات اجلزائية.

- لـلـسـمـاح  لــلـمـوظف بـااللـتـحـاق بـزوجه إذا اضـطـر
rإلى  تغيير إقامته بحكم مهنته

- لـتــمـكـX اIــوظف من �ــارسـة مـهــام عـضـو مــسـيـر
حلزب سياسي.

اIــــــادة اIــــــادة  147 : : إذا عــــــX زوج اIــــــوظـف في �ــــــثــــــلــــــيـــــة
جـزائـريـة في اخلـارج أو مـؤسـسة أو هـيـئـة دولـيـة أو كلف
�ــهــمــة تــعــاونr يــوضع اIــوظف الــذي ال �ــكــنه االســتــفـادة
من االنــتـــداب في وضــعـــيــة إحــالــة عـــلى االســتـــيــداع بــقــوة

القانون .
بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اIــادة  149 أدنــاهr تــســاوي

مدة اإلحالة على االستيداع مدة مهمة زوج اIوظف.

اIـادةاIـادة  148 : : �ــكن أن يــسـتــفــيــد اIــوظف من اإلحــالـة
عـــلى االســـتـــيـــداع ألغـــراض شـــخـــصـــيـــة rالســـيـــمـــا لـــلـــقـــيـــام
(2) Xبــعـد ســنـتـ rبــطـلـب مـنه rبـدراســات أو أعـمــال بـحث

من اخلدمة الفعلية.

اIــــادةاIــــادة  149 : : تـــــمــــنح اإلحـــــالــــة عـــــلى االســــتـــــيــــداع في
احلــاالت اIـنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـادة 146 أعالهI rــدة دنــيـا
قدرهـا ستة(  6 ) أشهرr قابـلة للتجديـد في حدود أقصاها

خمس ( 5) سنوات خالل احلياة اIهنية للموظف.
تــمــنح اإلحــالــة عــلـى االســتــيــداع ألغــراض شــخــصــيــة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادة  148 أعـاله Iــدة دنــيــا قــدرهــا
(2) Xقــابــلـة لــلــتــجــديــد في حــدود ســنــتـ rســتــة ( 6) أشــهــر

خالل احلياة اIهنية للموظف.
تـكـرس اإلحـالــة عـلى االسـتـيــداع بـقـرار إداري فـردي

من السلطة اIؤهلة.

اIـــــــــادة اIـــــــــادة 150 :  : �ــــــــــنـع  اIـــــــــوظـف الـــــــــذي أحـــــــــيـل عــــــــــلى
االستيداع من �ارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

اIــــــــادةاIــــــــادة 151 : : �ـــــــــكـن اإلدارة  في أي وقـت الـــــــــقــــــــيــــــــام
بتـحـقـيق  لـلـتـأكد من تـطـابق  اإلحـالـة عـلى االسـتـيداع مع
األســـــبـــــاب الـــــتي أحـــــيل مـن  أجـــــلــــهـــــا اIـــــوظف عـــــلـى هــــذه

الوضعية.

اIـادةاIـادة  152 : : يـعـاد إدماج اIـوظف بـعـد انقـضـاء  فـترة
إحـالته على االستـيداع  في رتبته األصـلية بقـوة القانون

ولو كان زائدا عن العدد.

اIــــادة اIــــادة  153 : : حتــــدد كــــيـــفــــيـــات تــــطـــبــــيق أحـــكــــام هـــذا
الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل  اخلامسالفصل  اخلامس
وضعية وضعية اخلدمة الوطنية اخلدمة الوطنية 

اIـادةاIـادة  154 : : يـوضع اIــوظف اIـسـتــدعى ألداء خـدمـته
الوطنية في  وضعية تسمى " اخلدمة الوطنية " .
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rــــادة 166 : : يـــــجب أن يــــخـــــطــــر اجملـــــلس الــــتـــــأديــــبيIــــادةاIا
rXبـتقـريـر مبـرر من الـسلـطـة التي لـهـا صالحيـات الـتعـي
في أجل ال يتعـدى خمسـة و أربعيـن (45) يومـا ابتداء من

تاريخ معاينة اخلطأ.
يـســقط اخلــطـأ اIـنــسـوب إلـى اIـوظف بــانـقــضـاء هـذا

األجل.
اIــادةاIــادة  167 : : يـــحـق لـــلـــمـــوظف الـــذي تـــعـــرض إلجـــراء
تأديـبي أن يـبـلغ بـاألخـطـاء اIـنـسـوبـة إلـيه وأن يـطلـع على
كـــامل مــلـــفه الـــتـــأديــبـي في أجل خـــمـــســة عـــشــر(15) يـــومــا

ابتداء من حتريك الدعوى التأديـبية. 
اIــــادة اIــــادة 168 :  : يــــجب عــــلى اIـــوظـف الـــذي يــــحــــال عـــلى
الـلــجـنــة اإلداريـة اIــتـســاويـة األعــضــاء اجملـتــمـعــة كـمــجـلس
تــأديــبـي اIــثــول شــخــصــيـــاr إالّ إذا حــالت قــوة قــاهــرة دون

ذلك.
ويـبــلّغ بـتـاريخ مــثـوله قـبل خــمـسـة عـشـر (15) يـومـا

على األقلr بالبريد اIوصى عليه مع وصل استالم.
�ـــكـن اIـــوظفr فـي حـــالـــة  تـــقـــد�ـه  Iـــبـــرر مـــقـــبـــول
لغيابه أن يلتـمس من اللجنة اIتساوية األعضاء اخملتصة

اجملتمعة  كمجلس تأديبيr تمثيله من قبل مدافعه.
في حـــــالـــــة عـــــدم حـــــضــــور اIـــــوظـف الــــذي اســـــتـــــدعي
بطريقة قانـونية r أو حالة رفض التبرير اIقدم من قبله

تستمر اIتابعة التأديبية.

اIادة اIادة 169 : : �كن اIوظف تـقد° مالحظات كتابية أو
شفوية أو أن يستحضر شهودا.

ويــحق له أن  يـــســتــعــX  �ــدافع  مــخــول أو مــوظف
يختاره بنفسه.

اIــادةاIــادة  170 : : تـــتــداول الـــلـــجـــنـــة اإلداريــة اIـــتـــســـاويــة
األعضاء اجملتمعة كمجلس تأديبيr في جلسات مغلقة.

يجب أن تكون قرارات اجمللس التأديبي مبررة.

اIــــادة اIــــادة 171 : : �ـــــكن الـــــلـــــجــــنـــــة اإلداريـــــة اIــــتـــــســـــاويــــة
األعـضــاء اخملــتـصــة اجملــتــمـعــة كــمـجــلس تــأديــبي طـلـب فـتح
rXحتـقـيق إداري  من الـسلـطـة الـتي لهـا صالحـيـات التـعـي

قبل البت في القضية اIطروحة.

اIـادة اIـادة  172 : : يـبـلّغ اIوظف اIـعـني بـالقـرار اIـتـضمن
الـعــقـوبــة الـتــأديـبــيـةr في أجل ال يــتـعــدى ثـمــانـيـة (8) أيـام
ابــتــداءً مـن تــاريخ اتــخــاذ هــذا الــقــرار. ويــحــفظ في مــلــفه

اإلداري .

rـوظف خطـأ جـسيـماIادة 173 : : في حالـة ارتكـاب اIادة اIا
�ــكن أن يــؤدي إلـى عــقــوبــة مـن الــدرجــة الــرابـــعــةr  تــقــوم
الـسلطـة التي لـها صالحـيات الـتعيـX بتـوقيـفه عن مهامه

فورا.

اIــادة اIــادة 161 :  : يـــتـــوقف حتـــديـــد الـــعــقـــوبـــة الـــتـــأديـــبـــيــة
اIطبقة عـلى اIوظف على درجة جسامة اخلطأr والظروف
التي ارتكـب فيهـاr ومسـؤوليـة اIوظف اIـعنيr والـنتائج
اIـــتـــرتــبـــة عــلـى ســيـــر اIــصـــلــحـــة وكـــذا الــضـــرر الــذي حلق

باIصلحة أو باIستفيدين من اIرفق العام.

اIـادة اIـادة  162 : : تــتــخــذ اإلجــراءات الــتــأديــبــيــة الــســلــطـة
.Xالتي لها صالحيات التعي

الفصل الثانيالفصل الثاني
العقوبات العقوبات التأديبيةالتأديبية

اIــادة اIــادة  163 :  : تــصـــنف الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة حــسب
جسامة األخطاء اIرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة األولى :
 rالتنبيه -

rاإلنذار الكتابي -
- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :
- الـــتــوقــيـف عن الــعـــمل من يــوم ( 1) إلى ثالثــة (3)

rأيام
- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :
- الــتـوقــيف عن الــعـمل من أربــعــة (4) إلى ثـمــانـيـة

r(8) أيام
rXالتنزيل من درجة إلى درجت -

- النقل اإلجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :

rالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
- التسريح.

اIــــادة اIــــادة 164 :  : �ــــكن  أن تــــنص الــــقـــوانــــX األســـاســــيـــة
اخلــــاصـــةr نـــظـــــرا خلـــصـــوصـــــيـــات بـــعـــض األسـالكr عـــلــى
عــقـــوبـــات أخـــــرى في إطـــار الــدرجـــات األربع اIـــنـــصــوص

عليها  في اIادة 163 أعاله.
اIــادة اIــادة 165 : : تـــتـــخـــذ الـــســـلـــطـــة الـــتي لـــهـــا صـالحـــيــات
الـتــعـيـX بـقـرار مـبــرر الـعـقـوبـات الـتــأديـبـيـة من الـدرجـة
األولى و الـثـانـيـة بـعـد حـصـولـهـا عـلى تـوضـيـحـات كـتـابـية

من اIعني. 
Xتــــتـــخـــذ الــــســـلـــطــــة الـــتي لــــهـــا صالحــــيـــات الـــتــــعـــيـــ
الــعــقـــوبــات الــتـــأديــبــيــة مـن الــدرجــة الـــثــالــثـــة و الــرابــعــة
بـقـرارمـبـررr بـعـد  أخــد الـرأي اIـلـزم من الـلـجـنـة اإلداريـة
rاجملـتـمـعـة كـمـجـلس تـأديـبي rـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـةIا
والـتي يـجب أن تـبـتّ في الـقـضـيــة اIـطــروحـة عـلـيـهــا في
أجل ال يـــتـــعـــدى خــمـــســـة وأربـــعــX (45) يـــومـــا ابـــتـــداء من

تاريـخ إخطارها.
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اIـادة اIـادة 179 :  : تـعـتـبـرr عـلى وجه اخلـصـوصr أخـطاء من
الـدرجــة الـثـانــيـة األعـمــال الـتي يــقـوم من خاللــهـا اIـوظف

�ا يأتي :
XــســتـخــدمـIســهـوا أو إهــمــاال بـأمن ا  rــسـاسI1 - ا 

rو/أو أمالك اإلدارة
 2 - اإلخالل بـالـواجـبــات الـقـانـونـيــة األسـاسـيـة غـيـر

تلك اIنصوص عليها في اIادتX 180 و181 أدناه.

اIـادةاIـادة 180 : : تـعـتـبـرr عـلى وجه اخلـصـوصr أخـطاء من
الـدرجـة الــثـالــثـة األعـمـال الـتي يــقـوم من خاللـهـا اIـوظف

�ا يأتي :
r1 - حتويل غير قانوني للوثائق اإلدارية

2 - إخـفــاء اIـعــلـومــات ذات الـطــابع اIـهــني الـتي من
rواجبه تقد�ها خالل تأدية مهامه

3 - رفـض تـنـفــيـذ تـعــلـيــمـات الـســلـطـة الــسـلــمـيـة في
rرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبولIهام اIإطار تأدية ا

rهنيةI4 - إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار ا
5 - اســتــعــمــال جتــهــيــزات أو أمالك اإلدارة ألغــراض

شخصية أو ألغراض خارجة عن اIصلحة.

اIــادةاIــادة  181 : : تـــعـــتـــبــرr عـــلى وجـه اخلــصـــوصr أخـــطــاء
مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام اIوظف �ا يأتي:

rمن أية طبيعة كانت r1 - االستفادة من امـتيازات 

يـقـدمــهـا له شـخـــص طـبـيــعي أومـعـنــــوي مـقــابــل تـأديـتــه
rخدمة في إطار �ارسة وظيفته

 2 - ارتكـاب أعـمال عـنف عـلى أي شـخص في مـكان

rالعمل
 3 - الـــتــــســـبب عــــمـــدا في أضــــرار مـــاديـــة جــــســـيـــمـــة

بتـجـهيـزات و أمالك اIـؤسـسة أو اإلدارة الـعـمومـيـة التي
rمن شأنها اإلخالل بالسير احلسن للمصلحة

 4 - إتالف و ثـائق إداريـة قـصـد اإلسـاءة إلى الـسـيـر

rاحلسن للمصلحة
5 -  تـــزويـــر الـــشـــهــادات أو اIـــؤهـالت أو كل وثـــيـــقــة

rسمحت له بالتوظيف أو بالترقية
 6 - اجلـــمع بــX الــوظـــيــفــة الــتـي يــشــغــلـــهــا و نــشــاط

43 XــادتـIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اIغــيــر تــلك ا rمــربح آخــر
و44 من هذا األمر.

اIادة اIادة 182 : : تـوضّح القوانـX األساسيـة اخلاصةr كـلما
دعت احلـــــاجـــــة إلـى ذلكr و تـــــبـــــعــــــا خلـــــصـــــوصـــــيـــــات بـــــعض
األسالكr مــخـتـلف األخـطـاء اIـهـنـيــة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في

اIواد  178  إلى 181 أعاله.

يــتــقـاضى اIــعــني خالل فــتـرة الــتــوقـيـف اIـنــصـوص
عــلــيــهــا في الــفــقــرة أعالهr نــصف راتــبه الــرئــيــسـي و كـذا

مجمل اIنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق اIـوظف اIوقوف عـقوبة أقل من
عقوبات الدرجـة الرابعةr أو إذا تمت تبرئته من األعمال
اIنـسـوبـة إلـيه أو إذا لم تـبت الـلـجـنـة اإلداريـة اIـتـسـاوية
األعـــضــــاء في اآلجــــال احملــــددةr  يــــســـتــــرجع اIــــوظف كــــامل

حقوقه و اجلزء الذي خصم من راتبه.
اIــادةاIــادة  174 : : يـــوقـف فــورا اIـــوظـف الــذي كـــان مـــحل

متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه. 
و�ــكن أن يـســتــفـيــد خالل مــدة ال تـتــجـاوز ســتـة ( 6)
أشـهـر r ابـتـداء من تـاريخ الـتـوقـيف من اإلبـقـاء عـلى جزء

من الراتب ال يتعدى النصف.
ويستمر اIوظف في تقاضي مجمل اIنح العائلية.
وفي كل األحوالr ال تسـوّى وضعيته اإلدارية إال بعد
أن يصبح احلكم اIترتب على اIتابعات اجلزائية نهائيا.

اIــادةاIــادة 175 : : �ـــكن اIـــوظف الـــذي كـــان مـــحل عـــقـــوبــة
تـأديـبـية من الـدرجـة الـثـالثـة أو الـرابـعـةr أن يقـدم تـظـلـما
أمــام جلـــنــة الــطــعن اخملـــتــصــة في أجـل أقــصــاه شــهــر واحــد

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

اIادةاIادة  176 :  : �كن اIوظف الـذي كان محل عقوبة من
الــدرجـة األولى  أوالــثـانــيـة أن يــطـلب إعــادة االعـتــبـار من
السلطة التي لـها صالحيات التعـيrX بعد سنة من تاريخ

 اتخاذ قرا ر العقوبة.
و إذا لم يــتـــعــرض اIــوظف لــعــقـــوبــة جــديــدة r تــكــون
إعــادة االعــتــبــار بــقــوة الــقــانــون r بــعــد مـرور ســنــتــX من

تاريخ اتخاذ قرار العقوبة .
وفي حــالــة إعـادة االعــتــبـارr �ــحى كل أثــر لــلـعــقــوبـة

من ملف اIعني.
الفصل الفصل الثالثالثالث
األخطاء األخطاء اIهنيةاIهنية

اIــادةاIــادة  177 : : تـــعـــرّف األخــطـــاء اIـــهــنـــيـــة بــأحـــكـــام هــذا
النص.

تــصـنـف األخـطــاء اIــهــنــيـة دون اIــســاس بــتــكـيــيــفــهـا
اجلزائي كما يأتي :

rأخطاء من الدرجة األولى -
rأخطاء من الدرجة الثانية -
rأخطاء من الدرجة الثالثة -

- أخطاء من الدرجة الرابعة.  

اIـادةاIـادة 178 : : تـعـتـبـرr عـلى وجه اخلـصـوصr أخـطاء من
الـدرجـة األولى كل إخالل بـاالنـضـبـاط الـعام �ـكن أن �س

بالسير احلسن للمصالح.
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الفصل  الثانيالفصل  الثاني
أيام أيام الراحة القانونيةالراحة القانونية

اIــادةاIــادة 191  : : لــلـــمــوظف احلق فـي يــوم كــامـل لــلــراحــة
أسبوعيا طبقا للتشريع اIعمول به. 

rغــيــر أنه �ـكن أن يــؤجل الــيـوم األســبــوعي لـلــراحـة
في إطار تـنظـــيم العـــملr إذا اقتـــضت ضرورة اIـصلـحة

ذلك.

اIادة اIادة  192 : : لـلمـوظف احلق في أيام الـراحة والـعطل
اIدفوعة األجر احملددة في التشريع اIعمول به. 

اIــادةاIــادة 193 : : يـــوم الـــراحــة األســـبـــوعي و أيـــام الـــعــطل
اIدفوعة األجر أيام راحة قانونية.

لــلــمــوظف الــذي عــمل فـي يــوم راحـة قــانــونــيــة احلق
في  راحة تعويضية لنفس اIدة.

تــــحــــدد كـــيـــفـــــيـــات تـــطـــبـــــيق هــــذه اIــــادة عن طـــريق
التنظيم.   

الباب التاسع الباب التاسع 
العطل العطل - الغيابات- الغيابات

الفصل الفصل األول األول 
العـطلالعـطل

اIــــادة اIــــادة  194 : لــــلـــــمــــوظـف احلق في عـــــطــــلــــة ســـــنــــويــــة
مدفوعة األجر.

اIادة اIادة 195 : : �كـن اIوظـفX الـذين يعـملـون في بعض
اIـــــنــــاطـق من الـــــتــــراب الـــــوطــــنـيr ال ســــيـــــمــــا فـي واليــــات
اجلــــنـــوبr وكــــذا  الـــذيـن يـــعــــمــــلـــون فـي اخلـــارج فـي بـــعض

اIناطق اجلغرافيةr  االستفادة من عطل إضافية. 
حتـــــدد كــــيــــفـــــيـــات تــــطــــبــــيـق هــــذه اIـــــادة عن طــــريق

التنظيم.

اIــادةاIــادة 196 : : تـــمـــنح الـــعــطـــلــة الـــســـنــويـــة عـــلى أســاس
الـعـمل اIـؤدى خالل الـفتـرة اIـرجـعـيـة الـتي تـمـتد من أول
يوليو من السـنة السابقـة للعطلة إلى 30 يونـيو من سنة

العطلة.
rحــديــثي الــعــهـد بــالــتــوظـيف Xبــالــنـســبــة لــلـمــوظــفـ
حتــتــسب مـدة الــعــطــلـة الــســنــويـة بــحــصــة نـســبــيــة تـوافق

فترة العمل اIؤداة .

اIــادة اIــادة 197 : حتــتـــسب الــعــطـــلـــة الــســـنــويــة اIـــدفــوعــة
األجــــر عــــلـى أســــاس يــــومــــX و نــــصف يــــوم  فـي الــــشــــهـــر
Xـدة  الـكـامـلـة ثالثـIالـواحـد من الـعـمل دون أن تـتـجـاوز ا

( 30) يوما في السنة الواحدة  للعمل.

اIادةاIادة  183 : : تـؤدي حاالت األخطـاء اIهـنية اIـنصوص
عــــلـــيــــهــــا في اIــــواد من  178  إلى 181 مـن هـــذا األمــــر  إلى
تـطبيق إحدى العـقوبات التـأديبية من نـفس الدرجةr كما

هو منصوص عليها في اIادة 163 أعاله.

اIادةاIادة  184 : : إذا تغيب اIـوظف Iدة خمسة عشر (15)
يــومــا مــتــتــالـــيــة عــلى األقل r دون مــبـــرر مــقــبــولr تــتــخــذ
الـسلطة التي لـها صالحيات الـتعيX إجـراء العزل بسبب
إهـــمـــال اIــنـــصبr بـــعــد اإلعـــذارr وفق كـــيــفـــيـــات حتــدد عن

طريق التنظيم.

اIـادةاIـادة  185 : ال �كن اIـوظف الـذي  كـان مـحل عـقـوبة
الــتــســريح أو الــعــزل  أن يـوظـف من جــديــد في الــوظــيــفـة

العمومية.

الباب  الثامنالباب  الثامن
اIدة القانونية  للعمل - أيام الراحة القانونيةاIدة القانونية  للعمل - أيام الراحة القانونية

الفصل الفصل  األول األول
اIدة اIدة القانونية للعملالقانونية للعمل

اIــــادة اIــــادة 186 :  :  حتــــدد اIـــــدة الــــقـــــانــــونـــــيــــة لـــــلــــعـــــمل في
اIـــؤســــســــات و اإلدارات الـــعـــمـــومـــيـــة  طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

اIعمول به.
اIـادة اIـادة 187 : : �ــكن أن تـقــلص اIــدة الـقــانـونـيــة لـلــعـمل
بالنسبة للـموظفX الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا

و/ أو خطيرة .
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIادةاIادة  188 :  : �كن مـطالـبة اIوظـفX اIنـتمـX لبعض
األسالك بـتـأديــة مـهـامـهـم لـيال بـX الـســاعـة الـتــاسـعــة لـيال
(  21.00 ) والــســاعــة اخلــامــســة صــبــاحــا (5.00) وذلـك نــظـرا
Xــصــلـحــة ووفــقـا لــشــروط حتــددهـا الــقــوانـIخلــصــوصـيــة ا

األساسية اخلاصة.

اIــــادةاIــــادة  189 : : مع مـــــراعــــاة مـــــدة  الــــعـــــمل الـــــيــــومـــــيــــة
القصوى  اIنصوص عليها في التشريع اIعمول بهr �كن

دعوة اIوظفX لتأدية ساعات عمل إضافية.

يـــتم الــلـــجــوء إلـى الــســـاعــات اإلضـــافــيـــة  لــلـــضــرورة
القصوى للمصلحة و بصفة استثنائية.

وال �ــكن بــأيـة حــال أن تــتــعـدى الــســاعـات اإلضــافــيـة
نسبة 20  % من اIدة القانونية للعمل.

اIـادة اIـادة 190 : : حتـدد  شــروط الـعــمل الـلــيـلـي وكـيــفـيـات
اللجوء إلى الساعات اإلضافية وكذا احلقوق اIرتبطة بها

عن طريق التنظيم.



20 جمادى الث جمادى الثّانية عام انية عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1846
16 يوليو سنة  يوليو سنة 2006 م م

الفصل الفصل  الثاني  الثاني 
الغياباتالغيابات

اIــادةاIــادة 207 : : بـــاســتـــثــنـــاء احلــاالت اIـــنــصـــوص عــلـــيــهــا
rمهما تكن رتبته rوظفIال �كن ا rصراحة في هذا األمـر

أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خاللها.
يـعاقب عـلى كل غـياب غـيـر مبـرر عن الـعمل بـخصم
من الـراتب يتـناسب مع مـدة الغـيابr وذلك دون اIـساس
بـالـعقـوبـات الـتأديـبـية اIـنـصـوص علـيـهـا في هذا الـقـانون

األساسي .

اIادة اIادة  208 :  : �كـن اIوظــفr شـريـطة تـقديــم مبــرر
مــســبــق r االســتــفــــادة مـن رخــص لــلــتــغــيــب دون فــقــدان

الراتــب  في احلاالت اآلتية :
- Iتابعة دراسـات ترتبط  بنشـاطاته اIمارسةr في
حـــــدود أربع ( 4) ســـــاعــــــات فـي األســـــبــــــوع تــــــتــــــمـــــاشـى مع
ضــرورات اIــصــلــحـة r أو لــلــمــشـاركــة في االمــتــحــانـات أو

rسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقهاIا
- لـلقيام �ـهام التـدريس حسب الشـروط اIنصوص

rعمول بهIعليها في التنظيم ا
- للـمشـاركـة في دورات  اجملالس الـتي �ـارس فيـها

rعهدة انتخابية  إذا لم يكن في وضعية انتداب
- ألداء مـــهــــام  مـــرتـــبــــطـــة بــــالـــتــــمـــثــــيل الـــنــــقـــابي أو
اIـشـاركــة في دورات لـلـتـكـوين الـنـقـابي طـبـقـا  لـلـتـشـريع

اIعمول به.
- للـمـشاركـة في التـظـاهرات الـدوليـة الـرياضـية أو

الثقافية.

اIــــادةاIــــادة  209 : : �ـــــكن اIـــــوظف أيـــــضــــا االســــتـــــفــــادة من
تــراخــيص لــلــغـيــابr دون فــقــدان الـراتـبr لـلــمــشــاركـة في
rـلـتـقـيـات ذات الــطـابع الـوطـني أو الـدوليIـؤتـمــرات واIا

التي لها عالقة بنشاطاته اIهنية.

اIادة اIادة 210 : : للمـوظف احلقr مرة واحـدة خالل مساره
(30) Xـدة ثالثـI فـي عـطـلـة خــاصـة مـدفـوعــة األجـر rـهـنيIا

يوما متتالية الداء مناسك احلج في البقاع اIقدسة.

اIــــادة اIــــادة 211 : : �ــــكـن إضــــافــــة  الــــفــــتــــرات الــــضــــروريـــة
لـلسـفـرrإلى فتـرات تـراخيص الـغـيابـات اIـنصـوص عـليـها

في اIواد من 208  إلى 210 من هذا األمر.

اIادة اIادة  212 : : لـلمـوظف احلق في غيـاب خاص مــدفوع
األجــر مـدتـه ثالثـة (3) أيــام كــامــلــة  فـي إحــدى اIــنــاســبـات

العائلية اآلتية :
 rوظفIزواج ا -

rازدياد طفل للموظف -

198 : : كل فــترة تـسـاوي أربعـة و عـشـرين (24) اIادة اIادة 
يـومــا أو أربــعـة (4)  أسـابــيع عــمل تــعـادل شــهـر عــمل عــنـد

حتديد مدة العطلة السنوية اIدفوعة األجر.

وتــعــتـبــر كل فــتــرة عــمـل تـتــعــدى خــمـســة عــشــر(15)
يوما معادلة لشـهر من العمل بالنسبة للموظفX حديثي

العهد بالتوظيف.

اIــادة اIــادة 199 :  : �ـــكـن اســـتـــدعـــاء اIـــوظف اIـــتـــواجـــد في
عطلة Iباشرة نشاطاته للضرورة اIلحة للمصلحة.

اIـادةاIـادة 200 : : ال يــجـوز إنـهــاء عالقـة الــعـمل أو إيـقــافـهـا
أثناء العطلة السنوية.

اIــادةاIــادة 201  : : تـــوقـف الـــعــطـــلـــة الـــســـنـــويـــة إثـــر وقــوع
مرض أو حادث مبرر.

ويــــســـتـــفـــيــــد اIـــوظف في هــــذه احلـــالـــة مـن الـــعـــطـــلـــة
اIــرضـــــيــة ومـن احلــقــــوق اIــرتــبــطــــة بــهــــا واIــنــصــــوص

عليهــا في التشريع اIعمول به.

اIــادة اIــادة  202 : : ال �ــــكن بــــأي حـــال أن تــــخـــول الــــعـــطــــلـــة
rعمول بهIرضية الطويـلة األمد كما يحددها التشريع اIا
مهـمـا كـانت مـدتـهـاr احلق في أكـثر مـن شهـر واحـد كـعـطـلة

سنوية.

اIـادةاIـادة  203 : : �ـكن اإلدارة بـالـنـسـبـة لـلـعـطل اIـرضـيـة
أن تـــقـــوم بـــإجـــراء مـــراقــبـــة طـــبـــيـــة إذا مـــا اعـــتـــبـــرت ذلك

ضروريا.

اIــادة اIــادة   204 :  : تـــعـــتـــبـــر فـــتــــرات عـــمل لـــتـــحـــديـــد مـــدة
العطلة السنوية :

rفترة  العمل الفعلي -
rفترة العطلة السنوية -

rرخص بها من قبل اإلدارةIفترات الغيابات  ا -
- فـتـرات الــراحـة الـقـانـونــيـة اIـنـصــوص  عـلـيـهـا في

r191 و192 أعاله  XادتIا
rرض أو حوادث العملIفترات عطلة األمومة أو ا -
- فـتـرات اإلبـقـاء في اخلـدمــة الـوطـنـيـة أو الـتـجـنـيـد

ثانية.

اIــــادة اIــــادة  205 : : ال �ــــكن بــــأي حـــــال تــــعــــويض الــــعــــطــــلــــة
السنوية براتب.

اIـادةاIـادة  206 : : �ـنع تـأجــيل الـعـطـلـة الـسـنـويـةr كـلـهـا أو
جزء منهاr من سنة إلى أخرى.

غــــــــيـــــــر أنـه �ـــــــكـن اإلدارة r اذا اســــــــتـــــــدعـت ضـــــــرورة
اIـصلـحة ذلك أو سـمحت بهr إمـا جدولـة العـطلـة السـنوية

.Xأو تأجيلها أو جتزئتها في حدود سنت
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اIادةاIادة 219 : : يرسل اIوظف طلبه إلى السلطة اخملولة
Xعن طــريق الــسـلم اإلداري . و يــتـعـ Xصـالحـيـات الــتـعــيـ
عــلــيه أداء الــواجــبــات اIــرتــبــطــة �ــهــامه إلـى حــX صـدور

قرار عن هذه السلطة.
إن قــبــول االسـتــقـالــة يــجـعـلـــهـا غـيــر قـابـلــة لـلـرجـوع

فيها.

اIــــادةاIــــادة  220 : : ال تــــرتـب االســــتــــقــــالــــة أي أثــــر إال بــــعــــد
Xقـبـولـها الـصـريح من الـسـلـطـة اخملـولـة صالحـيـات الـتـعـي
الـتي يـتـعــX عـلـيـهـا اتـخـاذ قــرار بـشـأنـهـا في أجل  أقـصـاه

شهران ( 2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 

rXكن السـلطة التي لها صالحيات التعي� rغير أنه
تــأجــيـل اIــوافــقــة عــلى طــلب االســتــقــالــة Iــدة شــهــرين ( 2)
ابـتــداءً من تـاريخ انــقـضــاء األجل األولr و ذلك لــلـضـرورة

القصوى للمصلحة.
 وبانقضـاء هذا األجـل تصبح االستقالة فعلية.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اIــادة اIــادة 221 :  : تـــبـــقى األحـــكــام الـــقـــانـــونــيـــة األســـاســـيــة
اIـــعــــــمــــول بــــهـــــا عــــــنــــد تــــــاريـخ نــــــشــــر هـــــذا األمـــــر في
اجلريـدة الرسـميةr ال سـيـمـا أحكــام اIرسـوم رقم 85 - 59
اIـــؤرخ في 23  مــارس ســنــة  1985 واIـــتــضـــمن الــقـــانــون
األســــاسي الــــنــــمـــــوذجي لــــعــــمــــال اIــــؤســــســـــات و اإلدارات
rــتـخـذة  لـتــطـبـيـقهIالـعـمــــومـيـة و مـجـــمــوع الـنـــصـوص ا
وكـــــذا الــــنـــــصــــوص اIـــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــاIـــــرتــــبـــــات واألنــــظــــــمــــة
الــــتــــعــــــويــــضــــيــــةr ســــاريــــة اIــــفــــعـــــول إلـى غــــايـــــة صــــدور
الــنــصــــوص الــتــنــــظــيــمــيــة اIــنــصــــوص عــلــــيــهــا في هــذا

األمر.

اIـــــادة اIـــــادة  222  : : تــــــلــــــغى الــــــفــــــقـــــرة 2  من اIــــــادة 22 من
الـــقـــانــون رقم 90 - 02  اIــؤرخ في 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990
واIـتــعـلق بــالـوقــايــة من الــنـزاعــات اجلـمـاعــيــة في الــعـمل

وتسويـتها و�ارسة حق اإلضراب. 

اIــادةاIــادة 223 :  : يـــطـــبق نـــظـــام الـــتـــصـــنـــيـف واIـــرتـــبــات
اIـــــنـــــصــــوص عـــــلـــــيـه في اIـــــواد من  114 إلى 126 من هـــــذا

.Xكتسبة للموظفIمع احترام احلقوق ا rاألمر

اIادةاIادة  224 : : ينـشر هـذا األمر في  اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعـبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

rوظفIختان ابن ا -
rوظفIزواج أحد فروع ا -

rوظفIوفاة زوج ا -
- وفـــــــــاة أحــــــــد الــــــــفـــــــــروع أو األصــــــــول أو احلـــــــــواشي

اIـباشرة للموظف أو زوجه.

اIــادةاIــادة  213 : : تــســـتــفـــيــد اIـــرأة اIــوظـــفــةr خالل فـــتــرة
احلمل والـوالدةr من عـطلـة أمومـة وفـقا لـلتـشـريع اIعـمول

به.
اIــادة اIــادة  214 : : لــلـــمـــوظـــفــة اIـــرضـــعــة احلـقr ابــتـــداء من
تــاريخ انــتـهــاء عــطــلـة األمــومــةr وIــدة سـنــةr  في الــتــغـيب
سـاعـتX مـدفـوعـتي األجر كل يـوم خـالل الـسـتة (6) أشـهر
األولى وسـاعة واحـدة مدفوعـة األجر كل يـوم خالل األشهر

الستة ( 6) اIوالية.
�ــكــن  تــوزيـع هــــذه الــغــيـــابـــات عــلى مــــدار الــيـــوم

حسبما يناسب اIوظفة.

اIـادةاIـادة  215 : : �ــكن أن يـــســتــفــيــد  اIــوظف من رخص
استثنائيـة للغياب غير مدفوعة األجر ألسباب الضرورة
الـقـصـوى اIـبررةr ال �ـكن أن تـتـجـاوز مدتـهـا عـشرة ( 10)

أيام في السنة.
الباب العاشرالباب العاشر
إنهاء إنهاء اخلدمةاخلدمة

اIـادةاIـادة  216 :  : يــنــتـج إنــهــاء اخلــدمــة الــتــام الــذي يــؤدي
إلى فقدان صفة اIوظف عن :

rفقدان اجلنسية اجلزائرية أو التجريد منها -
rدنيةIفقدان احلقوق ا -

rقبولة بصفة قانونيةIاالستقالة ا -
rالعـزل -

r التسريح -
rاإلحالة على التقاعد -

- الوفاة.
يــتـقـرر اإلنـهـاء الـتـام لـلـخــدمـة بـنـفس األشـكـال الـتي

.Xيتم فيها التعي

اIــادة اIــادة  217 : : االســتــقـــالــة حق مـــعــتــرف به لـــلــمــوظف
�ارس ضمن الـشروط اIـنصـوص علـيهـا في هذا الـقانون

األساسي.

اIــادةاIــادة  218 : : ال �ـــكـن أن تـــتم االســـتـــقــــالـــة إال بـــطـــلب
كـتـابي من اIـوظف يـعـلن فـيه إرادتـه الـصريـحـة في قـطع

العالقة التي تربطه باإلدارة بصفة نهائية.
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 92-133 اIؤرّخ
في 23 رمـــضـــان عــام 1412 اIــوافق 28 مـــارس ســـنــة 1992
واIـــتــــضــــمن إنــــشــــاء اIـــركــــز الــــوطـــنـي Iــــراقـــبــــة الــــبـــذور

rوالشتائل وتصديقها
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-69 اIـؤرّخ
في 24 شـــوال عــام 1418 اIــوافق 21  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1998
واIــتــضــمن إنــشــاء اIــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

rقانونه األساسي
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 149-2000
اIــــؤرّخ في 25 ربـــيع األوّل عـــام 1421 اIــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واIـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اIـركـزية في وزارة

rالفالحة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اIؤرّخ
في 4 ذي القـعـدة عام 1426 اIـوافق  6 ديـسـمـبـر سـنة 2005
واIتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة اجلزائـريـة لالعتـمـاد وتنـظـيمـها

r"وسيرها "أجليراك

يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى   : ة األولى   :   تطبـيقا ألحكام اIادّة 5 من القانون
رقم 05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عـام 1425 اIــوافق 6
فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اIــرسـوم
إلى حتديد  صالحيات الـلجنة الوطنيـة للبذور والشتائل

وتشكيلتها وعملها وتدعى في صلب  النص "اللجنة".

اIاداIادّة ة 2 :  : تكلف اللجنة �ا يأتي :
- تـوجـيه وتـنـسـيق بـرامج إنتـاج الـبـذور والـشـتائل

rوتموينها
- دراسـة كل الــتـدابـيــر الـتــنـظـيــمـيــة الـتـقــنـيـة و/أو
االقـــتــصـــاديـــة الــتـي من شــأنـــهـــا أن تــســـاعـــد عــلـى تــطـــويــر
وحتـــــســـــX اإلنــــــتـــــاج الـــــوطـــــنـي من الـــــبـــــذور والــــــشـــــتـــــائل

rوتسويقها
- دراسة مـشـاريع األنـظـمـة الـتـقـنـيـة إلنـتـاج الـبذور

rوالشتائل وتسويقها
- دراســة طــلــبــات تــسـجــيـل األصــنـاف  فـي الــفــهـرس

rالرسمي و/أو شطبها منه
rدراسة طلبات حماية احليازة النباتية -

- دراســــة طــــلـــــبــــات مــــنـح اعــــتــــمــــاد إنـــــتــــاج الــــبــــذور
والشتائل وبيعها.

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06-246 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13 ج جــــــــمــــــــادىادى
r r 2006 ــــوافقوافق 9  ي يــــــولولــــيــــو سو ســــنـنـــــة ةIا Iالالــــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام 1427 ا
يــــــــحــــــدد صدد صـالحالحــــــيــــــــات الات الــــــــلــــــجــــــــنــــــة  الة  الــــــــوطوطــــــــنــــــيــــــــة  لة  لــــــلــــــــبــــــذورذور

والشتائل وتشكيلتها وعملهاوالشتائل وتشكيلتها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

r الريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا اIــادّتــان 85  - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اIــؤرّخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اIـوافق أوّل غــشت ســنـة 1987 واIــتــعـلق

rبحماية الصحة النباتية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 89-02 اIــؤرّخ في  أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

rستهلكIبالقواعد  العامة  حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون  رقم 98-04 اIــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق  بالتقييسIوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اIـؤرّخ في 27 ذي
احلــجـة  عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايـر سـنـة 2005 واIــتـعـلق
بـالـبـذور والـشـتـائل وحـمـايــة احلـيـازة الـنـبـاتـيـةr ال سـيّـمـا

rادّة 5 منهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عـام 1410 اIـوافـق أول يـنـايـر سـنة
1990 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــفـالحـــــةr اIـــــعــــدل

 rتمـمIوا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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rكلفة بحماية احليازة النباتيةIاللجنة التقنية ا -
- الــلـجــنـة الــتـقــنـيــة اIــكـلــفـة �ــنح اعـتــمـادات إنــتـاج

البذور والشتائل وبيعها.
 يحدد تنظيم هذه اللجان وتشكيلتها وعملها بقرار

من الوزير اIكلف بالفالحة.

اIـاداIـادّة ة  6 : :  جتــتــمع الــلــجـنــة بــنــاء عــلى اســتــدعـاء من
رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ال تــصح مــداوالت الـلــجــنــة  إال بـحــضــور ثــلـثي (3/2)
أعــضــائـــهــا عــلى األقـل. وإذا لم يــكــتـــمل الــنــصـــابr جتــتــمع
الـــلــجـــنـــة مــرة ثـــانــيـــة بــعـــد أجل ثـــمــانـــيــة (8) أيـــام وتــصح

مداوالتها  حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
األعـضــاء احلـاضــرين. وفي حــالـة تــسـاوي األصــواتr يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.

اIاداIادّة ة  7 : :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 9 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 06-247 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 13 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r r 2006 ــوافق 9  يــولـــيــو ســـنـــة  يــولـــيــو ســـنـــةIــوافق اIالــثـــانــيـــة عــام الــثـــانــيـــة عــام 1427 ا
يـحـدد اخلصـائص الـتـقنـيـة للـفـهرس الـرسـمي ألنواعيـحـدد اخلصـائص الـتـقنـيـة للـفـهرس الـرسـمي ألنواع
وأصنـاف البـذور والشـتـائل وشروط مـسكه ونـشرهوأصنـاف البـذور والشـتـائل وشروط مـسكه ونـشره

وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه.وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
r بناء على تقرير وزير الفالحة والتنمية الريفية  -

-  وبــنــاء عــلـى الــدّســتــورr الســـيّــمــا اIــادّتــان 85  - 4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقتـضى الـقـانون رقم 05-03 اIؤرّخ في 27 ذي احلـجة
عـــام 1425 اIـــوافق 6  فــبـــرايـــر ســـنــة 2005 واIـــتـــعـــلق  بـــالـــبــذور

rادّة 9 منهIال سيّما ا rوالشتائل وحماية احليازة النباتية
- و�ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 06-175 اIـــؤرخ في
26 ربــــــيع الــــــثـــــانـي عـــــام 1427 اIــــــوافق 24 مــــــايــــــو  ســــــنـــــة 2006 

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �ــقــتـضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 06-176 اIـؤرخ في
27 ربـــــيـع الـــــثـــــاني  عـــــام 1427 اIــــــوافق 25 مـــــايــــــو  ســـــنـــــة 2006 

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

اIـاداIـادّة ة  3 : :  يـتـرأس الـلـجـنة الـوزيـر اIـكـلف بـالـفالحة
أو �ثلهr وتتكون من :

- مـديـر حـمــايـة  الـنـبـاتــات واIـراقـبـات الــتـقـنـيـة أو
rثله�

rمدير ضبط اإلنتاج الفالحي  وتنميته أو �ثله -
rمدير التنظيم العقاري وحماية األمالك أو �ثله -

rمدير التكوين والبحث واإلرشاد أو �ثله -
- اIــديــر الـــعــام لــلــمـــركــز الــوطــني Iـــراقــبــة الــبــذور

rوالشتائل وتصديقها أو �ثله
- اIـدير الـعـام لـلـمـعهـد الـتـقـني لـلمـحـاصـيل الـكـبرى

rأو �ثله
- اIـــديــر الــعـــام لــلــمــعـــهــد الــتـــقــني لــزراعـــة الــبــقــول

rواحملاصيل الصناعية أو �ثله
- اIــديــر الـعــام لــلـمــعــهــد الـتــقــني لألشــجـار اIــثــمـرة

rوالكروم أو �ثله
- اIــديـر الــعــام لـلــمــعـهــد الــتـقــني لــتــطـويــر الــزراعـة

rالصحراوية أو �ثله
rدير العام للمعهد اجلزائري للتقييس أو �ثلهIا -

rرئيس الغرفة الوطنية للفالحة أو �ثله -
- رؤساء اجملالس الوطنيـة اIهنية اIشـتركة اIعنية

rأو �ثليهم
- رؤساء الـلـجان الـتقـنـية اIـتخـصـصة اIـذكورة في

rرسوم أو �ثليهمIادّة 5 من  هذا اIا
rكلف بالتجارةIثل الوزير ا� -

rكلف بالتعليم العاليIثل الوزير ا� -
rكلف  بالصناعةIثل الوزير ا� -
rكلف  بالبيئةIثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اIكلف  بالصحة.

rبأي شخص �كنه  Xكن رئيس اللـجنة أن يستعـ�
بحكم كفاءته r مساعدة اللجنة  في أعمالها.

تتولى أمانة تقنية دائمة أمانة اللجنة.
حتدد اللجنة نظامها الداخلي.

اIــاداIــادّة 4 : :  يـــعـــX أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة لـــفـــتـــرة ثالث (3)
ســنـــوات r قــابــلــة لـــلــتــجـــديــدr بــقـــرار من الــوزيـــر اIــكــلف
بــالـفالحــة بـنــاء عـلى اقــتـراح من الــسـلــطـة الــتي يـنــتـمـون

إليها.

اIــــاداIــــادّة 5 : :  تــــضم الــــلــــجــــنــــة ثالث (3)  جلــــان تــــقــــنــــيـــة
متخصصة :

rصادقة على األصنافIكلفة باIاللجنة التقنية ا -
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الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط مسك الفهرس الرسمي لألنواع واألصناف ونشرهشروط مسك الفهرس الرسمي لألنواع واألصناف ونشره

اIـاداIـادّة 4 : :  تــتـولى الــســلـطــة الـوطــنــيـة الــتــقـنــيـة الــنــبـاتــيـة
مسك الفهرس الرسمي لألنواع واألصناف.

اIـــاداIـــادّة 5 : :  يـــنــشــر الـــفــهــرس الـــرســمي لألنـــواع واألصــنــاف
سنويا في النشرة الرسمية لوزارة الفالحة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات وإجراءات التسجيل في الفهرس كيفيات وإجراءات التسجيل في الفهرس 

الرسمي لألنواع واألصنافالرسمي لألنواع واألصناف
اIاداIادّة 6 : :  ال يتم تـسـجيل أي صـنف إالّ بـعد اIـصـادقة عـليه
طـبقـا ألحـكـام اIواد 7 و8 و9 مـن القـانـون رقم  05-03 اIـؤرّخ في
27 ذي احلـجـة  عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايـر سـنة 2005 واIـذكور

أعاله.
rيـجب أن يـتــضـمن مـلف طـلـب الـتـسـجـيل rوبـهـذه الــصـفـة
عــالوة عــلى طـــلـــب الــتــســجـــيـــل الــذي يــتـــقـــــدم بــه احلــائــــز أو

اIتحصل للصنفr من أجل دراسته واIصادقة عليه ما يأتي :
rوصف كامل ومفصل للصنف وشروط احلصول عليه -

rقترحةIالتسمية ا -
- الــعـــيــنـــات الـــتــمـــثـــيــلـــيـــة لــلـــصـــنف الـــضــروريـــة إلجــراء

rالتجارب
- كـل اIــعـــلـــومـــات األخـــرى الــتـي تــعـــد ضـــروريـــة وتـــتــعـــلق

بالصنف.
يـــجـب إيـــداع طـــلب الــــتـــســـجـــيـل واIـــلف اIـــتـــعــــلق به لـــدى

السلطة الوطنية التقنية النباتية.
اIـــاداIـــادّة 7 :  :  �ـــكن شـــطب  صـــنف في كل وقـت ضــمـن  نــفس

الشكل الذي © به تسجيله.
يــتم  الــشـطب أيــضــاr بـالــنـســبــة لـلــتـعــديالت اIــذكـورة في
أحكام  اIادّة 11 من القانون رقم 05-03 اIؤرّخ في 27 ذي احلجة
rـــــذكـــــور أعالهIــــــوافق 6  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2005 واIعــــــام 1425 ا 
بـالنسـبة لألصنـاف التي لم تكن مـوضوع طلب جـديد للـمصادقة

عليه من أجل تسجيله.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

rــصـــادقــة عـــلــيـــهــاIـــادّة ة 8  :  :  في انـــتــظـــار إعــداد أنـــظــمـــة اIـــاداIا
ونظرا لـآلجال اIمنوحـة بالنسبـة لفترات إجـراء التجارب على
األصــنــاف وفــحــصــهــاr تــنـشــأ قــائــمــة مــؤقــتــة لألصــنــاف واألنـواع
اIـرخص تـسـويـقـهــا  لـفـتـرة تـقـدر بـثالث (3) سـنـوات ابـتـداء من
تـاريخ نــشـر هــذا اIـرســوم في اجلــريـدة الــرسـمــيـة لــلـجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
يـشـطب كل صــنف مـسـجل في الـفـهـرس الـرسـمي لألنـواع

واألصناف من القائمة اIؤقتة لألنواع واألصناف.
حتـدد الـقـائــمـةاIـؤقـتـة لألنـواع واألصــنـاف اIـسـوقـة بـقـرار
من الوزيـر اIـكـلف بـالـفالحة. وتـتـضـمن نـوع وتسـمـيـة الـصنف

اIعني.

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ في 4
جــمـادى الـثــانـيـة عــام 1410 اIـوافـق أول يـنــايـر سـنـة 1990 الـذي

 rتمـمIعدل واIا rيحدد صالحيات وزير الفالحة
- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 92-133 اIـؤرّخ في
23 رمـضــان عـام 1412 اIـوافق 28 مـارس ســنـة 1992 واIـتــضـمن

rراقبة البذور والشتائل وتصديقهاI ركز الوطنيIإنشاء ا
- و�ـقتضى اIـرسوم التـنفيذي رقم 93-284 اIؤرّخ في 9
جـــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1414 اIــــوافق 23 نـــوفــــمــــبـــر ســــنـــة 1993

rتعلق بالتنظيم اخلاص بالبذور والشتائلIوا
- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 95-132 اIـؤرّخ في
13 ذي احلــجـــة عــام 1415 اIـــوافق 13 مــايـــو ســـنــة 1995 واIــتـــعــلق

rبإحداث نشرات رسمية للمؤسسات واإلدارات العمومية

يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّةاألولى  : ةاألولى  :  تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادّة 9 من الـقــانـون رقم
05-03 اIـــؤرّخ في 27 ذي احلـــجـــة  عـــام 1425 اIـــوافق 6  فـــبـــرايـــر

ســــنـــة 2005 واIــــذكـــور أعالهr يــــهـــدف هــــذا اIــــرســـوم إلى حتــــديـــد
اخلصـائص الـتـقنـيـة لـلـفهـرس الـرسـمي ألنواع وأصـنـاف الـبذور
والــشــتــائل وشــروط مـــســكه ونــشــره وكـــذا كــيــفــيــات وإجــراءات

تسجيلهـا فيه.

الفصل األوالفصل األوّل
اخلصائص التقنية للفهرس الرسمي اخلصائص التقنية للفهرس الرسمي لألنواع واألصنافلألنواع واألصناف

2 :  : إن الــفــهــرس الــرســمي لألنــواع واألصــنــاف الـذي اIـاداIـادّة ة 
يتضمــن قائمتيــن اثنتيــن (2) أ وب طبقا ألحكام اIادّة 10 من
القـانون رقم 05-03 اIؤرّخ في 27  ذي احلجـة  عام 1425 اIوافق
6  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 واIــــذكـــور أعالهr هـــو ســـجـل مـــقـــسم إلى

مجموعة زراعات تتضمنr بالنسبة  لكل  صنف : 
rشترك واالسم العلمي للنوعIاالسم ا -

rعنيIتسمية الصنف ا -
rتحصل احملتملIاحلائز وا -

rالبلد األصلي للصنف -
rالتسجيل احملتمل في بلدان أخرى -

- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف.

اIـــاداIـــادّة 3 : :  مـــجـــمــــوعـــات الــــزراعـــات اIـــذكــــورة في اIـــادة 2
أعالهr هي كما يأتي :

- الزراعـات الكـبرىr ال سيّـما احلـبوب والـبقـول الغـذائية
rواألنواع العلفية

r(السباخة) زراعة اخلضروات -
- الــزراعــات الــدائــمــةr ال سـيّــمــا أنــواع األشــجــار اIــثــمـرة

rوأشجار العنب وأشجار النخيل وكذا الزراعة األجنبية
- الزراعات الصناعية.
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عـام 1410 اIـوافـق أول يـنـايـر سـنة
1990 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــفـالحـــــةr اIـــــعــــدل

 rتمـمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-96 اIـؤرّخ
في 15 ذي الـقـعـدة عـام 1418 اIـوافق 18 مـارس سـنة 1998
الـذي يـحدد كـيـفـيات تـطـبـيق األمر رقم 97-06 اIـؤرّخ في
12 رمـــــضـــــان عـــــام 1417 اIـــــوافق 21 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1997

واIـتــعــلق بــالـعــتــاد احلــربي واألسـلــحــة والــذخـيــرةr اIــعـدل
rتمّمIوا

يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى   : ة األولى   :   تطبـيقا ألحكام اIادّة 4 من القانون
رقم 04-07 اIـــــؤرّخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIـوافق  14 غــشت ســنـة 2004 واIــذكــور أعالهr يــحــدد هـذا

اIرسوم كيفيات تنظيم  حوشات الصيد اإلدارية.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : حـــوشــة الـــصـــيـــد اإلداريــة وســـيـــلـــة لــضـــبط
أعـــداد  احلـــيــوانـــات الــبـــريـــة اIــصـــنــفـــة ضــمـن احلــيـــوانــات
سـريـعـة الــتـكـاثـر  وفـقـا لــلـشـروط والـكـيــفـيـات اIـنـصـوص
عـليـهـا في أحـكـام اIادّة 65 من الـقـانون رقم 04-07 اIـؤرّخ
في 27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1425  اIـوافق  14 غـشت سـنة

2004 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 3 : :  �ـكن أن جترى حـوشـة الصـيـد اإلدارية في
عـمــلــيــة واحــــدة أو في عـــــدة عــمــلـيــات ضــمن الــكـيــفــيـات

احملــددة في أحكام اIادّة 5 أدناه.

اIــاداIــادّة 4 : :  تـــبـــادر اإلدارة اIــكـــلـــفــة بـــالـــصــيـــد بـــإجــراء
حــوشـــات الــصــيـــد اإلداريــةr ال ســـيّــمــا بـــطــلب من ضـــحــايــا
rاخلـســائـر  الـتي تـتــسـبب  فـيـهــا األنـواع سـريـعــة الـتـكـاثـر
بــعـد اسـتـشـارة مـديــريـة الـفالحـة ومــصـالح األمن اخملـتـصـة
إقــلــيـمــيــا وبــالـتــشــاور مع فــيـدرالــيــة الــصـيــادين لــلــواليـة

اIعنية.

اIــاداIــادّة 5 : :  �ـــنـح الـــوالي رخـــصـــة تــــنـــظـــيم  حـــوشـــات
الـصــيـد اإلداريـة �ـــوجــب قـرار ويـجب أن يــبــيـن فـيـهــا

ما يأتي :
rاألقاليم التي ستجرى عليها -

- تقدير أعداد احلـيوانات من النوع  سـريع التكاثر
rالواجب القضاء عليها

- قــــائـــمــــة الـــصــــيـــاديـن واحلـــواشــــX اIـــشــــاركـــX في
rاحلوشة

- الــــوســـــائل اIــــاديــــة اIــــســـــخــــرة r الســــيــــمــــا ذخــــيــــرة
rاألسلحة ووسائل النقل

اIـاداIـادّة ة 9  :    :  تــلــغى أحــكــام اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 284-93
اIؤرّخ في 9 جـمادى الـثانـية عام 1414 اIوافق 23 نـوفمـبر سـنة

1993 واIذكور أعاله.

اIـــاداIـــادّة ة 10 : : يـــنـــشـــر هـــذا اIـــرســوم فـي اجلــريـــدة الـــرّســـمـــيّــة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 9 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 06-248 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 13 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r r 2006 ــوافق 9  يــولـــيــو ســـنـــة  يــولـــيــو ســـنـــةIــوافق اIالــثـــانــيـــة عــام الــثـــانــيـــة عــام 1427 ا

يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد اإلداريةيحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد اإلدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

r الريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا اIــادّتــان 85  - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88-  08 اIــــؤرّخ في 7
جـمـادى الـثـانـيـة عام 1408 اIـوافق  26  يـنـايـر  سـنـة 1988
واIــتـعــلّق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اIــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اIــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

rتعلق باجلمعياتIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  04-07 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1425  اIـوافق  14 غــشت ســنـة 2004

rادّة 4 منهIال سيّما ا rتعلق بالصيدIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا
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-  هــــويــــة األشــــخــــاص الــــذيـن  شــــاركــــوا في حــــوشــــة
rالصيد اإلدارية

- كل اIعلومات التي  لها عالقة  بالعملية.

10  : :  يـــتــــكـــفل األشــــخـــاص  الــــطـــبـــيــــعـــيـــون أو اIــاداIــادّة ة 
اIــعـــنــيـــون اخلــاضـــعــون لـــلــقـــانــون الـــعــام أو اخلـــاص الــذين
يــطـلـبـون تـنـظـيم  حـوشــات الـصـيـد اإلداريـة  بـاIـصـاريف

اIرتبطة �مارسة  احلوشات اإلدارية اIعنية. 

اIــاداIــادّة ة 11  : :  تـــتــمـــتع اIـــؤســســات اIـــطــاريـــةr �ــوجب
هـذا اIــرسـوم r  بــرخـصــة دائـمــة إلجـراء  حــوشـات الــصـيـد

اإلدارية اخلاصة بأنواع الطيور.

اIـاداIـادّة ة 12 :   :  يـتـابع  كل اقـتـطـاع لـلـحـيـوانـات  سـريـعة
الـتــكـاثـر  غــيـر مـطــابـــق لألحـكـــام اIــنـصـــوص عــلـيـهـا في
الــقـانـــون رقم 04-07 اIـؤرّخ في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام
1425  اIـوافق  14 غــشت ســنـة 2004 واIـذكــور أعالهr عــنـد

إجـراء حوشـات الـصـيد اإلداريـة  طـبـقا لـلـتشـريع اIـعـمول
به .

اIاداIادّة ة 13 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 9 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06-249 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13 ج جــــــــمــــــــادىادى
r r 2006 ــــوافقوافق 9  ي يــــــولولــــيــــو سو ســــنـنـــــة ةIا Iالالــــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام 1427 ا
يــــــحــــــــدد شدد شــــــروط تروط تــــــــنــــــظــــــيـيــم  اIم  اIــــــنــــــافافــــــــســــــات الات الــــــريريــــــــاضاضــــــيــــــة

اIمارسة علــى الشاطئ وكيفيات ذلك.اIمارسة علــى الشاطئ وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

r إن رئيس احلكومــة
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اIـشـتـرك بـX وزيـر الـسـيـاحة

r ووزير الشباب  والرياضة
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور r ال ســيـــمــا اIـــادتــان 4-85

r و125( الفقرة 2 ) منه
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 76-80 اIــؤرخ في29 شــوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

rتمّمIعدّل واIا r القانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا r بالوالية

- كل حـــكم تـــكـــمـــيـــلـي  فـــيـــمـــا يـــخص أمن  احلـــوشـــــة
وســـيـــرهــــا  احلـــســنr ال ســـيّـــمـــا احملــافـــظـــــة عــلـى األنـــــواع

rعنية باحلوشة اإلداريةIاألخــرى من احليوانات  غير ا
- تواريخ افـتتـاح وغلق احلـوشة أو ما تـشتـمل عليه

rمن أعمال كل عملية على حدة
- كـل إجـــــراء خـــــاص من شـــــأنـه أن يـــــســـــهل تـــــنـــــفـــــيـــــذ

rاحلوشة
- األســــلــــحــــة والــــذخــــيـــرة أو وســــائـل الــــصـــيــــد الــــتي
ســــــتــــــســـــــتــــــعـــــــمل فـي احلــــــوشـــــــة تــــــبـــــــعــــــا لـــــــلــــــنــــــوع ســـــــريع
الـــتـــكــاثـــراIــســـتـــهــدف مـع مــراعـــاة األحــكـــام الـــتــنـــظـــيــمـــيــة

السارية في هذا اجملال.

اIــــاداIــــادّة 6 : :  يــــقــــوم �ــــثل اإلدارة اIـــــكــــلــــفــــة بــــالــــصــــيــــد
r ـراقــبــة حــوشــات الــصــيــد اإلداريـة� rاخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا

ويسهر على احترام  شروط  تنفيذها.

اIـاداIـادّة 7 : :  يـتم  تـنـفــيـذ حـوشـات الــصـيـد اإلداريـة في
اIــوقع حتت تــوجــيه مـديــر احلــوشـة الــذي يــكـلـفr السـيــمـا

�ا يأتي :
rتموقع الرماة -

rXانتشار احلواش -
- استـعمـال الكالب  وابن مـقرض أو وسـائل الـصيد

rاألخرى
- كافة تعليمات الرمي.

يـعX مـديـر احلـوشـة �وجب قـرار من الـوالي  طـبـقا
ألحــــكـــــام اIــــادّة 5 أعـالهr من  بــــX مــــســــؤولي  فــــيــــدرالــــيــــة
الـصـيـادين  لـلواليـة اIـعـنـيـة أو جمـعـيـات الـصـياديـن التي

يتبعها.

اIــاداIــادّة ة 8  :   :   تــوزع احلـــيــوانــات اIـــقــتــطـــعــة �ــنـــاســبــة
إجــراء حـــوشــات الـــصــيـــد اإلداريــة عـــلى األشــخـــاص الــذين
شـاركـوا فيـهـا أو تسـلم لـلمـؤسـسات الـتي تـأوي حيـوانات
مــتــوحــشــة وإمـــا جتــيّــر وتــدفن في مـــوقع حــوشــة الــصــيــد

اإلدارية.
تـــبـــX كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق أحـــكـــام  هـــذه اIـــادةr عـــنــد
االقـتـضاءr �ـوجب قـرار من الوالي  طـبـقا ألحـكـام اIادّة 5

أعاله.

اIــاداIــادّة ة 9 :   :  يـــحـــرر مـــســـؤول اإلدارة احملـــلـــيـــة اIـــكـــلـــفــة
بــالـصـيـدr عــنـد انـتــهـاء كل حـوشــة صـيـد إداريــة r مـحـضـرا

يبX فيه على اخلصوص ما يأتي :
rتاريخ حوشة الصيد اإلدارية ومكان  إجرائها -
rعدد احليوانات التي © القضاء عليها ونوعها -
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الفصل األوالفصل األوّل
أحكام أحكام عامةعامة

اIادة اIادة 2  :   ال تـفتح  الشـواطئ اIفتـوحة  للـسباحة إال
لــلــريــاضـات الــتي �ــكن  �ــارســتـهــا عــلى الــشـاطـئ والـتي
حتـــدد قــــائـــمـــتـــهـــا بـــقـــرار مـــشـــتــــرك بـــX الـــوزيـــر اIـــكـــلف

بالسياحة والوزير اIكلف بالرياضة.
�ــكــن أن تـــكــتــسـي اIــنــافــســـــات الــريــاضـــيــــة الــتي
�ــكن تـــنــظــيــمـــهــا عــلــى الـــشــواطــئ الـــطــابــع الــدولــي أو

الوطني أواحمللي.

اIـادة اIـادة 3 : �ــكن أن تــقـام اIـنــافـســات الـريــاضـيــة عـلى
الـشـواطـئ حـتى خـارج مـوسم االصـطــيـاف  كـمـا هـو مـحـدد
في أحــكـام اIـادّة 3 من الــقـانـون رقم 03-02 اIـؤرّخ في 16
ذي احلــــجــــة عــــام  1423 اIــــوافق  17 فــــبــــرايــــر  ســــنـــة 2003

واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 4 : تـنــظم اIـنـافـسـات الـريــاضـيـة مـوضـوع هـذا
اIـرسـوم عـلى الـشـواطئ اIــرخص لـهـا قـانـونـا بـذلك طـبـقـا

خملطط تهيئة الشواطئ.
يجب أن تقام في مـناطق مهيأة ومزودة �عالم لهذا
الـــغــرضr كـــمــا يـــجب أن تـــســتـــجــيب لـــطــبـــيــعـــة الــريـــاضــة

موضوع اIنافسة.

اIادة اIادة 5 :: �كن أن  تـمنع اIـنافـسات الـرياضـية التي
من شـأنهـا  أن تـلحـق أضرارا بـاحلـالة الـطـبيـعـية لـلـشاطئ
وبـاIــواقع احلـسـاســة بـيـئــيـا وبـأمن وطــمـأنـيــنـة اIـتـرددين

على الشاطئ.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
شروط تنظيم اIنافسات الرياضيةشروط تنظيم اIنافسات الرياضية

اIمارسة على الشاطئاIمارسة على الشاطئ
6 : يــــخـــضـع  اســـتــــعـــمــــال الـــشــــواطئ ألغـــراض اIــادة اIــادة 
تـنـظـيم اIـنـافــسـات الـريـاضـيـة لـدفـع إتـاوة حتـدد كـيـفـيـات

حتديد مبلغها طبقا للتشريع اIعمول به.

7 : يــرخص  حــصــرا لــلــفــيــدرالـيــات والــروابط اIـادة اIـادة 
والـنـوادي واجلــمـعـيــات الـريـاضــيـة اIـعــتـمـدة قــانـونـا وكـذا
لـكل  شـخص طـبـيعي أو مـعـنـوي مـؤهل قانـونـا سـواء كان
خـاضـعـا لـلـقــانـون الـعـام أو اخلـاص r  بـتـنــظـيم  اIـنـافـسـات

الرياضية على الشواطئ اIفتوحة للسباحة.

اIـادة اIـادة 8 : عـنـدمــا ال تـنـظم اIــنـافـسـات الــريـاضـيـة من
طـرف الفـيـدراليـة  الـرياضـيـة الوطـنيـة اIـعنـيـةr يجب أن

تقام هذه اIنافسات حتت إشرافها وطبقا لتنظيماتها.

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-31  اIــــؤرّخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اIــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

rتعلق باجلمعياتIوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اIـؤرّخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلق

rبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-02 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلـــجـــة عـــام  1423 اIــــوافق 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2003 الــذي
Xيحدد القواعد العامة  لالستعمال واالستغالل السياحي

rادّة 35 منهIال سيّما ا r للشواطئ
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اIــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 rتعلق بالتربية البدنية و الرياضةIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم  82-467 اIــــؤرّخ في 2
ربـــيع األوّل عـــام 1403 اIــوافق 18 ديـــســـمـــبـــر  ســـنـــة 1982
rباريات التي ينظمها األجانبIتعلق بالتظاهرات واIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-111 اIؤرّخ
في 23 صـفـر عام 1425 اIـوافق  13 أبـريل سـنة 2004 الـذي

rيحدد شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-112 اIؤرّخ
في 23 صـفـر عام 1425 اIـوافق  13 أبـريل سـنة 2004 الـذي
يـحـدد مـهـام الـلـجـنـة الوالئـيـة اIـكـلّـفـة بـاقـتـراح فتـح ومنع

rالشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-405 اIؤرّخ
في 14 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة 2005
الـــذي يــــحـــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيـم االحتـــاديـــات الـــريـــاضـــيـــة
الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط االعـتـراف لــهـا بـاIــنـفـعـة

rالعمومية والصالح العام

يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 35 من الـقـانون
رقم 03-02 اIـؤرّخ في 16 ذي احلـجة عام  1423 اIـوافق 17
فــبــرايــر ســنـة 2003 واIــذكــور أعـالهr يــحــدد هــذا اIــرســوم
شـــروط تــنـــظــيم اIـــنــافـــســات الـــريــاضـــيــة اIـــمــارســـة عــلى

الشاطئ وكيفيات ذلك.
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اIادة اIادة 15 :  يرسل الـوالي اخملتـص إقلـيمـيـا نسـخا من
الــــــطـــــــلــب  إلى اIــــــديـــــــريــن اIــــــكــــــلــــــفــــــX عـــــلـى الــــــتـــــــوالي
بــالـســـيـــاحـــة والــريـاضــة إلبــداء الــرأي فـيـه في أجل شــهـر

واحد (1) . 
يــتـــعــX  عــلى الــوالـي إثــر تــلــقــيه  طـــلب الــتــرخــيص
�نافـسة رياضيـة r إبالغ رده في أجل  شهرين (2) ابتداء

من تاريخ تلقيه الطلب.

اIــــادة اIــــادة 16  : تــــخـــضـع اIـــنــــافــــســـات الــــريـــاضــــيـــة  ذات
مــشـــاركـــة دولـــيــة لـــلـــمـــوافـــقــة اIـــســـبـــقــة لـــلـــوزيـــر اIــكـــلّف

بالرياضة  طبقا للتشريع اIعمول به.

اIـادة اIـادة 17 : عــنـــــدمــا تــسـتــوفي اIــنــافــسـة الــريــاضــيـة
الـشـروط احملددة أعـــالهr وعنـدمـا تبـدي الـسلـطـات اIعـنـية
رأيهـا  اإليجابـي أو موافقـتها الـضروريـةr يرخص الوالي
اخملـتص إقــلـيـمـيـا  بـتـنـظـيم اIــنـافـسـة  الـريـاضـيـةr  بـقـرار

يحدد السيّما  ما يأتي : 
- مكان اIنـافسة أو اIساحات  أو اIـناطق اخملصصة

rنافسةIلهذه ا
rالطابع الدولي أوالوطني أو احمللي للمنافسة -

- مدّة وموضوع اIنافسة وكذا هوية اIنظم.

اIـادة اIـادة  18 :   يــبـلّـغ اIـديـر اIــكـلـف بـالــريـاضــة  الـقـرار
اIنصوص عليه أعالهr إلى اIنظم وترسل نسخ منه إلى :

rمدير السياحة للوالية -
- رئــيـس األمن لــلـــواليــة أو قــائـــد مــجــمـــوعــة الــدرك

rحسب احلالة rالوطني
rدنية للواليةIمدير احلماية ا -

- مدير الصحة للوالية.
يـلـحق دفـتـر الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيه في اIـادّة 12

أعاله بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 19 :    �كن أن يرفض ترخيص الوالي :
- عــــنــــدمــــا ال يــــســــتــــجـــيـب الــــشــــاطئ لــــشــــروط فــــتح
الـشــاطئ كـمــا هـو مــنـصـوص عــلـيـه  فــي أحـكـــام اIـرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04-111 اIــــؤرّخ في 23 صـــفـــر عـــام 1425

rذكور أعالهIوافق  13 أبريل سنة 2004 واIا
r عنيIعندما تمنع السباحة في الشاطئ ا -

- عـندمـا ال تسـتجـيب اIـنافـسة لـلشـروط احملددة في
r6 و7  أعاله XادّتIا

- في حالة رفض الوزير اIكلف بالرياضة.

9 : �ـــكـن أن تـــنـــظـم اIـــنـــافــــســـات الـــريــــاضـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
مــوضـــوع هــذا اIــرســوم عــلـى الــشــواطئ الــتـي تــســتــجــيب

للشروط اآلتية :
- أن يـرخص بـالـسبـاحـة فيـهـا طبـقـا ألحكـام اIـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04-112 اIــــؤرّخ في 23 صـــفـــر عـــام 1425

rذكور أعالهIوافق  13 أبريل سنة 2004 واIا
- أن تــــكـــــون مــــطــــابــــقـــــة Iــــقــــايـــــيس وشــــروط إجــــراء
الـريـاضـة اخملــتـارةr طـبـقـا ألحـكـام اIــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
04-111 اIـؤرّخ في 23 صــفــر عـام 1425 اIـوافق  13 أبـريل

سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 10 :  تخضع اIنافسات الرياضية اIنظمة من
طرف األجانب للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 11 :  يـخضع  تـنـظيم اIـنافـسـات اIنـظمـة على
الشواطئ  للموافقة اIسبقة للوالي اخملتص إقليميا.

غـــيـــر أنه يـــجـب احلـــصـــول عـــلـى اIـــوافـــقـــة اIـــســـبـــقـــة
لصاحب امتياز الشاطئ اIعني.

اIــــادة اIــــادة 12  : يـــــلــــزم مـــــنــــظـم اIــــنـــــافــــســـــة الــــريـــــاضــــيــــة
باالمـتثـال للـشـروط اIنـصوص عـليـها في  دفـتر الـشروط

النموذجي اIلحق بهذا اIرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات تنظيم اIنافسات الرياضيةكيفيات تنظيم اIنافسات الرياضية

اIمارسة على الشاطئاIمارسة على الشاطئ
اIــــادة اIــــادة 13 : يــــجـب أن يــــكــــون تـــــنــــظـــــيم اIــــنـــــافــــســــات
الـرياضـيـة على الـشـاطئ  موضـوع طلـب ترخـيص r يرسل
إلى الـوالي اخملـتص إقـلـيـمـيـا ثـالثة (3)  أشـهـر قـبل تـاريخ

بداية اIنافسة على األقل.

اIـــــادة اIـــــادة 14  :  يـــــجـب أن يــــــحـــــرّر طــــــلـب الـــــتــــــرخــــــيص
لتنظيم منافسة رياضية في ثالث (3) نسخ .

ويجب أن يشمل  هذا الطلب البيانات اآلتية :
rXنظمIهوية ا -

rعنيةIموافقة الفيدرالية الوطنية الرياضية ا -
rستغل  للشاطئIموافقة صاحب االمتياز ا -

- البـرنـامج اIتـضمن تـواريخ وأماكن اإلجـراء وعدد
rادية التي ستستعملIوالطبيعة والوسائل ا XشاركIا

rو/أو األجانب Xالوطني XشاركIقائمة ا -
- هدف اIنافسة.

وكــــذا كلّ وثــــيـــقــــة أخـــرى يــــراهـــا اIــــنـــظـم ضـــروريـــة.
ويسلم مقابل ذلك وصل استالم.
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اIـاداIـادّة ة 3 :  يــجب عـلى اIــنـظم  ضـمــان أمن األشـخـاص
واIمتلكات.

اIـاداIـادّة ة 4 :  إن اIـنــظم مـسـؤول عـن وضع كل الـوسـائل
اIالئـــمــة لــضـــمــان  حـــسن ســيـــر اIــنـــافــســـة عــلى الـــشــاطئ

والسهر على أمن األشخاص واIمتلكات.

5 : اIـــنـــظم مـــســـؤول عـن حتـــضـــيـــر اIـــنـــافـــســـة اIــاداIــادّة ة 
وسيرها ومراقبتها.

ويقوم بوضع هيئة Iتابعة مسابقات اIنافسة.
تكون هـذه الهـيئة اIـراسل الدائم لـلجمـاعات احملـلية
وذلك بــإعالمــهـا بــكل تــعــديل  في رزنــامــة اIـنــافــســة وكـذا

بكل حدث يتطلب عملية إعادة تنظيم.

اIاداIادّة 6 :  يطبق اIـنظم القرارات اIـتخذة من طرف
 السلطة البحرية  في حالة  منافسة رياضية.

اIــاداIــادّة ة 7 : يــعــلم اIـــنــظم اIــشـــاركــX بــكل اIـــعــلــومــات
اIتعلقة بأمنهم وأساسا  فيما يخص التنبؤات اجلوية.

اIــــاداIــــادّة ة 8 : يـــتـــعـــX  عــــلى اIـــنــــظم إعالم الــــوالي  بـــكل
تغيير في سير التظاهرة.

اIــــاداIــــادّة ة 9 : يـــتــــعـــX عـــلـى اIـــنـــظـم تـــنـــظــــيم اIـــنــــافـــســـة
الــريـاضــيــة عـلـى الـشــاطئ تــمـاشــيــا مع  أمن ومــصـالح كل

اIستعملX وباحترامها .

اIاداIادّة ة 10 : يتعX عـلى اIنظم  حتديد موقع ورزنامة
اIنافسة.

XشاركIا XنافسIنـظم إقامة اIادّة ة 11 : يضمن اIاداIا
في اIنافسة.

12 : إذا كـــانـت اإلقـــامـــة بـــعـــيــــدة عن  اIـــســـاحـــة اIــاداIــادّة ة 
اIــائـيــة يــتـعــيّن عـلى اIــنـظـم ضـمــان نـقل مــداوم وحـظــيـرة

لتوقف السيارات.

13 : يـــتـــعـــX عـــلى اIـــنـــظـم  تـــخـــصـــيص  جلـــنـــة اIــاداIــادّة ة 
استقبال وفتح اIنافسة.

اIاداIادّة ة 14 : إثر انـتهـاء اIنافـسة r يـلزم اIـنظـم بإعادة
األماكن إلى حالتها األصلية.

15 : يــتــصل اIــنــظم بــوســائـل اإلعالم  لــضــمـان اIـاداIـادّة ة 
الدخول إلى منطقة اIنافسة.

20 :   يـجب أن يكـون الـرفض معـلّال ويـبلغ إلى اIادة اIادة 
صاحب الطلب ابتداء من تاريخ  استالم الطلب.

اIــادة اIــادة 21 :  �ــكن  صـــاحب الـــطــلب تـــقــد° طـــعن لــدى
الـوالي في أجـل  شـهـر  واحـد (1) ابـتــداء من تـاريخ  قـرار

الرفض.   

اIـادة اIـادة 22 :    يـفــصل الـوالي فـي طـلب الــطـعن في أجل
شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استالم الطعن. 

اIادةاIادة 23 :  يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 9 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــقاIلحـــق
دفتــــر الشـــــروط  النموذجي اIتعلـــــق  بتنظيــمدفتــــر الشـــــروط  النموذجي اIتعلـــــق  بتنظيــم

منافســة رياضــية على  الشاطـئمنافســة رياضــية على  الشاطـئ
: Xب

والي والية : ...................................... 
 من جهة .

و (حسب احلالة) :
1 -  الـــفـــيـــدرالـــيـــةr الــرابـــطـــةr الـــنـــادي أو اجلـــمـــعـــيــة

الرياضية لــ................ اIسماة "اIنظمة".
أو 

2 - الشخص الطـبيعي أو اIعنـوي (السكن أو اIقر)
بــ ....................

من جهة أخرى .

© االتفاق على ما يأتي  :© االتفاق على ما يأتي  :

اIـــــاداIـــــادّة األولىة األولى :  يـــــهــــدف  دفـــــتـــــر الــــشـــــروط هــــذا إلى
حتــديــد حــقــوق وواجــبــات مــنــظم مــنــافــســة ريــاضــيــة عــلى

الشاطئ.

Xــــنـــظـم بــــاالمــــتـــثــــال لــــلــــقــــوانـــIــــادّة ة 2 :  يــــلــــتــــزم اIــــاداIا
األساسـيـة والـتنـظـيـمات الـتي  تـسـيّـر الريـاضـة  مـوضوع

اIنافسة.
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مــــــــــرسرســــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06-250 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13 ج جــــــــمــــــــادىادى
r r 2006 ــــوافقوافق 9  ي يــــولولــــيــــو سو ســــنـنــة ةIا Iالالــــثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1427 ا
يــــعــعـــدّل اIل اIـرسـرســوم الوم الـتــــنـفـيــيـــذي رقــم ذي رقــم 04-187 اIــ اIـــؤرؤّرخ
فـي ي 19 جـــ جـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــادى األولادى األولـى عــى عــــــــــــــــــام ام 1425 اI اIــــــــــــــــــوافـــق وافـــق 7
يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنـــنـــــــــــة ة 2004 ال الــــــــــذي يذي يــــــــحـحـــــــــدّد  قد  قــــــــائائــــــــمــــــــة آالتة آالت
الالــــصــــيـيـــــد الد الــــبـحـحـــــري احملري احملــــظــــور اسور اســــتــــيـرادهرادهــــا  وصا  وصــــنــــعــــهـا

وحيازتها وبيعهاوحيازتها وبيعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بنـاء عـلى تـقريـر وزيـر الصـيـد البـحـري  واIوارد

rالصيدية
- وبـــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتـــان 4-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 187-04
اIــــــــــؤرّخ في 19 جــــــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1425 اIــــــــوافق 7
يوليو سنة 2004 الذي يحدّد قائمة آالت الصيـد البحري

rاحملظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  تـــعـــدّل أحــــكـــام اIـــادّة 2 من اIـــرســـوم
الــتــنـفــيــذي رقم  04-187 اIـــؤرّخ في 19 جـــــمــادى األولى
عــام 1425 اIــــوافق 7 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2004 واIـــذكـــور أعاله

وحترّر كما يأتي :

" اIادة 2 : �نع في الصيد البحري استعمال : 
r بدون  تغيير ....................

- آالت نشـيـطة "اجلـيـبيـات الـسطـحيـة" والـتي  تقل
rمدودة عن 40 ميلمترIاألصغر فتحة من عيونها ا

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

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 :  :   يــــــنـــــشـــــر هــــــذا اIـــــرســـــوم فـــي اجلـــــريــــــدة
الــرّســـمـــيّــــة  لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 13 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 9 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIـاداIـادّة ة 16 : يـتـعـX عـلـى اIـنـظم الـسـهـر عـلى الـتـنـظـيم
الـعــام وحـسـن  سـيــر اIـنــافــسـة ويــكــلف بـتــحــديـد اIــسـالك
وتــعــيـــX مــســتــخــدمـــX مــكــلــفـــX  بــالــســهــر عـــلى مــراقــبــة

اIنافسة.

اIـاداIـادّة 17 : �ــكن اIـنـظم  طــبـقـا لـلــتـشـريع والــتـنـظـيم
اIعـمول بهـما إصـدار  تذاكـر من أجل االسـتغالل الـتجاري

للمنافسة.
و�ـــكــنهr  بـــهــذه الــصـــفــةr بـــيع تــذاكـــر الــدخــول  وفق

تسعيرة يحددها .

اIــاداIــادّة 18 : :  �ـــكن اIـــنـــظم r من أجل  ضـــمـــان الـــســـيــر
احلـسن للمنـافسةr أن يسـتعX  �ستـخدمي أمن أو رقابة
يـــوزعــون داخـل اIــســاحـــات اخملــصـــصــة لـــلــمــنـــافــســـة وعــنــد

مداخلها.

اIاداIادّة 19 :  يـكلف اIـنـظم بتـنظـيم مـراقبـة اIسـاحات
اIعـنيـة باIنـافسـةr وتشـكيل جلـنة معـتمـدة حسب الـقواعد

التي ينص عليها التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 20 :  يـتـعـX علـى منـظم اIـنـافـسات الـريـاضـية
Xــمـارســة عــلى الـشــاطئ  اكــتـتــاب جــمـيع  عــقــود الـتــأمـIا
الــتي  تـغـطي األخـطــار الـتي  قـد يـتـعــرض لـهـا اIـشـاركـون

في اIنافسات طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــــاداIــــادّة ة 21 : يــــتـــــكــــفل  اIـــــنــــظم بــــوضـع فــــريـق مــــكــــلّف
.XشاركIباستقبال ا

اIــــاداIــــادّة ة 22 : يــــجب أن يـــــبــــلغ إلـى الــــوالي كـل تــــعــــديل
مـحـتــمل يـحــدث عـلى قـائــمـة اIـشــاركـX أو الــوسـائل قـبل

أو بعد اIنافسة.

اIــــاداIــــادّة ة 23 : يـــتــــعـــX عـــلـى اIـــنـــظـم اتـــخـــاذ كـل تـــدبـــيـــر
ضــروري  لـضــمــان الـســيــر احلـسن لــلــمـنــافـســة الــريـاضــيـة
Xولـــــلـــــمـــــحـــــافــــــظـــــة عـــــلـى الـــــشـــــاطـئ والحـــــتـــــرام الـــــقـــــوانـــــ

والتنظيمات اIعمول بها.

اIـــــاداIـــــادّة ة 24 : يــــتــــعــــX عـــــلى اIــــنــــظــــم  دفـــــع اإلتــــــاوة
احملــــددة فـي اIـادّة 6 من اIــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 249-06
اIؤرّخ في 13 جمـادى الثانـية عام 1427 اIوافق 9  يـوليو
ســـنـــة 2006  الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــنـــظـــيـم  اIـــنـــافـــســـات

الرياضية اIمارسة علــى الشاطئ وكيفيات ذلك.

قر¯ وصودق عليه
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مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5  ج  جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1427
اIاIـوافق وافق  أول يأول يـونونـيـو  سو  سـنـة  ة  r  2006 ي  r يـتـضـمّـن إنـن إنـهـهــاءاء
مــــهـهـــــــامامّ م مــــديديــــر اIر اIــــــلــــحــــقــــــة اجلة اجلــــهــــويويــــــة لة لــــلــــديديــــــوان الوان الــــوطوطــــنيني

لإلحصائيات بورقلة.لإلحصائيات بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIـــوافق أول يــــونـــيــــو ســـنـــة 2006 تـــنـــهـى مـــهـــامّ
الـسّــيـد رابح هــمـاميr بــصـفـتـه مـديــرا لـلـمــلـحــقـة اجلــهـويـة
للديـوان الوطني لإلحـصائيات بـورقلةr لتـكليفه بـوظيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى.
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 5  جـــمـــادى األولى عـــام   جـــمـــادى األولى عـــام 1427
اIـــــوافق اIـــــوافق  أول يـــــونــــــيـــــو  ســـــنـــــة  أول يـــــونــــــيـــــو  ســـــنـــــة  r  2006 يـــــتــــــضـــــم  r يـــــتــــــضـــــمّـنـن

التعيX بعنوان الديوان الوطني لإلحصائيات.التعيX بعنوان الديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIــوافق أول يــونـــيــو ســنــة 2006 تــعــX الــســيـدة
والـــســــيـــد اآلتي اســــمـــاهــــمـــا بــــعـــنـــوان الــــديـــوان الــــوطـــني

لإلحصائيات :
1 - رابـح هـــمــــاميr مــــديـــرا تــــقـــنــــيـــا لإلحــــصـــائــــيـــات

rاجلهوية واإلحصائيات الفالحية ورسم اخلرائط
2 - آمال لكحلr زوجة بومغارr رئيسة دراسات.

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 19  ج  جـمـادى الادى الـثـانانـيـة عام ة عام 1427
اIاIــــوافق وافق 15 يــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــة  ة  r  2006 ي  r يــــتــــــضــــــمّـن إنـن إنــــــهـهـــــاءاء

مهـاممهـامّ رئيس أركان احلرس اجلمهوري. رئيس أركان احلرس اجلمهوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 تنهى مهامّ
العقيد الطيب قدور جبارr بصفته رئيسا ألركان احلرس

اجلمهوريr ابتداء من 4 يوليو سنة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 19  ج  جـمـادى الادى الـثـانانـيـة عام ة عام 1427
Xيــــتــــضــــمّـن تـن تــــعــــيــــ r  ي r  2006  ــــوافق وافق 15 يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة  ةIاIا

رئيس أركان احلرس اجلمهوري.رئيس أركان احلرس اجلمهوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1427 اIــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 يـــعــيّن
rرئـيـسـا ألركـان احلـرس اجلـمـهوري rالـعـقـيـد نـعـيم حـكـيـكي

ابتداء من 5 يوليو سنة 2006.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2006 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 411
اIـــــؤرّخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثّـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واIـتعلّق بـاإلجراءات التّـطبيـقيّة في
مـجـال إجنــاز مـنـــشــــآت الـطّـاقــة الـكـهــــربـائـيــة  والـغـازيّـة

rادّة 13 منهIال سيّــــما ا rراقبةIوتغيير أماكنها وبا

- و�ـــــقــتـــــضى اIـــرســوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 96 - 214
اIــــــؤرّخ في 28 مـــــحـــــرّم عـــــام 1417 اIــــــوافق 15 يــــونــــيـــو
ســـــنــــة 1996 الــــذّي يـــــحــــــدّد صــالحـــــيــّــــات وزيـــــر الــــطّـــــاقــــة

rناجمIوا

وزارة الطاقة وا<ناجموزارة الطاقة وا<ناجم
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ  فيخ  في29 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اIــــوافق  اIــــوافق 27
مـايــو  سـنـة مـايــو  سـنـة r 2006 يـتــضـمr يـتــضـمّن اIــوافـقــة عـلى مــشـاريعن اIــوافـقــة عـلى مــشـاريع

بناء منشآت كهربائية .بناء منشآت كهربائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإنّ وزير الطّاقة وا
- �ـــــــقـــــتـــــضـــى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 02 - 195
اIــــــــــؤرّخ فـي 19 ربــــــــــيــع األوّل عـــــــــــام 1423 اIــــــــــــوافـق أوّل
يــــونــــــيـــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــــضــــمّن الــــقــــانـــون األســــاسي
لـلـشركـة اجلـزائـرية لـلـكهـربـاء والـغازr  اIـسـمـاة "سونـلـغاز

r"ش.ذ.أ

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء



اIادة اIادة 3 :  : يتـعيّن عـلى منـفّذ اIشـروع أيضـاr أن يأخذ
بـعـX االعـتـبـار الـتـوصــيـات الـتي تـقـدمت بـهـا الـقـطـاعـات

الوزارية و السلطات احمللية اIعنية.

4 : : تــكــلف الــهــيــاكل اIــعــنــيــة بــوزارة الــطــاقــة اIـادة اIـادة 
rكل فـيـمـا يـخـصـهـا r"ـنـاجم و شـركـة "سـونـلـغـاز  ش.ذ.أIوا

بتنفيذ هذا القرار.   

اIـاداIـادّة ة 5 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 27 مايو سنة 2006.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 10  ج  جـمـادى األولى عام ادى األولى عام 1427 اI اIـوافق وافق 6 
يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r 2006 ي r يــــتــــــضــــمّـن تن تــــأسأســــــيس ميس مــــهــــــرجرجــــانان

ثقافي دولي Iوسيقى "قناوي"ثقافي دولي Iوسيقى "قناوي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 06 - 176 اIؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 03 - 297
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يـحــدّد شــروط تـنــظــيم اIـهــرجــانـات الــثــقـافــيـة

rوكيفياته
- و�ـــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنـــــفــــيــــذيّ رقم 05 - 79
اIـؤرّخ في 17 مــحـرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذّي رقم 03 - 297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIوافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم
اIـهـرجانـات الثـقافـيـة وكيـفيـاتهr يؤسـس مهـرجان ثـقافي

دولي سنوي Iوسيقى "قناوي".

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10  جــــمــــادى األولى عــــام 1427
اIوافق  6 يونيو سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي

- و�ــــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 02 - 194
اIـؤرّخ فــي 15 ربـــيع األوّل عـــام 1423 اIـوافق 28 مـايـــو
ســـــنـــة 2002 واIــــتــــضـــــمّن دفــــــتــــر الــــشــــروط اIــــــتــــعـــــلق
بـــشــــروط الــــتــــــمـــويـن بـــــالــــكــــــهـــربــــاء والــــغـــاز بــــواســــطـــة

rالقنوات
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIتضمّن اIصـادقة على النظام التقني واألمني Iنشآت
rتوزيع الطاقة الكهربائية

- وبـنـاء عـلـى طـلـبـات الـشّـركـة اجلــزائـريـة لـلـكـهـربـاء
والغــاز "ســـونلــغــاز ش.ذ.أ" اIؤرّخة في 3 سبتمبر و10

r2005 و 17 ديسمبر سنة
- وبــعــد االطّـالع عــلى  تــقــاريــر اIـــصــالح والــهــيــئــات

rعنيّة ومالحظاتهاIا
يقريقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولىة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 13 من اIـــرســوم
الـتّـنــفـيـــذيّ رقــم 90 - 411 اIـؤرّخ في 5 جــمـادى الـثّــانـيـة
عــــام 1411 اIـوافــق 22 ديــسـمـــبــر ســــنـة 1990 واIــذكـور
أعــالهr يــوافق عــلى مـشـاريـع بـنـاء اIــنـشـآت الــكـهـربــائـيـة

اآلتية :
- خط كـهربـائي جـوي ـ  جوفي ذو تـوتـر عال 60 كف
يــربط مــركــز الــرويـبــة �ــركــز احملــطــة الــفــرعــيــة لــلــشــركـة
الوطنية للنـقل بالسكك احلديدية بالرغايةr  مخططه �ر

بواليتي اجلزائر و بومرداس. 
- مــركـز كــهــربــائي ذو تــوتــر جــدّ عـال 220/400  كف

بوادي العثمانيةr والية ميلة.
- مـــركـــز كـــهـــربـــائي ذو تـــوتـــر جـــدّ عـــال 60/220 كف

بأحمر العrX والية تيبازة.
Xمــركـــز كــهـــربـــائي ذو تــوتـــر عــال 30/60 كف بـعـ -

الصفراءr والية النعامة.
- خـط كـهــربــائي ذو تــوتــر عـال 60 كف يــربط مــركـز
rدواودة بـــقـــطـع اخلط الــــكـــهـــربــــائي بــــني مـــراد/الــــقـــلــــيـــعـــة

مخططه �ر بوالية تيبازة.
- خـط كـهــربــائي ذو تــوتــر عـال 60 كف يــربط مــركـز
أقبـو بـقـطع اخلط الـكـهربـائي أقـبـو/الـقصـرr مـخـطـطه �ر

بوالية بجاية.
اIــادة اIــادة 2 : يــتـــعــيّـن عــلى مـــنــفّـــذ اIــشـــروع أن يــحـــتــرم
Xـــــنــــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهــــــا في الــــــقـــــوانـــــIجـــــمــــــيع األحــــــكـــــام ا
والـتـنظـيـمـات اIـعمـول بـهـا و اIطـبـقـة على إجنـاز اIـنـشأة

واستغاللها.
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