
العدد العدد 12
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 7  ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس.021.54.35.12.
ح.ج.ب .50-3200  اجلزائر

Télex.:.65.180.IMPOF.DZ
060.300.0007.68.KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
قوان%قوان%

قــانــون رقــم 12 - 07 مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1433 اHـوافـق 21 فبراير سنة q2012 يتعلـق بالوالية..........................

قانون رقم 12- 08  مؤرخ في 28 ربيع األول  عام 1433 اHوافق 21 فبراير سنة q2012 يتضمن تسوية اHيزانية لسنة 2009.

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرســوم رئــاسي رقــم 12- 87 مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافـق  26 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمـن إنـشــاء مــركـز
التكوين والدعم في مجال األمن النووي وتنظيمه وسيره ................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12- 88 مـؤرخ في 4 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 26 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة 2012 حسب كل قطاع .......................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 14 فـبـراير سـنة q2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئيس أركـان قـيادة
القوات البرية...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائـبـة مـديـر بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية..........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام نائب مـدير بـاHديـرية
العامة للحرس البلدي................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة q2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام الـكـاتب الـعـام لـوالية
الوادي.....................................................................................................................................................

Wيـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام مـفـتـش q2012 ـوافق 8  فــبـرايـر سـنـةHمـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 15  ربـيع األوّل عام 1433 ا
عامW في الواليات....................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير اإلدارة احمللية في
والية جيجـل.............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام رؤســاء دوائـر في
الواليات...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام الــكـاتب الــعـام لـدى
رئيس دائرة مسكيانة بواليـة أم البـواقي.....................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يـتضـمّن إنـهاء مـهام مــدير دراســـات لــدى
األمــW العام لوزارة اHاليّة ........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 8 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام فــي اHــــديــريــــة
العــامــة للميزانية بوزارة اHاليّة................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سنة q2012 يتـضمّن إنهـاء مهام مـديرة جمع اHـعلومات
في اHديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة اHاليّة...................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
اHاليّة......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام رئــيــســة دراسـات
بوزارة اHاليّة...........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام نائب مـدير بـاHديـرية
العامة للجمارك........................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 8 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مـــفــتــش جــهــوي
للمفتشية العامة للماليّة �ستغا�...............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مكـلّف بالـتفـتيش في
اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران........................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنـهــاء مــهــام مــديـر الــتــخــطـيط
والتهيئة العمرانية في والية الشلف...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـدير احلـفظ العـقاري
في والية غليزان........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـري في والية
تيبازة ...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرين لألشــغـال
العمومية في الواليات .............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـكــلّف بـالـدّراسـات
والتّلخيص بوزارة الثقافة .......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر الــدّراسـات
االستشرافية والتوثيق واإلعالم اآللي بوزارة الثقافة ....................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام اHـديـر العـامّ لـلـوكـالة
الوطنية لتسيير إجناز اHشاريع الكبـرى للثقافة ..........................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام األمــW الـعـامّ جملـلس
اHنافسة .................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHــوافق 8 فــبــرايـر ســنــة q2012 يـتـضــمّـن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة دراسـات
بوزارة العالقات مع البرHان ......................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر الـسـيـاحـة في
والية تامنغست ........................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 8 فـــبــرايـــر ســنــة q2012 يــتـــضــمّن إنـــهـــاء مــهـــام مــديـــر الــبـــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصــال في واليـة البويرة .......................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 8 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيـــW مــكــلّــفــة بــالــدّراســات
والتّلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية ..............................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة q2012 يتضمّن تعيW مفتّش بوزارة العدل .......
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتـضــمّن تـعــيـW مـــديـرة دراســـات لـدى
األمـW العـام لـوزارة اHاليّة .......................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 8 فـــبــرايـــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــرة دراســات في
اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالـيّة .......................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيـW مــديــر اإلدارة الــعــامـة
باHديرية العامة للجمارك ..........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربيع األوّل عام 1433 اHــوافــق 8 فـــبـراير سنة q2012 يـتـضــمّن تـعــيـW مـدير اHوارد اHـائية
في والية سوق أهراس ..............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15  ربـــيـع األوّل عــام 1433 اHـــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2012 يــتـــضـــمّن تـــعـــيــW مـــديـــر الـــدّراســات
االستشرافية والتوثيق واإلعالم اآللي بـوزارة الثـقافـة ..................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنـة q2012 يـتــضــمّن تــعــيـW اHــديــر الــعـامّ لــلــوكــالـة
الوطنية لتسيير إجناز اHشاريع الكبرى للثقافة ...........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمّن تـعـيW مـديـرة دراسـات في قسم
التعاون والدّراسات بوزارة العالقات مع البرHان .........................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نــائب مــديــر بــوزارة
العالقات مع البرHان .................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن تـعيـW رئـيـسـة دراسـات بوزارة
العالقات مع البرHان .................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة q2012 يتضمّن تعيW اHفتش العامّ للعمل ..........
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15  ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 8 فــبـرايـر سـنـة q2012 يــتـضـمّن تــعـيـW مــديـــــرين لـلــسـيـاحــــــة
والصّناعــــة التقليديـــة فـي الـواليــات ........................................................................................................
مـــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرّخــان في 15  ربــيع األوّل عــام 1433 اHـوافق 8 فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضـمّــنــان تــعــــيــW مــديــرين
................................................................................................................. Wللشـباب والريـاضة فـي واليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  ربيع األوّل عام 1433 اHــوافق 8 فبـراير سنة q2012 يـتضمّن تعـيW مــديــر اHــعـهــد الـوطـني
للتكوين العالي إلطارات الشباب "مداني سواحي" في تيقصراين ...................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 15  ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 8 فـبـراير سـنة q2012 يتـضمّـنـان تعـيW مـديرين لـلبـريد
................................................................................................. Wوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال في واليت

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقـم 01 / ق. م د / 12  مـؤرخ في 27 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 20 فـبـراير سـنة q2012 يتـعـلـق باسـتـخـالف نائب في
اجمللس الشعبي الوطني ...............................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار مــؤرّخ في 16  مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 11 ديـســمــبــر ســنـة q2011 يــعـدّل ويــتــمّـم الـقــرار اHــؤرّخ في 28 صــفــر عــام 1429
اHوافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات اHرجعية اHعتمدة كأساس لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها....

39

40

40

40

40

40

40

40

41

41

41

42



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 75-74 اHـــــؤرخ في 8  ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إنـشـاء مـسح األراضي الـعـام وتـأسـيس الـدفـتر

 qالعقاري
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-101 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
قــانــون الـــضــرائب اHــبـــاشــرة والــرســوم اHــمـــاثــلــةq اHــعــدل

qتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-103 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون الطابع

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-104 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

 qتممHعدل واHا qباشرةHقانون الضرائب غير ا

- و�ـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقم 76-105 اHـــــؤرخ في17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 83-18 اHــؤرخ في4 ذي
الـقــعــدة عـام1403 اHـوافق 23  غــشت ســنـة 1983 واHــتــعـلق

qلكية العقارية الفالحيةHبحيازة ا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتممHعدل واHا qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا

 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمضان عام 1404 اHوافق 23 يوليو سنة 1984 واHتضمن

qتممHعدل واHا qالنظام العام للغابات

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 84-17 اHـؤرخ في8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واHـتـعـلق بـحـمـايـة الـصــحـة الـعـمـومـيـة وتـرقـيـتـهـاq اHـعـدل

qتممHوا

قــــــانــــــون رقــم قــــــانــــــون رقــم 12 -  - 07 مـــــــؤرخ فـي  مـــــــؤرخ فـي 28 ربــــــيــع األول عــــــام ربــــــيــع األول عــــــام
1433 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 21 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة  فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة q2012 يـــــتـــــعـــــلـقq يـــــتـــــعـــــلـق

بالوالية.بالوالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عـــلى الــدســـتـــورq ال ســيّـــمـــا اHــواد األولى و4
و10 و14 و15 و16 و31 مـكرر و119 و122 و125 و126 و159

qمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق باألحزاب السياسيةHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق باإلعالمHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-278 اHــــؤرخ في 26
qيـولـيــو سـنـة 1963 الــذي يـحــدد قـائــمـة األعــيـاد الــرسـمــيـة

qتممHعدل واHا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق  8 يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

- و�ــــقــــتــــــضى األمـــــر رقــم 70-20 اHــــــؤرخ فــي 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970

qدنيةHتعلق باحلالة اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

- و�قـتضى األمر رقم 75-59 اHؤرخ في20 رمضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واHـــتـــضــمن

qتممHعدل واHا qالقانون التجاري

قوان%قوان%
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990

q1991 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اHــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qباألوقاف

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

qتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-32 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHـتعـلق بـاعتـمـاد تاريخ 18 فـبـراير يـومـا وطنـيـا لشـهـيد

qثورة التحرير الوطني

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qاحملاسبة

- و�قـتضى األمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

qالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اHـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

qباجملاهد والشهيد

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 2000-01 اHــؤرخ في 25 ذي
القـعـدة عام 1420 اHوافق أول مـارس سـنة 2000 واHـتـعلق

qبإدارة والية اجلزائر والبلديات التابعة لها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اHــــؤرخ في 11
ربـــيع الــــثـــاني عـــام  1422  اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

qتممHعدل واHا qناجمHتضمن قانون اHوا

 - و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 qتممHعدل واHا qتعلق بتطوير االستثمارHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 87-17 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1407  اHـوافق أول غــشت سـنـة 1987 واHــتـعـلق

qبحماية الصحة النباتية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصادية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-02 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اHــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988

qتممHعدل واHا qتعلق بالتخطيطHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qاحليوانية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-09 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

qتعلق باألرشيف الوطنيHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةq اHـعـدل

qتممHوا

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 qتممHعدل واHا qبعالقات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18  نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 19
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 17
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-12 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـW عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

qمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-03 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
واHـتــعــلق بــحــمــايـة اHــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

qستدامةHا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-07 اHـــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1425 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004

qتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتممHعدل واHا qتعلق باحملروقاتHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم  05-12  اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اHــوافق  4 غـــشت ســـنــة 2005

qتممHعـدل واHا qياهHتعلق باHوا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 05-06 اHــؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اHوافق  23 غـشت سنة 2005  واHتعـلق �كافحة

qالتهريب
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

qتممHا qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 06-02 مــكــرر اHــؤرخ في29
محرم عام 1427 اHوافق 28 فبـراير سنة 2006 الذي يحدد
شــــروط وقـــواعــــد �ـــــارســـة الــــشــــعـــائــــر الــــديـــنــــيــــة لـــغــــيـــر

qWسلمHا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01-13 اHـــــؤرخ في17
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اHـــــوافق 7  غــــشـت ســــنــــة 2001

qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01-14 اHـــــؤرخ في29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

 qتممHعدل واHا qوأمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــعـــلق بــتـــســـيــــيــر الـــنـــفــايـــات الـــصـــلــبـــة ومـــراقــبـــتـــهــا

qوإزالتها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اHؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اHــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمن

q2002 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2002 واHـتـعلق

qبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2002 واHـتـعلق

qبحماية الساحل وتنميته
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qوترقيتهم WعوقHبحماية األشخاص ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-02 اHـؤرخ في 16 ذي
احلـجة عام 1423 اHوافق 17 فبـراير سنة 2003 الـذي يحدد
Wالـــقــواعــد الـــعــامــة لالســـتــعــمــال واالســـتــغالل الــســـيــاحــيــ

qللشواطئ
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qواقع السياحيةHناطق التوسع السياحي وا�
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اHــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

qالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة  2010 واHــتــعـلق
�ـــهن  اخلـــبــيـــر احملــاسـب ومــحـــافظ احلـــســابـــات  واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق  29 يـونـيـو سـنة 2010 واHـتـضمن

qصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 10-03 اHـــــؤرخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

qالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHـوافق  22 يـونـيــو سـنـة 2011  واHــتـعـلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

qباجلمعيات
qوبعد رأي مجلس الدولة -

        qانHوبعد مصادقة البر -
يصدر الـقانون اآلتي نصه : يصدر الـقانون اآلتي نصه : 

الباب الباب األولاألول
 تنظيم الوالية تنظيم الوالية
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة األولى : األولى : الــــواليــــة هي اجلـــــمــــاعــــة اإلقــــلــــيــــمــــيــــة
للدولة.

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـــقــــتـــضـى الـــقــــانــــون رقـم 06-21 اHــــؤرخ في20
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1427 اHــــوافق 11 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2006
واHـــتــــعـــلق بـــالــــتـــدابـــيـــر الـــتـــشـــجـــيــــعـــيـــة  لـــدعم وتـــرقـــيـــة

qالتشغيل
-  و�قـتضى القانون رقم 07-02 اHؤرخ في 9 صفر
عــــام 1428 اHــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2007 واHــــتــــضــــمن
تــأســيس إجــراء Hــعــايــنــة حـق اHــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

qلكية عن طريق حتقيق عقاريHسندات ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07-01 اHــؤرخ في 11 صــفــر
عام 1428 اHوافق أول مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحاالت
الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

qوالوظائف
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 07-06 اHــــؤرخ في 25
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق 13 مــــايــــو ســــنــــة  2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

 qوتنميتها
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qعدلHا qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

 qاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 qWهنيHالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25  فبـراير سنة 2008  واHـتضمن

qدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-11 اHــــؤرخ  في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

qبها وتنقلهم فيها
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- يـجب أن يعوض كل تـخفـيض في اHوارد اجلبـائية
لـلــواليـة نــاجم عن إجــراء تـتــخــذه الـدولــة ويـتــضـمن إعــفـاء
جـبائيـا أو تخـفيـضا في نـسب الضريـبة أو إلـغائـها �ورد

يساوي على األقل مبلغ الفارق عند التحصيل.

اHاداHادّة  6 : : تـتوفر الـوالية على أمالك تـتولى صيـانتها
واحلفاظ عليها وتثمينها.

7 : : ¦ــــكن الـــواليـــة إنــــشـــاء مـــصـــالـح عـــمـــومـــيـــة اHــاداHــادّة  
لـلـتـكــفل بـاحـتــيـاجـات اHـواطـن  وتـضـمن له االســتـمـراريـة

والتســاوي في االنتفاع.

اHــاداHــادّة  8 : : تــســـتــطــيـع الــواليــة فـي حــدود صالحــيـــاتــهــا
إقامـة عالقات مع جـمـاعات إقـليـميـة أجنـبيـة قصـد إرساء
عالقـات تبـادل وتـعـاون طبـقـا ألحـكام الـتـشريـع والتـنـظيم
اHعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية. 
وتـــتــــطـــلب إقــــامـــة هــــذه الـــعالقــــات وجـــود مـــصــــلـــحـــة
عمومية وطنـية ومحلية مؤكدة ويجب أال تكون بأي حال

من األحوال مصدر إفقار للوالية.  
تـــــنـــــدرج عـالقـــــات تـــــعــــاون الـــــواليـــــة مـع اجلـــــمـــــاعــــات
اإلقـــلــيـــمــيـــة األجــنــبـــيــة ضـــمن االحــتـــرام الــصــارم Hـــصــالح

اجلزائر والتزاماتها الدولية.
ويــصــادق عــلى االتــفـاقــيــات اHــتــعــلــقـة بــذلك �ــوجب
مـداولـة يـوافق علـيـهـا الـوزير اHـكـلف بـالـداخـليـة بـعـد أخذ

رأي الوزير اHكلف بالشؤون اخلارجية. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
االسم واإلقليم واHقر الرئيسياالسم واإلقليم واHقر الرئيسي

اHاداHادّة 9 : : للوالية اسم وإقليم ومقر رئيسي.
يــــحــــدد االسم واHــــقــــر الــــرئــــيــــسـي لــــلــــواليــــة �ــــوجب

مرسوم رئاسي.
ويتم كل تعديل لذلك حسب األشكال نفسها.

يــتــطــابق إقــلـيم الــواليــة مع أقــالــيم الـبــلــديــات الـتي
تتكون منها.

اHـاداHـادّة  10 : : يــخـضع كل تــعـديـل في احلـدود اإلقــلـيــمـيـة
للوالية إلى القانون. 

اHـاداHـادّة  11 : : في حــالــة تـعــديل احلــدود اإلقــلــيـمــيــةq فـإن
حقوق والتزامات الواليات اHعنية تعدل تبعا لذلك.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

وتــتـــمــتع بـــالــشـــخـــصــيـــة اHــعـــنــويـــة والــذمـــة اHــالـــيــة
اHستقلة.

وهي أيـضـا الــدائـرة اإلداريـة غــيـر اHـمـركــزة لـلـدولـة
وتشكل بهـذه الصفـة فضاء لـتنفيـذ السيـاسات العـمومية
الـــتــضـــامــنـــيــة والـــتــشـــاوريــة بـــW اجلــمـــاعــات اإلقـــلــيـــمــيــة

والدولة.

وتــــســــاهـم مع الـــــدولــــة في إدارة وتـــــهــــيــــئــــة اإلقـــــلــــيم
والـتـنـمـية االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية والـثـقـافـيـة وحـمـاية
الـبــيــئـة وكــذا حـمــايــة وتـرقــيــة وحتـســW اإلطـار اHــعــيـشي

.Wللمواطن

وتــتـــدخل في كل مـــجــاالت االخــتـــصــاص اخملــولـــة لــهــا
�وجب القانون .

شعارها هو بالشعب وللشعب.

وحتدث �وجب القانون. 

اHاداHادّة ة 2 : : للوالية هيئتان هما :
   qاجمللس الشعبي الوالئي  -

- الوالي.   

اHاداHادّة ة 3 : : تـتوفـر الوالية بـصفـتهـا اجلمـاعة اإلقـليـمية
الـالمـركـزيــةq عـلـى مـيـزانــيـة خــاصـة بــهـا لــتـمـويـل األعـمـال
والــبــرامج اHـصــادق عــلـيــهــا من  اجملـلـس الـشــعــبي الـوالئي

وال سيما  تلك اHتعلقة �ا يأتي : 
   qالتنمية احمللية ومساعدة البلديات -

  qتغطية أعباء تسييرها -
- احملافظة على أمالكها وترقيتها.  

qـادّة ة 4 : : تـكــلف الـواليـة بــصـفــتـهـا الــدائـرة اإلداريـةHـاداHا
بـــاألعـــمــال غـــيـــر اHــمـــركـــزة لــلـــدولــة وتــســـاهم فـي تــنـــفـــيــذ
الـــســــيـــاســـات الــــعـــمــــومـــيــــة ضـــمن اإلطــــار احملـــدد لــــتـــوزيع
صالحــيــات ووســـائل الــدولـــة بــW مــســتـــويــاتــهـــا اHــركــزيــة

واإلقليمية.

اHاداHادّة ة 5 : :  تـخصص الـدولة لـلـوالية بـصفـتهـا اجلمـاعة
اإلقليميةq اHوارد اخملصصة لتغطية األعباء والصالحيات

اخملولة لها �وجب القانون.

وفي إطار القانون :

- يـــرافق كل مـــهـــمـــة حتـــول من الـــدولـــة إلى الـــواليــة
تــوفــيــر اHـــوارد اHــالــيــة الــضــروريــة لــلــتـــكــفل بــهــا بــصــفــة

qدائمة
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qو¦ــكـن تــقــلــيص هــذه اآلجــال في حــالــة االســتــعــجــال
على أال يقل عن يوم واحد كامل. 

وفي هـــذه احلـــالـــةq يـــتـــخـــذ رئـــيـس اجملـــلس الـــشـــعـــبي
الوالئي كل التدابير الالزمة لتسليم االستدعاءات.

اHـــــاداHـــــادّة  18 : :  يـــــلـــــصـق جـــــدول أعـــــمـــــــال الــــــدورة فـــــور
اســتــدعــاء أعــضــاء اجملــلس الــشــعـــبي الــوالئي عــنــــد مــدخل
قـــاعـــة اHـــــداوالت وفي أمـــاكن اإللـــصـــاق اخملـــصــصـــة إلعالم
اجلـمهـورq وال سـيـما اإلكـتـرونـية مـنـهاq  وفـي مقـر الـوالية

والبلديات التابعة لها.

اHــــاداHــــادّة  19 : : ال تــــصـح اجـــتــــمــــاعــــات اجملــــلس الــــشــــعــــبي
الـــــوالئـي إال بـــــحــــضـــــور األغـــــلــــبـــــيــــة اHـــــطـــــلــــقـــــة ألعــــضـــــائه

.WمارسHا
وإذا لـم يــــجـــــتــــمـع اجملــــلـس الــــشـــــعــــبـي الــــوالئي بـــــعــــد
االســتـدعــاء األول لـعــدم اكـتــمـال الـنــصـاب الــقـانــونيq فـإن
اHــداوالت اHـتـخـذة بـعـد االسـتـدعــاء الـثـاني بـفـارق خـمـسـة
(5) أيـام كامـلـة عـلى األقلq تـكون صـحـيـحـة مهـمـا يـكن عدد

األعضاء احلاضرين.

اHاداHادّة  20 : : ¦ـكن عضـو اجمللس الـشـعبي الـوالئي الذي
حـصل له مانع حلضـور اجللسـة أو الدورة أن يوكل كـتابيا

أحد األعضاء من اختيارهq ليصوت نيابة عنه.  
ال يـجــوز لــنـفـس الـعــضــو أن يـكــون حــامال ألكــثـر من

وكالة واحدة.     

اHـاداHـادّة  21 : : يـتم إعـداد الـوكـالـة بـطلـب من اHـوكل أمام
أي ســلــطـة مــؤهـلــة لـهــذا الــغـرض. وحتــدد الـوكــالـة صــراحـة

اجللسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة.  
تقدم الوكـالة إلى مكتب الدورة. وال تصح إال جللسة

أو لدورة واحدة.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : جتـرى مـداوالت وأشـغــال اجملـلس الـشـعـبي
الـوالئي �ـا فــيـهـا مــداوالت وأشـغـال الـلــجـان  في اHـقـرات

اخملصصة للمجلس الشعبي الوالئي.

اHــاداHــادّة ة 23 :  : في حـــالــة الـــقـــوة الـــقــاهـــرة اHـــؤكــدة الـــتي
حتــول دون الــدخــول إلى اجملـــلس الــشــعــبـي الــوالئيq ¦ــكن
عـقد مـداوالت وأشـغـال اجمللس الـشـعبي الـوالئي في مـكان

آخر من إقليم الوالية بعد التشاور مع الوالي.   

اHــاداHــادّة ة 24 :  : يـــحــضــر الــوالي دورات اجملـــلس الــشــعــبي
الوالئي. وفي حالة حصول مانع ينوب عنه  �ثله.        

يــتــدخـل الــوالي أو �ــثــله أثــنــاء األشــغــال بــنــاء عــلى
طلبه أو بطلب من أعضاء اجمللس.

البابالباب الثاني الثاني
 اجمللس الشعبي الوالئي اجمللس الشعبي الوالئي

الفصل األولالفصل األول
سير اجمللس الشعبي الوالئيسير اجمللس الشعبي الوالئي

الفرع األولالفرع األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : لـــــلــــواليــــة مــــجــــلـس مــــنــــتــــخـب عن طــــريق
االقتراع العام ويدعى اجمللس الشعبي الوالئي.

وهو هيئة اHداولة في الوالية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــعـــد اجملــــلس الــــشـــعــــبي الــــوالئي نــــظـــامه
الداخلي ويصادق عليه.

يــحـــدد الــنــظـــام الــداخــلـي الــنــمـــوذجي لــلــمـــجــلس عن
طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـعــقـد اجملــلس الــشـعــبي الـوالئيq أربع (4)
دورات عاديـة في السـنةq مدة كل دورة مـنهـا خمسـة عشر

(15) يوما على األكثر.

تـــنـــعـــقـــد هـــذه الـــدورات وجـــوبـــا خالل أشـــهـــر مــارس
ويونيو  وسبتمبر وديسمبر وال ¦كن جمعها. 

اHـاداHـادّة ة 15 :  : ¦كن اجملـلس الـشـعبي الـوالئي أن يـجـتمع
فـي دورة غـــيـــر عـــاديـــة بـــطـــلب مـن رئـــيـــسه أو ثـــلث (3/1)

أعضائه أو بطلب من الوالي.

تـــخـــتــــتم الـــدورة غـــيـــر الـــعــــاديـــة بـــاســـتـــنـــفـــاد جـــدول
أعمالها.

يـجـتـمع اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي بـقـوة الـقـانـون في
حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : تــرسـل االســتــدعــاءات إلى دورات اجملــلس
الـــشــعـــبي الـــوالئـي مــرفـــقـــة �ـــشـــروع جـــدول األعــمـــال من

رئيسه أو �ثله الذي يعW من ضمن نواب الرئيس.

وتدون في سجل مداوالت اجمللس الشعبي الوالئي.

ويــــحــــدد جـــدول أعــــمـــال الــــدورة وتـــاريخ انــــعـــقــــادهـــا
�شاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء اHكتب .

اHــاداHــادّة.17 :  : يـــرسل الـــرئــيـس االســتـــدعـــاءات لــدورات
اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوالئي إلـى أعـــضــاء اجملـــلـس الــشـــعـــبي
الـوالئي كــتـابــيـا وعن طـريـق الـبـريــد اإللـكـتــروني وتـكـون
مـــرفــقــة بـــجــدول األعــمـــال وتــســلـم لــهم فـي مــقــر ســـكــنــاهم
مقابل وصل استالم قبل عشرة (10) أيام كاملة على األقل

من االجتماع. 
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حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اللجاناللجان

W33 : : يــشــكل اجملــلس الــشــعـبـي الـوالئـي من بـ اHـاداHـادّة  
أعــضـائـه جلـــانا دائمـة للـمسـائل التـابعـة جملال اخـتصاصه

وال سيما اHتعلقة �ا يأتي :
qهنيHالتربية والتعليم العالي والتكوين ا -

 qاليةHاالقتصاد وا -
qالصحة والنظافة وحماية البيئة -

 qاالتصال وتكنولوجيات اإلعالم -
 qتهيئة اإلقليم والنقل -

qالتعمير والسكن -
- الـــري  والــــفالحـــة والــــغـــابـــات والــــصـــيـــد الــــبـــحـــري

qوالسياحة
- الـشؤون االجـتمـاعيـة والثـقافـة والشـؤون الديـنية

 qوالوقف  والرياضة والشباب
- الــــتــــنــــمــــيــــة احملــــلــــيــــةq الــــتــــجــــهــــيــــز واالســــتــــثــــمــــار

والتشغيل. 

و¦ــــكـــنـه أيـــضــــا تـــشــــكـــيـل جلـــان خــــاصـــة لــــدراســـة كل
اHسائل األخرى التي تهم الوالية.

اHــاداHــادّة  34 : : تــشـــكل الـــلـــجـــان الــدائـــمـــة أو اخلــاصـــة عن
طـريق مــداولـة يـصـادق عـلـيـهـا بـاألغــلـبـيـة اHـطـلـقـة ألعـضـاء
اجملـلس الـشعـبي الـوالئي بنـاء عـلى اقتـراح من رئـيسه أو
األغلـبية اHـطلقة ألعـضائه. ويجـب أن يضمن تـشكيل هذه
الــلــجــان تــمــثــيال نــســبــيــا يــعــكس الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة

للمجلس الشعبي الوالئي.
تعد كل جلنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. 

يـــحـــدد  الـــنـــظـــام  الـــداخـــلي الـــنـــمـــوذجي لـــلـــجـــان عن
طريق التنظيم.

يـرأس كـل جلـنــة عـضــو من اجملــلس الـشــعــبي الـوالئي
منتخب من  طرفها.

تعتبر اللجنة اخلاصة محلة عند انتهاء أشغالها.

35 : : تـــنـــشـــأ جلـــنـــة حتـــقــيـق بـــطـــلب من رئـــيس اHــاداHــادّة  
اجملــــلس الـــــشــــعــــبـي الــــوالئي أو مـن ثــــلث (3/1)  أعــــضـــــائه

. WمارسHا
وتـــنــتـــخب عن طـــريق األغـــلــبـــيــة اHـــطــلـــقــة ألعـــضــائه

احلاضرين. 

اHـاداHـادّة ة 25 :  : جتـرى مـداوالت وأشـغــال اجملـلس الـشـعـبي
الوالئي بلغة وطـنية وحتررq حتت طائلـة البطالنq باللغة

العربية.
اHـاداHـادّة ة 26 :  : تــكــون جــلـســات اجملــلس الــشــعـبـي الـوالئي

علنية.
و¦ــكن أن يــقــرر اجملــلس الــشــعــبي الــوالئي الــتــداول

: Wاآلتيت  Wفي جلسة مغلقة في احلالت
qالكوارث الطبيعية أو التكنولوجية -
.Wدراسة احلاالت التأديبية للمنتخب -

اHـاداHـاّدة  27 : : يــتـولى رئـيـس اجلـلـســة ضـبط اHـنــاقـشـات
و¦ـكـنـه طـرد أي شـخص غـيـر عـضـو بــاجملـلس يـخل بـحـسن

سير هذه اHناقشاتq بعد إنذاره.

اHاداHادّة  28 : : للـمجـلس الشـعبي الـوالئي مكـتب يتـكون
من األعضاء اآلتي ذكرهم :

qرئيسا qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي -
qأعضاء qنواب رئيس اجمللس الشعبي الوالئي -

- رؤساء اللجان الدائمةq أعضاء. 
حتـدد مـهــام هـذا اHـكـتب وكـيــفـيـات سـيـره عن طـريق

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوالئي.

اHاداHادّة  29 : : ينتـخب اجمللس الشعبي الوالئي خالل كل
دورة بــنــاء عــلـى اقــتــراح من رئــيــسه مــكــتــبــا يــتــكــون من
عــضــوين (2) إلـى أربــعـة (4) أعــضـاء لــتــســيــيــره. وتـتــولى
أمانة تتكـون من موظفW ملحـقW بديوان رئيس اجمللس
الـشــعـبي الــوالئي مــسـاعـدة مــكـتب دورة اجملــلس الـشــعـبي

الوالئي .

30 :  :  يــتــولى أمــانــة اجلــلــســة مــوظـف يــخــتـاره اHـاداHـادّة ة 
WــــوظـــــفــــHا Wرئــــيـس اجملــــلـس الـــــشــــعـــــبي الـــــوالئي مـن بـــــ

اHلحقW بديوانه.

اHـاداHـادّة 31 : : مع مــراعــاة أحـكــام اHـادة 32 أدنــاهq يــلـصق
مــســـتــخــلص مــداولـــة اجملــلس الــشــعـــبي الــوالئيq اHــصــادق
عـليه بـصفـة نهـائية بـسعي مـن الوالي خالل الـثمـانية (8)
أيـــام الــــتي تــــلي دخــــولــــهـــا حــــيــــز الـــتــــنــــفـــيــــذq في األمــــاكن
اخملــصــصــة إلعالم اجلــمـهــور و�ــقــرات الــواليـة والــبــلــديـات

وبكل وسيلة إعالم أخرى.  

اHـــــاداHـــــادّة  32 : : مـع مـــــراعــــــاة األحــــــكــــــام الــــــتـــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والـتـنـظــيـمـيـة اHـلـزمــة بـاحـتـرام احلـيـاة اخلــاصـة لـلـمـواطن
وبـــســـريـــة اإلعالم والـــنـــظـــام الـــعـــامq يـــحق لـــكل شـــخص له
مـصـلـحـة أن يــطـلع في عـW اHـكــان عـلى مـحـاضـر مـداوالت
اجمللس الشعـبي الوالئي وأن يحصل على نـسخة كاملة أو

جزئية منها على نفقته . 
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ال ¦ـــكن أن يــشـــكل الـــتــوقف عـن الــعـــمل اHــنـــصــوص
عــلـيـه في هــذه اHــادة ســبــبـا لــفــسـخ عـقــد الــعــمل مـن طـرف

الهيئة اHستخدمة.
يــســتــفـيــد اHــنــتــخب من احلــقــوق اHـرتــبــطــة �ــسـاره
اHــــــهــــــني خــالل كـل الـــــفـــــــتـــــرة الــــــمـــــخـــــصــــصـــــة لـــــعـــــهـــــدته

االنتخابية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  40 : :  تــزول صــفـة اHــنـتــخب بــاجملـلـس الـشــعـبي
الـــوالئي فـي حـــالـــة الـــوفـــاة أو االســـتـــقـــالـــة أو اإلقـــصــاء أو

حصول مانع قانوني.
ويـقـر اجملــلس الـشـعـبي الــوالئي ذلك �ـوجب مـداولـة

ويخطر الوالي بذلك.
يــــثـــبـت فـــقــــدان صـــفــــة اHـــنــــتـــخـب �ـــوجـب قـــرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.
¦ـــكن أن يـــكـــون قـــرار الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالــداخـــلـــيــة
اHــثـبـت لـفــقــدان صـفــة اHــنــتـخب مــحل طــعن أمــام مــجـلس

الدولة.

اHاداHادّة  41 : : في حـالة الوفـاة أو االستقـالة النـهائية أو
اإلقـــصــاء أو حـــصــول اHـــانع الــقـــانــونـي Hــنـــتــخب بـــاجملــلس
الـشـعـبـي الـــوالئــي يــتـم اســـتـــخــالفـه قـــانــونـا في أجل
ال يـــتـــجـــاوز الـــشــــهـــر بـــاHـــرشح الـــذي يــــلي مـــبـــاشـــرة آخـــر

منتخب من نفس القائمة.

اHاداHادّة  42 : : تـرسل استقـالة عـضو من اجمللس الـشعبي
الوالئي إلى رئـيسه بـواسطـة ظرف مـحمـول مقابل وصل

استالم.
ويقر اجمللس الشعبي الوالئي ذلك �وجب مداولة.

ويبلغ الوالي بذلك فورا.

43 : : يـــعـــلـن في حـــالـــة تــــخـــلي عن الــــعـــهـــدةq كل اHــاداHــادّة  
مـنتـخب تـغـيّب بدون عـذر مـقبـول في أكـثر من ثالث (3)
دورات عـــاديــة خـالل نــفس الـــســنـــة. ويـــثــبت الـــتــخـــلي عن

العهدة من طرف اجمللس الشعبي الوالئي. 
اHــــاداHــــادّة ة 44 : : يــــقــــصى بــــقــــوة الــــقــــانــــونq كل مــــنــــتــــخب
بــاجملـلس الــشــعــبي الــوالئي يــثـبت أنـه يـوجــد حتت طــائــلـة
عــدم الــقــابــلــيــة لـالنــتـخــاب أو فـي حــالــة تــنــاف مــنــصـوص

عليها  قانونا.
ويقر اجمللس الشعبي الوالئي ذلك �وجب مداولة .
ويــثـــبت الــوزيـــر اHــكــلـف بــالــداخـــلــيــة هـــذا اإلقــصــاء

�وجب قرار.

يـحـدد اHـوضـوع واآلجـال اHـمنـوحـة لـلـجـنـة الـتـحـقيق
قصد إتمام مهمتها في اHداولة التي أنشأتها.

يخطر رئـيس اجمللس الشعـبي الوالئي بذلك الوالي
والوزير اHكلف بالداخلية.

تـقـدم الـســلـطـات احملـلـيـة اHــسـاعـدة لـلـجـنــة الـتـحـقـيق
لتمكينها من إتمام مهمتها.

وتـقـدم نـتـائج الـتـحـقـيق لـلـمـجـلس الـشـعـبي الـوالئي
وتتبع �ناقشة.

اHـاداHـاّدة  36 : : ¦ـكن جلـان اجملـلس الـشـعـبي الـوالئـي دعوة
كـل شــخـص من شــأنـه تــقـــد» مـــعـــلــومـــات مـــفــيـــدة ألشـــغــال

اللجنة بحكم مؤهالته أو خبرته.

37 : :  ¦ــــــكن أي  عــــــضــــــو مـن أعــــــضــــــاء اجملــــــلس اHـــــاداHـــــادّة  
الـــشــــعــــبي الــــوالئي تــــوجـــيـه ســـؤال كــــتــــابي ألي مــــديـــر أو
مــســؤول من مـديــري أو مــسـؤولي اHــصــالح أو اHـديــريـات
غـيـر اHمـركـزة لـلدولـة اHـكلـفـة �ـختـلف قـطـاعات الـنـشاط

في إقليم الوالية.
يـــــجب عــــلـى مــــديــــري ومــــســــؤولـي هــــذه اHــــديــــريــــات
واHـصـالح اإلجــابـة كــتـابـة عن أي ســؤال يـتـعــلق بـنــشـاطـهم
عــلى مـسـتــوى تـراب الـواليــة في أجل ال ¦ـكن أن يــتـجـاوز
اخلـمـسـة عـشـر (15) يـومـا من تـاريخ تـبـلـيـغه نص الـسـؤال

اHبW على اإلشعار باالستالم.

الفرعالفرع الثالث الثالث
الـقانـون األساسي لـلمـنتخبالـقانـون األساسي لـلمـنتخب وصالحيـات اجمللس الـشعبيصالحيـات اجمللس الـشعبي

الوالئي وجتديدهالوالئي وجتديده
الفقرة األولىالفقرة األولى

القانون األساسي للمنتخبالقانون األساسي للمنتخب

اHــاداHــادّة  38 : : مع مـــراعــاة أحـــكــام اHــادة 39 أدنـــاه تـــكــون
العهدة االنتخابية مجانية.

إال أن اHــــنـــتــــخــــبـــW يــــســـتــــفـــيــــدون من تــــعـــويــــضـــات
�ـــنــــاســـبـــة انــــعـــقـــاد دورات اجملــــلس الــــشـــعـــبـي الـــوالئي أو

مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة  39 : : يــجـب عــلى الـــهــيـــئــات اHـــســتـــخــدمـــة مــنح
مـسـتـخدمـيـهـاq األعـضـاء في مـجـلس شـعبي والئـيq الوقت

الضروري Hمارسة عهدتهم االنتخابية.
يـعـتبـر االسـتـدعـاء ألشـغـال اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي
مـــبـــررا لـــلـــغـــيـــاب. ومع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHــادة 38 من هــذا
الـقـانــونq تـدفع الــدولـة أجـر اHــنـتـخب غــيـر الــدائم مـقـابل

الوقت اخملصص ألداء العهدة. 
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- في حــالــة حــدوث ظــروف اســتــثــنــائــيــة حتــول دون
تنصيب اجمللس اHنتخب.

49 : : فـــي حـــــــالــــــــة حــل اجملــــــــلــس الـــــــشـــــــعــــــــــبي اHــــــاداHــــــادّة  
الــوالئــيq يــعـــW الــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــداخــلــيـــةq بــنـــاء عــلى
اقتراح من الـواليq خالل العشرة (10) أيام التي تلي حل
اجملــلسq مــنـــدوبــيــة والئــيــة Hــمــارســـة الــصالحــيــات اخملــول
إيـاهـا �ـوجب الــقـوانـW والـتـنــظـيـمـات اHــعـمـول بـهـاq إلى

حW  تنصيب اجمللس اجلديد.
تنتـهي مهمـة اHندوبـية الـوالئية بـقوة القـانون فور

تنصيب اجمللس الشعبي الوالئي اجلديد.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اHـاداHـادّة ة 50 :  : جتـرى انـتـخـابـات جتـديـد اجملـلس الـشـعـبي
الـوالئي احملل فـي أجل أقـصــاه ثالثـة (3) أشـهــر ابـتـداء من

تاريخ احللq إال في حالة اHساس اخلطير بالنظام العام.
وال ¦كن بأي حـال من األحوال إجراؤهـا خالل السنة

األخيرة من العهدة اجلارية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
نظام اHداوالتنظام اHداوالت

اHــــاداHــــادّة ة 51 : : يــــتــــداول اجملــــلـس الــــشــــعــــبـي الــــوالئي في
الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته.

باستـثنـاء احلاالت اHـنصوص عـليـها صـراحة في هذا
الـقــانـونq تــتـخـذ اHــداوالت بـاألغــلـبــيـة الــبـســيـطــة ألعـضـاء
اجملـــلس الـــشـــعــبـي الــوالئـي احلـــاضــريـن أو اHــمـــثـــلـــW عـــنــد

التصويت. 
وفي حــالـة تــســاوي األصـوات يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 52 : : حتـرر اHــداوالت وتـسـجل حـسب تـرتـيـبـهـا
الـزمـني في ســجل خـاص مـرقـم ومـؤشـر عــلـيه من رئـيس

احملكمة اخملتص إقليميا.
وتوقع هذه اHداوالت وجوبا أثناء اجللسة من جميع
األعـضـاء احلاضـريـن أو اHـمـثلـW عـنـد الـتـصـويت. ويـرسل
مــــســـتـــخـــلص من اHـــداولــــة في أجل ثـــمـــانـــيـــة (8) أيــام من
رئيس  اجمللس الـشعبي الـوالئي إلى  الوالي مقابل وصل

استالم. 
يــعــتــبـر تــاريخ إيــداع مــســتــخــلص اHــداولــة الـتــاريخ

اHسجل على وصل االستالم.

¦ـــكن أن يـــكـــون قـــرار الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالــداخـــلـــيــة
اHــتـــضــمـن إقــصـــاء أحــد األعـــضـــاء بــســـبب عـــدم الــقـــابــلـــيــة

لالنتخاب أو التنافيq محل طعن أمام مجلس الدولة.

اHـاداHـادّة  45 : : ¦ـكن أن يـوقف �ـوجب مـداولـة لـلـمـجلس
الـــشــــعـــبي الــــوالئيq كل مـــنــــتـــخب يــــكـــون مـــحل مــــتـــابـــعـــة
قـضائـية بـسـبب جنـايـة أو جنـحـة لهـا صلـة بـاHال الـعام أو
ألســبــاب مـخــلــة بـالــشــرف وال تـمــكــنه من مــتــابـعــة عــهـدته

االنتخابية بصفة صحيحة.

يـــعـــلن الـــتـــوقـــيف �ـــوجب قـــرار مـــعــلـل من الـــوزيــر
اHــكــلف بــالـــداخــلــيــة إلى غــايــة صــدور احلــكم الــنــهــائي من

اجلهة القضائية اخملتصة.  

qوفي حـــالـــة صــدور حـــكم قـــضــائي نـــهـــائي بــالـــبــراءة
يــســـتــأنـف اHــنـــتـــخب تـــلــقـــائـــيــا وفـــوريـــا �ــارســـة مـــهــامه

االنتخابية.

اHاداHادّة  46 : : يـقصى بقـوة القـانون من اجمللس الـشعبي
الـوالئي كل مـنـتـخب كـان مـحل إدانـة جـزائـيـة نـهـائـيـة لـها
عالقة بعهدته تضعه حتت طائلة عدم القابلية لالنتخاب.

ويقر اجمللس الشعبي الوالئي ذلك �وجب مداولة .

ويــــثــــبت هــــذا اإلقــــصــــاء �ــــوجب قــــرار مـن الــــوزيـــر
اHكلف بالداخلية .   

الفقرة الفقرة 2
حل اجمللس الشعبي الوالئي وجتديده حل اجمللس الشعبي الوالئي وجتديده 

اHاداHادّة ة 47 :  : يتم حل اجمللس الـشعبي الـوالئي وجتديده
�ـوجب مـرسـوم رئـاسي بنـاء عـلى تـقـرير الـوزيـر اHـكلف

بالداخلية.

اHاداHادّة  48 : : يتم حل اجمللس الـشعبي الـوالئي وجتديده
الكلي :

qفي حالة خرق أحكام دستورية -
qفي حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء اجمللس -

- فـي حــــالـــة اســــتــــقــــالــــة جـــمــــاعــــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلس
qالشعبي الوالئي

- عـــــنـــــدمــــــا يـــــكـــــون اإلبـــــقــــــاء عـــــلى اجملــــــلس مـــــصـــــدرا
الخـــتالالت خــطــيـــرة ¬ إثــبــاتــهـــا أو من طــبــيـــعــته اHــســاس

qوطمأنينتهم WواطنHصالح ا�
- عــنــدمـا يــصــبح عـدد اHــنــتـخــبــW أقل من األغــلـبــيـة

qادة 41 أعالهHطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام اHا
qفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو جتزئتها -
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يــــلـــزم كل عـــضـــو مـــجـــلس شـــعـــبـي والئيq يـــكـــون في
وضعية تعـارض مصالحq بالتصريح بذلك لرئيس اجمللس

الشعبي الوالئي.

وفي حالـة ما يـكـون رئيس اجملـلس الـشعـبي الوالئي
في وضـــعـــيــة تـــعــارض مـــصـــالح مــتـــعـــلــقـــة بهq يـــجب عـــلــيه

التصريح  بذلك للمجلس الشعبي الوالئي.

57 :  : ¦ـــكـن أن يـــثـــيـــر الـــوالـي بـــطالن اHـــداولـــة اHــاداHــادّة ة 
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 56 أعالهq خالل اخلـمـسـة عـشـر
(15) يــــومــــا الــــتي تــــلي اخــــتـــــتــــام دورة اجملــــلس الــــشــــعــــبي

الوالئي التي اتخذت خاللها اHداولة .

و¦ـكن اHـطـالـبـة بـهـا من قـبل كل مـنـتـخب أو مـكـلف
بــالــضــريــبــة في الــواليــةq له مــصــلــحــة في ذلكq خالل أجل

خمسة عشر (15) يوما بعد إلصاق اHداولة.

ويـــرسل هـــذا الـــطـــلـب بــرســـالـــة مـــوصـى عــلـــيـــهـــا إلى
الوالي مقابل وصل استالم.

يـــرفع الــــوالي دعــــوى أمـــام احملـــكــــمـــة اإلداريــــة قـــصـــد
اإلقـــرار بـــبـــطالن اHـــداوالت الـــتي اتـــخـــذت خـــرقـــا ألحـــكــام

اHادة 56 أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رئيس اجمللس الشعبي الوالئيرئيس اجمللس الشعبي الوالئي

اHــاداHــادّة ة 58 : : يــجـــتــمع  اجملــلـس الــشــعـــبي الــوالئي حتت
رئـاسـة اHـنــتـخب األكـبـر سـنـا q قـصــد انـتـخـاب وتـنـصـيب
رئــيـسـه خالل الــثـمــانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلـي إعالن نــتـائج

االنتخابات.

يـتم وضع مـكـتب مـؤقت لإلشـراف عـلى االنـتـخـابات
يـتـشــكل من اHـنــتـخب األكـبــر سـنـاq ويـســاعـده اHـنــتـخـبـان

.Wاألصغر سنا ويكونون غير مترشح

يـستـقبـل اHكـتب اHؤقت اHـذكـور أعاله التـرشيـحات
.WترشحHالنتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة ا

يحل هذا اHكتب بقوة القانون فور إعالن النتائج.

يـحدد احملضر الـنموذجي اHتـعلق بتنـصيب الرئيس
عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 59 : : يـنـتـخب اجمللس الـشـعـبي الـوالئي رئـيسه
من بW أعضائهq للعهدة االنتخابية.

يــقـــدم اHــتـــرشح النــتـــخــاب رئـــيس اجملـــلس الــشـــعــبي
الـــوالئــي مـن الـــقـــــائـــمــــة احلــــائـــزة األغـــــلـــبـــــيــــة اHــــطــــلـــقـــة

للمقاعد.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 53 : :  تــبـــطل بـــقــوة الـــقـــانــون مـــداوالت اجملــلس
الشعبي الوالئي :

Wـطـابقـة لـلقـوانHـتخـذة خـرقا لـلـدستـور وغـير اHا -
qوالتنظيمات

qالتي تمس برموز الدولة وشعاراتها -
qغير احملررة باللغة العربية -

- الــــــــتي تــــــــتــــــــنــــــــاول مــــــــوضــــــــوعــــــــا ال يــــــــدخـل ضــــــــمن
qاختصاصاته

qتخذة خارج االجتماعات القانونية للمجلسHا -

- اHــتــخـذة خــارج مـقــر اجملــلس الـشــعـبـي الـوالئي مع
مراعاة أحكام اHادة 23 أعاله .

إذا تــبـW لــلـوالي أن مـداولــة مـا اتــخـذت خـرقــا لـهـذه
اHــادةq فــإنـه يــرفع دعــوى أمــام احملــكـــمــة اإلداريــة اخملــتــصــة

إقليميا إلقرار بطالنها.

اHــاداHــادّة ة 54 : : مع مـــراعــاة أحـــكــام اHــواد 55 و56 و57 من
هـذا الــقــانـونq تــصــبح مــداوالت اجملـلس الــشــعـبـي الـوالئي
نــافـذة بــقـوة الــقـانــون بـعــد واحـد وعــشـرين (21) يـومـا من

إيداعها بالوالية. 

إذا تــــبــــW لــــلــــوالي أن مــــداولــــة مــــا غــــيــــر مــــطــــابــــقـــة
للقـوانW والـتنـظيمـات طبـقا لـلمادة 53 أعالهq فـإنه يرفع
دعــوى أمــام احملــكــمـــة اإلداريــة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا في أجل
الــواحـد والــعــشـرين (21) يـومــا الــتي تــلي اتـخــاذ اHــداولـة

إلقرار بطالنها.

اHـاداHـادّة ة 55 : : ال تـنــفـذ إال بـعــد مـصـادقــة الـوزيــر اHـكـلف
بــالـداخــلـيـة عــلـيـهــاq في أجل أقـصــاه شـهـران q(2) مـداوالت

اجمللس الشعبي الوالئي اHتضمنة ما يأتي : 
qيزانيات واحلساباتHا -

qالتنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله -
qاتفاقيات التوأمة -

- الهبات والوصايا األجنبية.

56 : : ال ¦ــكن رئــيـس اجملــلس الــشــعــبي الــوالئي اHـاداHـادّة ة 
أو أي عــــضـــــو فـي اجملــــلـس يـــــكــــون فـي وضـــــعــــيـــــة تـــــعــــارض
مــصــاحله مع مــصــالح الــواليــةq بــأســمــائــهم الــشــخــصــيـة أو
أزواجــهم أو أصـولــهم أو فـروعــهم إلى الــدرجـة الــرابـعـة أو
كــوكالءq حـضـور اHــداولـة الـتـي تـعـالج هــذا اHـوضـوع. وفي

حالة اخملالفة تكون هذه اHداولة باطلة.
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في حالـة مانع مـؤقتq يـعW رئـيس اجملـلس الشـعبي
الوالئي أحد نواب الرئيس الستخالفه في مهامه.

qمـــســتــخــلف له Wإذا اســتـــحــال عــلى الــرئـــيس تــعــيــ
يــــقــــوم اجملــــلس الــــشــــعــــبي الــــوالئـي بــــتــــعــــيــــW أحــــد نـــواب

الرئيسq وإن تعذر ذلك أحد أعضاء اجمللس.

اHـــــاداHـــــادّة  64 : : إذا تـــــغــــــيـب  رئـــــيـس اجملـــــلـس الــــــشـــــعــــــبي
qفي السنة دون عذر مقبول Wعاديـت Wالوالئي عن دورت

فإنه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف اجمللس.

65 : : يـــعـــلـن رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوالئي اHــاداHــادّة  
اسـتقـالته أمـام اجمللس اجملـتمع طـبقـا ألحكـام  هذا الـقانون

ويبلغ الوالي بذلك .
تـكـون االسـتـقــالـة سـاريـة اHـفــعـول ابـتـداء من تـاريخ

تقد¦ها أمام اجمللس.

اHــــاداHــــادّة  66 : : يــــســــتــــخــــلف رئــــيـس اجملــــلس الــــشــــعــــبــي
الـوالئـي اHـتـوفى أو اHـسـتـقـيـــل أو اHـعـفى أو الـذي يـكون
مـحل مـانــع قــانـوني أو اHـنــتـهـيـة مــهـامه بـسـبـب الـتـخـلي
عن الـعهـدة االنتـخـابيـةq في أجل ثالثW (30) يـومــا حسب

الكيفيات اHنصــوص عليها  في اHادة 59 أعاله.

اHـاداHـادّة  67 : : يـجـب عـلى الـوالي أن يــضع حتت تـصـرف
رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــوالئي الــوثـــائق واHـــعــلـــومــات

واإلمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام اجمللس.

اHـاداHـادّة  68 : : لــرئــيس اجملــلس الــشــعـبـي الـوالئـي ديـوان
يعمل على نحو دائم.

يـتـكـون هـذا الـديوان من مـوظـفـW يـخـتارهـم رئيس
اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوالئـي من بـــW مـــوظـــفي الـــقـــطـــاعــات

التابعة للوالية.

69 : : يــتــفــرغ رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــوالئي اHـاداHـادّة  
ونــواب الــرئـيس ورؤســاء الــلــجـان الــدائــمــة بـصــفــة تــامـة

لعهدتهم االنتخابية.
يــتم انـــتــداب اHــنـــتــخــبـــW اHــذكــورين أعـالهq بــصــفــة

دائمة من أجل أداء مهامهم.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  70 : : يتـقـاضى رئـيس اجمللس الـشـعـبي الوالئي
ونوابه ورؤسـاء اللجـان الدائـمة وكذا أعـضاء اHنـدوبيات
الـــوالئــيـــة اHــنـــصـــوص عــلـــيــهـم في اHــواد 34  و49 و59 و62
�ــنـاســبـة �ـارســة عـهــدتـهمq عـالوات وتـعــويـضـات مـالئـمـة

تتكفل بها ميزانية الوالية.

فـي حـــالـــة عـــدم حــــصـــول أي قـــائــــمـــة عـــلى األغــــلـــبـــيـــة
اHــطــلــقــة لــلــمــقــاعــدq ¦ــكن الــقــائــمــتــW احلــائــزتــW خــمــسـة
وثالثـــW بــــاHـــائـــة (35 %) عــــلـى األقل من اHـــــقــــاعـــــد تــــقــــد»

مرشح.

وفي حــــالــــة عـــدم حــــصــــول أي قـــائــــمــــة عـــلـى خـــمــــســـة
وثالثW بـاHائة (35 %) على األقل من اHـقاعدq ¦ـكن جميع

القوائم تقد» مرشح عنها.

يــكــون االنــتـخــاب ســريــا. ويــعــلن رئــيــســا لــلــمـجــلس
الـــشــعـــبي الــوالئي اHـــتــرشح الـــذي حتــصل عـــلى األغــلـــبــيــة

اHطلقة لألصوات.

وإذا لم يــحــصل أي مـتــرشح عــلى األغــلــبــيـة اHــطــلــقـة
لـألصـــواتq يــجـــرى دور ثـــان بـــW اHـــتـــرشـــحــW احلـــائـــزين
اHـــرتــــبـــتـــW األولـى والـــثــــانـــيـــةq ويــــعـــلـن فـــائـــزا اHــــتـــرشح

اHتحصل على أغلبية األصوات.

في حـــالـــة تــســـاوي األصـــوات احملـــصل عـــلــيـــهـــاq يـــعــلن
فائزا اHترشح األكبر سنا.

اHـاداHـادّة ة 60 : : يــعــداHــكــتب اHــؤقت اHــذكـور فـي اHـادة 58
أعاله مـحـضـر الـنـتـائج الـنـهـائـيـة النـتـخـاب رئـيس اجملـلس

الشعبي الوالئي ويرسل إلى الوالي.

ويـلصق �قر الـوالية والبـلديات واHلـحقات اإلدارية
واHندوبيات البلدية.

اHـاداHـادّة ة 61 : : يـنــصب رئــيس اجملـلـس الـشــعــبي الـوالئي
اHنتخب في مهامه �قر الوالية بحضور الوالي وأعضاء
اجملـــلـس الـــشــــعــــبي الــــوالئي وأعــــضــــاء الـــبــــرHــــان ورؤســـاء

اجملالس الشعبية البلدية خالل جلسة علنية.

اHـاداHـادّة.62 : : يــخــتــار رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــوالئي
خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام الــتي تــلي تــنــصـيــبهq نــوابه من
بW أعضاء اجمللس ويعـرضهم للمصادقة باألغلبية اHطلقة
للمجلس الشعبي الوالئيq وال ¦كن أن يتجاوز عددهم :

- اثـنW (2) بالـنـسـبـة للـمـجـالس الـشـعبـيـة الـوالئـية
qتكونة من 35 إلى 39 منتخباHا

- ثالثـة (3) بـالـنـسـبـة لـلـمـجـالس الـشـعـبـيـة الـوالئـية
qتكونة من 43 إلى 47 منتخباHا

- سـتـة (6) بـالـنـســبـة لـلـمـجـالس الــشـعـبـيـة الـوالئـيـة
اHتكونة من 51 إلى 55 منتخبا.

63 : : يــتــفــرغ رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــوالئي اHـاداHـادّة ة 
بــصــفـة دائــمــة Hـمــارســة عــهـدته وهــو مــلــزم بـاإلقــامــة عـلى

إقليم الوالية.
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كـمــا ¦ــكـنـه طـبــقــا لـلــتــشـريـع اHـعــمــول به في مــجـال
ترقية االستـثمارq تشجيع كل مبادرة ترمي إلى تفضيل

التنمية اHنسجمة واHتوازنة إلقليمها.

76 : :  يــــــعـــــــالـج اجملـــــــلس الــــــشـــــــعــــــبــي الــــــوالئي اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــــشـــــــؤون الــــــتـي تــــــدخـل ضـــــمـن صالحــــــيــــــاتـه عن طــــــريق

اHداولة.

ويــتـــداول حـــول اHــواضـــيع الـــتــابـــعـــة الخــتـــصـــاصــاته
اخملــول إيــاهــا �ـوجـب الــقــوانــW والــتـنــظــيــمــات  وكــذا كل
الــقـــضــايــا الـــتي تــهم الـــواليــة الــتي تـــرفع إلــيه بـــنــاء عــلى

اقتراح ثلث (3/1) أعضائه أو رئيسه أو الوالي.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 77 : : ¦ــــــــارس اجملــــــــلـس الــــــــشــــــــعــــــــبـي الــــــــوالئي
اختصاصات فـي إطار الصالحيات اخملـولة للوالية �وجب

القوانW والتنظيمات ويتداول في مجال : 
- الـصـحـة الـعـمـوميـة وحـمـايـة الـطـفـولـة واألشـخاص

qذوي االحتياجات اخلاصة
qالسياحة -

qاإلعالم واالتصال -
qالتربية والتعليم العالي والتكوين -

qالشباب والرياضة والتشغيل -
qالسكن والتعمير وتهيئة إقليم الوالية -

qالفالحة والري والغابات -
 qالتجارة واألسعار والنقل -

 qالهياكل القاعدية واالقتصادية -
- الــتــضــامن مـــا بــW الــبــلــديــات لـــفــائــدة الــبــلــديــات

qاحملتاجة والتي يجب ترقيتها
qادي والتاريخيHادي وغير اHالتراث الثقافي ا -

qحماية البيئة -
qالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

- ترقية اHؤهالت النوعية احمللية.

اHاداHادّة ة 78 : : يـساهم اجملـلس الشـعبي الـوالئي في إعداد
مـــخــطط تــهــيــئــة إقـــلــيم الــواليــة ويــراقب تـــطــبــيــقه طــبــقــا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

ويـعــلـمه الـوالي بــالـنـشــاطـات احملـلـيــة أو اجلـهـويـة أو
الـوطنـيـة اخلاصـة بـتهـيئـة اإلقـليـم ويتـداول قبـل اHصـادقة
عــلـى كل أداة مــقــررة في هــذا اجملــال لــهــا انــعــكــاســات عــلى

مخطط تهيئة الوالية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

71 : : يـــبـــلـغ رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعــــبي الـــوالئي اHــاداHــادّة  
اجمللس بـاHسائل التـابعة الختـصاصاته ويـعلمه بالـوضعية
الــعــامــة لـــلــواليــة وال ســـيــمــا مـــنــهــا الــنـــشــاطــات اHـــســجــلــة

بالوالية في الفترة ما بW الدورات.

اHــــاداHــــادّة ة 72 : : ¦ــــثل رئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعـــبـي الـــوالئي
اجملـلس الــشـعـبـي الـوالئي في جــمـيع اHـراسم الــتـشـريــفـيـة

والتظاهرات الرسمية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

صالحيات اجمللس الشعبي الوالئيصالحيات اجمللس الشعبي الوالئي

الفرع األولالفرع األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة  73 : : تـــمــــارس الـــواليــــة بـــاعــــتـــبــــارهـــا جــــمـــاعـــة
إقلـيمـية ال مـركزيـة صالحيـاتهـا طبـقا لـلمبـاد¯ احملددة في

اHواد األولى و3 و4 من هذا القانون .
¦كن اجمللس الشـعبي الوالئيq باإلضـافة إلى التكفل
بـــــاHــــهـــــام اHـــــنــــوطـــــة بهq الـــــتـــــدخل في اجملـــــاالت الـــــتــــابـــــعــــة
الخــتـصـاصــات الـدولـة بــاHـسـاهــمـة في تـنــفـيـذ الــنـشـاطـات
اHــقـــررة في إطــار الــســـيــاســات الـــعــمــومـــيــة االقــتـــصــاديــة

واالجتماعية .
حتـدد هذه اHـساهـمة �ـوجب القـوانW والـتنـظيـمات

التي تضبط بصفة خاصة كيفيات التكفل اHالي.
¦ــكن اجملــلـس الــشــعــبـي الــوالئي أن يــقـــتــرح ســنــويــا
قــائـمـة مـشــاريع قـصـد تـســجـيـلـهــا في الـبـرامج الــقـطـاعـيـة

العمومية.

اHـاداHـادّة ة 74 : : يـقــدم اجملــلس الـشــعــبي الـوالئـي اHـســاعـدة
لـــلــبــلـــديــات في إطـــار الــتــكـــامل وانــســـجــام األعـــمــال الــتي

ينبغي القيام بها.
و¦كـنه اHبـادرة بكل األعـمال الـتي تهـدف إلى إجناز
qالتجـهيزات التي بـحكم حجمـها وأهميـتها أو استـعمالها

تتجاوز قدرات البلديات.

اHــاداHــادّة ة 75 : : يـــبـــادر اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــوالئي حـــسب
قـــــدرات وطـــــابـع وخـــــصـــــوصـــــيـــــات كل واليـــــةq عـــــلـى عـــــاتق
اHــــيــــزانــــيـــة اخلــــاصــــة بــــالــــواليــــةq بــــكل األعــــمــــال الــــتي من
طبـيعتها اHـساهمة في التنـمية االقتصاديـة واالجتماعية
والــثـقــافـيــة وكـذا إجنــاز اHـعــالم الــتـذكــاريـة بــالـتــعـاون مع

البلديات.
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الفرع الفرع 3
الفالحة والريالفالحة والري

اHــاداHــادّة  84 : : يـــبـــادر اجملــلس الـــشـــعــبـي الــوالئـي ويــضع
حيـز التنفـيذ كل عمل في مـجال حمـاية وتوسـيع وترقية

األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي.

ويــــشــــجـع أعـــمــــال الــــوقــــايــــة من الــــكــــوارث واآلفـــات
الطبيعية.

وبــهـذه الـصـفـةq يــبـادر بـكل األعـمــال حملـاربـة مـخـاطـر
الفيضانات واجلفاف.

ويــتـــخــذ كل اإلجــراءات الــرامـــيــة إلى إجنــاز أشــغــال
تهيئة وتطهير وتنقية مجاري اHياه في حدود إقليمه.

qــــــادّة  85 : :  يـــــــبـــــــادر اجملـــــــلـس الـــــــشــــــعـــــــبـي الـــــــوالئيHــــــاداHا
باالتـصـال مع اHـصـالح اHـعـنـيـةq بـكل األعـمـال اHـوجـهة إلى
تــنـمــيــة وحــمــايــة األمالك الــغــابــيــة في مــجــال الــتــشــجــيـر

وحماية التربة وإصالحها.

qــــــادّة  86 : : يــــــســـــــاهـم اجملــــــلـس الــــــشـــــــعـــــــبي الـــــــوالئيHــــــاداHا
بــاالتـــصــال مع اHـــصــالح اHــعـــنــيــةq فـي تــطــويـــر كل أعــمــال
الـوقـايـة ومـكافـحـة  األوبـئـة في مـجـال الصـحـة احلـيـوانـية

والنباتية.

اHــــاداHــــادّة  87 : : يـــــعــــمل اجملــــلـس الــــشــــعـــــبي الــــوالئـي عــــلى
تنمية الري اHتوسط والصغير. 

كـــمــا يـــســاعـــد تـــقــنـــيــا ومـــالـــيــا بـــلــديـــات الـــواليــة في
مـشــاريع الــتـزويــد بــاHـيــاه الـصــاحلــة لـلــشـرب والــتــطـهــيـر
وإعـادة اســتـعــمــال اHـيــاه الـتي تــتــجـاوز اإلطــار اإلقـلــيـمي

للبلديات اHعنية.

الفرع الفرع 4
الهياكل القاعدية االقتصاديةالهياكل القاعدية االقتصادية

اHـاداHـادّة ة 88 :  : يـبــادر اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي بـاألعـمـال
اHــرتــبـــطــة بــأشـــغــال تــهــيـــئــة الــطـــرق واHــســالـك الــوالئــيــة

وصيانتها واحلفاظ عليها.

اHـاداHـادّة ة 89 :  : يـقـوم اجمللس الـشـعـبي الوالئي بـتـصـنيف
وإعــــادة تــــصــــنــــيف الــــطــــرق واHــــســــالك الــــوالئــــيــــة حــــسب

الشروط احملددة في التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 90 :  : يـبادر اجملـلس الشعـبي الوالئيq بـاالتصال
مع اHـصـالح اHـعـنـيةq بـاألعـمـال اHـتـعـلـقة بـتـرقـيـة وتـنـمـية

هياكل استقبال االستثمارات.

اHاداHادّة  79 : : يقدم اجملـلس الشعـبي الوالئي اآلراء التي
تــقـــتــضــيـــهــا الــقـــوانــW والــتـــنــظــيـــمــاتq و¦ــكـــنه أن يــقــدم
االقـتــراحــات ويـبــدي اHالحــظـات في كـل مـا يــخص شـؤون
الـوالية إلى الـوزير اخملـتص وذلك في أجل أقصـاه ثالثون

(30) يوما.

الفرع الفرع 2
التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية

اHــاداHــادّة  80 : : يــعـــد اجملــلس الـــشــعــبـي الــوالئي مــخـــطــطــا
لــلـتــنــمــيـة عــلى اHــدى اHــتــوسط يـبــW األهــداف والــبـرامج
والـوســائل اHــعــبـأة من الــدولــة في إطــار مـشــاريع الــدولـة
والبـرامج الـبلـديـة  للـتـنـميـة. ويـعتـمـد هذا اخملـطط كـإطار
لــــلــــتــــرقــــيــــة والــــعــــمـل من أجـل الــــتــــنــــمــــيــــة االقــــتــــصــــاديــــة

واالجتماعية للوالية .

يـنــاقش اجملـلس الــشـعـبي الــوالئي مـخــطط الـتـنــمـيـة
الوالئي ويبدي اقتراحات بشأنه.

اHــــاداHــــادّة  81 : : يــــنـــــشــــأ عــــلـى مــــســـــتــــوى كل واليـــــة  بــــنك
مـــــــعـــــــلــــــومـــــــات يـــــــجـــــــمـع كل الـــــــدراســـــــات واHـــــــعـــــــلـــــــومــــــات
واإلحــصـــائــيـــات االقــتـــصــاديـــة واالجـــتــمـــاعــيـــة والــبـــيــئـــيــة

اHتعلقة بالوالية.
وتــعـد الــواليـة جــدوال ســنـويــا يـبــW الـنــتــائج احملـصل

عليها في كل القطاعات ومعدالت °و كل قطاع.
حتـدد كيـفيـات تـنظـيم هذا الـبـنك وسيـره عن طريق

التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  82 : : فـي إطــــار اخملــــطط اHـــــذكــــور في اHــــادة 80
أعالهq يقوم اجمللس الشعبي الوالئي �ا يأتي :

- يـحــدد اHـنــاطق الــصـنــاعـيــة الـتـي سـيــتم إنـشــاؤهـا
ويــسـاهم  فـي إعـادة تــأهـيل اHــنـاطـق الـصــنـاعــيـة ومــنـاطق
الـــنــشـــاط في إطـــار الــبـــرامج الـــوطــنـــيـــة إلعــادة الـــتـــأهــيل

qويبدي رأيه في ذلك
qمن العقار االقتصادي WتعاملHيسهل استفادة ا -
 qيسهل ويشجع تمويل االستثمارات في الوالية -
- يساهم في إنعاش نـشاطات اHؤسسـات العمومية

اHتواجدة بالوالية باتخاذ كل التدابير الضرورية.

اHــاداHــادّة  83 : : يــطـــور اجملــلـس الــشـــعــبـي الــوالئي أعـــمــال
Wاالقـــتــــصــــاديـــ WــــتــــعـــامــــلــــHا Wالـــتــــعــــاون والــــتـــواصـل بـــ
ومـؤسـسـات التـكـوين والـبـحث الـعـلـمي واإلدارات احملـلـية
من أجل ترقية اإلبداع في القطاعات االقتصادية. ويعمل
عـلى تـرقـيـة الـتــشـاور مع اHـتـعـامـلــW االقـتـصـاديـW قـصـد

ضمان محيط مالئم لالستثمار.



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1812
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

qWمساعدة األشخاص في وضع صعب واحملتاج -
- التكفل باHشردين واخملتلW عقليا.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 97 :  : يساهم اجمللس الشعبي الوالئي في إنشاء
الــهـيــاكل الــقــاعـديــة الــثـقــافــيـة والــريــاضــيـة والــتــرفـيــهــيـة
واخلـاصـة بـالـشـبـاب وحـمـايـة الـتـراث الـتـاريـخي واحلـفاظ
عــلــيهq بـــالــتــشـــاور مع الــبــلـــديــات وكل الــهـــيــئــات األخــرى
اHـــكــلــفــة بــتــرقـــيــة هــذه الــنــشــــاطـــات أو اجلــمــعــيــات الــتي

تنشط في هذا اHيدان.
ويقـدم مـساعـدته ومـسـاهمـته في بـرامج النـشـاطات

الرياضية والثقافية واخلاصة بالشباب.
اHــــاداHــــادّة ة 98 :  : يـــــســــاهم اجملـــــلس الـــــشــــعـــــبي الـــــوالئي في
حـمــايــة الــتــراث الــثـقــافي والــفــني والــتــاريــخي واحلــفـاظ
علـيه �ـساهـمـة اHصـالح الـتقـنـية اHـؤهلـة وبـالتـنـسيق مع

البلديات  وكل هيئة وجمعية معنية.
ويطـور كل عمل يـرمي إلى تـرقيـة التـراث الثـقافي
والفـني والتاريـخي باالتـصال مع اHؤسـسات واجلمـعيات
اHــعـــنــيــة ويـــقــتــرح كل الـــتــدابــيـــر الــضــروريـــة لــتــثـــمــيــنه

واحلفاظ عليه.
اHــــاداHــــادّة ة 99 :  : يـــســــهــــر اجملـــلـس الــــشـــعــــبي الــــوالئي عــــلى
حماية  القدرات الـسياحية للوالية وتثمينها ويشجع كل

استثمار متعلق بذلك.
الفرعالفرع 7 
السكنالسكن

اHاداHادّة ة 100 :  : ¦كن اجمللس الـشعبي الـوالئي أن يساهم
في إجناز برامج السكن.

اHــــاداHــــادّة ة 101 :  : يـــســــاهم اجملــــلـس الـــشــــعــــبي الــــوالئي في
عـملـيات جتـديـد وإعادة تـأهـيل احلظـيـرة العـقاريـة اHـبنـية

وكذا احلفاظ على الطابع اHعماري .
كما يـساهم اجملـلس الشـعبي الـوالئيq بالـتنـسيق مع
الـبلـديات واHـصـالح التـقـنيـة اHعـنـية في بـرنـامج القـضاء

على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته.
الباب الثالثالباب الثالث

الواليالوالي
الفصل األولالفصل األول

سلطات الوالي بصفته �ثال للواليةسلطات الوالي بصفته �ثال للوالية
اHــــاداHــــادّة ة 102 : :    يـــــســــهـــــر الــــوالي عـــــلى نـــــشــــر مــــداوالت

اجمللس الشعبي الوالئي وتنفيذها.

اHـاداHـادّة ة 91 :  : يـبـادر اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي بـكل عـمل
يرمي إلى تشـجيع الـتنمـية الريـفيـة وال سيمـا في مجال

الكهرباء وفك العزلة .
الفرع الفرع 5

 جتهيزات التربية جتهيزات التربية والتكوين اHهنيوالتكوين اHهني

92 : : تـــــتـــــولى الـــــواليـــــةq في إطـــــار اHـــــعـــــايـــــيــــر اHــــاداHــــادّة  
qـدرســيـة والــتـكــويـنــيـةHالـوطــنـيــة وتـطــبـيــقـا لــلـخــريـطــة ا
إجنــاز مــؤســســات الــتــعــلــيم اHــتــوسط والــثــانـوي واHــهــني
وتـــتــــكـــفل بـــصــــيـــانـــتـــهـــا واحملــــافـــظـــة عـــلـــيــــهـــا وكـــذا جتـــديـــد
جتهيـزاتها اHـدرسية عـلى حساب اHـيزانيـة غير اHـمركزة

للدولة اHسجلة في حسابها.

الفرع الفرع 6
النشاط االجتماعي والثقافيالنشاط االجتماعي والثقافي

اHاداHادّة  93 : : يشجع اجملـلس الشعـبي الوالئي أو يساهم
في بــرامـج تــرقــيــة الــتــشــغــيل  بــالــتــشــاور مع الــبــلــديــات
واHــتــعــامــلـــW االقــتــصــاديــW وال ســيــمــا جتــاه الــشــبــاب أو

اHناطق اHراد ترقيتها.

اHـاداHـادّة  94 : : يـتـولى اجملــلس الـشـعــبي الـوالئيq في ظل
qعـايـيـر الـوطنـيـة في مـجال الـصـحـة العـمـومـيةHاحـتـرام ا
إجنـــاز جتــــهـــيــــزات الـــصـــحــــة الـــتـي تـــتـــجــــاوز إمـــكــــانـــيـــات

البلديات.
ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية .

ويـــتـــخــذ فـي هــذا اإلطـــارq كـل الــتـــدابـــيـــر لـــتـــشــجـــيع
إنــــشــــاء هــــيــــاكـل مــــكــــلــــفــــة �ــــراقــــبــــة وحــــفظ الــــصــــحــــة في
اHؤسسات اHستقبلة للجمهور وفي اHواد االستهالكية .

qــــــادّة  95 : : يــــــســـــــاهـم اجملــــــلـس الــــــشـــــــعـــــــبي الـــــــوالئيHــــــاداHا
بـاالتـصـال مع الـبـلـديـاتq فـي تـنفـيـذ كـل األعـمـال اHـتـعـلـقة
�خـطط تنظـيم اإلسعافـات والكوارث واآلفـات الطبـيعية

والوقاية من األوبئة ومكافحتها.      

96 : : يـــــــســـــــاهـم اجملـــــــلس الــــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــوالئي اHــــــاداHــــــادّة  
بالتنسـيق مع البلدية في كل نشـاط اجتماعي يهدف إلى

ضمان :
- تــنــفـــيــذ الــبـــرنــامج الــوطـــني لــلـــتــحــكم فـي الــنــمــو

qالد¦غرافي
qحماية األم والطفل -
qمساعدة الطفولة -

- مـســاعــدة اHــسـنــW واألشــخــاص ذوي االحـتــيــاجـات
qاخلاصة
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أ)  الـعـمل الــتـربــوي والـتـنــظـيم في مــجـال الـتــربـيـة
qوالتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي

qب)  وعاء الضرائب وحتصيلها
qاليةHج)  الرقابة ا
qد)  إدارة اجلمارك

qهـ)  مفتشية العمل
qو)  مفتشية الوظيفة العمومية

ز)  اHــصــالـح الــتي يــتــجــاوز نــشــاطــهــا بــالــنــظــر إلى
طبيعته أو خصوصيته إقليم الوالية.

 حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم .

اHاداHادّة  112 : : يسـهـر الوالي أثـناء �ـارسة مـهامه وفي
WــــواطــــنــــHحــــدود اخــــتــــصــــاصــــاتـه عــــلى حــــمــــايــــة حــــقــــوق ا
وحــريـاتــهمq حـسب األشــكـال والــشـروط اHــنـصــوص عـلــيـهـا

في القانون.

Wــادّة  113 : : يـــســـهــر الـــوالي عـــلى تـــنــفـــيـــذ الــقـــوانــHــاداHا
والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على

إقليم الوالية.

اHــــاداHــــادّة  114 : : الــــوالي مـــــســــؤول عــــلى احملــــافــــظــــة عــــلى
النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية.

اHــــاداHــــادّة  115 : : يــــتــــولى الــــوالـي لــــتــــطـــبــــيـق الــــقـــرارات
اHتخذة في إطـار اHهام اHبينة فــي اHواد 112 و113 و114
أعـالهq  تــنــســيق نــشــاطــات مــصــالح األمن اHــتــواجــدة عــلى

إقليم الوالية.  
وبــهـذه الـصــفـة  يـلــزم رؤسـاء مـصــالح األمن بـإعالمه
في اHـــقـــام األول بـــكل الـــقـــضـــايـــا اHـــتـــعـــلـــقــة بـــاألمـن الـــعــام

والنظام العمومي على مستوى الوالية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  116 : : ¦ـكن الـوالـيq عـنـدمــا تـقـتــضي الـظـروف
االســـتـــثــــنـــائــــيـــة ذلـكq أن يـــطــــلب تـــدخـل قـــوات الــــشـــرطـــة
والـدرك الوطني اHـتواجدة عـلى إقليم الـواليةq عن طريق

التسخير. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اHــاداHــادّة ة 117 :  : الــوالي مـــســؤول حــسب الـــشــروط الــتي
حتـددها الـقوانـW والتـنظـيمات عـلى وضع تـدابيـر الدفاع

واحلماية التي ال تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها.

اHــــاداHــــادّة ة 103 :    يــــقـــدم الــــوالي عــــنــــد افــــتـــتــــاح كل دورة
عادية تقريـرا عن تنفيذ اHـداوالت اHتخذة خالل الدورات

السابقة.
كـــمــا يــطـــلع اجملـــلس الــشـــعــبـي الــوالئي ســـنــويـــا عــلى

نشاط القطاعات غير اHمركزة بالوالية.

اHــاداHــادّة ة 104 :  : يـــطــلع الــوالي رئــيـس اجملــلس  الــشــعــبي
qالدورات Wخالل الـفـتـرات الـفاصـلـة بـ qالـوالئي بـانـتـظام
على مدى تنفـيذ التوصيات الـصادرة عن اجمللس الشعبي

الوالئي في إطار التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة  105 : : ¦ـــثل الــوالي الــواليــة فـي جــمــيع أعــمــال
احلــــيــــاة اHــــدنــــيــــة واإلداريــــة حـــــسب األشــــكــــال والــــشــــروط
اHنصوص عليها في القوانW والتنظيمات اHعمول بها.
و يؤدي باسم الواليـةq طبقا ألحكام هذا القانونq كل
أعمال إدارة األمالك واحلقوق الـتي تتكون منـها �تلكات

الوالية.
ويبلغ اجمللس الشعبي الوالئي بذلك.

اHاداHادّة ة 106 :  :  ¦ثل الوالي الوالية أمام القضاء.

اHـاداHـادّة ة 107 :  : يـعـد الـوالي مــشـروع اHـيـزانـيـة ويـتـولى
تنفيذها بعد مصادقة اجمللس الشعبي الوالئي عليها.

وهو اآلمر بصرفها.
اHـــــاداHـــــادّة ة 108 :  : يـــــســـــهـــــر الـــــوالـي عـــــلى وضـع  اHـــــصـــــالح
الـوالئـية ومـؤسسـاتهـا الـعمـوميـة وحسـن سيـرها ويـتولى
تـنـشـيط ومـراقـبـة نـشـاطـاتــهـا طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما.
اHــــاداHــــادّة ة 109 :  : يـــــقــــدم الــــوالـي أمــــام اجملـــــلس الــــشـــــعــــبي
الـــوالئي بـــيــــانـــا ســـنـــويــــا حـــول نـــشـــاطـــات الــــواليـــة يـــتـــبع

�ناقشة.
¦ـكن أن تـنــتج عن ذلك تـوصــيـات يـتم إرســالـهـا إلى

الوزير اHكلف بالداخلية وإلى القطاعات اHعنية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلطات الوالي بصفته �ثال للدولةسلطات الوالي بصفته �ثال للدولة

اHــــاداHــــادّة ة 110 :  : الــــوالـي �ــــثـل الــــدولـــــة عــــلـى مــــســـــتــــوى
الوالية.

وهو مفوض احلكومة.
اHـاداHـادّة ة 111 :  : يـنــشط الــوالي ويـنــسق ويـراقـب نـشـاط
اHصـالح غـير اHـمــركزة لـلـدولـة اHكـلـفة �ـخـتلف قـطـاعات

النشــاط في الواليةq غير أنه يستثنى :
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وتـكون مختـلف اHصالح غيـر اHمركزة لـلدولة جزءا
منها.

ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.

اHــــاداHــــادّة ة 128 :  : تــــكــــيـف إدارة الــــواليــــة حــــسـب أهــــمــــيــــة
وحـــــجم اHـــــهــــام اHـــــنــــوطـــــة بــــهـــــا وكــــذا طـــــبـــــيــــعـــــة كل واليــــة

وخصوصياتها .

129 :  : تــوظف الــواليــة عــلى حــســاب اHــيــزانــيـة اHـاداHـادّة ة 
الالمــركــزيـة لــلــواليــةq اHــسـتــخــدمــW الــضـروريــW لــســيـر

مصاحلها �ا يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها.

حتدد شـروط تسـيـير هـؤالء اHسـتخـدمـW وتعـييـنهم
طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.        

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

130 :  : يـــزود مـــســـتـــخـــدمـــو اHــــصـــالح الـــوالئـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة احملــلــيــة الـــتــابــعــة لـــهــا  بــقــانــون

أساسي. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 131 :  : ¦ـــــكن الــــواليـــــة الــــلـــــجــــوء إلى تـــــوظــــيف
خبراء ومختصW عن طريق التعاقد.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

أمالك الواليةأمالك الوالية

الفرع األولالفرع األول

األمالك العقارية التابعة للواليةاألمالك العقارية التابعة للوالية

اHـاداHـادّة ة 132 : تــتم عــمـلـيــات اقـتــنـاء األمـالك الـعــقـاريـة
وعقـود امتالكها مـن طرف الوالية ومـؤسساتـها العـمومية
وفق الـشروط احملددة في القـوانW والتـنظيمـات اHعمول

بها.

الفرع الفرع الثانيالثاني
الهبات والوصاياالهبات والوصايا

اHاداHادّة  133 : :  يبت اجمللس الـشعبي الـوالئي في قبول
أو رفض الهبات والوصـايا اHمنوحة للوالية سواء أكانت

مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.

اHــــاداHــــادّة ة 118 :  : تــــوضـع حتت تــــصــــرف الــــوالـي مــــصــــالح
األمـن قـصــد تــطــبــيق الــقــرارات اHــتــخــذة في إطــار اHــهـام

اHنصوص عليها في اHواد 112 إلى 117 أعاله.

اHــاداHــادّة ة 119 :  : يـــســهـــر الــوالـي عــلى إعـــداد  مــخـــطــطــات
تنظيم اإلسعافات في الوالية وحتيينها وتنفيذها.

و¦ـــــكـــــنه فـي إطـــــار هـــــذه اخملــــــطـــــطـــــاتq أن يـــــســـــخـــــر
األشخاص واHمتلكات طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  120 :  : يـــــســـــهـــــر الـــــوالي عـــــلـى حـــــفظ أرشـــــيف
الدولة والوالية والبلديات.

اHــــاداHــــادّة  ة  121 :  : الــــوالي هــــو اآلمـــر بــــصـــرف مــــيـــزانــــيـــة
الـدولــة لــلــتــجـهــيــز اخملــصــصــة له بــالـنــســبــة لــكل الــبـرامج

اHقررة لصالح تنمية الوالية.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  122 :  : يـــــجب عـــــلـى الـــــوالي اإلقـــــامـــــة بـــــاHـــــقــــر
الرئيسي للوالية.

اHـاداHـادّة  ة  123 :  : يــحـدد الــقــانــون األســاسي لــســلك الـوالة
�وجب مرسوم.

الفصل الفصل الثالثالثالث
قرارات الواليقرارات الوالي

اHـاداHـادّة ة 124 :  : يـصــدر الـوالـي قـرارات من أجل تــنـفــيـذ
مـداوالت اجملــلس الشـعـبي الوالئــي و�ـارســــة السـلـطات

احملـــددة في الفصلW األول والثاني من هذا الباب. 
اHاداHادّة ة 125 :  : تنشـر القـرارات اHتـضمنـة التـنظـيمات
الـــدائـــمــة إذا كـــانت تـــكـــتـــسي طـــابـــعـــا عـــامــا. وفـي احلــاالت
اخملــالــفــة تــبــلغ لــلــمــعــنــيــW دون اHــســاس بــآجــال الــطــعــون

اHنصوص عليها في القوانW اHعمول بها.  
وتـــدمـج ضـــمن مــــدونـــة الـــقــــرارات اإلداريـــة اخلـــاصـــة

بالوالية.

اHــــاداHــــادّة ة 126 : : ¦ـــــكن الــــوالـي تــــفــــويـض تــــوقــــيــــعـه لــــكل
مــوظف حـسب الــشـروط واألشـكــال اHـنــصـوص عـلــيـهـا في

القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

الباب الباب الرابعالرابع
تنظيم إدارة الواليةتنظيم إدارة الوالية

الفصل األولالفصل األول
إدارة الواليةإدارة الوالية
الفرع األولالفرع األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة ة 127 :  : تــتــوفــر الـــواليــة عــلى إدارة تــوضع حتت
سلطة الوالي.
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اHاداHادّة ة   139 : : يـتعـW عـلى الواليــة حمايــة األشخــاص
اHــــذكـــــوريـن فــي اHــــادة 138 أعـالهq والــــدفـــــاع عــــنــــهـم من
التـهـديــدات أو اإلهـانات أو االفـتـراء أو التـهجـمـات مهـما
تـكن طبـيعـتـها الـتي قـد يتـعرضـون لـها أثـنـاء أداء مهـامهم

أو �ناسبتها.

ويـــكـــون لـــلـــواليـــة حق دعـــوى الـــرجـــوع ضـــد مـــحـــدثي
األضرار.

اHــاداHــادّة ة   140 : : الـــواليــة مـــســؤولـــة مــدنـــيــا عـن األخــطــاء
الــــــتي يــــــرتـــــكــــــبـــــهــــــا رئـــــيـس اجملـــــلـس الـــــشـــــعــــــبي الــــــوالئي

واHنتخبون.

وتــتـــولى الــواليــة �ــارســـة حق دعــوى الــرجــوع أمــام
اجلـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة اخملـــتـــصـــة ضـــد هـــؤالء في حـــالـــة خـــطـــأ

شخصي من جانبهم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اHصالح العمومية الوالئيةاHصالح العمومية الوالئية

الفرع األولالفرع األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة ة 141 : : مـع مـراعـاة األحــكـام الـقــانـونــيـة اHـطــبـقـة
في هــــذا اجملـــالq ¦ـــكـن الـــواليـــة أن تــــنـــشئ قــــصـــد تـــلــــبـــيـــة
احلـــاجــات اجلــمـــاعــيـــة Hــواطــنـــيــهــا �ـــوجب مــداولـــة اجملــلس
الــشـعــبي الـوالئي مــصـالـح عـمــومـيــة والئـيــة لـلــتـكــفل عـلى

وجه اخلصوص �ايأتي :

qالطرق والشبكات اخملتلفة -

- مــــــســـــاعـــــدة ورعـــــايـــــة الــــطـــــــفــــولـــــة واألشـــــخـــــاص
اHــــســــــنــــW أو الـــــذيـن يـــــعـــــانـــــــون مـن إعــــاقـــــة أو أمــــراض

qمزمنة

qالنقل العمومي -

qالنظافة  والصحة العمومية ومراقبة اجلودة -

qساحات اخلضراءHا -

- الصناعات التقليدية واحلرف.

يــكــــيــف عـــدد هـــذه اHــصــالـح الــعــمــومـــيــة وحــجــمــهــا
حـــــــــســب إمــــــــــكـــــــــــانــــــــــيــــــــــات كــل واليــــــــــة ووســــــــــائــــــــــلــــــــــهـــــــــا

واحـتـيـاجاتها.

حتـــــدد كـــــيــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا احلـــــكـم عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة  134 : :    تبت اHؤسسـات العمومـية الوالئية في
قـبــول أو رفـض الـهــبـات والـوصـايـا اHمـنـوحـة لـهـا والتي
ال تـــكــــون مـــقـــرونـــة بــأعـــبـــاء أو شـــروط أو تـــخـــصـــيـــصــات

خاصة.

وإذا كـانـت هـذه الـهــبـات والـوصــايـا مــقـرونـة بــأعـبـاء
أو شــــروط أو تـــخــــصـــــيـــصـــات خـــاصـــةq  فـــإن قـــبـــولـــهـــا أو
رفــضــهــا يـتـم تـرخــيــصه �ــوجب مــداولـة اجملــلس الــشــعـبي

الوالئي.

يـخــضع قـبـول الـهـبـات والـوصـايـا اHـمـنـوحـة لـلـواليـة
من اخلـــارج إلى اHــوافـــقــة  اHـــســبــقـــة من  الــوزيـــر اHــكــلف

بالداخلية.

الفرع الثالثالفرع الثالث

اHزايدات واHناقصات والصفقاتاHزايدات واHناقصات والصفقات

اHــاداHــادّة ة   135 : : تــــبـــرم الـــصـــفــــقـــات اخلـــاصــــة بـــاألشـــغـــال
أواخلـدمات أو التوريدات لـلوالية ومؤسـساتها الـعمومية
ذات الطابع اإلداري طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول

بها واHطبقة على الصفقات العمومية.

اHاداHادّة ة   136 : :  عندما جتـرى مناقصة عـمومية حلساب
الــواليـــةq فــإن اHــوظف الـــذي يــجــريــهــا يـــســاعــده ثالثــة (3)
مـنتخبW من تشـكيالت سياسيـة مختلفـة يعينهم اجمللس

الشعبي الوالئي .

ويـحـضــراHـنـاقــصـة احملــاسب اHـعـW أو �ــثـله بــصـفـة
استشارية.

ويتم إعداد محضر لهذه اHناقصة.

137 : : عــنــدمــا تــبــرم ســلــطــة مــكــلــفــة بــتــســيــيـر اHـاداHـادّة ة 
مـــؤســـســـة عـــمــومـــيـــة والئـــيــة ذات طـــابع إداري مـــنـــاقـــصــة
عمـوميـة فإنه يـجب أن يحـضرهـا ثالثة (3) منـتخبW من
تـــشــكــيالت ســيــاســـيــة مــخــتــلــفـــة بــأصــوات تــداولــيــة وكــذا

احملاسب أو �ثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه اHناقصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مسؤولية الواليةمسؤولية الوالية

اHــاداHــادّة ة   138 :  : تــتــحــمـل الــواليــة مـــبــالغ الــتـــعــويــضــات
الـناجمة عـن األضرار التي تطـرأ لرئيس اجملـلس الشعبي
WــنــتــخــبـHالــوالئـي ونـواب الــرئــيس ورؤســاء الــلــجــان وا
ونـــواب اHـــنــــدوبـــيـــات الـــوالئـــيـــة الـــنــــاجـــمـــة مـــبـــاشـــرة عن

�ارسة عهدتهم أو �ناسبة مزاولة مهامهم.
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يـخــضع االمـتـيــاز لـدفـتــر شـروط °ــوذجي يـحـدد عن
طـــــريـق الـــــتـــــنـــــظـــــيـم ويـــــصـــــادق عـــــلــــــيه حـــــسـب الـــــقـــــواعـــــد

واإلجراءات اHعمول بها.

ويصـادق عـلى الـعـقـود اHـبـرمـة في هـذا الـشـأن طـبـقا
ألحكام اHادة 54 من هذا القانون.

الفقرة الفقرة 4
األمالك والتجهيزاتاألمالك والتجهيزات اHشتركة ما بW الوالياتاHشتركة ما بW الواليات

اHـاداHـادّة ة 150 : ¦ـكن واليـتـW أو أكـثر إنـشـاء مـؤسـسات
والئـية مشتركـة إلدارة اHمتلـكات أو التجهـيزات اHنجزة
بصفة مشتـركة والتي يكون تسييرها اHشترك ضروريا
من الــنـــاحــيــة الــتـــقــنــيـــة والــقــانــونـــيــة وذلك بـــعــد مــداولــة
مـجــالـسـهـا الـشـعــبـيـة الـوالئـيـةq طــبـقـا ألحـكـام اHـادة 54 من

هذا القانون.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

البابالباب اخلامس اخلامس
مالية الواليةمالية الوالية

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 151 :  : تتـكون مـوارد اHيـزانيـة واHالـية لـلوالية
بصفة خاصة �ا يأتي : 
qالتخصيصات -

qناجت اجلباية والرسوم -
qاإلعانات وناجت الهبات والوصايا -

qمداخيل �تلكاتها -
qمداخيل أمالك الوالية -

qالقروض -
qناجت مقابل اخلدمات اخلاصة التي تؤديها الوالية -
- جـزء من نـاجت حق االمـتـياز لـلـفـضـاءات العـمـومـية
�ــا فـيـمـا الـفـضـاءات اإلشـهـاريــة الـتـابـعـة لألمالك اخلـاصـة

qللدولة
- الناجت احملصل مقابل مختلف اخلدمات.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 152 : : الــواليــة مـســؤولــة عن تـســيــيـر مــواردهـا
اHــــالـــــيــــة اخلــــاصــــة. وهــي مــــســــؤولــــة أيــــضــــا عن تــــعــــبــــئـــة

مواردها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
كيفيات تسيير اHصالح العمومية الوالئيةكيفيات تسيير اHصالح العمومية الوالئية

الفقرة األولىالفقرة األولى
االستغالل اHباشراالستغالل اHباشر

اHاداHادّة ة 142 :  : ¦كن اجمللس الشعبي الوالئي أن يستغل
مــــبــــاشــــرة مـــصــــاحله الــــعــــمــــومـــيــــة عـن طـــريـق االســـتــــغالل

اHباشر.

اHـاداHـادّة  ة  143 :  : يـحـدد اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي اHـصالح
الـعــمـومــيـة الــتي يــقـرر اســتـغاللــهـا عـن طـريق االســتـغالل

اHباشر.

اHــاداHــادّة  ة  144 :  : تـــســــجل إيـــرادات ونـــفـــقـــات االســـتـــغالل
اHـــبـــاشــر في مـــيـــزانــيـــة الــواليـــة حــسـب قــواعـــد احملــاســـبــة

العمومية.

اHـاداHـادّة  ة  145 :  : ¦كن اجملـلس الـشـعـبي الـوالئي أن يـقرر
مــيــزانــيــة مـــســتــقــلــة لــصــالح بــعـض اHــصــالح  الــعــمــومــيــة
الوالئـيـة اHـسـتـغـلـة عن طـريق  االسـتـغالل اHـبـاشـر ويجب

عليه  ضمان توازنها اHالي.

الفقرة الفقرة 2
اHؤسسة العمومية الوالئيةاHؤسسة العمومية الوالئية

146 :  : ¦ـكن اجمللس الـشـعبي الـوالئي أن يـنشئ اHاداHادّة ة 
مـؤسسـات عـمـوميـة والئـيـة تتـمـتع بـالشـخـصـية اHـعـنـوية

واالستقالل اHالي قصد تسيير اHصالح العمومية.

اHاداHادّة ة 147 :  : تأخـذ اHؤسـسة العـمومـية الـوالئيـة شكل
مؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع إداري أو مـؤسـسـة عـمـومـية

ذات طابع صناعي أو جتاري حسب الهدف اHرجو منها.

اHـاداHـادّة ة 148 :  : حتــدث اHـؤســسـات الــعــمـومــيــة الـوالئــيـة
�ـوجب مداولـة من اجملـلس الشـعـبي الوالئي طـبـقا ألحـكام

اHادة 54 من هذا القانون.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفقرة الفقرة 3
االمتيازاالمتياز

اHـاداHـادّة  149 : : إذا تــعـذر اســتــغالل اHــصــالح الــعـمــومــيـة
الـــــــوالئــــــــيـــــــة اHــــــــذكـــــــورة فـي اHـــــــادة 146 أعاله عـن طــــــــريق
االستغالل اHباشر أو مؤسسةq فإنه ¦كن اجمللس الشعبي
الـوالئي التـرخيص بـاستـغاللهـا عن طريق االمـتيـاز طبـقا

للتنظيم اHعمول به.
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qقسم التسيير -
- قسم التجهيز واالستثمار.

يـــنــقـــسم كل قـــسم إلـى إيــرادات ونـــفـــقــات مـــتـــوازنــة
وجوبا.

يـــقــــتـــطع مـن إيـــرادات الـــتــــســـيـــيــــر مـــبـــلـغ يـــخـــصص
لتغطية نفـقات قسم التجهيز واالسـتثمار وفقا للشروط

التي يحددها التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  159 : : تــــرتـب اإليــــرادات  والــــنــــفــــقــــات  في آن
واحد حسب الطبيـعة أو اHصلحة أو البرنامج أو العملية

خارج البرنامج. 
يـحـدد شكـل مـيـزانـية الـواليـة ومـحـتـواهـا عن طـريق

التنظيم .
الفصل الثالثالفصل الثالث

التصويت على اHيزانية وضبطهاالتصويت على اHيزانية وضبطها

اHـاداHـادّة  160 : : يـتـولى الــوالي إعـداد مــشـروع مـيــزانـيـة
الــــواليـــــة وعــــرضه عــــلـى اجملــــلس الــــشــــعــــبـي الــــوالئي الــــذي
يصوت ويصادق عليه وفق الشروط اHنصوص عليها في

هذا القانون.
ويوافق عليه الوزيـر اHكلف بالداخلـية وفقا ألحكام

اHادة 55 أعاله .

اHــاداHــادّة  161 : : يــصـــوت اجملــلس الـــشــعــبي الـــوالئي عــلى
مشروع ميزانية الوالية بالتوازن وجوبا.

اHـاداHـادّة  162 : : يــصـوت عـلى مــشـروع مــيـزانـيــة الـواليـة
بابا بابا.

ويشـمل فضال عن ذلك تـوزيعـا للـنفـقات واإليرادات
في شكل فصول وفصول فرعية ومواد.

اHاداHادّة  163 : : تـسجل الـسلـطة اHـكلـفة بـضبط مـيزانـية
الـوالية تلقائـيا النفقات اإلجـبارية التي لم يـصوت عليها

اجمللس الشعبي الوالئي وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة  164 : : يـعــد مــشــروع مـيــزانــيـة أولــيــة قــبل بـدء
الـســنـة اHـالــيـة. وتــتم مـوازنـة الــنـفــقـات واإليـرادات خالل
الــسـنــة اHــالـيــة بـنــاء عـلى نــتـائج الــسـنــة اHـالــيـة الــسـابــقـة

بواسطة ميزانية إضافية. 
تـأخذ االعـتمـادات اHصـوت علـيهـا بصفـة منـفردة في
حــالــة الــضـرورة وبــصــفــة اســتــثــنــائــيــة اسم "االعــتــمـادات
اHفتوحة مسـبقا" قبل التصويت عـلى اHيزانية اإلضافية
واسم "الـتــرخـيــصـات اخلــاصـة " بـعــد الـتــصـويت عــلى هـذه
اHيزانـية .  وتـكون هـذه االعتمـادات محـددة بشـرط توفر

موارد جديدة.

اHـاداHـادّة  153 : : ¦ــكن الـواليــة في إطـار تــسـيــيـر أمـالكـهـا
وسير اHـصالح الـعمـومية احملـليـة أن حتدد �ـوجب مداولة
Wاجملـــلس الــشــعــبي الـــوالئي مــســاهــمــة مــالـــيــة لــلــمــرتــفــقــ

تتناسب مع طبيعة اخلدمات اHقدمة ونوعيتها .

اHــــاداHــــادّة ة 154 : : تـــــتــــلــــقـى الــــواليــــة مـن الــــدولــــة إعــــانــــات
ومخصصات تسيير بالنظر على اخلصوص Hا يأتي:

qعدم مساواة مداخيل الواليات -

- عدم كفـاية مداخـيلهـا مقارنـة �هامـها وصالحيـاتها
qكما هو محدد في هذا القانون

qالية للنفقات اإلجباريةHعدم كفاية التغطية ا -

- الــتــبـعــات الــنـاجــمــــة عن الــتــكـــفـل بـحــاالت الــقـوة
القاهــرة والسيمـا منها الكــوارث الطبيعيــة أو األضرار

qكما هـي  محددة في القانون

- األهـداف الـرامـيــة إلى تـلـبـيـة االحـتـيـاجـات اخملـولـة
qلها قانونا

- نـقــــص الـقـــيــمــة لإليـرادات اجلــبـائــيـــة  الــوالئـيــة
وال ســــيــــمـــــا فــي إطــــــار الــــتـــشــــجــــيع عــــلى االســــتــــثــــمـــــار

اHنصوص عليــه في قانون اHالية.

وتـخصص إعـانات الـدولة اHـمنـوحة لـلواليـة للـغرض
الذي منحت من أجله.

 حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة  155 : : تـــقــيـــد بـــتـــخــصـــيص خـــاص االعـــتـــمــادات
اHـالـيـة لـلـتـجـهـيـز بــعـنـوان مـسـاهـمـة الـدولـة في مـيـزانـيـة
الــواليـة أو الــصــنـدوق اHــشــتـرك لــلـجــمــاعـات احملــلــيـة وكل

اإلعانات األخرى.

156 : : ¦ــكـن اجملـلـس الــشـعــبـي الــوالئي الــلــجـوء اHـاداHـادّة  
إلى القرض إلجناز مشاريع منتجة للمداخيل.

حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانية الواليةميزانية الوالية

157 : : مــيــزانــيــة الــواليــة هي جــدول تــقــديـرات اHـاداHـادّة  
اإليرادات والنفقـات السنوية اخلاصة بالوالية q وكما هي
عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الوالية وتنفيذ

برنامجها للتجهيز واالستثمار.

Wـادّة  158 : : تــشـتــمل مـيـزانــيـة الــواليـة عـلى قــسـمـHـاداHا
متوازنW في اإليرادات والنفقات وهما :     
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غيـر أنه ال يجـوز إجراء أي نـقل لالعتـمادات اHـقيدة
بتخصيص خاص.

اHاداHادّة ة  171 : : تودع ميزانية الوالية �قر الوالية.

اHـاداHـادّة ة   172 : :  تــعـد مــيـزانــيـة الــواليـة لــلـســنـة اHــدنـيـة
وتمتد فترة تنفيذها :

- إلى غـاية 15 مـارس من الـسـنـة اHـوالـيـة بـالـنـسـبة
 qلعمليات التصفية ودفع النفقات

- إلى غـايـة 31 مـارس بــالـنـسـبــة لـعـمــلـيـات تــصـفـيـة
وحتصيل اإليرادات ودفع النفقات.

اHــاداHــادّة ة   173 : : تـــعــتــــبــر مــنــــجــزة عـــنــد نــهـــايــة الـــســنــة
اHالية :

qعترف بصحتهاHأمور بصرفها واHكل النفقات ا -
- كل اإليـرادات التي كـانت موضـوع إصدار سـندات

حتصيل. 
 تتـولى اخلزينـة العمـوميةq من أجل تـغطيـة حاجات
خزينة الواليـات حتصيل اإليرادات وتقدم تسبيقات على
اإليرادات اجلبائيـة وفقا لألحكام احملـددة في قانون اHالية

وطبقا لإلجراءات احملددة عن طريق التنظيم. 

اHـاداHـادّة ة 174 : :    تــرفع الــواليـة الــديــون اHـســتـحــقـــة عـلى
الــواليــة الــتـي لــم تــتـم تــصــفــيـــتــهـــا أو اإلذن بــصــرفــهــا أو
دفـعها فـي أجل أربع (4) سنـوات من بـداية الـسنـة اHالـية
الـتي تـرتـبط بـهـا أمـام احملـكـمة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا  Hـعـايـنة

انقضاء األجل الرباعي للديون اHذكورة أعاله .

الفصل الرابعالفصل الرابع
مراقبة احلسابات وتطهيرها مراقبة احلسابات وتطهيرها 

اHاداHادّة  175 : : ¦ارس مجلس احملـاسبة مراقبة احلساب
اإلداري  لـلـوالي وحــسـاب تــسـيـيــر احملـاسب وتــطـهـيــرهـمـا

طبقا للتشريع اHعمول به .

الباب السادسالباب السادس
التضامنالتضامن

الفصل األولالفصل األول
التضامن اHاليالتضامن اHالي

اHاداHادّة  176 : :  تتوفر الواليات قصد جتسيد التضامن
 : Wعلى صندوق qداخيل اجلبائيةHالي بينها وضمان اHا

qصندوق تضامن اجلماعات احمللية -
- صندوق ضمان اجلماعات احمللية.

اHاداHادّة ة 165 : : يـجب أن يصـوت على مشـروع اHيـزانية
األولــيــة قـبل 31 أكــتـوبــر من الـســنــة اHـالــيـة الــتي تــسـبق

سنة تنفيذها.
ويـجب أن يـصـوت عـلى اHـيـزانـيـة اإلضـافـيـة قبل 15

يونيو من السنة اHالية التي تطبق فيها.

اHاداHادّة ة     166 : : عنـد غلق السـنة اHـالية اHـعنيـة بتاريخ
31 مـارسq يـعد الـوالي احلـسـاب اإلداري للـواليـة ويـعرضه

على اجمللس الشعبي الوالئي للمصادقة عليه.
تــتم اHـصــادقـة عــلى احلـســاب اإلداري وإعـداد حــسـاب
الـــتــســـيـــيــر وكـــذا الـــتــقـــارب الــدوري لـــلـــحــســـابـــات طــبـــقــا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة   167 : : إذا لم تــضـبط مـيـزانــيـة الـواليـة نــهـائـيـا
لـسـبب ماq قـبل بدايـة السـنـة اHالـيةq فـإنه يـستـمر الـعمل
بـالـنـفـقـات واإليـرادات الــعـاديـة اHـقـيـدة في الـسـنـة اHـالـيـة

األخيرة إلى غاية اHصادقة على اHيزانية اجلديدة.
غير أنه ال يجـوز االلتزام بالنفـقات وصرفها إال في
حــدود اجلــزء الــثـــاني عــشــر (12/1) اHــؤقت لـــكل شــهــر من

مبلغ اعتمادات السنة اHالية السابقة.

اHاداHادّة  ة  168 : : عندما ال يـصوت على مشـروع اHيزانية
بسبب اخـتالل داخل اجمللس الشعبي الوالئيq فإن الوالي
يــقـوم اســتــثــنـاء بــاســتـدعــاء اجملــلس الــشــعـبي الــوالئي في

دورة غير عادية للمصادقة عليه.
غـيـر أن هذه الـدورة ال تـعـقـد إال إذا جتـاوزت الـفـترة
القانونية للـمصادقة على مشروع اHيزانية وبعد تطبيق

أحكام اHادة 167 أعاله. 
وفـي حــالـــة عـــدم تــوصـل هــذه الـــدورة إلى اHـــصـــادقــة
عـــلى مـــشــروع اHـــيــزانـــيــةq يـــبــلغ الـــوالي الـــوزيــر اHـــكــلف

بالداخلية الذي يتخذ التدابير اHالئمة لضبطها.

اHـاداHـادّة  ة  169 : : عـنـدمــا يـظـهـر تــنـفـيـذ مـيــزانـيـة الـواليـة
عــجــزا  فــإنه  يـجـب عـلـى اجملـلـس الـشــعــبي الــوالئي اتــخـاذ
جــمـيع الـتـدابـيـر الالزمـة المــتـصـاص هـذا الـعـجـز وضـمـان
الـتــوازن الــصــارم لـلــمــيــزانـيــة اإلضــافــيـة لــلــســنـة اHــالــيـة

اHوالية.
إذا لم يــــتـــخـــذ اجملـــلـس الـــشـــعــــبي الـــوالئي الــــتـــدابـــيـــر
التصـحيحـية الضـرورية q يـتولى اتخـاذها الوزيـر اHكلف
بـالداخـلـية والـوزير اHـكلف بـاHالـيـة اللـذين  ¦كـنهـما اإلذن
بامتصاص العجز على مدى سنتW أو عدة سنوات مالية.

اHـاداHـادّة ة 170 : : يـجـــوز لــلـوالي نــقل االعــتــمـــادات داخـل
الـــــبــــاب الــــواحـــــد. و¦ــــكــــنـه في حــــالـــــة االســــتــــعــــجـــــال نــــقل
االعـتـمادات من بـاب إلى بـاب بـاالتفـاق مع مـكـتب اجمللس
الـشـعـبي الـوالئي الـذي يـتـولى إخـطـار اجملـلس بـذلك خالل

دورته القادمة.
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قــانــون رقم قــانــون رقم 12- - 08  مــؤرخ   مــؤرخ في في 28 ربــيـع األول  عـام  ربــيـع األول  عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة q q2012 يـــتــضـــمن تـــســـويــةيـــتــضـــمن تـــســـويــة

اHيزانية لسنـــــة اHيزانية لسنـــــة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورq ال ســيـــمــا اHــواد  119  و120
qو122 و126 و160 و162 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واHـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اHـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

qالشعبي الوطني

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qاحملاسبة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

  qتممHعدل واHا qتعلق باحملروقاتHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

q2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

q2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-01 اHــــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

q2008 يزانية لسنةHتضمن تسوية اHوا

qوبعد استشارة مجلس احملاسبة -

  qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانHوبعد مصادقة البر -

حتدد شروط تنظـيم هذين الصندوقW وتسييرهما
عن طريق التنظيم.

177 : : يدفع صـندوق تـضـامن اجلمـاعـات احمللـية اHاداHادّة ة 
اHذكور في اHادة 176 أعالهq للواليات :

- تـخـصـيص سـنـوي لـلمـعـادلـةq مـوجه لـقـسم تـسـيـير
qميزانية الوالية

- إعـــــانـــــات جتـــــهــــيـــــز مـــــوجــــهـــــة لـــــقـــــسم الـــــتــــجـــــهـــــيــــز
qواالستثمار في ميزانية الوالية

- إعـانــات اســتـثــنــائـيــة لــلـواليــات الــتي تــواجه عـلى
اخلـصــوص وضـعـيـة مــالـيـة صــعـبـةq أو الـتـي تـواجه أحـداثـا

qكارثية أو غير متوقعة
- إعـــانـــات تــــشـــجــــيع خــــاصـــة بــــالـــبـــحـث والـــتــــكـــوين

qواالتصال
- إعــــانـــات مـــوجـــهـــة إلـى تـــنـــمـــيـــة اHــــنـــاطق الـــواجب

ترقيتها.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

178 : : يـــخــــصص صـــنــــدوق ضـــمـــان اجلــــمـــاعـــات اHــاداHــادّة ة 
احملـــلـــيـــة اHـــذكـــور فـي اHــادة 176 أعاله لـــتـــعـــويض نـــواقص
الـــقــيــمـــة عــلى تـــقــديـــرات اإليــرادات اجلــبـــائــيــة فـي مــجــال

اجلباية احمللية اHقيدة في ميزانية الوالية.
تـتــكـون إيــرادات صـنـدوق ضــمـان اجلــمـاعـات احملــلـيـة
من مـساهـمات الـواليات. وحتـدد نـسبـة هذه اHـساهـمة عن

طريق التنظيم.
يــدفع الــرصـيــد الــدائن لــصـنــدوق ضــمـان اجلــمــاعـات
احمللية اHسـتخلص من كل سنة مالـية إلى صندوق ضمان

اجلماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 179 : : حتدد مـوارد الـصـنـدوقـW اHذكـورين في
اHادة 176 أعاله �وجب القانون.

الباب السابعالباب السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة  180 : : تلغـى أحكام الـقانون رقم  90-09 اHؤرخ
في 12 رمــــضــــان عــــام 1410 اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة 1990

واHتعلق  بالواليةq اHتمم.

اHـــــاداHـــــادّة  181 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 28 ربـيع األول  عام 1433 اHوافق
21 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2612
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تـــــخــــصص خـــــســــائــــر احلــــســـــابــــات اخلــــاصــــة
للخزينة اHـصفاة أو اHقفلة اHسجلة إلى غاية 31 ديسمبر
 ســـنـــة 2009 الـــتي تــــقـــدر �ـــبـــلغ مـــلــــيـــونـــW وتـــســـعـــمـــائـــة
وثــمـانـيــة عـشـر ألــفـا وسـبــعـمـائـة وثـالثـة وثـمــانـW ديـنـارا
وثــمـــانــيـــة وســتـــW ســنـــتــيـــمــا (2.918.783,68 دج) حلـــســاب

متاح ومكشوف اخلزينة.

اHـاداHـادّة ة   5 :  : تــخــصص اخلـســائــر الــنـاجــمــة عن تـســيــيـر
عمـليـات دين الدولـة اHسـجلـة إلى غاية 31 ديسـمبـر  سنة
2009  التي تـقدر �بـلغ واحد وسبـعW ملـيارا وسبـعمائة

وأربعـة وستW ملـيونا ومـائتW وأربعـة عشر ألـفا ومائة
وثــمـــانــيــة وخــمــســـW ديــنــارا وثالثـــة وثــمــانــW ســـنــتــيــمــا
(71.764.214.158,83 دج) حلساب متاح ومكشوف اخلزينة.

6 :  : بلـغت الـتغـيـرات الصـافـية اخملـصـصة Hـتاح اHاداHادّة ة 
ومكشوف اخلزينة للسنة اHالية 2009 :

- ســبـــعــمـــائــة وأربـــعــة وثـالثــW مـــلــيـــارا وثــمـــا°ــائــة
وثــــمـــانـــW مــــلـــيــــونـــا ومـــائـــة وعـــشـــرين ألـــفـــا وســـتـــمـــائـــة
وثـــــمـــــانـــــW ديـــــنـــــارا وثـــــمـــــانـــــيـــــة وعـــــشـــــرين ســـــنـــــتـــــيـــــمـــــا
(734.880.120.680,28 دج)  فيـما يـتعلـق بالتـغيـر اإليجابي

qالصافي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة
- أربـــعـــة وثـــمـــانـــW مـــلــيـــارا وخـــمـــســـمـــائـــة وأربـــعــة
وسـتـW مـلـيـونـا واثـنـW وتـسـعـW ألـفـا وسـبـعـمـائـة وواحد
وأربــــــعـــــــW ديــــــنـــــــارا وأربــــــعـــــــة وســــــبـــــــعــــــW ســـــــنــــــتـــــــيــــــمــــــا
(84.564.092.741,74 دج) فـيـمـا يـتـعـلق بـالـتـغـيـر  اإليجـابي

qالصافي ألرصدة حسابات االقتراض
- مـلـيـارين وسـبـعــمـائـة وثـمـانـيـة وعــشـرين مـلـيـونـا
ومائـتW وواحد وسـبعW ألـفا وثمـا°ائة وثالثـة وعشرين
ديـنـارا وتـسـعـة وسـبـعـW سـنـتـيـما (2.728.271.823,79 دج)
فـــيـــمـــا يــــتـــعـــلق بــــالـــتـــغـــيــــر  الـــصـــافي اإليــــجـــابي ألرصـــدة

حسابات اHساهمة.

7 :  : يــــحـــدد الـــعـــجــــز اإلجـــمـــالي حلــــســـاب مـــتـــاح اHــاداHــادّة ة 
Wومــكــشـوف اخلــزيــنـة لــســنـة 2009 �ـبـلـغ سـتـمــائـة وثالثـ
مــلــيـارا وثــمــا°ـائــة وثـمــانــيـة عــشــر مـلــيــونـا وخــمــسـمــائـة
Wألــفــا وخــمــســمــائــة وأربــعــة وأربــعــ Wوثــمــانــيــة وثــمــانــ
دينارا وخمسة عشر سنتيما (630.818.588.544,15 دج).  

اHاداHادّة  8 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 28 ربـيع األول  عام 1433 اHوافق
21 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHــــــاداHــــــادّة ة األولى :األولى : قـــــــدر مــــــبــــــلـغ اإليــــــرادات واحلــــــواصل
واHـداخــيل اHـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة
الـعامـة لـلـدولـة اHسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2009
بثالثة آالف ومائتـW وخمسة وسبعW  مليارا وثالثمائة
وسـتـة  وسـتــW مـلـيـونـا وسـتــمـائـة وتـسـعــة وثـمـانـW ألـفـا
وواحــــد وســــتــــW ديـــــنــــارا وخــــمــــســــة وثـالثــــW ســــنــــتــــيــــمــــا
(3.275.366.689.061,35 دج) طـــــــبــــــقـــــــا لـــــــلـــــــتــــــوزيـعq حـــــــسب
طـــبـــيـــعـــتـــهـــاq الـــوارد في  اجلـــدول "أ " مـن قـــانـــون اHـــالـــيــة
الـتكـميـلي لسـنة 2009 ومنـه مبـلغ قدره سـبعـة وخمـسون
ألـف ديــــــــنـــــــار (57.000,00 دج)  فــــــــيــــــــمـــــــا يــــــــخـص األمـــــــوال

اخملصصة للمساهمات. 

اHاداHادّة ة 2 :  : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اHـيزانية
الـعــامـة لــلـدولـة لــسـنـة 2009 �ــبـلغ أربــعـة آالف وسـتــمـائـة
وسـتــة وخــمــسـW مــلــيــارا وخـمــســمــائـة وتــســعــW مـلــيــونـا
وسـتــمــائــة وتـســعــة وعــشـرين ألــفــا وتــسـعــمــائــة وثـمــانــيـة
دنـــانــيـــر وثـــمـــانـــW ســنـــتـــيـــمــا (4.656.590.629.908,80 دج)

حيث يخصص منه :
- مــبـلغ ألــفـW ومـائــتـW وخـمــسـة وخــمـسـW مــلـيـارا
ومـائــة وخــمــســة وعــشـريـن مـلــيــونــا وخــمــسـمــائــة وتــســعـة
وخـــمـــســـW ألــــفـــا وخـــمـــســــمـــائـــة واثـــنـــW وثـالثـــW ديـــنـــارا
وثــمــانـيــة وعــشـرين ســنــتـيــمـا (2.255.125.559.532,28 دج)
لنـفقات التـسييـر موزعة حسب الـوزارات طبقـا للجدول

q2009 الية التكميلي لسنةHب" من قانون ا"
- مـــبـــلغ ألـــفـــW ومـــائــتـــW وثالثـــة وثـــمـــانــW مـــلـــيــارا
Wمـليـونـا ومائـة وستـة وتسـع Wوخمـس Wوسـتمـائـة واثنـ
Wدينـارا وثمانية وخمس Wألفا وسبعمـائة وتسعة وأربع
ســـــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــمــــــــا (2.283.652.196.749,58 دج)  لــــــــنـــــــــفـــــــــقــــــــات
الـتــجـهـيــز(مـسـاهــمـات نـهــائـيـة)  مـوزعــة حـسب الــقـطـاعـات
q2009 الية التكميلي لسنةHطبقا للجدول "ج" من قانون ا
- مـبلغ مـائة وسـبعـة عشـر ملـيارا وثـما°ائـة واثني
عـشـر مــلـيـونـا وثـمـا°ـائـة وثالثــة وسـبـعـW ألـفـا وسـتـمـائـة
وســـتــــة وعـــشـــرين ديـــنـــارا وأربـــعــــة وتـــســـعـــW ســـنـــتـــيـــمـــا

(117.812.873.626,94 دج) لنفقات غير متوقعة. 

اHــاداHــادّة ة 3 :  : بـــلغ الـــعـــجـــز الــنـــهـــائي اخلـــاص بـــعــمـــلـــيــات
اHـيـزانيـة لسـنة 2009 واخملـصص Hتـاح ومكـشوف اخلـزينة
ألفـا وثالثـمائـة وواحدا وثـمـانW مـليـارا ومـائتـW  وثالثة
وعــشــرين مــلـيــونــا وتـســعــمـائــة وأربــعـW ألــفــا وثـمــا°ــائـة
وســبـــعــة وأربـــعــW ديــنـــارا وخــمـــســة وأربـــعــW ســـنــتـــيــمــا

(1.381.223.940.847,45 دج).
إن  هــــذا الـــــعـــــجــــز احملـــــصل عـــــلـــــيه يـــــخـــــصص Hـــــتــــاح

ومكشوف اخلزينة.



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2009
اجلدول "أ"اجلدول "أ"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

تقديرات قانونتقديرات قانونإيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية
اإلجنازاتاإلجنازاتاإلجنازاتاإلجنازاتاHالية التكميلياHالية التكميلي

بـ بـ %

1. اHوارد العادية. اHوارد العادية

1.1 اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

001-201 حاصل الضرائب اHباشرة

002-201 حاصل التسجيل و الطابع

003-201 حاصل الرسوم على األعمال

(مـنـها الـرسم عـلى الـقيـمـة اHضـافـة على

اHنتوجات اHستوردة)

004-201 حاصل الضرائب غير اHباشرة

005-201 حاصل اجلمارك 

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1) ) 

1-2 اإليرادات العادية  اإليرادات العادية 

006-201 حاصل دخل األمالك الوطنية

007-201 احلواصل اخملتلفة للميزانية

008-201 اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1-3 اإليرادات األخرى اإليرادات األخرى

012-201 إيرادات استثنائية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العادية مجموع اHوارد العادية 

2. اجلباية البترولية. اجلباية البترولية

011-201 اجلباية البترولية

اجملموع العام لإليرادات خارج األموالاجملموع العام لإليرادات خارج األموال

اخملصصة للمساهماتاخملصصة للمساهمات

األموال اخملصصة للمساهمات

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

336 900 000 000,00

31 100 000 000,00

466 600 000 000,00

254 200 000 000,00

1 000 000 000,00

179 000 000 000,00

1 014 600 000 000,00

 

15 000 000 000,00

71 600 000 000,00

0,00

86 600 000 000,00

 

150 500 000 000,00

150 500 000 000,00

1 251 700 000 000,00

 

1 927 000 000 000,00

3 178 700 000 000,00

3 178 700 000 000,00

462 538 282 565,20

35 813 323 732,21

474 309 593 922,30

234 480 757 766,27

1 258 373 341,75

172 208 524 610,66

1 146 128 098 172,12

 

19 044 489 031,70

49 023 392 874,37

56 194 008,00

68 124 075 914,07

 

134 114 457 975,16

134 114 457 975,16

1 348 366 632 061,35

 

1 927 000 000 000

3 275 366 632 061,35

57 000,00

3 275 366 689 061,35

%137,29

%115,16

%101,65

% 92,24

%125,84

% 96,21

%112,96

 

%126,96

% 68,47

 

%78,67

 

% 89,11

% 89,11

%107,72

%100,00

%103,04

 

%103,04

125 638 282 565,20

4 713 323 732,21

7 709 593 922,30

-19 719 242 233,73

258 373 341,75

-6 791 475 389,34

131 528 098 172,12

 

4 044 489 031,70

-22 576 607 125,63

56 194 008,00

-18 475 924 085,93

 

-16 385 542 024,84

-16 385 542 024,84

96 666 632 061,35

 

0,00

96 666 632 061,35

57 000,00

96 666 689 061,35

الفارقالفارق

37,29

15,16

1,65

-7,76

25,84

-3,79

12,96

 

26,96

-31,53

 

-21,33

 

-10,89

-10,89

7,72

 

0,00

3,04

3,04

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2812
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009 حسب كل دائرة وزارية  حسب كل دائرة وزارية 

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

قانون اHاليةقانون اHاليةالوزاراتالوزارات
التكميلي التكميلي 2009

اHستهلكة اHستهلكة اHراجعة اHراجعة 

رئاسة اجلمهورية
مصالح  الوزير األول

الدفاع الوطني
الداخلية واجلماعات احمللية

الشؤون اخلارجية
العدل
اHالية

الطاقة واHناجم
اHوارد اHائية

الصناعة وترقية االستثمارات
التجارة

الشؤون الدينية واألوقاف
اجملاهدين

الـــتــــهـــيـــئــــة الـــعـــمــــرانـــيـــة والــــبـــيـــئـــة
والسياحة

النقل
التربية الوطنية

الفالحة والتنمية الريفية
األشغال العمومية

الـــــــــصــــــــــحــــــــــة والـــــــــســــــــــكــــــــــان وإصالح
اHستشفيات

الثقافة
االتصال

اHــؤسـســات الــصـغــيــرة واHـتــوســطـة
والصناعة التقليدية

التعليم العالي والبحث العلمي
الــــبــــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم

واالتصال
العالقات مع البرHان

WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران

العمل والضمان االجتماعي
التضامن الوطني

الصيد البحري واHوارد الصيدية
الشباب والرياضة

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

اجملموعاجملموع

6 582 456 000,00

2 559 069 000,00

398 822 527 000,00

374 858 579 000,00

44 720 570 000,00

42 291 467 000,00

46 319 589 000,00

18 744 254 000,00

7 748 356 000,00

1 569 062 000,00

8 562 274 000,00

14 359 100 000,00

151 085 449 000,00

5 697 994 000,00

8 215 955 000,00

378 552 936 000,00

210 881 313 000,00

5 155 451 000,00

181 805 829 000,00

18 875 680 000,00

8 515 150 000,00

1 585 673 000,00

155 160 798 000,00

1 953 240 000,00

188 069 000,00

26 366 588 000,00

9 983 593 000,00

71 010 011 000,00

93 218 307 000,00

1 327 486 000,00

18 621 872 000,00

2 315 338 697 000,00

345 918 953 000,00

 2 661 257 650 000,00

6 811 310 000,00

2 559 069 000,00

398 822 527 000,00

374 894 579 000,00

45 370 570 000,00

42 351 467 000,00

46 391 045 000,00

18 744 254 000,00

7 898 356 000,00

1 569 062 000,00

8 562 274 000,00

14 522 164 200,00

151 085 449 000,00

5 698 947 000,00

8 215 955 000,00

378 552 936 000,00

210 881 313 000,00

5 155 451 000,00

181 832 592 000,00

19 879 303 000,00

9 245 150 000,00

1 585 673 000,00

155 160 798 000,00

1 954 255 000,00

188 069 000,00

26 615 960 000,00

9 983 593 000,00

71 034 935 000,00

93 218 307 000,00

1 328 086 000,00

18 672 374 000,00

2 318 785 823 200,00

342 471 826 800,00

2 661 257 650 000,00

4 484 730 186,93

2 309 184 578,27

394 921 924 949,67

319 423 896 304,64

40 447 466 105,48

35 820 365 636,29

38 304 178 892,83

8 952 949 778,34

7 022 518 634,97

1 331 434 804,13

7 207 018 270,96

13 204 831 036,92

157 082 323 116,56

2 852 445 678,52

7 584 054 939,02

371 843 134 924,00

110 396 630 483,94

4 534 510 694,03

180 972 003 591,90

15 911 367 514,21

9 122 133 261,27

1 024 588 694,71

154 737 586 938,41

1 655 368 942,02

112 386 342,88

25 293 676 914,06

8 350 060 716,91

70 468 481 452,55

92 550 868 882,82

1 033 435 543,68

17 525 339 488,93

2 106 480 897 299,85

148 644 662 232,43

2 255 125 559 532,28

2 326 579 813,07

249 884 421,73

3 900 602 050,33

55 470 682 695,36

4 923 103 894,52

6 531 101 363,71

8 086 866 107,17

9 791 304 221,66

875 837 365,03

237 627 195,87

1 355 255 729,04

1 317 333 163,08

-5 996 874 116,56

2 846 501 321,48

631 900 060,98

6 709 801 076,00

100 484 682 516,06

620 940 305,97

860 588 408,10

3 967 935 485,79

123 016 738,73

561 084 305,29

423 211 061,59

298 886 057,98

75 682 657,12

1 322 283 085,94

1 633 532 283,09

566 453 547,45

667 438 117,18

294 650 456,32

1 147 034 511,07

212 304 925 900,15

193 827 164 567,57

406 132 090 467,72

الفوارقالفوارق
بالقيمةبالقيمة

نسبةنسبة

االستهالكاالستهالك

65,84

90,24

99,02

85,20

89,15

84,58

82,57

47,76

88,91

84,86

84,17

90,93

103,97

50,05

92,31

98,23

52,35

87,96

99,53

80,04

98,67

64,62

99,73

84,71

59,76

95,03

83,64

99,20

99,28

77,81

93,86

90,84

43,40

84,74

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2009

اجلدول "ب"اجلدول "ب"



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2009 حسب القطاعات حسب القطاعات 
بالدينار (دج)بالدينار (دج)

القطاعاتالقطاعات

القطاع القطاع 1 :  : الصناعة

القطاع القطاع 3 : : الفالحة والري

القطاع القطاع 4 : : دعم اخلدمات اHنتجة

الالــــــقــــــــطــــــاع اع 5 : : اHـــنــــشـــآت الــــقـــاعــــديـــة

االقتصادية واإلدارية

القطاع القطاع 6 : : التربية والتكوين

الالــــــقــــــطــــــاع اع 7 :  :  اHـــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة

االجتماعية والثقافية

الالــــــــــــقــــــــــــطــــــــــاع اع 8 : : دعـم احلـــــصــــــول عــــــلى

السكن

القطاع القطاع 9 :  : مواضيع مختلفة

الالــــــــقــــــــــطــــــــاع :اع : اخملــــطــــطـــــات الــــبـــــلــــديــــة

للتنمية

مجموع االستثمارمجموع االستثمار

دعم النشاط االقتصادي

إعادة رسملة البنوك العمومية 

الــــــــــتـــــــــــخــــــــــصـــــــــــيـص بــــــــــرأس اHــــــــــال

للصندوق الوطني لالستثمار

الـتـخـصــيص لـصـنـدوق االسـتـثـمـار

لفائدة الواليات

الــــبــــرنــــامـج الــــتــــكــــمــــيـــــلي لــــفــــائــــدة

الواليات

احتياطي لنفقات غير متوقعة 

مجموع العمليات برأس اHالمجموع العمليات برأس اHال

مــــــــجــــــــمــــــــوع موع مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــة الة الــــــــتــــــــجــــــــهــــــــيــــــز

االعتمادات اHصادق عليهااالعتمادات اHصادق عليها
  قانون اHالية   قانون اHالية 

التكميليالتكميلي

االعتمادات اHراجعةاالعتمادات اHراجعة
قانون اHاليةقانون اHالية
التكميليالتكميلي

االعتمادات اHعبأةاالعتمادات اHعبأة
لسنة لسنة 2009

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة

1 251 000 000,00

359 400 000 000,00

38 383 600 000,00

728 278 500 000,00

242 143 000 000,00

191 386 000 000,00

230 477 000 000,00

227 646 300 000,00

95 000 000 000,00

2 113 965 400 000,00

393 405 000 000,00

50 000 000 000,00

75 000 000 000,00

48 000 000 000,00

105 800 000 000,00

27 146 700 000,00

699 351 700 000,00

2 813 317 100 000,00

1 251 000 000,00

359 900 000 000,00

38 383 600 000,00

778 217 500 000,00

245 168 000 000,00

194 233 000 000,00

287 553 000 000,00

227 646 300 000,00

95 000 000 000,00

2 227 352 400 000,00

393 405 000 000,00

50 000 000 000,00

75 000 000 000,00

48 000 000 000,00

0,00

19 559 700 000,00

585 964 700 000,00

2 813 317 100 000,00

974 785 000,00

105 359 500 000,00

35 472 033 896,51

610 562 147 161,76

245 465 802 172,98

188 820 594 854,29

269 794 041 608,64

218 450 639 055,40

90 362 353 000,00

1 765 261 896 749,58

345 390 300 000,00

50 000 000 000,00

75 000 000 000,00

48 000 000 000,00

0,00

0,00

518 390 300 000,00

2 283 652 196 749,58

276 215 000,00

254 540 500 000,00

2 911 566 103,49

167 655 352 838,24

-297 802 172,98

5 412 405 145,71

17 758 958 391,36

9 195 660 944,60

4 637 647 000,00

462 090 503 250,42

48 014 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 559 700 000,00

67 574 400 000,00

529 664 903 250,42

22,08

70,73

7,59

21,54

-0,12

2,79

6,18

4,04

4,88

20,75

12,20

0,00

0,00

0,00

 

100,00

11,53

18,83

اجلدول "ج"اجلدول "ج"



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3012
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 20 اHؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007
واHـــــتــــــــضـــــمن الـــــنـــــــظــــام احملـــــــاســـــــبـي اHــــــالـيq اHـــــــعــــدل

qتــممHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHــــــورّخ في 14 جـــمــــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1431 اHــــوافق 28
مـــــــايـــــــو ســـــنــــــة 2010 واHــــــتـــــضــــــمن تـــــعــــــيـــــW أعـــــضــــاء

qاحلكومة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
الفصل الفصل األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة األولـى :ة األولـى : يــنـــــشــأ مــــركــز لــلـــــتــكــوين والـــدعــم
فـي مـــــــجـــــــال األمـن الـــــــنـــــــوويq يـــــــدعى فـي صـــــــلـب الـــــــنص

"اHركز".

2 :  : الــــمـــركـــز مـــؤســـســـة عــــمـــومـــيـــة ذات طـــابع اHــاداHــادّة ة 
خــــاصq تـــتـــمـــتـع بـــالــشـــخــــصــيـــة اHـــعــنــويـــة واالســتــقالل

اHالي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
بالطاقة ويلحق �حافظة الطاقة الذرية.

اHاداHادّة ة 4 :  : يكون مقر اHركز في مدينة اجلزائر. 
و¦كـن نقـله  إلى أي مكـان آخر من الـتراب الـوطني

بقرار من الوزير اHكلف بالطاقة.
الفصل الثانيالفصل الثاني

اHهاماHهام

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــتـــولـى اHـــركـــز مـــهـــمــة تـــطـــبـــيـق ســـيـــاســة
الــتـــكــوين في مـــجــال الــتــنـــظــيم والـتــسـيـــيـر واحلـــفـــاظ
عــلى األمــن الــنــــوويq  لــتـــطــويــر مـــوارد بــشــريــة عــالــيـة

الكفاءة.
كــمــا يـقــدم اHـركــز  دعـمــا عـلــمـيــا وتـقــنـيــا لـلــسـلــطـات
اخملـتصـة في مـجال تـصمـيم وتنـفـيذ الـسيـاسات الـوطنـية

لألمن النووي.

مــرسـوم رئــاسيمــرسـوم رئــاسي رقــم  رقــم 12- - 87 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عـام عـام 1433 اHـوافـق   اHـوافـق  26 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة q2012 يــتـضـمنq يــتـضـمن
إنــــشـــاء مــــركـــز الــــتــــكـــويـن والـــدعـم في مــــجـــال األمنإنــــشـــاء مــــركـــز الــــتــــكـــويـن والـــدعـم في مــــجـــال األمن

النووي وتنظيمه وسيره.النووي وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 77-8 و125
q(الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى اتــــفــــاقـــيــــة احلـــمــــايــــة اHـــاديــــة لـــلــــمـــواد
الــنـوويــةq اHـفــتـوحــة لـلــتـوقــيع بــفـيــيـنــا ونـيــويـورك في 3
مـــارس ســـنــة 1980 اHـــصـــادق عــلـــيـــهــا بـــتـــحــفـظ بــاHـــرســوم
الـرئـاسي رقم 03 - 68 اHـؤرّخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1423

q2003 وافق 16 فبراير سنةHا

- و�قـتــضى االتـفـاقـيـة بـشـأن تـقـد» اHــسـاعدة فـي
حـــالـــة وقـــوع حـــادث نـــووي أو طـــار¯ إشـــعـــاعـي اHـــعـــتـــمــدة
بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 اHصادق عـليها بتحفظ
بـاHـرســوم الـرئـاسي رقم 03 - 367 اHـؤرّخ في 27 شــعـبـان

q2003 وافق 23 أكتوبر سنةHعام 1424 ا

- و�ـــقـــتـــضى االتـــفــاقـــيــة بـــشــأن الـــتــبـــلــيـغ عن وقــوع
حـادث نـووي اHـعـتـمـدة بـفـيـيـنـا في 26 سـبـتـمـبـر سـنة 1986
اHـصـادق عـلـيــهـا بـتـحـفظ بــاHـرسـوم الـرئـاسي رقم 03 - 368
اHــؤرّخ في 27 شـعــبــان عـام 1424 اHــوافق 23 أكــتــوبــر ســنـة

q2003

- و�ـــقـــــتـــضى تـــعـــــديل اتــــفـــاقــيـــة احلـــمـــايـــة اHـــاديــة
للـمـواد الـنـوويـة اHـعـتـمـد بـفـيـينـا في 8 يـولـيـو سـنة 2005
اHـــصــادق عــلــيه بــاHــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 16 اHـؤرّخ
في 25 ذي احلــــــجــــــة عــــام 1427 اHــــوافق 14 يــــنــــايـــر ســــنـــة

q2007

- و�ــقــتـــضــى االتــفــاقـــيــة الـــدولـــيــة لـــقــمـع أعـــمــال
اإلرهـــاب الــنـــووي اHــفــتــوحــة لــلــتـــوقـــيع فـي مـــقــر األمـم
اHـــتـــحـــدة فــي نــيــويـورك فــي 14 ســبــتـمــبــر ســنــة 2005
اHــصــــادق عـلـيـــهــــا بـتـــحــفـظ بـاHــرســـوم الــرئـاسي رقــم
10 - 270 اHــؤرّخ فــي 26 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 3

q2010 نوفمبر سنة

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
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الفرعالفرع األول األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــتـكــون مــجــلس اإلدارة من األعــضـاء اآلتي
ذكرهم  :

qرئيسا qمحافظ الطاقة الذرية أو �ثله -

  qكلف بالطاقةHثل عن الوزير ا� -

  qثل عن وزير الدفاع الوطني� -

- �ـثل عـن دائـرة االســتـعالم واألمن/ وزارة الــدفـاع
  qالوطني

 qكلف بالداخليةHثل  عن الوزير ا�  -
  qحافظ األختام qثل عن وزير العدل� -

  qكلف بالشؤون اخلارجيةHثل عن الوزير ا� -
  qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا�  -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
 qوالبحث العلمي

  qكلف بالنقلHثل عن الوزير ا� -
  qكلف بالصحةHثل عن الوزير ا� -

- رئيس اجمللس العلمي والبيداغوجي للمركز.  
يــحــضــر اHــديــر الــعــام لــلــمــركــز اجــتـمــاعــات مــجــلس

اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
¦ــكن مــجــلس اإلدارة أن يــســتــعــW في إطــار مــهــامه
بأي شخص ذي كفاءة  من شأنه أن يساعده في أشغاله. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : يـــــصـــــادق مـــــجـــــلـس اإلدارة عـــــلـى نـــــظـــــامه
الداخلي وكذا النظام الداخلي للمركز.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــحـــدد مـــجـــلس اإلدارة مـــخـــطـــطـــات عـــمل
اHــــركـــز وتــــطـــويــــره ويــــفـــصـل في شــــروط ســـيــــره ويــــقـــيّم

نتائجه وحصيلة نشاطه دوريا.
وبهذه الصفةq يتداول على اخلصوص فيما يأتي : 

- مـشـاريع اHـيـزانيـة وتـقـاريـر نـهـاية الـسـنـة اHـالـية
qللمركز

- إبــــرام كـل الــــصــــفــــقـــــات والــــعــــقــــود واالتـــــفــــاقــــيــــات
qركزHرتبطة بسير اHا

- كل مسألة أخرى لها عالقة �هام اHركز.

12 :  : حتـدد الــتــشــكــيــلــة االســمــيـة جملــلس اإلدارة اHـاداHـادّة ة 
Wــكــلـف بــالــطــاقــة بــعــد تــعــيــHـــوجب قــرار من الــوزيــر ا�
أعـضــائه من طـرف الــسـلــطـات الــتي يـنــتـمــون إلـيــهـاH qـدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوصq �ا يأتي :

-  ضــمــان الــتــكــوين اHـــتــخــصص وحتــســW اHــســتــوى
وجتــديــد اHــعــارف لــلــمــســـتــخــدمــW اHــكــلــفــW بــاألمن الــعــام
والرقابـة عند احلـدود والرقابـة اجلمـركية واحلـماية اHـدنية
وحـــمــــايــــة اHـــنــــشــــآت الـــنــــوويــــةq من أجـل الـــوقــــايــــة من كل
اســـتــعــمـــال عــدواني لـــلــمـــواد الــنــوويـــة وغــيــرهـــا من اHــواد

qشعةHا

- ضـمـان الــتـكـوين اHـتـخـصـص أيـضـا في مـجـال عـلم
أدلــــة اإلجـــرام الــــنــــووي والـــوقــــايـــة مـن اإلرهـــاب الــــنـــووي
واإلشـــعــــاعي ومـــكــــافـــحــــة االجتـــار غـــيــــر اHـــشــــروع بـــاHـــواد

qشعةHواد اHالنووية وغيرها من ا

- ضــــمــــانq زيــــادة عــــلى ذلـكq الــــتـــكــــويـن اHــــوجه إلى
qشعةHستعملة للمصادراHالقطاعات األخرى ا

- رعــايـــة نــشــاطـــات الــبـــحث والــتــنـــمــيـــة في مــجــال
األمن الــنــوويq أو اHــشــاركــة في هــذه الــرعــايــة وال ســيــمـا
لـــتـــطـــويـــر ودعـم بـــرامج ضـــمـــان اجلـــودة الـــتي تـــبـــادر بـــهـــا

qالسلطات اخملتصة في هذا اجملال

- اHسـاهمـة في تـطويـر وتثـمـW الكـفاءات الـوطنـية
الكـفيـلـة �سـاعـدة السـلـطات الـعمـومـية في إعـداد وتـنفـيذ
اخملــــطــــطـــــات الـــوطــــنــــيـــة والــــقـــطــــاعـــيــــةq في مــــجـــال األمن

النووي.

- اHــسـاهــمـة في حتــلــيل اخلـطــر الــنـووي واإلشــعـاعي
خـــدمـــة لـــســـيـــاســـة وقــائـــيـــة مـــعـــززة ضـــد أعـــمـــال اإلرهــاب
الــنـووي واإلشــعــاعيq وأي عــمل عــدواني يــسـتــهــدف اHـواد

 qشعةHواد اHالنووية أو غيرها من ا

qشاركة في ترقية ثقافة األمن النوويHا  -

Wــسـاهــمـة فـي تـعــزيـز الــتـنــســيق الـضــروري  بـHا -
مجـمـوع األطراف الـفـاعـلة في سـيـاسة األمن الـنـووي على

الصعيد الوطني.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــخــتص ا اHــركـــز بـــاHـــســاهـــمـــة في تـــطـــويــر
مـــوارد بــــشـــريـــة مــــؤهـــلـــة في مــــجـــال األمن الــــنـــووي عـــلى

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
الفصل الفصل الثالثالثالث

التنظيمالتنظيم
اHـاداHـادّة ة 7 : : يـديـر اHـركــز مـجـلس إدارة ويـســيـره مـديـر

عامq ويزود �جلس علمي وبيداغوجي.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـحــدد الـتــنـظــيم الـداخــلي لـلــمـركــز �ـوجب
قرار من الوزير اHكلف بالطاقة.
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وبهذه الصفة :
qيسهر على تنفيذ برامج التكوين -

qيسهر على تنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -
- يــقــوم بــتــوظــيف اHــســتــخــدمــW اHــوضـوعــW حتت

qسلطته
- يـعد مـشاريع اHيـزانيـة التـقديـرية ويـعد حـسابات

qركز ويرسلها إلى مجلس اإلدارةHا
- يـســهـر عـلـى الـسـيــر احلـسن خملـتــلف هـيــاكل اHـركـز

qونشاطاته
qركزHيسلم الشهادات التي تتوج التكوين با -

- يــبــرم كل صــفــقــة وعـقــد واتــفــاقــيــة في إطــار مــهـام
qركزHا

- يــلـتـزم بـعـمـلـيـات نــفـقـات وإيـرادات اHـركـز ويـأمـر
qبصرفها وتنفيذها

- يعـد في نـهـايـة كل سـنـة مـاليـة تـقـريـرا سـنـويا عن
الـنشـاط يكـون مرفـقا بـاحلصائـل وجداول حـساب النـتائج

qركزHويرسله إلى مجلس إدارة ا

- يــــــكـــــــون مــــــســــــــؤوال عـن االنـــــضــــــــبــــــاط واألمـن في
qركزHا

- ¦ـثـل اHـركــز فـي كل أعــمـال احلــيــاة اHــدنــيــة وأمـام
القضاء.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس العلمي والبيداغوجياجمللس العلمي والبيداغوجي

اHاداHادّة ة 18 :  : يـتشكل اجملـلس العـلمي والبـيداغوجي في
ثـــلـــثــيه (3/2) عــلـى األقلq من األســـاتـــذة احلـــائـــزين شـــهــادة
تــخــول لــهم احلق عــلى األقـل في رتــبــة أســتــاذ مـســاعــد في

التعليم العالي.
ويـضم اجملـلس الـذي يـرأسه مـتـخصـص من اHـركز له

أعلى رتبةq �ثلW عن :
- السلك التعـليمي التابع Hؤسسات وزارة التعليم

qخمسة (5) أعضاء qالعالي
- الـسـلك التـعـلـيـمي  لـلـمـدرسـة العـسـكـريـة اHـتـعددة

q(1) عضو واحد qالتقنيات
- الـسلك التعلـيمي للمدرسـة العليا لـلشرطةq عضو

q(1) واحد
qالـسـلك الـتعـلـيـمي لـلـمدرسـة الـوطـنـية لـلـجـمارك -

q(1) عضو واحد

وفي حـالة شـغـور مـقـعـد مـاq يتم تـعـيـW عـضـو جـديد
حسب األشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــW (2) في
الــــســـــنـــــة فـي دورة عــــــاديـــــة بــــنــــــاء عــــــلـى اســــتــــدعــــاء من

رئيسه.

و¦ـــكن أن يـجـــتـمـع في دورة غـيــر عــاديـة كــلـمــا كـان
ذلك ضــــــروريـــا بــــــنــــاء عـــــلـى اســـــتــــدعــــاء من رئــــيـــسه أو
بـطــلب مـــن ثــلـــثي (3/2) أعـضــــائه أو بــطـــلب من اHــديـر

العام للمركز.

يـــــــحــــــــدد رئــــــــيـس مـــــــجــــــــلـس اإلدارة جـــــــدول أعــــــــمـــــــال
االجـــتــــــمــــاعــــات بـــنــــــاء عــــــلى اقــــتـــراح مـن اHـــديــــر الــــعـــام

للمركز.

ترسل استـدعاءات فردية تـوضح جدول األعمال إلى
أعـضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى
األقل من الـتاريخ احملـدد لالجتـماع. و¦ـكن أن يخـفض هذا
األجل بــالــنـســبــة لــلـدورات غــيــر الــعــاديـة دون أن يــقل عن

خمسة (5) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : يــــصـــــادق عــــلى مــــداوالت مــــجــــلس اإلدارة
بأغلبية ثلثي (3/2) األصوات اHعبر عنها. 

ال تـصح مــداوالت مـجــلس اإلدارة إال بـحــضـور ثــلـثي
q(3/2) أعــضــائه عــلى األقل. وإذا لم يــكــتــمـل هــذا الــنــصـاب
يـجـتمع مـجـلس اإلدارة بـعـد استـدعـاء ثـان ويتـداول مـهـما

يكن عدد األعضاء احلاضرين. 

15 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
محاضر يوقعها جميع أعضاء اجمللس.

تـرسل مـحــاضـر مـجــلس اإلدارة إلى الـوزيــر اHـكـلف
بـالطاقة لـيوافق عليـها في ظرف اخلمـسة عشر (15) يوما
اHــــــوالــــيـــــة النــــعــــــقــــاد اجــــتـــــمـــــاع اجملـــــــلس. وتـــــكــــون هــــذه
اHـــداوالت نـــافــذة بـــعــد شـــهـــر من إرســـالــهـــاq مــا لـم تــرفض

صراحة.

الفرعالفرع الثاني الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHاداHادّة ة 16 :  : يعW اHديـر العام للمركز �وجب مرسوم
رئــاسي بـنــاء عــلى اقـتــراح من الــوزيـر اHــكـلف بــالـطــاقـة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : اHــديـــر الـــعـــام مــســـؤول عن ســـيـــر اHـــركــز
وتــسـيـيــره. ويـخــول الـسـلــطـة الـســلّـمــيـة والـتــأديـبــيـة عـلى

.WستخدمHمجموع ا
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اHــاداHــادّة ة 20 :  : يــجــتــمع اجملــلـس الــعــلــمي والــبــيــداغــوجي
مرتW (2) في الـسنةq فـي دورة عادية بـناء على اسـتدعاء
من رئـيـسه. و¦كن أن يـجـتمع في دورة غـيـر عاديـة  بـناء
عــــلى اســــتــــدعــــاء من رئــــيــــسـه أو بـــطــــلـب من ثــــلــــثي (3/2)

أعضائه أو بطلب من اHدير العام للمركز.
يـعـW رئــيس اجملـلس الـعــلـمي والـبـيــداغـوجي عـضـوا

من اجمللس بصفة مقرر.
تــدوّن مــداوالت اجملــلس الــعــلـمـي والـبــيــداغــوجي في

محاضر.

اHاداHادّة ة 21 :  : يـعد أعضـاء اجمللس العـلمي والبـيداغوجي
الــنــظــام الــداخــلي لــلــمــجــلس ويــصــادقــون عــلــيه بــأغــلــبــيـة

 .(3/2) Wالثلث
الفصل الرابعالفصل الرابع

التكوينالتكوين

اHـاداHـادّة ة 22 :  : حتـدد شـروط االلـتـحـاق بـالـتـكـوين ونـظـام
الـدراسـات وبـرامج الـتـكويـن وكذا الـشـهـادات الـتي تـتوج
الــــتـــكــــوين بــــاHـــركــــزq �ـــوجب قــــرار من الــــوزيـــر اHــــكـــلف
بالطـاقةq بنـاء على اقتـراح من اHديـر العام لـلمركـز وبعد

استشارة اجمللس العلمي والبيداغوجي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة ة 23 :  : تتضمن ميزانية اHركز :
في باب  اإليرادات :في باب  اإليرادات :

qإعانات الدولة -
qركزHرتبطة بنشاطات اHاإليرادات ا -

qالهبات والوصايا -
- كل مورد آخر يرتبط �همة اHركز.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل نفقة أخرى ترتبط �هام اHركز.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :   :  تــــمـــسـك مـــحــــاســــبـــة اHــــركــــز وفق نــــظـــام
احملاسبة اHالية.

25 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 4 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافـق
 26 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- الـســلك الـتـعــلـيـمي لــلـمـدرســة الـوطـنــيـة لـلــحـمـايـة
q(1) عضو واحد qدنيةHا

- مـعــهـد عـلم اإلجــرام وعـلم األدلــة اإلجـرامـيــة لـلـدرك
q(1) عضو واحد qالوطني

- مــعــهـد عــلــوم األدلــة اإلجـرامــيــة لـلــمــديــريـة الــعــامـة
q(1) عضو واحد qلألمن الوطني

- مـراكـز الـبــحث الـنـوويq أربـعـة (4) أعـضـاءq مـنـهم
qثل عن مركز البحث النووي لتامنغست�

- اHــعــهــد الـدبــلــومــاسـي والــعالقــات الــدولــيــةq عــضـو
q(1) واحد

- السلك التعليمي للمركزq أربعة (4) أعضاء.
حتـــدد الــــتـــشــــكـــيـــلــــة االســـمــــيـــة لــــلـــمــــجـــلـس الـــعــــلـــمي
والـبـيـداغوجـي �وجب قـرار من الـوزيـر اHـكلف بـالـطـاقة
بــعـــد تــعـــيــW أعـــضــائه مـن طــرف اHـــؤســســـات والــهـــيــئــات

اHعنية Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حـالة شـغـور مـقـعـد مـاq يتم تـعـيـW عـضـو جـديد

حسب األشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة.
¦كن اجملـلس العـلمي والـبيـداغوجي أن يـستـعW في
إطـــار مـــهـــامه بـــأي شــخـص يـــرى فــيـه كــفـــاءة من شـــأنه أن

يساعده في أشغاله.

19 :  : يـــحــــدد اجملـــلس الـــعــــلـــمي والـــبــــيـــداغـــوجي اHــاداHــادّة ة 
اHــضــمــون الـبــيــداغــوجي لــبــرامج الــتـكــوين والــنــشــاطـات

العلمية والبحث والتنمية للمركز.
وبهذه الصفةq يتداول فيما يأتي :

qدير العامHالتقرير السنوي للمركز الذي يقدمه ا -
- اخملططـات السـنوية واHـتعـددة السنـوات للـتكوين

qوالبحث
- برامج الـتكـوين اHـتخـصص وتطـويـرها وتـكيـيفـها

qوحتيينها
qعارفHستوى وجتديد اHا Wبرامج حتس -
qأنظمة ومناهج التقو» وضمان اجلودة -

- الـــــنـــــظـــــام الـــــبـــــيـــــداغــــوجـي لـــــلـــــدراســـــات وشــــروط
qااللتحاق بها والتكوين واالمتحان

- تــنــظــيم الــتــكـويـن الــذي يـدخـل في إطــار الــتــعـاون
qالدولي والشراكة

- كل مسـألة ذات طـابع عـلمي أو بـيـداغوجي تـندرج
ضمن مهام اHركز.

يــقــتــرح اجملــلـس الــعــلــمي والــبــيــداغــوجي كل تــدبــيــر
يتعلق بالتكوين والبحث يراه ضروريا لتطوير اHركز.
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ماليــيـر ومــائـتـان وتــسـعــة وعـشــرون مـلــيـونــا وأربـعــمـائـة
وتـــــســــعـــــة وخــــمـــــســـــــون ألف ديــــــنـــــار (6.229.459.000 دج)
يقيّـدان فــي النـفــقات ذات الطابع الـنهـائي (اHنصــوص
عــلــيـــهــا فــي الــقــانــون رقم 11-16 اHــؤرخ في 3 صــفــر عــام
1433 اHـوافق 28 ديـســمــبـر ســنـة 2011 واHــتـضــمن قــانـون

اHــالــيـــة لــســنــة q(2012 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اHــلـــحق بــهــذا
اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريــدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ¦قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلزائر في 4 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافـق
 26 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 12- - 88 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة q q2012 يـــعـــــدليـــعـــــدل
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

q2012 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية  لسنةHقانون ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقـم 98 -227
اHؤرخ في 19 ربيع األوّل عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سنة
1998 واHـــتـــعـــلـق بـــنـــفــــقـــات الــــدولـــة  لـــلــتــــجـــهـــيـــزq اHـــعــدّل

   qتممHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة ة األولى : األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعتمـاد دفع قدره أربـعة مالييـر وأربعـة وتسعـون ملـيونا
وثـالثـــــــــمــــــــــائــــــــة واثــــــــــنــــــــــان وخـــــــــمـــــــــســــــــون ألـف ديـــــــــنــــــــار
(4.094.352.000 دج) ورخـــــصــــــة بـــــرنـــــامــج قــــــدرهـــــا ســـــتــــة
ماليــيـر ومــائـتـان وتــسـعــة وعـشــرون مـلــيـونــا وأربـعــمـائـة
وتـــــســــــعــــــة وخـــــمــــــســــــون ألف ديــــــنــــــار (6.229.459.000 دج)
مــــــقـــــيّـــــــدان فـــي الـــــنـــــفـــــــقـــــــات ذات الــــــطـــــابع الــــــنـــــهــــــائي
(اHنـصـــوص علـيهـا فــي القـانون رقم 11-16 اHؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن
قانون اHـالية لـسنة q(2012 طـبقـا للجـدول "أ" اHلـحق بهذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Hـيــزانـيــة سـنـــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع قـــــدره أربــعـــة ماليـــيـــر وأربــعـــة وتـــســعـــون مـــلــيـــونــا
وثـالثـــــــــمــــــــــائــــــــة واثــــــــــنــــــــــان وخـــــــــمـــــــــســــــــون ألـف ديـــــــــنــــــــار
(4.094.352.000 دج) ورخـــــصــــــة بـــــرنـــــامــج قــــــدرهـــــا ســـــتــــة

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

4.094.352

4.094.352

6.229.459

6.229.459

- الــــبــــرنــــامـج الــــتــــكــــمــــيــــلي
لفائدة الواليات

اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHلحق اHلحق 
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

4.000.000

94.352

-
4.094.352

4.000.000

94.352

2.135.107

6.229.459

 - اHــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة

االقتصادية واإلدارية
 - اHــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة

االجتماعية والثقافية
 - اخملــــــطــــــطـــــات الــــــبــــــلــــــديـــــة

للتنمية
اجملموعاجملموع
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مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 15  ربـــيع األو ربـــيع األوّل ل عــامعــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 8  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــة q2012 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنهاء مهام مفتشW عامW في الواليات.إنهاء مهام مفتشW عامW في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــــام 1433 اHــــوافق 8 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012 تــــنــــهى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـماهـمـا بـصفـتـهـمـا مفـتـشـW عـامW في

الواليتW اآلتيتqW لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
qفي والية تلمسان qجلول بن طيب -

- األمW زابوريq في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
qبــصـــفـــته مــفـــتـــشــا عـــامــا لـــواليــة الـــطــارف qأحـــسن عـــزون

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير اإلدارة احمللية في والية جيجـل.مدير اإلدارة احمللية في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عــبـد الـنـاصــر أعـوقــبيq بـصـفـتــه مــديـــرا لإلدارة احملـلـــيـة

في والية جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سنة 2012 تنـهى مهـام السّادة
اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات

اآلتـية :

- والية تامنغست :- والية تامنغست :
qدائرة تامنغست : محمد الطاهر بوصيلة

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 14 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رئيس أركان قيادة القوات البرية.رئيس أركان قيادة القوات البرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 14 فبـراير سنة 2012 تنـهى مهام اللواء
قـدور بـن جـمــيلq بــصـفــته رئــيــسـا ألركــان قــيـادة الــقـوات

البريةq ابتداء من 16 فبراير سنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائبة مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.نائبة مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة
لـيـنـدة حـمـراويq بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلمـهـن واHـهارات
qفي اجلماعات احمللـية بوزارة الداخليـة واجلماعات احمللية

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير باHديرية العامة للحرس البلدي.نائب مدير باHديرية العامة للحرس البلدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
علي شريفq بصفته نـائب مدير للمستـخدمW باHديرية

العامة للحرس البلديq إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

الكاتب العام لوالية الوادي.الكاتب العام لوالية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد

محمد أودينةq بصفته كاتبا عاما لوالية الوادي.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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- والية النعامة :- والية النعامة :
qدائرة النعامة : عبد القادر عثماني

- والية عW تموشنت :- والية عW تموشنت :
qدائرة العامرية : محمد الطاهر بلكراطر

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
الـكـاتب الـعـام لدى رئـيس دائـرة مـسـكـيـانـة بـواليـةالـكـاتب الـعـام لدى رئـيس دائـرة مـسـكـيـانـة بـواليـة

أم البـواقي.أم البـواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
مــحـــمـــد حــــفـــصيq بــــصـــفـــتـه كــــاتــبـــا عـــامـــا لــدى رئــيس
دائــرة مـســـكـــيـــانــة بــواليـــة أم الــبـــواقـيq إلحـــالـتــه عــلـى

التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـدير دراســات لــدى األمــW العام لوزارة اHاليمـدير دراســات لــدى األمــW العام لوزارة اHاليّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
لـيـزيد دهـارq بـصـفته مـديـرا للـدراسـات لدى األمـW الـعام

لوزارة اHاليّةq إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهان إنـهـاء مـهام
فــي اHــديريــة العــامــة للميزانية بوزارة اHاليفــي اHــديريــة العــامــة للميزانية بوزارة اHاليّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سنة 2012 تنـهى مهـام السّادة
اآلتـيـة أسـمـاؤهم في اHـديـريـة العـامـة لـلـمـيـزانـيـة بوزارة

اHاليّةq إلحالتهم على التّقـاعد :

qبصفته مدير دراسات qإيدير وحيون -

- مـــــــرزوق فـــــــرحــــــــاويq بـــــــصــــــفـــــــتـه مـــــــديــــــرا إلدارة
qاليّةHالـوسائل وا

- مـــحـــمـــد مـــجـــورq بــصـــفـــته نـــائب مـــديـــر لـــصـــيـــانــة
التجهيزات والبرمجيات.

- والية تبسة :- والية تبسة :

دائــرة الــشـريــعــة : عـبــد الــعـزيــز طــواهـريــةq إلحــالـته
qعلى التّقـاعد

- والية سطيف :- والية سطيف :

qدائــــرة حـــمــــام الــــســـخــــونــــة : عـــبــــد الــــرزاق شـــيــــخي
qإلحالته على التّقـاعد

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :
دائــرة عــــW قــشــــرة : عــمـــــار مــعــطــلـــــيــة q إلحــالــتــه

qعـلى التّقـاعد

- والية قاHة :- والية قاHة :
دائــرة عــW مــخــلــوف : الــطــاهــر بــوشـــمــالq إلحــالــتـه

qعـلى التّقـاعد

- والية معسكر :- والية معسكر :

دائــرة بــوحــنــيـــفــيــة : بــوشـــريط حــمـــيــدي q إلحــالــتـه
qعـلى التّقـاعد

qدائرة تيزي : عبد القادر قدور

qدائرة وادي األبطال : محمد رضوان موفق

- والية بومرداس :- والية بومرداس :

دائـــرة بـــرج مـــنــايـل : أرزقي بـــوزمـــبـــراكq إلحــالـــتـه
qعـلى التّقـاعد

qدائرة بغلية : عبد الكر» طيب شريف

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
دائــرة خــمــيـســتي : عــبــد الــعـــزيـــز لــكـحـــلq إلحـالــتـه

qعـلى التّقـاعد

- والية الوادي :- والية الوادي :

qدائرة الوادي : عبد الباقي بلحور

دائــرة الــدبــيــلــة : عـبــد الـــرحــمــان عــوامــــرq إلحــالــتـه
qعـلى التّقـاعد

- والية عW الدفلى :- والية عW الدفلى :

دائـــرة الــعـــبـــاديــة : الـــطـــيب رحـــمـــــــانيq إلحـــالــتـــــه
qعــلى التّقـاعد

- والية تيبازة :- والية تيبازة :

qإلحالته على التّقاعد qدائرة قوراية : صالح تواتي
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــفـــتـــش جـــهـــوي لـــلـــمـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــالـــيمـــفـــتـــش جـــهـــوي لـــلـــمـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــالـــيّــةــة

�ستغا�.�ستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
بــومـدين بـومنـديلq بصــفـتـه مـفــتشــا جـهويا للـمفتشية

العامة للماليّة �ستغا�q إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مكلمكلّف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشيةف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشية

العامة للماليالعامة للماليّة بوهران.ة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
مـيلـود رحمـونيq بصـفتـه مكـلّفـا بالـتفـتـيش في اHفـتشـية
اجلـهـويـــة لـلـمـفـتـشــيــة الـعـامـة لـلـمـالـيّـة بـوهـرانq إلحـالـتـه

عـلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــديـر الـتـخــطـيط والـتــهـيـئــة الـعـمـرانــيـة في واليـةمــديـر الـتـخــطـيط والـتــهـيـئــة الـعـمـرانــيـة في واليـة

الشلف.الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
اعـــمــــــــر تـــيــــبــــورتـــqW بــــصـــفــــتـــه مــــديــــــرا لـــلــــتـــخــــطـــيط
والــتــهــيــئــــة الــعــمــرانـــــيــة فـي واليــــة الــشــلفq إلحــالــتــه

عـلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير احلفظ العقاري في والية غليزان.مدير احلفظ العقاري في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
خلضـر جـعالبq بـصـفـته مـديـرا لـلـحـفظ الـعـقـاري في والية

غليزانq إلحالته على التّقـاعد.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــديـــرة جــــمع اHــــعـــلــــومــــات في اHــــديـــريــــة الـــعــــامـــةمــــديـــرة جــــمع اHــــعـــلــــومــــات في اHــــديـــريــــة الـــعــــامـــة

للتقدير والسياسات بوزارة اHاليللتقدير والسياسات بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة
ســلـيـمـــة دومـــــازq بـصـفــتـهــا مــديـــرة جلـمــع اHــعـلـــومـــات
qاليّةHديـرية العامـة للتـقدير والسـياسات بـوزارة اHفي ا

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة اHالينائب مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
يـحـيى عـمــرونq بـصـفـته نـائب مـديــر لــلـتـحـلــيل الـظـرفي
qاليّةHديـرية العامـة للتـقدير والسـياسات بـوزارة اHفي ا

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

رئيسة دراسات بوزارة اHاليرئيسة دراسات بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة
شفيقة علـيانq بصفتها رئـيسة دراسات لدى األمW العام

بوزارة اHاليّةq لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير باHديرية العامة للجمارك.نائب مدير باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عــــبـــد الـــقـــــادر مــــــواليq بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر لـــتــــنـــظـــيم
qـــديــــريــــة الــعـــامــــة لــلـــجـــمــاركHوتــســـيـــيـــر الــكـــفـــــاءات بــا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
اHــديــر الــعــاماHــديــر الــعــامّ لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر إجنــاز لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر إجنــاز

اHشاريع الكبـرى للثقافة.اHشاريع الكبـرى للثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
زواوي بن حمـاديq بـصفـته مديـرا عامـا لـلوكـالة الـوطنـية
لـتــســـيــيــر إجنــاز اHـشــاريع الــكــبــرى لــلـثــقــافــةq بــنــاء عـلى

طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

األمW العاماألمW العامّ جمللس اHنافسة. جمللس اHنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
qـنافـسةHبـصـفته أمـينـا عامـا جمللس ا q محـمد احلـافظ ناب

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـــوافق اHـــوافق 8 فــبــــرايــر ســــنـــة  فــبــــرايــر ســــنـــة q2012 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــــهـــــام رئــــيـــــســـــة دراســــات بـــــوزارة الـــــعالقـــــات معمـــــهـــــام رئــــيـــــســـــة دراســــات بـــــوزارة الـــــعالقـــــات مع

البرHان.البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة
صــوريـة بـويـحـيـاويq بـصـفـتــهـا رئـيـسـة دراسـات في قـسم
qـــانHالـــتـــعـــاون والـــدّراســـات بـــوزارة الـــعـالقـــات مع الـــبـــر

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير السياحة في والية تامنغست.مدير السياحة في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عـبـد الـرحـمــان دحـاجq بـصـفــته مـديـرا لـلــسـيـاحـة في واليـة

تامنغستq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير الري في والية تيبازة.مدير الري في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
qبــصــفـــته مــديــرا لــلـــري في واليــة تــيــبــازة qيــوسـف قــابي

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سنة 2012 تنـهى مهـام السّادة
اآلتــيـة أسـمـاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لألشـغـــال الـعـمـومـية

في الواليات اآلتية q إلحالتهم على التّقـاعد :
qفي والية قسنطينة qعمار رماش -

qفي والية ورقلة qعبد القادر يحيى -
- قادة أوكبانq في والية خنشلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة.لخيص بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
مـحـمـد بــوصـبعq بـصــفـته مـكـلّــفـا بـالـدّراسـات والــتّـلـخـيص

بوزارة الثقافةq لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـدير الدمـدير الدّراسـات االستشـرافية والـتوثيق واإلعالمراسـات االستشـرافية والـتوثيق واإلعالم

اآللي بوزارة الثقافة.اآللي بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عــــــبــــــد احلــــــلــــــيـم ســــــرايq بــــــصـــــفــــــتـه مــــــديــــــرا لــــــلــــــدّراســـــات
qاالسـتـشـرافـيـة والتـوثـيق واإلعالم اآللي بـوزارة الـثـقـافة

لتكليفه بوظيفـة أخـرى.



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
مــديـــرة دراســات في اHـــديــريـــة الــعــامـــة لــلــخـــزيــنــةمــديـــرة دراســات في اHـــديــريـــة الــعــامـــة لــلــخـــزيــنــة

بوزارة اHالـيبوزارة اHالـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
ســلــيــمــة دومـازq مــديــرة لــلــدّراسـات فـي اHـديــريــة الــعــامـة

للخزينة بوزارة اHالـيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 8 فبراير سنة  فبراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبــــرايــــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عـــبـــــد الــقـــادر مــواليq مــديـــرا لإلدارة الـــعــامـــة بــاHـــديــريــة

العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـــــــوافــق اHـــــــوافــق 8 فــــــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة  فــــــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة q2012 يــــــتـــــضـــــــمq يــــــتـــــضـــــــمّن
تــــعـــــيــــW مـــديــــر اHـــوارد اHــــائـــيـــة فـي واليـــة ســـوقتــــعـــــيــــW مـــديــــر اHـــوارد اHــــائـــيـــة فـي واليـــة ســـوق

أهراس.أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
الـــســـعـــيـــد رامــــولq مـــديــــرا لـــلـــمـــوارد اHـــائــيـــة فـي واليــــة

ســوق أهــراس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 8 فبراير سنة  فبراير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
الدالدّراسـات االسـتشـرافيـة والتـوثيق واإلعالم اآلليراسـات االسـتشـرافيـة والتـوثيق واإلعالم اآللي

بـوزارة الثـقافـة.بـوزارة الثـقافـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مــــحــــمـــد بــــوصــــبـعq مــــديــــرا لــــلــــدّراســــات االســــتــــشــــرافــــيـــة

والتوثيق واإلعالم اآللي بوزارة الثقافة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديــر الـبــريــد وتـكــنـولــوجــيـات اإلعالم واالتــصـــالمـديــر الـبــريــد وتـكــنـولــوجــيـات اإلعالم واالتــصـــال

في واليـة البويرة.في واليـة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
بــلــخــيــر قــاروq بــصــفــته مــديــرا لــلــبــريــد وتــكــنــولــوجــيـات
اإلعـالم واالتــــصـــــــال في واليـــــــة الــــبــــويـــــــرةq لــــتـــــكــــلـــــيــــفــه

بوظيفــة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
مـكـلمـكـلّـفـة بـالـدـفـة بـالـدّراسـات والـتراسـات والـتّـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـةـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
لـيـنـدة حـمـراويq مـكلّـفـة بـالـدّراسـات والـتّـلـخـيص بوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

مفتمفتّش بوزارة العدل.ش بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عـام 1433 اHـوافق 8 فـبـرايــر سـنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد بن

عيسى حجاجq مفتشا بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
مــــــديـــــرة دراســــــات لـــــدى األمــــــW الـــــعــــــام لــــــوزارةمــــــديـــــرة دراســــــات لـــــدى األمــــــW الـــــعــــــام لــــــوزارة

اHالياHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
شــفــيــقــــة عـلــيـــانq مــديــــرة لــلـدراســات لــدى األمــW الــعـام

لـوزارة اHالـيّة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

اHفتش العاماHفتش العامّ للعمل. للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد

محمد بن كرامةq مفتشا عاما للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
مـديـــــرين لــلـسـيـاحــــــة والـصمـديـــــرين لــلـسـيـاحــــــة والـصّـنــاعـــــة الـتـقـلـيـديــــةـنــاعـــــة الـتـقـلـيـديــــة

فـي الـواليــات.فـي الـواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــــوافق 8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــادة
اآلتـية أسـماؤهم مـديـرين للـسيـاحـة والصّـناعـة الـتقـليـدية

في الواليات اآلتـية :

qفي والية بسكرة qعبد احلكيم يحي -

qفي والية قسنطينة qحسان لباد -

qديةHفي والية ا qموسى زاهد -

qفي والية إيليـزي qعبد الرحمان دحاج -

- محمد بن سعودq في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 15  ربـــيع األو ربـــيع األوّل ل عــامعــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة q2012 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

تــــعـــــــيــــW مـــــديــــرين لــــلـــــشـــــبــــاب والــــريــــــاضــــة فـيتــــعـــــــيــــW مـــــديــــرين لــــلـــــشـــــبــــاب والــــريــــــاضــــة فـي
.Wواليت.Wواليت

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
أمـــحـــمـــد كــوجـيq مـــديــرا لـــلـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة فـي واليــة

اHديــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عـــام 1433 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
مــــهــــدي نـــــاويq مــــديـــرا لــــلـــشــــبــــاب والـــريــــاضــــة في واليـــة

البيض.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
اHــديــر الــعــاماHــديــر الــعــامّ لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر إجنــاز لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر إجنــاز

اHشاريع الكبرى للثقافة.اHشاريع الكبرى للثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبــــرايــــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عــــبــــد احلـــلـــيم ســـرايq مـــديـــرا عـــامـــا لـــلــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة

لتسيير إجناز اHشاريع الكبرى للثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
مـــديـــرة دراســـات في قـــسم الـــتـــعـــاون والـــدمـــديـــرة دراســـات في قـــسم الـــتـــعـــاون والـــدّراســـاتراســـات

بوزارة العالقات مع البرHان.بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
صــوريــــــــــة بــويـــحــيـــــــاويq مــديـــــــــــرة لــلـــدّراســــــــــــات
فــي قـــســم الــتـــعـــــاون والـــدّراســــات بـــوزارة الـــعالقــــات

مـع البــرHان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 8 فبراير سنة  فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير بـوزارة العالقات مع البرHان.مدير بـوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مــــحــــمـــــــود ســــفـــــــــيــــرq نــــــــائب مــــديـــــــــر لــــلـــــمــــيـــــزانـــــــيــــة
واحملـــــاســبـــــة والــــوســــائـل الــعــامـــــة بــــوزارة الــعالقــــات

مــع البــرHان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2012 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

رئيسة دراسات بوزارة العالقات مع البرHان.رئيسة دراسات بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
صـــبـــيـــحـــة ســــوتـــوq رئـــيـــســـة دراســــات في قـــسم تـــنـــســـيق
الـــــــعــالقــــــــات مع الـــــــبــــــــرHــــــــان بــــــــوزارة الـــــــعـــالقــــــــات مـع

البـرHـان.
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مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 15  ربـــيع األو ربـــيع األوّل ل عــامعــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة q2012 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

تــعــيــW مــديــرين لــلــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالمتــعــيــW مــديــرين لــلــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
.Wواالتصـال في واليت.Wواالتصـال في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
بـــلــخـــيــر قـــاروq مــديـــرا لـــلــبـــريــد وتـــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم

واالتصال في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عــام 1433 اHــوافق 8 فــبــــرايــــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عـــبـــد الـرحـمــان مـعـاشـوq مــديـرا لـلـبــريـد وتـكـنــولـوجـيـات

اإلعالم واالتصال في والية البيض.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل ل عـــــام عـــــام 1433
Wـن تــعــيــWيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2012 8 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة اHــــوافق اHــــوافق 
مــــــديــــــر اHـــــعــــهــــــد الـــــوطـــــني لــــلــــتـــكــــويـن الـــعــــاليمــــــديــــــر اHـــــعــــهــــــد الـــــوطـــــني لــــلــــتـــكــــويـن الـــعــــالي
إلطـــــــــــارات الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب "مــــــــــدانـي ســـــــــــواحـي" فـيإلطـــــــــــارات الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب "مــــــــــدانـي ســـــــــــواحـي" فـي

تيقصراين.تيقصراين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 15 ربــيع األوّل
عـــام 1433 اHـوافـق 8 فــبـــرايــــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد
بــن مــــهــــــيـــــدي صـــــــوليq مـــــديــــــرا لــــلـــــمــــعــــهــــــد الـــــــوطــــني
لـلـتـكـــوين الـعـالي إلطـــارات الـشـبـــاب "مـداني ســـواحي"

في تيقصـراين.

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اHــــتــــرشــــحــــW لـالنــــتــــخــــابـــات
التشـريعـيةq اHـعدة من طرف وزارة الـداخلـية واجلـماعات
احمللـية عن كل دائـرة انتخـابيـةq اHرسلـة بتاريخ 25 أبريل
ســــنــــة q2007  حتـت رقم 1456 /07 واHــــســـــجــــلــــة بـــــاألمــــانــــة
q2007 الـعـامـة لـلـمـجـلس الـدســتـوري بتـاريخ 5 مايـو سـنة

q81 حتت رقم
qقررHوبعد االستماع إلى العضو اqقررHوبعد االستماع إلى العضو ا

- اعـــتــــبــــارا أنـه �ــــقـــتـــضـى أحـــكـــــام اHـــــادة 102 من
الــقـانــون الــعـضــوي اHــتـعــلّق بــنـظــام االنـتــخــابـات اHــذكـور
qيستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة qأعاله
بـاHـترشح اHـرتب مـبـاشرة بـعـد اHتـرشح األخـير اHـنـتخب
في الـــقــــائــمــــة االنـــتــخـــابــيـــة الـــذي يــعـــوضه خـالل الــفـــتــرة

qتبقيةHالنيابية ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الـــدســتـوريq وعــلى قــائــمـة مــتـرشــحي اجلــبـهــة الــوطـنــيـة
qشار إليهما أعالهHا qاجلزائرية بالدائرة االنتخابية ميلة
تبW أن اHترشـح اHرتب مبـاشـرة بــعــد اHـترشح األخير
اHـنــتـخب في هــذه الــقــائــمــة هـــو اHـتـرشح عـــبـد الـوهـاب

qبن سي عمّار
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

qــادة األولى : يـســتــخــلف الــنـــائب نـــوار بـــلــعــطـارHــادة األولى اHا
بعـد شغـور مقـعده بـسـبب الوفـاةq باHـترشح عـبد الـوهاب

بن سي عمّار.
اHــــادة اHــــادة 2 :  :  يـــــبــــلّـغ هــــذا الــــقـــــرار إلى رئـــــيــس اجملــــلـس
الشعبـي الوطنـي وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد¦قراطية الشعبية.

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
قرار رقـم قرار رقـم 01 / ق. م د /  ق. م د / 12  مؤرخ في   مؤرخ في 27 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة q2012 يــــــتــــــعــــــلـقq يــــــتــــــعــــــلـق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري
- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســــيـــمـــا اHـــواد 105 و112

qو163 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 - 01  اHـؤرخ
في 18 صفر عام 1433 اHوافـق 12 ينـاير سنة 2012 واHتعلّق

qواد 88 و102 و103 منهHال سيما ا qبنظام االنتخابات
- و�ـقـتــضى الـنــظـام اHـؤرخ في 25 ربـيع األول عـام
1421 اHــوافق 28 يــونـــيـــو ســـنــة 2000 احملــدد لـــقـــواعــد عـــمل

اجملـــلـس الــدســـتــوريq اHــعـــدّل واHـتــمّمq ال سـيـمــا اHـادتـان
q42 مكرّر و42 مكرّر1 منه

- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الـدستوري رقم
03 / إ. م د/ 07 اHــــــــؤرخ في 4 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1428

اHـوافق  21 مـايــو سـنـة 2007  واHـتــضــمن نـتــائج انـتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـــنـــاء عـــلى الـــتــصـــريـح بـشــغــور مــقــعــد الـنــائب
نـــوار بــلــعــطــارq اHـــنـــتـــخب في قــائــمــة اجلـــبــهــة الــوطــنــيــة
qبــســبب الــوفـاة qاجلــزائــريــة بــالـدائــرة االنــتــخـابــيــة مــيـلــة
اHـرسل من قـبـل رئيـس اجملـلس الـشعـبـي الوطـنـي بتـاريخ
26 يــــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنـــــــة q2012 حتـت رقم أخ/ أر / 23 / 2012

واHسجل باألمانـة العامة للمجلس الدسـتوري بتاريخ 29
q07 حتت رقم q2012 يناير سنة



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4212
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

qوالضمان االجتماعي

- و�قتـضى القرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في15
رمـــضـــان عــام 1416 اHــوافق  4 فــبـــرايـــر ســـنــة 1996 الــذي
يـحـدد شـروط و كـيــفـيـات تـقــد»  وإلـصـاق الـقـســيـمـة عـلى

qنتوجات الصيدالنيةHا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ في17
جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1424 اHــــوافق 16 غـــشت ســـنـــة2003
واHـتـضـمـن إنـشـاء جلـنــة  تـعـويض األدويــة وحتـديـد مــهـامـهـا

qادة  15منهHال سيما ا qوتنظيمها و سيرها
- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في28 صــفــر عــام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيq اHـعـدّل

qتمّمHوا
- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في28 صــفــر عــام 1429
اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اHـرجــعـيـة اHـعــتـمـدة كـأســاس لـتـعـويض األدويــة وكـيـفـيـات

qتمّمHعدّل واHا qادّة 2 منهHال سيما ا qتطبيقها

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــدّل ويــــتــــمّـم هــــذا الــــقــــرار أحــــكــــام
الــــقــــرار اHـــؤرخ في28 صـــفـــر عـــام 1429 اHــــوافق 6 مــارس
سـنـة 2008 الـذي يــحـدد الــتـســعـيــرات اHـرجــعـيــة اHـعــتـمـدة

كأساس لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها.

2  : تـتمّم أحـكـام الفـقـرة األولى من اHادّة 4 من اHادة اHادة 
الــــقــــرار اHـــؤرخ في28 صـــفـــر عـــام 1429 اHــــوافق 6 مــارس

سنة 2008 واHذكور أعاله في األخيرq كما يأتي :

" اHادّة 4 :  يـعتبـر عن التسـعيرات اHـرجعية ..........
(بدون تـغـييـر حـتى) احلقـنـة اHمـلـوءة مسـبـقا (لـنـريوتـيد)

وغرام الدهن الستعمال شعري.
............... (الباقي بدون تغيير) ..................".

اHادة اHادة 3  : تعـدّل وتتمّم قـائمة الـتسعـيرات اHرجـعية
للتعويض اHطـبقة على األدوية القابلة للتعويض من قبل
هــيــئــات الــضــمــان االجــتــمــاعيq اHــلــحــقــة بــالــقــرار اHـؤرخ
في28 صـــــــفـــــــر عــــــام 1429 اHــــــوافق 6 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2008

واHذكور أعالهq كما يأتي :

بهذا تداول اجملـلــس الدسـتوري في جلسته اHنعقدة
بـتاريخ 27 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 20 فبـراير سـنة

.2012

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
بوعالم بسايحبوعالم بسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان -

qمحمد حبشي -
qداود Wحس -
qمحمد عبو -

qمحمد ضيف -
qولودة بن زوةHا qفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 16  محر  محرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 11 ديسمبر ديسمبر
ســــــنــــــة ة q2011 يq يــــــــعــــــدّل ويل ويــــــــتــــــمّـم الم الــــــقــــــــرار اHرار اHــــــؤرؤرّخ في خ في 28
صــــفــــر عر عــــام ام 1429 اH اHــــوافق وافق 6 م مــــارس سارس ســــنــــة ة 2008 ال الــــذيذي
يــــحــــدد الدد الــــتــــســــعــــيــــرات اHرات اHــــرجرجــــعــــيــــة اHة اHــــعــــتــــمــــدة كدة كــــأسأســــاساس

لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 11  اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بـــالــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيـــةq اHـــعــدل و اHـــتــممq ال ســـيــمــا

qادة 59 منهHا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقـم 85 - 05  اHــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اHــــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
qتـممHـــعدل واHا qتـعلّق بحـمـاية الصـّحّة وتــرقيــتهاHوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم  05 - 05  اHــــــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1426 اHـوافق  25 يـولـيـو سـنـة 2005
واHتضمن قانـون اHاليـة التكميلي لسنـة q 2005 ال سيما

qواد  14 إلى 18 منهHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84 - 27  اHــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام  1404 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11  اHــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اHــوافق 2
qــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

qتمّمHعدّل واHا
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

علم اآلرجياتعلم اآلرجيات

مضادات هستامنيةمضادات هستامنية

01

01 A

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

... (بدون تغيير)...

Wديــــكـــســــكــــلــــور فـــنــــيــــرامـــ
مليات

204.00 مغحبوب 01 A 005

مضادات لأللممضادات لأللم 03

... (بدون تغيير)...

... (بدون تغيير)...

اHسكنات األخرىاHسكنات األخرى 03 F

qبــراســيـتــامــول/تــرامـادول
على شكل كلور هيدرات

32509.68 مغ/37.5 مغحبوب مغلفة 03 F 115

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب

مــــــضــــــــادات االلادات االلــــــتــــــهــــــــاب غاب غــــــيــــــر
الستيروييديةالستيروييدية

04

04 B

... (بدون تغيير)...

W2506.00 مغأقراصاندوميتاس 04 B 013

... (بدون تغيير)...

10026.00 مغأقراصسليكوكسيب 04 B 035

20052.00 مغأقراصسليكوكسيب 04 B 036

... (بدون تغيير)...

... (بدون تغيير)...



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4412
29 فبراير سنة فبراير سنة 2012 م م

علم السرطانعلم السرطان 05

... (بدون تغيير)...

Wخصم السيروطونWخصم السيروطون 05 K

qاندنسيترون
عــلى شــكل كــلــور هــيــدرات

ثنائي التمييه

حبوب فمية
مفتتة

471.40 مغ 05 K 154

qاندنسيترون
عــلى شــكل كــلــور هــيــدرات

ثنائي التمييه

حبوب فمية
مفتتة

8114.30 مغ 05 K 155

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية 06

... (بدون تغيير)...

مدرات البولمدرات البول 06 H

4007.00 مغحبوبفوروسيميد 06 H  090

... (بدون تغيير)...

حبوب مغلفةإنداباميد
حترير مطول

1.523.00 مغ 06 H  163

2.513.33 مغحبوبإنداباميد 06 H  272

... (بدون تغيير)...

... (بدون تغيير)...

W4045.27 مغأقراصفلوفاستات 06 M  151

Wحبوب مغلفةفلوفاستات
حترير مطول

8074.41 مغ 06 M  236

... (بدون تغيير)...

أمـــــلــــــوديـــــبــــــqW عـــــلـى شـــــكل
qWبـيزيـالت/ أتور فـاستـات
عــــــلى شــــــكـل كــــــلــــــسي ثـالثي

التمييه

525.00 مغ/10 مغحبوب مغلفة 06 M  290

مقلصات الدهون في الدم 06 M  

... (بدون تغيير)...

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيقاHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 
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... (بدون تغيير)...

طب اجللدطب اجللد 07

مضادات الفطرياتمضادات الفطريات
اHوضعيةاHوضعية

07 D

... (بدون تغيير)...

... (بدون تغيير)...

213.26 %مرهمكيتوكونازول 07 D  028

W114.00 %مرهمتيربيناف 07 D  094

... (بدون تغيير)...

القشرات اجللديةالقشرات اجللدية 07 H

0.0508.00 %مرهم جلديبيتامتازون 07 H  039

... (بدون تغيير)...

0.110.00 %مرهم جلديبيتامتازون 07 H  165

... (بدون تغيير)...

كـــلــوبـــيـــتـــازولq عـــلى شـــكل
بروبيونات

0.0508.54 %مرهم جلدي 07 H  174

كـــلــوبـــيـــتـــازولq عـــلى شـــكل
بروبيونات

دهن الستعمال
شعري

% 0.0508.05 07 H  175

... (بدون تغيير)...

09

قشريات سكري 09 H

علم الغدد الصماءعلم الغدد الصماء
والهرموناتوالهرمونات

... (بدون تغيير)...

505.00 مغحبوببريدنيزون قاعدة 09 H  038

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

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

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي 10

مــــــــــــــــضــــــــــــــــادات احلادات احلــــــــــــــــمــــــــــــــــضــــــــــــــــيــــــــــــــة
واحلواحلــــــــــــافافــــــــــــظــــــــــــات اHات اHــــــــــــعــــــــــــديديــــــــــــة

اHعويةاHعوية

10 B

... (بدون تغيير)...

... (بدون تغيير)...

سيميتكون / 
فلوروقلو سينول

12505.66 مغ/80 مغأقراص 10 B  119

30007.99 مغحبوبفحم منشط 10 B  172

... (بدون تغيير)...

الــــــــــتــــــــــشــــــــــنــــــــــجــــــــــيــــــــة مــــــــــضــــــــــادات الادات 
ومومــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــادات اHادات اHــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرزةرزة
ومومــــــــــــضــــــــــــــادات كادات كــــــــــــــولولــــــــــــــيــــــــــــــنيني

الفعلالفعل

10 D

... (بدون تغيير)...

3005.66 مغحبوببريفينيوم برومور 10 D  135

مضادات التشنجية العضليةمضادات التشنجية العضلية 10 E

... (بدون تغيير)...

6005.66 مغ/300 مغكبسولةألفرين / سيمتيكون 10 E  128

10007.24 مغكبسولة رخوةميبفرين كلورهيدرات 10 E  155

... (بدون تغيير)...

... (بدون تغيير)...

أدوية احلركة الهضميةأدوية احلركة الهضمية 10 F

- حبوبأندنسيترون
- حبوب مغلفة

471.40 مغ 10 F  093

- حبوبأندنسيترون
- حبوب مغلفة

8114.30 مغ 10 F  094

... (بدون تغيير)...

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية
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أنـــدنــســـيـــتـــرون عــلـى شــكل
أنـــــــــــــدنـــــــــــــســــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــرون
كــــلـــــورهــــيــــدرات ثـــــنــــائي

التمييه

414.28 مغ/5 ملشراب 10 F  187

تر¦يبتqW على شكل
مليات

20009.10 مغحبوب مغلفة 10 F  193

... (بدون تغيير)...

طب النساءطب النساء

مــــضــــادات األمادات األمــــــراض اHراض اHــــعــــديديــــة
اHوضعيةاHوضعية

11

11 A

... (بدون تغيير)...

بذيرة حتريرايكونازول نيترات
مطول

150300.00 مغ 11 A  071

ســـــيـــــر تـــــاكــــونـــــازولq عـــــلى
شكل نيترات

300300.00 مغبذيرة 11 A  085

... (بدون تغيير)...

طب األمراض اHعديةطب األمراض اHعدية 13

... (بدون تغيير)...

بنيسيليناتبنيسيلينات 13 G

... (بدون تغيير)...

أموكسيسيلW/حمض
كالفوالنيك

50032.72 مغ/125مغ حبوب 13 G 050

... (بدون تغيير)...

أموكسيسيلW/حمض
كالفوالنيك

87557.26 مغ/125مغ حبوب 13 G 267

... (بدون تغيير)...

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية
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علم األعصابعلم األعصاب 15

... (بدون تغيير)...

15 B

... (بدون تغيير)...

مضادات الشقيقةمضادات الشقيقة

20 مغq علىحبوب مغلفةإليتريبتان

شكل
هيدروبرومور
24.242 مغ

280.00 15 B 070

... (بدون تغيير)...

40 مغq علىحبوب مغلفةإليتريبتان

شكل
هيدروبرومور
48.485 مغ

280.00 15 B 071

طب العيونطب العيون 17

... (بدون تغيير)...

17 D

... (بدون تغيير)...

مضادات األمراض اHعديةمضادات األمراض اHعدية
اHوضعيةاHوضعية

WكلورتيتراسيكلW122.00 %مرهم للع 17 D 017

... (بدون تغيير)...

Wسيبروفلوكساس
كلورهيدرات

W0.3020.00 %قطرات للع 17 D 131

WأوفلوكساسW0.332.39 %قطرات للع 17 D 157

... (بدون تغيير)...

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية



طب الرئةطب الرئة

اHوسعات القصبيةاHوسعات القصبية
ومضادات الربوومضادات الربو

20

20 A

... (بدون تغيير)...

مــــــــــــــــســــــــــــــــحـــــــــــــــوقبوديزونيد
لـالســـــــتــــــــنـــــــشـــــــاق

الفمي

200
ميكروغ/جرعة

02.98 20 A 089ـرجعيةHال تطبق التـسعيرة ا
على :

- اHرضى الذين يـظهر عليهم
عـــــدم تـــــنـــــاسق يـــــد - شـــــهـــــيق
تــضـعــهم فـي حـالــة يــســتــحـيل
عليهم اسـتعمال أشكال معلق
لالسـتنـشـاق بوديـزونـيد 200
مـــيــــكـــروغ مـــبـــررة بــــتـــقـــريـــر

طبي.
- األطــفــال الــذين يــقل ســنــهم

عن 12 سنة.
فـي هـــــــــذه احلـــــــــاالت تـــــــــطـــــــــبق
التسعـيرة اHرجعية التالية :
8.50 دج للجرعة أو للقرص.

... (بدون تغيير)...

مــــــــــــــــســــــــــــــــحـــــــــــــــوقبوديزونيد
لـالســـــــتــــــــنـــــــشـــــــاق

أقراص

200
ميكروغ/أقراص

02.98

طب الرثيةطب الرثية

اHسكناتاHسكنات
 مضادات الرثية اخلارجية مضادات الرثية اخلارجية

صمغ مصرصمغ مصرّف

21

21 A

... (بدون تغيير)...

/Wســالــيـــســيالت ديــتــيالمــ
ميرتكاين

1001.50غ/1غمرهم 21 A 006

... (الباقي بدون تغيير)...

اHادة اHادة 4 : : يـسري مفـعول األحكـام اHتـعلقـة بالتـسعـيرات اHرجـعية والـشروط اخلـاصة اHطـبقة عـليـها واHنـصوص علـيها
في هذا القرار  ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHادة اHادة 5 :  : ينــشر هــذا الــقرار في اجلـريدة الرسميــة للجمهوريــة اجلزائريـة الد¦قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 16 محرّم عام 1433 اHوافق 11 ديسمبر سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية
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