
العدد العدد 37
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة 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 26  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 9 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

لوائــحلوائــح

اجمللـس اجمللـس الشعبـي الوطـنيالشعبـي الوطـني

الئـحـة مـؤرّخـة في 16 ربــيع األوّل عـام 1431 اHـوافق 2 مـارس سـنـة r2010 تـتـضـمّن الــقـانـون األسـاسي اخلــاص Hـوظـفي اجملـلس
الشعبي الوطني..........................................................................................................................................

مجلـس األممجلـس األمّـةـة
الئـحـة مـؤرّخة في 25 ربـيع األوّل عام 1431 اHـوافق 11 مـارس سـنـة r2010 تـتضـمّن الـقـانـون األسـاسي اخلـاص Hـوظـفي مـجلس
األمّـة..........................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اHـوافق 24 مــايـو ســنـة r2010 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام قـائــد اHــصـلــحـة
الوطنية حلراسة الشواطىء.........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جــمـــادى األولى عــام 1431 اHـــوافق 2 مـــايــو ســنــة r2010 يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهـــام مــديـــر دراســات
باHديرية العامة للحماية اHدنية...................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مايو سنة r2010 يتضمّن إنهاء مهام والي واليـة سعيدة......

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مــايـو ســنـة r2010 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــكـلّف بــالـدّراسـات
والتّلخيص بوزارة اHاليّـة..........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مايـو سنة r2010 يتضـمّن إنهاء مـهام نائبي مـدير باHفـتشية
العامّـة للماليّـة..........................................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة r2010 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مــهـام مـديـــرين
...............................................................................................Wللتخطـيط والتهيئـة العمـرانيـــة فـي واليتـ

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مــايـو ســنـة r2010 يـتــضــمّن إنـهــاء مــهـام عــمــيـد كــلــيـة عــلـوم
اHهندس بجامعة تلمسان.............................................................................................................................

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2010 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة التـضـامن
الــــوطني واألســــرة واجلـاليـة الوطنيـة باخلــارج...........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2010 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر اHركـز الـوطني
...................................................................................WعوقHفي مؤسسات ا Wاالختصاصي WوظفHلتكوين ا

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مــايـو ســنـة r2010 يــتــضـمّــنـان إنــهـاء مــهـام مــديـرين
....................................................................................................................Wللنشاط االجتماعي في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 جـمادى الـثـانيـة عام 1431 اHوافق 24 مـايـو سـنة r2010 يـتضـمّن تـعيـW قائـد اHصـلـحة الـوطنـية
حلراسة الشواطىء.....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة r2010 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر دراسـات بـاHـديـرية
العامة للحماية اHدنية................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مايو سنة r2010 يـتضمّن تعيـW مفتش في اHفتـشية العامّـة
Hصالح احلماية اHدنية.................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايــو ســنـة r2010 يـتــضـمّن تــعـيــW رئـيس ديــوان الــوالي
اHنتدب للدائرة اإلداريـة للحــراش بواليــة اجلــزائـر......................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنة r2010 يـتـضـمّـنان تـعـيـW نـواب مـديرين
بوزارة اHاليّـة...........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايـو ســنـة r2010 يـتــضـمّن تــعـيــW نـائب مـديــر بـاHــديـريـة
العامة للجمارك.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مايو سنة r2010 يتضمّن تعيW نائب مدير باحملافظة العامّة
للتخطيط واالستشراف..............................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2010 يـتـضـمّـنـان التّـعـيـW في اHـفـتـشـية
العامّة للماليّة بوزارة اHاليّــة......................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مايـو سنة r2010 يـتضـمّن تعـيـW اHفـتش اجلهـوي للـمفـتشـية
العامّـة للماليّة بقسنطينة...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مـايـو سـنة r2010 يـتضـمّن تـعيـW اHديـرة اجلهـويـة للـخـزيـنـة
ببومرداس................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مــايـو ســنـة r2010 يــتـضـمّن تــعـيـW مــديـــريـــن لـلــتـخـطـــيط
.............................................................................................................Wوالتهيئــة العمـرانيـــة فـي واليتـ

Wركز اجلامـعي بعHمديـر ا Wيتـضمّن تعـي r2010 وافق 2 مايـو سنةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 ا
تيموشنت................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـوافق 2 مــايــو ســنـة r2010 يــتــضــمّن الــتّــعـيــW بـــوزارة الــتــضــامن
الــوطني واألســرة واجلاليـة الوطنيــة باخلــارج.............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2010 يـتـضمّن تـعـيـW األمW الـدائم لـدى اللّـجـنة
الوطنية للتضامن......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مـايـو سـنة r2010 يـتضـمّن تعـيW األمـW الدائم اHـساعـد لدى
اللّجنة الوطنية للتضامن...........................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 6 شـعـبـان عام 1430 اHوافق 28 يـولـيو سـنة r2009 يـتـضمّـنـان إنهـاء مـهام أمـنـاء عامـW لدى
رؤساء الدوائر (استدراك)..........................................................................................................................

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آراءراتE آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 24 جـمـــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 9 مــايـو ســنـة r2010 يــحـدّد رزنــامــة تـنــفــيـذ الــرقــابـة
السابقة للنفقـات التي يلتزم بها واHطبقة على ميزانيات البلديات..................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار وزاري مـشــتـرك مــؤرّخ في أول جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 15 أبـريـل سـنـة r2010 يـعــدّل ويـتــمم الـقــرار الـوزاري
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 28 مـحـرم عـام 1429 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنة 2008 الـذي يـحـدّد قـائـمـة الـلــوازم واخلـدمـات اخلـاصـة
لصالح وزارة العدل التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة....................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قــرار وزاريّ مــشــتــرك مــؤرّخ في 20  جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـــوافق 5 مـــايــو ســنــة  r2010 يــعــدّل ويـــتــمّم الــقــرار الــوزاريّ
اHشترك اHؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1415 اHوافق 10 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تشكيلة جلنة األمراض اHهنيّة......
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لوائـــحلوائـــح
اجمللس الشعبي الوطنياجمللس الشعبي الوطني

الئالئــــــحــــــة مة مــــــــؤرؤّرخــــــة في ة في 16 رب ربــــــيع األويع األوّل عل عــــــام ام 1431 اH اHــــــــوافق وافق 2
مــــــارس سارس ســــــنــــــة ة r2010 تr تــــــــتــــــضــــــــمّن الن الــــــــقــــــانانــــــــون األسون األســــــاسياسي

اخلاص Hوظفي اجمللس الشعبي الوطني.اخلاص Hوظفي اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- بــنـاء عــلى الـدســتـورr ال ســيـمــا اHـواد 23 و51 و115
rمنه

- و�قـتـضى الـقانـون الـعـضوي رقم 99 - 02  اHـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنــة 1999
الذي يحدد تنظيم اجمللس الشعبي الوطني ومجلس األمة
rاحلكومة Wوعـملهما وكذا الـعالقات الوظيفـية بينهـما وب

rادتان 101 و102 منهHال سيما ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 74 - 103 اHـؤرخ في أول ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1394 اHـــــوافق 15 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1974

rتممHعدل واHا rتضمن قانون اخلدمة الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 76 - 111 اHــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق  9 ديسـمبر سنة 1976 واHـتضمن

rمهام االحتياط وتنظيمه
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 78 - 12 اHــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1398 اHـوافق 5 غـشت سـنة 1978 واHـتـضمن
الـقــانـون األســاسي الـعــام لـلــعـاملr ال ســيـمــا اHـواد من 180

rإلى 186 منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 83 - 11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 83 - 12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 83 - 13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 83 - 14 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتزامات اHكـلفW في مجال الضمان االجتماعيr اHعدل

rتممHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 88 - 07 اHــــــؤرخ في
7جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26 يــنـايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 02 اHــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واHــتــعــلق
بـالـوقـايـة من الـنـزاعــات اجلـمـاعـيـة في الـعـمل وتـسـويـتـهـا

rتممHعدل واHا rو�ارسة حق اإلضراب
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rادة 3 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rبعالقات العمل
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97 - 03 اHـــــــــؤرخ في 2
رمضان عام 1417 اHوافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد

rدة القانونية للعملHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اHؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999  واHـــتـــعــلق

   rباجملاهد والشهيد
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 01 - 01 اHـؤرخ في 6 ذي
الـقــعـدة عـام 1421 اHـوافق 31 يـنـايــر سـنـة 2001  واHــتـعـلق

rعدّلHا rانHبعضو البر
- و�ــقــتــضى الــنــظــام الــداخــلي لــلــمــجـلـس الــشـعــبي

rادة 84 منهHال سيما ا rالوطني
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
rــتـضمن الـقانـون األساسـي العـام للـوظيـفـة العـمومـيةHوا

rادة 2 منهHال سيما ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHـوافق 25 فبـراير سـنة 2008  واHـتضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 59 اHــؤرخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

 rواإلدارات العمومية
- وبـــاقــتــراح من مــكـــتب اجملــلس الــشـــعــبي الــوطــني
وبــنــاء عـــلى تــقـريــر جلـنــة الــشـؤون الــقـانــونـيــة واإلداريـة

rواحلريات
- وبعـد مصادقـة اجمللس الـشعـبي الوطـني في اجلـلسة
الـــعــلـــنــيـــة الــعـــامــة اHـــنــعـــقــدة يــوم 16 ربـــيع األوّل عــام 1431
اHــــوافق 2 مــــارس ســــنـــة 2010 عــــلـى الالئــــحــــة اHــــتــــضــــمــــنـــة
rوظفي اجمللس الشعبي الوطنيH القانون األساسي اخلاص

تنشر الالئحة اآلتي نصها :تنشر الالئحة اآلتي نصها :

الباب الباب األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : تــــتـــــضــــمـن هــــذه الـالئــــحـــــة الــــقـــــانــــون
األساسي اخلاص Hوظفي اجمللس الشعبي الوطني.
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اHادة اHادة 11 :  : يقـتصر الـتعيـW في اHنـاصب العلـيا على
موظفي اجمللس الشعبي الوطني.

حتـدد شـروط الــتـعـيـW في اHـنــاصب الـعـلـيـا �ـوجب
تعليمة من مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـسـتـفـيـد أصحـاب اHـنـاصب الـعـلـياr عالوة
عــلى الـرواتـب اHـرتــبـطــة بـرتــبـهـمr من زيـادة في الــنـقــطـة
االســتــداللــيـــة وفق كــيـــفــيــات حتــدد  �ـــوجب تــعــلـــيــمــة من

مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

اHــــادة اHــــادة 13 :  : تــــنــــشــــأ فـي إطــــار تــــنــــظــــيم إدارة اجملــــلس
الشعبي الوطني وظائف عليا.

تـتمثل الوظـيفة العلـيا في اجمللس الشـعبي الوطني
في �ـــارســـة نـــشــاطـــات الـــتـــصـــمـــيم والـــدراســـة والــبـــحث

واالستشارة. 

اHــادة اHــادة 14 :  : يــخــضع الـــتــعــيــW فـي الــوظــائف الـــعــلــيــا
اHـشـار إلـيـها فـي اHادة 13 أعالهr إلى الـسـلـطـة الـتـقـديـريـة

لرئيس اجمللس الشعبي الوطني.

اHـادة اHـادة 15 :  : حتـدد �ــوجب تــعـلــيــمـة من مــكــتب اجملـلس
الـشـعـبي الـوطـني  قـائـمـة الــوظـائف الـعـلـيـا اHـشـار إلـيـهـا
في اHـادة 13 أعـالهr و كـذا احلــقــوق والــواجــبـات اHــرتــبــطـة
بـهــا وشـروط الـتــعـيــW وكـذا نــظـام الــرواتب اHـطــبق عـلى

أصحابها.

اHـادة اHـادة 16 :  : إن تــعيــW غـيـر اHـوظف في وظـيفـة عـلـيا
ال تخوله صفة اHوظف وال احلق في التعيW بهذه الصفة.

اHادة اHادة 17 :  :  �كن اجمللس الـشعبي الـوطني أن يوظف
بـصـفـة اسـتـثـنـائـيـة من أجل �ـارسـة نـشـاطـات تـشـريـعـيـة

وإدارية وتقنية أو متعلقة باخلدمات :

- أعـوانــا مــتـعــاقــدين في وظــائف دائــمـة لــلــضـرورة
اHــــلـــحـــة لــــلـــخـــدمــــة عـــنـــدمــــا يـــتـــعــــذر الـــتـــوظــــيف في هـــذه
الـوظــائف وفق الــشــروط اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHـادة 41

أدناه.
- أعوانا مؤقتW لتلبية حاجات الشغل الظرفية.

حتـدد كـيــفـيـات تـوظـيـف اHـسـتـخـدمــW اHـشـار إلـيـهم
فـي الـفـقـرتــW أعاله ونـظـام رواتـبــهم �ـوجب تـعــلـيـمـة من

مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

اHادة اHادة 18 :  : �كن اجمللس الـشعبي الوطـني اللجوء في
إطــار تــعـــاقــدي r إلى خــدمـات أشــخـاص مــؤهــلـW من أجل
�ـــــــارســــــة مــــــــهـــــام مـــــــعـــــيــــــنــــــة في اخلــــــبــــــرة واHـــــســــــاعـــــدة

واالستشارة.

يـــحــــدد هــــذا الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص ضــــمــــانـــات
وحـــقــوق اHـــوظــفـــW وواجــبـــاتــهم وكـــذا الــقـــواعــد اHـــطــبـــقــة

عليهم.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـعــد مـوظــفـا في اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني
كل شــخص عــيّن ألداء وظـيــفــة دائـمــة ورسّم في رتــبـة من

السلم اإلداري.

اHـادة اHـادة 3 :  : حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق أحـكام هـذا الـقـانون
WـــوظــــفـــHاألســــاسي اخلــــاص بـــالــــنـــســــبـــة خملــــتـــلـف أسالك ا
�ـــوجــب تـــعـــلــــيـــمــــة يــــصـــدرهـــا مــــكـــتب اجملــــلس الـــشــــعـــبي

الوطني.

اHـادة اHـادة 4 :  : ينـتـمي اHوظـفـون إلى أسالك تشـمل رتـبة
واحدة أو عدة رتب.

اHادة اHادة 5 : : تخـتلف الـرتبة عـن الوظيـفةr والـرتبة هي
الـــصــفـــة الـــتي تـــخـــول صـــاحــبـــهـــا احلق فـي شــغـل اHــنـــصب

اHرتبط بها.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـكـون اHـوظف جتـاه إدارة اجملـلس الـشـعـبي
الوطني في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

اHادة اHادة 7 :  : تصنف األسالك اHـنصوص عليها في اHادة
4 أعالهr حـسـب مـســتــويـات الــتــأهــيـل اHــطــلـوبــة في ثالث

(3) مجموعات :
اجملـــــمــــــوعـــــة أ :اجملـــــمــــــوعـــــة أ : تــــــضم األسـالك الـــــتـي يــــــشـــــتــــــرط في
اHــنـــتــمـــW إلــيـــهــا مـــســتـــوى تــأهـــيل  ذو صـــلــة بـــنــشـــاطــات

التصميم والدراسة  و البحث و االستشارة .

اجملــــمـــــوعــــة اجملــــمـــــوعــــة ب :ب : تـــــضـم األسالك الـــــتي يـــــشــــتـــــرط في
اHــنـــتــمــW إلـــيــهــا مـــســتــوى الـــتــأهــيل اHـــطــلــوب Hـــمــارســة

نشاطات التحكم.
اجملـــــمـــــوعـــــة ج :اجملـــــمـــــوعـــــة ج : تـــــضم األسـالك الـــــتي يـــــشـــــتـــــرط في
اHــنـــتــمــW إلـــيــهــا مـــســتــوى الـــتــأهــيل اHـــطــلــوب Hـــمــارســة

نشاطات التنفيذ.

اHـادة اHـادة 8 :  : يـجب أن يـؤدي كل تـعـيـW في وظـيـفـة لـدى
إدارة اجملـلس الـشـعـبـي الـوطـني  إلى شـغل مـنـصب شـاغـر

بصفة قانونية.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـنـشـأ عـلـى مـسـتـوى إدارة اجملـلس الـشـعـبي
الـــــوطـــــنيr بـــــاإلضـــــافــــة إلـى الـــــوظــــائـف اHـــــوافــــقـــــة لـــــرتب
اHــــوظـــفـــrW مـــنـــاصب عــــلـــيـــا لـــضـــمـــان الـــتـــكــــفل بـــتـــأطـــيـــر

النشاطات التشريعية واإلدارية والتقنية.

اHـادة اHـادة 10 :  : تــنـشــأ اHـنــاصب الــعـلــيـا اHــشــار إلـيــهـا في
اHـادة 9 أعالهr �ــوجب تـعــلـيــمــة صـادرة عن مــكــتب اجملـلس

الشعبي الوطني.



26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 637
9 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م م

اعـتــداء من أي نـوع كـان قــد يـتـعـرض له أثــنـاء أداء مـهـامه
أو �ــنــاســبـتــهــاr  وتــعـويـض الـضــرر الــنـاجـم عن ذلك عــنـد

حدوثه.
يـــحل اجملــلـس الــشـــعــبي الـــوطــنـي في هــذه الـــظــروف
مــــحل الــــضــــحــــيـــة مـن أجل مــــطــــالـــبــــة مــــرتــــكــــبي الــــضـــرر

بتعويض معنوي ومادي.

يـحق أيـضـا لـلـمـجـلس الـشـعبـي الوطـنيr رفـع دعوى
مـبـاشرة أمـام اجلهـة الـقضـائـية اخملـتصـة ويـتأسس كـطرف

مدني.

إذا تـــعــرض اHـــوظف Hـــتــابـــعـــة قــضـــائـــيــة مـن الــغـــيــر
بــــســـبـب خـــطـــأ فـي اخلـــدمـــة وجـب  عـــلى اجملــــلس الـــشــــعـــبي
الــوطــني أن يـحــمــيه من الــعـقــوبـات اHــدنــيـة الــتي تــسـلط
عـليه مـا لم ينـسب إلى هـذا اHوظف خـطأ شـخصي يـعتـبر

منفصال عن اHهام اHوكلة له.

اHــادة اHــادة 26 :  : حـــريـــة الـــرأي مــضـــمـــونـــة Hــوظـف اجملــلس
الـشــعــبي الــوطـني و �ــارســهـا فـي إطـار االلــتــزام بـواجب

التحفظ.

rادة 27 :  : يشارك مـوظف اجمللس الشـعبي الوطنيHادة اHا
بواسطة �ثلـيه اHنتخبW في اللجان اإلدارية اHتساوية
األعضـاءr فـي دراسة الـقـرارات الـفـرديـة اHـتـعـلـقـة �ـساره

اHهني.

ويــشــارك في تــســيــيـر اخلــدمــات االجــتــمــاعــيـة الــتي
.WنتخبHيستفيد  منها عن طريق جلنة تضم �ثليه ا

.WوظفHكما يشارك في جلنة تمثيل ا

الفصل الفصل الثانيالثاني
الواجباتالواجبات

 اHادة اHادة 28 :  : موظف اجمللس الشعبي الوطني مسؤول
عن تنفيذ اHهـام اHوكلة إليه مهـما كانت رتبته في السلم

اإلداري.
وال تـــعـــفـــيه مـــســـؤولـــيـــة مـــرؤوســـيه في أي حـــال من

األحوال من اHسؤوليات الواقعة على عاتقه.

اHــــــادة اHــــــادة 29 :  : ال �ــــــــكـن مــــــــوظـف اجملـــــــلس الـــــــشــــــعـــــــبي
الــــوطـــني �ـــارســـة أي نــــشـــاط خـــاص مـــربح مــــهـــمـــا كـــانت

طبيعته.

اجلـــــمـع بـــــW الــــــوظـــــائـف �ـــــنــــــوعr غـــــيــــــر أنهr �ــــــكن
الـــتـــرخــيص لـه �ــمـــارســة الـــتــكـــوين والــتـــعــلـــيم والـــبــحث

كنشاط ثانوي. 

اHـادة اHـادة 19 :  : تـنـشــأ بـقـرار من رئــيس اجملـلس الــشـعـبي
الوطـني جلان إداريـة متـسـاوية األعـضاء وفـقا ألســالك أو
مجـموعـات أسالكr تسـتشـار في كل اHـسائل ذات الـطابع

.WوظفHالفردي التي تهم ا

تـضم هـذه الـلـجـان عـددا مـتـسـاويـا من �ـثـلي اإلدارة
.WنتخبHا WوظفHومن �ثلي ا

اHادة اHادة 20 :  : تنـشـأ لدى إدارة اجملـلس الشـعبي الـوطني
جلــنــة طــعن يــرأســهــا رئــيس اجملــلس الــشــعـبـي الـوطــني أو
�ثله للبت في الـطعون اخلاصة بالقرارات التأديبية من

الدرجة الثالثة.

اHــــــادة اHــــــادة 21 :  : حتـــــــدد صـالحـــــــيـــــــات الـــــــلـــــــجـــــــان اإلداريـــــــة
اHـتسـاويـة األعـضـاء وجلـنـة الـطـعن وتـشـكـيـلـهـا وتـنـظـيـمـها
وســـيــرهــا �ـــوجب تــعـــلــيــمـــة من مــكــتـب اجملــلس الـــشــعــبي

الوطني.
الباب الثاني الباب الثاني 

الضمانات الضمانات واحلقوق والواجباتواحلقوق والواجبات

الفصل الفصل األولاألول
الضمانات الضمانات واحلقوقواحلقوق

اHــــادة اHــــادة 22 :  : يــــســـــتــــفــــيــــد مــــوظــــفــــو اجملــــلـس الــــشــــعــــبي
الـــوطــنـيr عالوة عـــلى الـــضـــمـــانــات واحلـــقـــوق اHـــنـــصــوص
عليها في هـذا القانون األساسيr من الضمانات واحلقوق

اHعترف بها Hوظفي الدولة.

اHـادة اHـادة 23 :  : يـتـمــتع مـوظف اجملـلس الـشـعـبي الـوطـني
بضمانات االستقرار و احلماية واألمن في وظيفته.

اHــادة اHــادة H :  : 24ـــوظــفـي اجملــلـس الـــشــعـــبي الـــوطـــنيr في
إطار التشريع والـتنظيم اجلاري بهما العمل ومع مراعاة

أحكام هذا القانون األساسيr احلق خاصة في :
rراتب بعد أداء اخلدمة -

rاحلماية االجتماعية وأنظمة التقاعد -
rاخلدمات االجتماعية -

rالراحة والعطل القانونية -
rستوىHا Wالتكوين وحتس -

- الترقية.
- بـــــطــــاقــــة مـــــهــــنــــيـــــة حتــــدد خـــــصــــائــــصـــــهــــا وشــــروط
اســتـــعـــمـــالـــهـــا بـــتـــعــلـــيــــــمـــة من مـــكـــتب اجملـــلـس الــشـــعـــبي

الوطني.

اHـادة اHـادة 25 :  : يـحـمي اجملـلس الـشـعـبي الـوطـني اHـوظف
من أي تــــهـــــديــــد أو إهــــانــــة أو ضــــغط أو شــــتم أو قــــــذف أو
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rأن يكون جزائري اجلنسية -
rدنيةHأن يكون متمتعا بحقوقه ا -

rأال يكون محكوما عليه بعقوبات مخلة بالشرف -
rتسوية وضعيته إزاء اخلدمة الوطنية -

- أن تــتــوفـــر فــيه شــروط الــسن والـــقــدرة الــبــدنــيــة
والـذهـنـيـة وكـذا اHـؤهـالت اHـطـلـوبـة لاللـتـحـاق بـالـوظـيـفـة

rراد شغلهاHا
حتــدد الــسن الــدنــيــا لاللــتــحــاق بــوظــيـفــة في اجملــلس

الشعبي الوطني بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
38 :  : �ــــــنـع أي تــــــوظــــــيف ال يــــــؤدي إلـى شــــــغل اHـــــادة اHـــــادة 

منصب شاغر بصفة قانونية.
39 :  : يـتـم الـتــوظــيف حــسب إحــدى الــكــيــفــيـات اHـادة اHـادة 

اآلتية :
rمسابقة على أساس اختبار -
rمسابقة على أساس شهادة -

rامتحانات أو اختبارات مهنية -
- عن طــريق االخـتـيــار من بـW اHــسـتـخــدمـW الـذين
WـسـجـلHـطـلـوبة لـهـذا الـغرض واHتـتـوفر فـيـهم األقـدمـية ا
rـشـتـرطHفي قـائـمـة الـتـأهـيل أو الـذين تـابـعـوا الـتـكـوين ا
عـنـد االقـتـضـاءr بـعد أخـذ رأي الـلـجـنـة اإلداريـة اHـتـسـاوية

rاألعضاء اخملتصة
- على أسـاس الشـهادة في احلـاالت اHنـصوص عـليـها

في هذا القانون األساسي.
40 :  : حتـــدد الــــنـــسب اخملـــصـــصــــة خملـــتـــلف طـــرق اHــادة اHــادة 
الــتــوظــيف اHــنــصــوص عــلــيــهــا فـي اHـادة 39 أعاله �ــوجب

تعليمة من مكتب اجمللس الشعبي الوطني.
WتـرشـحHـادة 41 : : تتـولى جلـنـة االنتـقـاء اختـيـار اHـادة اHا
لــــلـــمــــســــابـــقــــة عــــلى أســــاس شـــهــــادات أو مــــســـابــــقـــــــات أو

امتحانات واختبارات مهنية.
WـــتـــرشـــحــHتــقـــوم جلـــنـــة االنـــتـــقـــاء بـــإعــداد قـــائـــمـــة ا

اHقبولW حسب االستحقاق.
اHـادة اHـادة 42 :  : حتــدد تــشـكــيــلــة جلـنــة االنــتــقـاء وكــيــفــيـات
تـنظـيم اHـسابـقات واالمـتحـانات اHـهـنيـة اHشـار إليـها في
اHـادة 39 أعاله واإلعـالن عن نتـائـجـهـا بـتعـلـيـمـة من مـكتب

اجمللس الشعبي الوطني.
الفصل الثانيالفصل الثاني
 فترة التربص فترة التربص

43 :  : يـعــW بــصـفــة مــتــربص اHـتــرشح اHــقــبـول اHـادة اHـادة 
WـادتHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHالـذي تـتـوفـر فـيه الـشـروط ا

37 و39 أعاله.

ويــمــــكــنه أيــضــا إنــتــاج أعــمـال عــلــمــيــة أو أدبــيـة أو
فـنـيـة. وفي هـــذه احلـــالـةr ال �ـــكن اHـــوظف ذكـــر صــفـته
أو رتبــته اإلدارية �نـاسبة نشر هذه األعمال إال �وافقة

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي
اHـــــادة اHـــــادة 30 :  : يـــــجب عـــــلـى مـــــوظف اجملـــــلـس الـــــشـــــعـــــبي
الـوطــني االمــتـنــاع عن كل عــمل يــتــنـافى مـع شـرف اHــهـام

اHلقاة على عاتقه.
اHـــــادة اHـــــادة 31 :  : يـــــجب عـــــلـى مـــــوظف اجملـــــلـس الـــــشـــــعـــــبي

الوطني التزام واجب السر اHهني.
و�ــــنع عــــلـــيه الــــكـــشـف أو الـــســـمــــاح بـــاالطـالع  عـــلى
مـحتوى أي وثيـقة أو عمل أو معـلومة يعـرفها أو بحوزته

�ناسبة �ارسة وظائفه ماعدا ضرورات اخلدمة.
ويسهر على سالمة وثائق العمل وأمنها.

ال �ــــكن إعــــفـــاء اHــــوظف من الــــســـر اHــــهـــنـي إال بـــعـــد
Wمـوافـقـة صريـحـة من الـسـلطـة الـتي لـهـا صالحـية الـتـعـي
مــا عــدا احلـاالت اHــنــصـوص عــلــيــهـا صــراحــة في الــتــشـريع

والتنظيم اجلاري بهما العمل.
اHـــــادة اHـــــادة 32 :  : يـــــجب عـــــلـى مـــــوظف اجملـــــلـس الـــــشـــــعـــــبي
الــوطـني الــتـصــرف بــأدب و احـتــرام في عالقــاته بـأعــضـاء
اجملـلس الـشـعبـي الوطـني ومـسـؤوليـه السـلـمـيW وزمالئه

و مرؤوسيه.
اHـادة اHـادة 33 :  : يــلـتــزم مـوظف اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني
التـزاما صارمـا بواجب التـحفظ  واحليـاد السيـاسي أثناء

�ارسة وظائفه.
اHـــــادة اHـــــادة 34 :  : يـــــجب عـــــلـى مـــــوظف اجملـــــلـس الـــــشـــــعـــــبي
الــــوطـــني أال يـــســــتـــعـــمل ألغــــراض شـــخـــصـــيـــة أو ألغـــراض
خــــارجــــة عن اخلــــدمــــةr احملـالت والــــتــــجــــهــــيــــزات وعــــمــــومـــا
�ـــتــلــكــات ووســائل الــعـــمل الــتــابــعــة لــلــمـــجــلس الــشــعــبي

الوطني.
اHـادة اHـادة 35 :  : يـجب عـلى اHـوظف الـذي يـسـتـفـيد من أي
بــرنـــامج تــكـــويــني أن يـــتــحـــلى بــاHـــواظــبــة واجلـــديــة خالل

التكوين.
36 :  : كل تـــقـــصـــيـــر فـي الـــواجـــبـــات اHـــهـــنـــيـــة أو اHاHــــادة ادة 
مسـاس بـاالنضـبـاط اHـوصوف أو أي خـطـأ يرتـكـبه اHوظف
أثــنــاء �ـارســة مــهـامـه أو �ـنــاســبـتــهــا يـعــرّضه إلى عــقــوبـة
تأديبية دون اإلخاللr عند االقتضاءr باHتابعات اجلزائية.

الباب الباب الثالثالثالث
تنظيم تنظيم اHسار اHهني وسيرهاHسار اHهني وسيره

الفصل الفصل األولاألول
التوظيفالتوظيف

37 :  : ال يــــجـــوز تــــوظـــيف أي شــــخص في إدارة اHــادة اHــادة 
اجملـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني مـــا لم تـــتــوفـــر فـــيه الـــشــروط

اآلتية :
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اHــادة اHــادة 54 :  : تـــبــلـغ لـــلــمـــوظـف الــقـــرارات اHـــتـــضـــمـــنــة
الترسيم أو الترقية أو العقوبة أو إنهاء اHهام.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التقييمالتقييم

rهـنيHخالل مـسـاره ا rـادة 55 :  : يخـضع كـل مـوظفHـادة اHا
لـــتـــقـــيــيـم مــســـتـــمــر ودوري بـــهـــدف تـــقــديـــر مـــؤهالته وفق

مناهج  محددة.

اHـادة اHـادة 56 :  : يــعـتـمــد في تـقــيـيم اHـوظـف عـلى مـعــايـيـر
موضوعية تهدف على وجه اخلصوص إلى تقدير:

rمدى احترام االلتزامات العامة -
rسندة إليهHهام اHالكفاءة في تأدية ا -

rردوديةHالفعالية وا -
- اHؤهالت لشغل منصب عال  أو وظيفة عليا.

اHــــادة اHــــادة 57 :  : حتــــدد إدارة اجملــــلـس الــــشــــعــــبـي الــــوطــــني
طـريقـة التـقديـر ومعايـير الـتقـييم بـالتـنسـيق مع اللـجنة

اإلدارية اHتساوية األعضاء.
يـــتم ســـنــويـــا إعـــداد  بــطـــاقـــة الــتـــقـــيــيـم ذات الــصـــلــة

�خططات الترقية و الترفيع.

اHـادة اHـادة 58 :  : سـلـطـة التـقـديـر والـتـقـيـيم مـن اخـتـصاص
السلطة السلمية اخملتصة.

يــتم الــتــقـــيــيم دوريــا وتــتــرتب عــلــيه عالمــة مــرفــقــة
�الحظة عامة.

تـــبـــلغ نـــقـــطـــة الــــتـــقـــيـــيم إلى اHــــوظف اHـــعـــني الـــذي
بــإمــكــانه االحــتــجــاج بــشــأنــهــاr وإخــطــار الــلــجــنــة اإلداريــة
اHــــتـــســــاويــــة األعـــضــــاء اخملـــتــــصـــة الــــتي �ــــكـــنــــهـــا اقــــتـــراح

مراجعتها.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
آثار التقييمآثار التقييم

59 :  : يــهــدف تـــقــيــيم اHــوظف إلـى تــمــكــيــنه من اHـادة اHـادة 
مــعــرفـــة قــدراته وحتــســW مــســـتــواه و تــمــكــW اإلدارة من

انتقاء اHوظفW السيما الذين :
rيستحقون الترفيع أو الترقية -

rيستفيدون من امتيازات أو مكافآت خاصة -
- يــتم قــبــولــهم  فـي مــســابــقــات أو يــســتــفــيــدون من

rدورة تكوينية لالرتقاء إلى سلك أعلى
Wــعـارف أو حتــسـHيــســتـفــيــدون من دورة جتـديــد ا -

rستوىHا
- ينتقلون إلى منصب آخر من نفس اHستوى.

اHـادة اHـادة 44 :  : يــخـضع اHـتــرشح اHـقــبـول لـفــتـرة  تـربص
مدتها سنة واحدة .

اHــادة اHــادة 45 :  : بــعــد انـــتــهــاء فــتـــرة الــتــربـص اHــنــصــوص
عليها في اHادة 44 أعالهr يتم :

rتربص في رتبتهHإما ترسيم ا -
- إمــا إخــضــاعه لــفــتـرة تــربص إضــافــيــة مــرة واحـدة

rدةHولنفس ا
- وإما تسريحه دون إشعار مسبق ودون تعويض.

اHــادة اHــادة 46 :  : يـــعـــفى اHــوظـف الــذي ¨ تـــوظـــيــفـه حــسب
الشروط اHنـصوص عليها في الفقرتW 3 و4 من اHادة 39

أعالهr من التربص اHشار إليه في اHادة 44 أعاله.

اHــادة اHــادة 47 :  : يــخــضع اHــتــربـص لــلــواجــبــات اHــفــروضــة
عـلـى اHـوظــفــW ويـســتـفــيــد من نــفس احلـقــوقr مع مــراعـاة

أحكام هذا القانون األساسي.

اHادة اHادة 48 :  : ال �كن وضع اHـتربص في حالـة االنتداب
أو االستيداع.

اHــــادة اHــــادة 49 :  : ال �ــــكن انــــتـــخــــاب اHـــتــــربص عــــضـــوا في
الـــلـــجـــان اإلداريـــة اHـــتــســـاويـــة األعـــضـــاء وجلـــنـــة اخلـــدمــات
االجتـماعـيـةr غيـر أنه �كـنه اHشـاركـة في انتـخاب �ـثلي

السلك الذي  قد يرسم فيه.

اHادة اHادة 50 :  : ترفع اHـسائل اHـتعـلقـة بوضـعية اHـتربص
أمــام الــلــجــنــة اإلداريــة اHــتــســاويــة األعــضــاء اخملــتــصــة في

السلك الذي قد ينتمي إليه اHتربص.
الفصل الثالثالفصل الثالث

الترسيمالترسيم
51 :  :  يــتــوقف الــتــرســيم اHــنـصــوص عــلــيه في اHـادة اHـادة 
اHـادة 45 أعاله عــلى الـتــسـجــيل في قــائـمــة الــتـأهــيل الـتي
تـضــبـطــهـا الـلــجـنــة اإلداريـة اHــتـســاويـة األعــضـاء اخملــتـصـة

بناء على تقرير من اHسؤول السلمي.

52 :  : يـتـم الـتــرســيم بــقــرار من الــســلــطـة الــتي اHـادة اHـادة 
.Wلها صالحية التعي

اHادة اHادة 53  :   : يتعـW على اإلدارة تكـوين ملف شخصي
لــكل مــوظف يـــتــضــمن كل الــوثــائق اHــتــعــلــقــة بــوضــعــيــته
اإلداريـة والـتـي يـجب تـســجـيــلـهـا وتــرقـيـمــهـا وتــصـنـيــفـهـا

باستمرار.
كمـا تـدون الـقـرارات اخلاصـة بـالـعـقـوبات الـتـأديـبـية
في مـلف اHــعـني بـاألمـرr و�ــكن سـحـبـهــا حـسب الـشـروط

اHنصوص عليها في هذا القانون األساسي.
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اHــــادة اHــــادة 68 :  : تــــشــــكـل األصــــنــــاف والــــدرجــــات واألرقــــام
االستداللية اHتعلقة بها الشبكة االستداللية للرواتب.

حتــدد �ــوجب تــعــلــيــمــة من مــكــتب اجملــلس الــشـعــبي
الوطني قـيمـة النقـطة االسـتدالليـة وعدد األصـنافr واحلد
األدنى أو األقـــــصـى لـــــكـل صـــــنفr وعـــــدد الـــــدرجـــــات وكـــــذا

قواعد الترفيع و الترقية.

اHـادة اHـادة 69 :  : يـحـدد �ـوجب تــعـلـيـمـة مـن مـكـتب اجملـلس
الشعبي الوطني الترتيب التصنيفي لكل رتبة.

اHـادة اHـادة 70 :  : يـشـمل الـراتب اHـنـصـوص عـليـه في اHادة
24 من هذا القانون  األساسي :

rالراتب الرئيسي -
- العالوات والتعويضات.

كــمــا يــســـتــفــيــد اHــوظـف من مــنح ذات طـــابع عــائــلي
طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــــــــــادة اHــــــــــــادة 71 :  : يــــــــــــوافـق الــــــــــــراتـب األســـــــــــاســي الـــــــــــرقـم
االستداللي األدنى للصـنف و يكافئ الواجبات القانونية

األساسية للموظف.
يــحــدد الــراتب الــرئــيــسي حــسب الــرقم االســتــداللي
األدنى لـــلــرتـــبـــة يــضـــاف إلـــيه الـــرقم االســـتــداللـي اHــوافق

للدرجة اHكتسبة.
ويـــــــنـــــــتج الـــــــراتـب الـــــــرئـــــــيـــــــسـي عـن ضـــــــرب الـــــــرقم
االســــتــــداللي لــــلـــــراتب الــــرئــــيـــــسي في قـــــيــــمــــة الــــنــــقــــطــــة

االستداللية.

اHادة اHادة 72 :  : تخـصص التـعويضـات لتعـويض التـبعات
اخلـاصة اHـرتـبـطة �ـمـارسـة بعض الـنـشـاطات وكـذا �ـكان

�ارستها وبالظروف اخلاصة للعمل.
تخصص اHنح للحث على اHردودية وحتسW األداء.

اHـــــــــادة اHـــــــــادة 73 :  : �ــــــــــكـن اHـــــــــوظـف عـالوة عــــــــــلـى الــــــــــراتب
اHـــــنــــــصـــــوص عــــــلـــــيـه في اHـــــادة 70 أعالهr االســــــتـــــفـــــادة من
تـــعـــويـــضـــات عن مـــصـــاريف أنـــفـــقـــهـــا �ـــنـــاســـبـــة �ـــارســة

وظائفه.
كــــمــــا يـــــســــتــــفـــــيــــد اHــــوظـف من خــــدمـــــات ذات طــــابع

اجتماعي.

اHــادة اHــادة 74 :  : تـــؤسـس كل عالوة أو تـــعـــويض أو مـــنـــحــة
بتعليمة من مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

الباب الباب  اخلامس اخلامس
 الوضعيات القانونية األساسية الوضعيات القانونية األساسية

اHـادة اHـادة 75 :  : يـوضـع مـوظف اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني
في إحدى الوضعيات اآلتية :

اHــــادة اHــــادة 60 :  : يــــســـتــــفـــيــــد اHــــوظف الـــذي أثــــبتr أثــــنـــاء
القيام بـوظائفه أو �ـناسبـتهاr جـدارة متمـيزة  لفـعاليته
Wأو مردوده أو  جملهوداته اخلاصة التي ساهمت في حتس
األداءr من االمتـياز أو االمـتـيازات واHـكـافآت اHـقرّرة في

اHادة 61 أدناه.

اHادة اHادة 61 :  : تشمل االمتيازات واHكافآت ما يأتي :
rالتخفيض في األقدمية -

rمنح جوائز -
- إسداء أوسمة شرفية.

62 :  : يــــســـتـــفـــيـــد اHـــوظف مـن الـــتـــخـــفـــيض في اHــادة اHــادة 
األقدمية إما للترفيع في الدرجات في نفس الرتبة وإما
إلجـراء  االمـتحـانـات واالخـتبـارات واHـسـابـقات اHـفـتـوحة

للمعنيW بناء على اقتراح اHسؤول السلمي.

اHـادة اHـادة 63 :  : تـمنح اجلـائـزة اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHادة
61 أعاله ألحـــسن اHــوظـــفـــW في مــجـــمـــوعــة مـــعــيـــنـــةr عــلى

أســــاس جـــدول اســــتــــحــــقـــاق تــــعــــده اإلدارة. و�ـــكـن إرفـــاق
اجلائزة  �كافأة مالية.

اHــــادة اHــــادة 64 :  : تـــــســــدى األوســـــمـــــة الــــشـــــرفــــيـــــة مــــكـــــافــــأة
للموظف على  تفانيه و إخالصه في العمل.

اHــادة اHــادة 65 :  : �ـــنـح رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوطـــني
اجلوائز واألوسمة الـشرفية اHنصوص عليها في اHادة 61
أعاله على أساس تقـرير معلّل من اHسـؤول السلمي وبعد

استشارة اللجنة اHتساوية األعضاء اخملتصة.

تـكون االمـتيـازات واHكـافـآت اHمـنوحـة محل إشـهار
داخل اجمللس الشعبي الوطني.

اHــادة اHــادة 66 :  : حتـــــدد كـــــيـــفــيـــات تـــــطـــبــيـق اHــواد من62
إلى 65 أعاله بــــتـــــعــــلــــيــــمــــة مـن مــــكــــتب اجملــــلـس الــــشــــعــــبي

الوطني.
الباب  الرابعالباب  الرابع

التصنيف التصنيف والراتبوالراتب

اHـادة اHـادة 67 :  : تـنـقــسم اجملـمـوعــات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHــادة  7من هـــذا الـــقـــانــون األســـاسي إلـى أصـــنــاف تـــوافق

.WوظفHمختلف مستويات تأهيل ا
يــضم كل صــنف درجـات تــوافق تــرفـيـع اHـوظف في

رتبته.
يـــــقـــــابل كـل درجــــة رقـم اســـــتـــــداللي يـــــوافـق اخلـــــبــــرة

اHهنية اHكتسبة.
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80 :  : �ــــــكـن انــــــتــــــداب اHــــــوظف بــــــطــــــلـب مــــــنه اHـــــادة اHـــــادة 
لتمكينه من �ارسة :

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

- وظــائف تـأطــيـر لـدى اHــؤسـســات والـهـيــئـات الـتي
rتمتلك فيها الدولة الرأسمال كله أو جزءا منه

- مهمة بصـدد التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات
دولية.

اHــــادة اHــــادة 81 :  : مــــاعـــــدا حــــاالت االنـــــتـــــداب الــــقـــــانــــونـــــيــــة
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانـون  األسـاسيr ال �ـكن أن
يفـوق الـعدد اإلجـمـالي لـلمـوظـفـW اHمـكن انـتـدابهم نـسـبة

5 % عن كل رتبة.

ال �ـكن وضع مــوظف اجملــلس الــشـعــبي الــوطـني في
حالة االنتداب إال إذا كان في وضعية نشاط  وتتوفر فيه
خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـاجملـلس الـشـعـبي

الوطني.

اHـادة اHـادة 82  :  : تتم  اإلحـالـة عـلى االنـتـداب بـقرار إداري
تــتــخـذه الــســلـطــة اHــؤهــلـة Hــدة ســتـة (6) أشــهـر عــلى األقل

وخمس (5) سنوات على األكثر.
غير أن فترة االنـتداب بالنسبة للحاالت اHنصوص
علـيها في اHادة  79 أعالهr تـعادل الفـترة اHهـنية أو الـعهدة

أو التكوين أو الدراسات اHعنية باالنتداب.

اHـادة اHـادة 83 :  : يـخــضع اHـوظف الــذي يـكــون في وضــعـيـة
االنتداب للقواعد التي حتكم اHنصب الذي انتدب إليه.

يـــــقـــــيّم اHـــــوظـف اHـــــنــــتـــــدب ويـــــتـــــقـــــاضـى راتـــــبه من
اHـؤســســة أو اإلدارة الــعــمــومــيـة أو الــهــيــئــة الــتي انــتـدب

إليها.
rــكـنـه من أجل مــزاولـة تــكــوين أو دراسـات� rإال أنه

أن يتقاضى راتبه من اجمللس الشعبي الوطني.

حتـدد كيفيات تـطبيق أحكـام هذه اHادة بتـعليمة من
مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

اHـادة اHـادة 84 :  : يــعــاد إدمـاج اHــوظف عــنــد انـقــضــاء فــتـرة
االنــتــدابr في رتــبــته األصــلــيــة بــقــوة الــقــانـون حــتى وإن

كان زائدا على العدد.
الفصل الثالثالفصل الثالث

وضعية اإلحالة على االستيداعوضعية اإلحالة على االستيداع

اHادة اHادة 85 :  : تـتمثل اإلحـالة عـلى االستيـداع في إيقاف
مؤقت لعالقة العمل.

rالنشاط -
rاالنتداب -

rاإلحالة على االستيداع -
rخارج اإلطار -

- اخلدمة الوطنية.

الفصل األولالفصل األول
وضعية وضعية النشاطالنشاط

اHـادة اHـادة 76 :  : يــكـون مــوظف اجملــلس الــشــعــبي الــوطـني
في وضـعـيــة نـشـاط عـنــدمـا �ـارس فـعــلـيـا اHـهــام اHـطـابـقـة

Hنصب عمله.

اHـادة اHـادة 77 :  : يـعـتـبـر اHـوظف أيـضـا في وضـعـيـة نـشاط
في احلاالت  اآلتية :

rعطلة سنوية -
rعطلة مرضية -

rعطلة بسبب حادث عمل -
rعطلة األمومة -

rغياب خاص مرخص به -
rتكوين لفائدة اجمللس الشعبي الوطني -

- اســـتـــدعـــاء Hــــتـــابـــعــــة فـــتـــرة حتـــســــW اHـــســـتـــوى أو
rالصيانة في إطار االحتياط

- استدعاء في إطار االحتياط.

الفصل الثانيالفصل الثاني
وضعية وضعية االنتداباالنتداب

اHـادة اHـادة 78 :  : االنـتــداب هــو حـالــة اHــوظف الــذي يـوضع
خـارج سـلـكـه األصـلي ويـسـتــمـر في االسـتــفـادة من حـقـوقه

في األقدمية والترفيع والتقاعد في سلكه.
االنتداب قابل لإللغاء.

اHادة اHادة 79 :  : يستفـيد اHوظف من فترة االنتداب بقوة
القانون قصد �ارسة ما يأتي :
rمهمة عضو في احلكومة -

- عــهـدة انــتــخـابــيــة دائـمــة لــدى مـؤســســة وطـنــيـة أو
rجماعة إقليمية

- وظــــيــــفــــة عــــلـــيــــا فـي الـــدولــــة أو مــــنــــصب عــــال في
rمؤسسة أو إدارة عمومية

rؤسسات والهيئات الدوليةHتمثيل الدولة لدى ا -
- مــزاولــة تـــكــوين أو دراســـات بــتــعــيـــW من اجملــلس

الشعبي الوطني.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
وضعية وضعية خارج اإلطارخارج اإلطار

اHادة اHادة 92 :  : يقـصد بـوضعـية خـارج اإلطار احلـالة التي
�ـكن أن يــوضع فـيـهــا اHـوظف بـطـلـب مـنهr بـعـد اســتـنـفـاد
حـقـوقه في االنـتـداب في مـنـصب ال يـحـكـمه هـذا الـقـانـون

األساسي وفقا ألحكام اHادة 80 أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 93 :  : ال �ـــــكن أن يـــــوضـع في وضـــــعـــــيـــــة خــــارج
اإلطار إال اHوظفـون اHنتمون إلى اجملـموعة "أ" اHنصوص

عليها في اHادة 7 من هذا القانون األساسي.
ال �ـكن أن تـتعـدى وضـعـيـة خـارج اإلطـار مـدة خمس

(5) سنوات. 
ال يــسـتــفـيـد اHــوظف الـذي يــكـون في وضـعــيـة خـارج
اإلطـــار من احلق في الـــتــرفـــيعr وتـــتــولى اHـــؤســســـة الــتي

وضع لديها في تلك الوضعيةr دفع راتبه وتقييمه.

اHـادة اHـادة 94 :  : يـعــاد إدمـاج اHــوظفr عـنــد انـقــضـاء فــتـرة
وضعـيـة خـارج اإلطـارr في رتـبـته األصـلـيـة بـقـوة الـقـانون

حتى وإن كان زائدا على العدد.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

وضعية وضعية اخلدمة الوطنيةاخلدمة الوطنية

اHــادة اHــادة 95 :  : يـــوضع اHـــوظف اHـــســتـــدعى ألداء اخلـــدمــة
الوطنية في وضعية تسمى " اخلدمة الوطنية".

يـــحــتــفظ اHـــوظف في هـــذه الــوضــعـــيــة بــحـــقــوقه في
الترفيع والتقاعد.

وال�ــكن طــلـب االســتــفــادة مـن أي راتبr مع مــراعــاة
األحــكــام الــتــشــريــعـيــة والــتــنــظــيــمــيــة الـتـي حتــكم اخلــدمـة

الوطنية.

اHـادة اHـادة 96 :  : يــعـاد إدمــاج اHــوظف في رتــبـتـه األصـلــيـة
عند انقضاء فترة اخلدمة الوطنية بقوة القانون.

ولـه األولــويــة فـي الــتـــعــيــW فـي اHــنــصـب الــذي كــان
يــــشـــغــــله قــــبل جتــــنـــيــــده إذا كـــان اHــــنــــصب شــــاغـــرا أو في

منصب معادل له.

الباب الباب السادسالسادس
 اHدة القانونية للعمل - الراحة القانونية اHدة القانونية للعمل - الراحة القانونية

الفصل األولالفصل األول
 اHدة القانونية للعمل اHدة القانونية للعمل

اHـادة اHـادة 97 :  : حتــدد اHــدة الـقــانـونــيــة لـلــعـمـل في اجملـلس
الشعبي الوطني طبقا للتشريع اHعمول به.

وتــؤدي هــذه الــوضــعــيــة إلى تــوقــيف راتب اHــوظف
وحـقـوقه فـي األقـدمـيـة و في الـتــرفـيع في الـدرجـات وفي

التقاعد.

اHــادة اHــادة 86 :  : يــحــتــفظ اHـــوظف احملــال عــلى االســتــيــداع
بحـقوقه اHـكتـسبـة في رتـبته األصـليـة عنـد تاريخ إحـالته

على االستيداع.

اHادة اHادة 87 :  : تتم اإلحالة عـلى االستيداع بـقوة القانون
في احلاالت اآلتية :

- حـادث أو إعــاقـة أو مــرض خـطــيـر ألحــد األصـول أو
الزوج أو أحد األبناء اHتكفل بهم.

- تـمـكـW اHـرأة اHــوظـفـة من تـربـيـة طـفل يـقل عـمـره
عن خمس (5) سنوات.

- تـــمــكـــW اHــوظف مـن مــرافـــقــة الـــزوج اHــرغـم عــلى
تغيير اإلقامة لسبب مهني.

اHــــــــادة اHــــــــادة 88 :  : إذا عـــــــW زوج اHـــــــوظـف فـي �ـــــــثـــــــلـــــــيـــــــة
جـزائـريـة في اخلـارج أو مـؤسـسة أو هـيـئـة دولـيـة أو كلف
�ــــهــــمــــة تــــعـــــاونr يــــحــــال اHــــوظـف بــــقــــوة الــــقـــــانــــون عــــلى

االستيداع عندما ال �كنه االستفادة من االنتداب.

تـسـاوي مــدة اإلحـالـة عـلـى االسـتـيـداعr بــغض الـنـظـر
عن أحكام اHادة 90 أدناهr مدة مهمة زوج اHوظف.

اHادة اHادة 89 :  : �كن أن يسـتفيد اHوظف من اإلحالة على
(2) Wاالستـيداع ألغراض شـخصيـة بطلب مـنه بعد سـنتـ
من اخلـــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة وبـــعـــد مــوافـــقـــة الــســـلـــطــة اHـــؤهـــلــة

واستشارة اللجنة اHتساوية األعضاء اخملتصة.

90 :  : تـتم اHـوافقـة عـلى اإلحـالة عـلى االسـتـيداع اHادة اHادة 
في احلــاالت اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 87 أعاله لــفــتــرة
أدنـاهـا سـتـة (6) أشــهــر قـابـلـة لــلـتـجـديــدr في حـدود خـمس

(5)  سنوات خالل اHسار اHهني للموظف.

rــــــوافــــقــــة عــــــلى اإلحــــالــــة عـــــلى االســــتــــيــــداعHتــــتـــم ا
ألغــراض شــخــصــيـة لــفــتــرة أدنــاهــا ســتـة (6) أشــهــر قــابــلـة
لـلــتـجــديـدr في حــدود سـنــتـW (2) خالل كل اHـســار اHــهـني

للموظف.

91 :  : �ـنـع اHــوظف احملــال عـلـى االســتـيــداع من اHـادة اHـادة 
�ارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

يعـاد إدمـاج اHوظـف عنـد انـقضـاء فـترة اإلحـالـة على
االسـتـيـداعr في رتــبـته األصـلـيـة بــقـوة الـقـانـون حـتى وإن

كان زائدا على العدد.
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rاجلـدد Wحتــسب فــتـرة الــعـطــلــة بـالــنــسـبــة لـلــمــوظـفــ
بحصة نسبية توافق مدة العمل اHنجز.

اHادة اHادة 106 : : حتسب الـعطـلة الـسنـوية اHـدفوعـة األجر
بـيومW (2) ونـصف يـوم عن كل شهـر عمل دون أن تـفوق

الفترة اإلجمالية ثالثW (30) يوما عن كل سنة عمل.

107 :  : تـــعــــادل كل فـــتــــرة عـــمل تــــســـاوي أربـــعـــة اHــادة اHــادة 
وعـشرين (24) يوم عـمل أو أربـعة (4) أسابـيع عمل شـهرا
واحـدا من العمل عندمـا يتعلق األمـر بتحديد مـدة العطلة

السنوية اHدفوعة األجر.
كــمــا تـعــادل كل فــتــرة تـفــوق خــمـســة عــشـر (15) يـوم

عمل شهرا واحدا من العمل بالنسبة للموظفW اجلدد.

اHادة اHادة 108 :  : �كن أن يطـلب من كل موظف في عـطلة
اســـتـــئـــنـــاف عــمـــلـه من أجل ضـــرورة قـــصـــوى تــقـــتـــضـــيـــهــا

اخلدمة.

اHـادة اHـادة 109 : : ال يـجـوز إنـهـاء عالقـة الـعـمل أو تـعـلـيـقـهـا
خالل فترة العطلة السنوية.

اHــادة اHــادة 110 :  : تــعـــلق الــعــطــلــة الــســنــويــة إثــر مــرض أو
حادث مبررين قانونا.

ويسـتفيـد اHوظف في هـذه احلالة من عـطلة مـرضية
ومن احلقوق اHـرتبطـة بهـا اHنصـوص علـيها في الـتشريع

اجلاري به العمل.

111 :  : ال �ـــــــكـنr في أي حــــــــال من األحـــــــوال أن اHــــــادة اHــــــادة 
تخول العطلـة اHرضية مهما كانت مدتها r احلق في عطلة

سنوية تفوق شهرا واحدا في السنة.

rـرضـيةH112 :  : �ـكن اإلدارة  بـالنـسـبة لـلـعطل ا اHادة اHادة 
إجراء مراقبة طبية  إذا ما اعتبرت  ذلك  ضروريا.

اHــادة اHــادة 113 :  : تـــعـــتــبـــر فـــتـــرات عـــمل لـــتـــحـــديـــد فـــتــرة
العطلة السنوية :

rفترة العمل الفعلي -
rفترة العطلة السنوية -

rرخص بها من قبل اإلدارةHفترات الغيابات ا -
rفترات الراحة القانونية -

rرض أو حادث العملHفترات عطلة األمومة أو ا -
- فـتــرة اإلبــقــاء في اخلــدمــة الــوطــنـيــة أو الــتــجــنــيـد

ثانية.

اHـادة اHـادة 114 :  : ال �ـكنr بـأي حـال من األحـوال r تـعويض
العطلة بأجرة.

اHــادة اHــادة 98 :  : �ــكـن تــخــفــيض اHـــدة الــقــانــونــيـــة لــلــعــمل
بـالـنسـبة لـلـموظف الـذي �ـارس نشـاطا مـتـعبـا جدا و/أو

خطيرا.
حتدد كيفيات تـطبيق هذه اHادة بتـعليمة من مكتب

اجمللس الشعبي الوطني.
اHــــــادة اHــــــادة 99 :  : �ـــــــكن أن يـــــــطـــــــلـب من مـــــــوظـف اجملـــــــلس
الــشــعــبي الــوطـــنـي تـــأديــة عــمــله من الــســاعـة الــتــاســعـــة
( 21.00) ليال والـساعة اخلامسة (5.00 ) صبـاحا لضرورات

اخلدمة.
اHادة اHادة 100 :  : �ـكن أن يـطلب من اHـوظف أداء سـاعات
إضــافــيــة مـع مــراعــاة ســاعــات الـعــمـل الــيــومــيــة الــقــصـوى

اHنصوص عليها في التشريع الساري اHفعول.
يـجب أن يسـتـجيب الـلجـوء إلى الـساعـات اإلضافـية
لـــضــرورة مـــلـــحــة تـــقـــتـــضــيـــهـــا اخلــدمـــة ويـــكــتـــسي طـــابـــعــا

استثنائيا.
ال �ـكـن في هــذه احلــالـةr أن يــتــعــدى حــجم الــســاعـات

اإلضافية 20% من اHدة القانونية للعمل.

Wادة 101 :  : حتدد السلطـة التي لها صالحـية التعيHادة اHا
شــروط الـعــمل الــلـيــلي وكــيـفــيــات الـلــجـوء إلـى الـســاعـات

اإلضافية وكذا احلقوق اHتعلقة بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الراحة القانونيةالراحة القانونية

اHــادة اHــادة H :  : 102ــوظف اجملــلـس الــشــعــبـي الــوطــني احلق
في يـــوم راحـــة أســبـــوعيr وأيـــام الـــعــطـل اHــدفـــوعـــة األجــر

طبقا للتشريع الساري اHفعول.
اHــادة اHــادة 103 :  : لــلـــمــوظف الـــذي يــعــمـل خالل يــوم راحــة

قانونيةr احلق في راحة تعويضية من نفس اHدة.

الباب الباب السابع السابع 
العطل العطل - الغيابات- الغيابات

الفصل األولالفصل األول
العطلالعطل

اHـادة اHـادة H :  : 104ــوظف اجملـلـس الـشــعــبي الـوطــني  احلق
في عطلة سنوية مدفوعة األجر.

تـــمــنـح الـــعــطـل الـــســنـــويـــة خـــارج الـــدوراتr مـــا عــدا
احلاالت االستثنائية.

105 :  : تـمنح الـعـطلـة الـسنـويـة على أسـاس مدة اHادة اHادة 
الــعـــمل اHــنــجـــز خالل الــفــتــرة اHـــرجــعــيــة الــتـي تــمــتــد من
الـفــاحت يـولــيـو من الـســنـة الــسـابـقــة لـلـعــطـلــة إلى غـايـة 30

يونيو من سنة العطلة.
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rوظفHزواج ا -
rازدياد مولود للموظف -

rوظفHختان طفل ا -
rزواج أحد فروعه -

r وفاة الزوج -
- وفــــــــــاة أحـــــــــد الــــــــــفــــــــــروع أو األصــــــــــول أو األقـــــــــارب

اHباشرين له أو لزوجه .

اHـادة اHـادة 122 :  : تـــســتـفـيـد اHــــرأة اHـــوظــفـة أثـنـاء فـتـرة
مـا قـبل الـوالدة ومـا بـعـد الـوالدة من عـطـلـة األمـومـة طـبـقـا

للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 123 :  : تـسـتفـيـد األم اHـرضعـة خالل سـنـة واحدة
ابـتـداء من تـاريخ انـتـهـاء عـطـلة األمـومـةr مـن غيـاب مـدته
ســـاعـــتـــان (2) فـي الـــيـــوم مـــدفـــوعـــتــــا األجـــر خالل األشـــهـــر
الـــســـتـــة (6) األولـى وســـاعـــة واحـــدة مـــدفـــوعـــة األجـــر خالل

األشهر الستة (6) اHوالية.

�ـــكن تــوزيـع هــذه الـــغـــيـــابــات خالل الـــيـــوم بـــحــسب
رغبة اHوظفة.

اHــادة اHــادة 124 :  : �ـــكـن أن يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظف من رخص
غياب استثنـائية وغير مدفـوعة األجر ألسباب الضرورة
القـصوى واHـبررة  على أال تـتعـدى مدتهـا عشرة (10) أيام

في السنة الواحدة.
الباب الثامنالباب الثامن

النظام النظام التأديبيالتأديبي

الفصل الفصل األولاألول
األخطاء األخطاء اHهنية اHهنية 

اHــادة اHــادة 125 :  : يـــعــتـــبــر خـــطـــأ مــهـــنـــيــا كـل تــقـــصـــيــر في
االلـتـزامـات اHـهـنـيـة أو مـسـاس بـاالنـضـبـاط و كل خـطـأ أو
مـــخـــالـــفــــة يـــرتـــكـــبــــهـــمـــا اHــــوظف أثـــنـــاء أداء وظــــيـــفـــته أو
�ـناسبتـهاr يعرضه إلى عـقوبة تأديـبية دون اإلخاللr عند

االقتضاءr باHتابعات اجلزائية.

اHادة اHادة 126 :  : تـصنف  األخطـاء  اHهـنية في أحـكام هذا
القانون األساسي كما يأتي : 

rأخطاء من  الدرجة األولى -
rأخطاء  من الدرجة الثانية -
- أخطاء من الدرجة الثالثة.

اHادة اHادة 127 :  : تـعتـبرr عـلى  وجه اخلصـوصr أخطاء من
الدرجة األولى كل إخالل باالنضباط العام �كن  أن  �س

بالسير احلسن للمصالح.

اHـادة اHـادة 115 : : �ـنـع تـأجــيل الــعـطــلــة الـســنــويـة كــلــهـا أو
جزء منها إلى سنة أخرى.

غــيــر أنه �ـكـن اإلدارة جـدولــة الــعـطــلــة الـســنــويـة أو
تقسـيمهـا أو تأجـيلهـا في حدود أقـصاها سـنتان (2) إذا ما

اقتضت ضرورة اخلدمة ذلك أو سمحت به.
الفصل  الثانيالفصل  الثاني

الغياباتالغيابات
اHادة اHادة 116 :  : ال �ـكن اHوظف r مـهمـا كانت رتـبتهr أن
يـتــقــاضى راتــبــا عن فــتــرة لم يــعـمـل فـيــهــا مــاعــدا احلـاالت

اHنصوص عليها صراحة في هذا القانون األساسي.
يــــتـــرتب عـــلـى كل غـــيـــاب غـــيـــر مــــبـــرر اقـــتـــطـــاع من
الــراتـبr بـحــسـب مــدة الــغـيــابr دون اإلخـالل بــاإلجـراءات

التأديبية اHنصوص عليها في هذا القانون األساسي.

اHــادة اHــادة 117 :  : �ـــكـن اHـــوظف أن يـــســـتـــفـــيـــد من رخص
تـغــيب مـبـررة مــسـبـقــا r دون فـقــدان الـراتبr في احلـاالت

اآلتية :
- مـزاولة دراسـات ذات صـلة بـنـشاطـاته اHـهنـية في
حـــــدود مــــدة زمـــــنــــيـــــة ال تـــــتــــجـــــاوز أربع (4) ســــاعـــــات في
األسبوع تتناسب مع حتميات النشاط وخصوصياتهr أو
لـلـمـشاركـة في االمـتـحـانـات أو اHـسـابـقـات لـفـتـرة تـساوي

rالفترة التي تستغرقها
 rالقيام �همة التدريس كنشاط ثانوي -

- حــــــضــــــور دورات اجملــــــالـس حــــــيـث �ــــــارس عــــــهــــــدة
rعمومية انتخابية ما لم يكن في وضعية انتداب

- اHــشـــاركــة في تـــظــاهـــرات وطــنـــيــة أو دولـــيــة ذات
طابع علمي أو ثقافي أو رياضي.

اHــادة اHــادة 118 :  : �ـــكن اHـــوظف أن يـــســـتـــفـــيـــد أيـــضـــا من
تــراخـيص بـالــغـيـابr دون فـقــدان الـراتبr لـلــمـشـاركـة في
مـــؤتــــمــــرات ومــــلـــتــــقــــيـــات وطــــنــــيــــة أو دولـــيــــة ذات صــــلـــة

بنشاطاته اHهنية.

اHادة اHادة 119 :  : يحق للـموظفr مرة واحدة خالل مساره
اHهـنيr االسـتـفـادة من عـطلـة خـاصـة مـدفوعـة األجـر مـدتـها
ثالثون (30)  يومـا متـتابـعة ألداء مـناسك احلج في الـبقاع

اHقدسة.

اHادة اHادة 120 :  : �كن تمديـد فترة الغيـابات اHرخص بها
اHنصـوص عليـها في اHواد 117 و 118 و119 أعالهr لـتشمل

اHدة اإلضافية اHستغرقة لاللتحاق بالعمل.

اHـادة اHـادة 121 :  : لـلـمـوظف احلـق في غـيـاب خـاص مـدفـوع
األجــر Hــدة  ثالثـة (3) أيــام عـمل كــامـلــة �ـنــاسـبــة األحـداث

العائلية اآلتية :
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السـلـطـة التي لـهـا صالحـيـة التـعـيـW إجراء الـعـزل بـسبب
إهــــمـــــال  اHــــنــــصبr بــــعــــد اإلعـــــذارr وفق كــــيــــفــــيــــات حتــــدد

بتعليمة من مكتب اجمللس الشعبي الوطني .

اHادة اHادة 132 :  : ال �ـكن  اHوظف الـذي كـان محل  عـقـوبة
الــــتـــــســــريـح  أو الــــعـــــزل أن يــــوظـف من جـــــديــــد في  إدارة

اجمللس الشعبي الوطني.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

اإلجراءات اإلجراءات التأديبيةالتأديبية

133 :  : تـــــوقـــــيع الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــتــــأديـــــبـــــيـــــة من اHــــادة اHــــادة 
اختصاص السلـطة التي لها صالحيـة التعيrW مع مراعاة
أحــكــام اHـادة 138 أدنــاهr و بــعـد أخــذ رأي الــلـجــنــة اإلداريـة

اHتساوية األعضاء اجملتمعة في مجلس تأديبي.

اHــادة اHــادة 134 : : يـــتـــوقف حتـــديـــد الـــعــقـــوبـــة الـــتـــأديـــبـــيــة
اHـطـبـقة عـلى اHـوظف عـلى مدى جـسـامـة اخلطـأ والـظروف
الـــتي ارتـــكـب فـــيـــهـــا ومـــدى مـــســـؤولـــيــــة اHـــوظف اHـــعـــني
وتأثير اخلطأ في سير اHصلحة أو الضرر الذي حلق بها.

اHــادة اHــادة 135 : : تــصـــنف الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــةr حــسب
جسامة األخطاء اHرتكبةr إلى ثالث (3)  درجات : 

الدرجة األولى :الدرجة األولى :
rاإلنذار الشفهي -
rاإلنذار الكتابي -

- التوبيخ.
الدرجة الثانية :الدرجة الثانية :

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

- الشطب من جدول الترفيع.
الدرجة الدرجة الثالثة :الثالثة :

rالتوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام -
rWالتنزيل من درجة إلى درجت -

rالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
rالتسريح مع إشعار مسبق و تعويض -

- التسريح دون إشعار مسبق و دون تعويض.

اHــــادة اHــــادة 136 :  : تـــتــــخــــذ الــــســـلــــطــــة الــــتي لــــهــــا صالحــــيـــة
الـتـعـيW الـعـقـوبـات من الدرجـة األولىr بـقـرار مـعلل دون

استشارة اللجنة اإلدارية اHتساوية األعضاء مسبقا.

اHــــادة اHــــادة 137 :  : تـــتــــخــــذ الــــســـلــــطــــة الــــتي لــــهــــا صالحــــيـــة
الـتعـيW الـعـقوبـات من الـدرجة الـثانـيـة بقـرار مـعلل بـعد

أن يقدم اHعني توضيحاته الكتابية.

اHــادة اHــادة 128 :  : تــعــتــبـــرr عــلى  وجه  اخلـــصــوصr أخــطــاء
من الـــدرجـــة الـــثـــانــــيـــة األعـــمـــال  الـــتي يــــقـــوم من خاللـــهـــا

اHوظف �ا يأتي :
- اHساسr سهـوا أو إهماالr بأمن اHـستخدمW و/أو

rأمالك اجمللس الشعبي الوطني
- اإلخالل بالواجبات القانونية  األساسية غير تلك

اHنصوص عليها في اHادة 129 أدناه.

اHادة اHادة 129 :  : تـعتـبرr عـلى وجه اخلصـوصr أخطاء  من
الـدرجـة الـثـالـثــة األعـمـال  الـتي يـقـوم من خاللـهـا اHـوظف

�ا يأتي :
rحتويل  غير قانوني للوثائق اإلدارية -

- إخــفـــاء اHــعــلـــومــات ذات الــطـــابع اHــهــنـي الــتي من
rواجبه  تقد�ها خالل تأدية مهامه

- رفض  تــنـفــيــذ تـعــلــيـمــات الــســلـطــة الــسـلــمــيـة في
rدون مبرر مقبول rرتبطة بوظيفتهHهام اHإطار تأدية ا

rهنيةHإفشاء أو محاولة إفشاء األسرار ا -
- اســتـــعــمــال جتـــهــيـــزات أو أمالك اجملـــلس الــشـــعــبي
الــــوطـــــني ألغــــراض شـــــخـــــصــــيـــــة أو ألغــــراض خـــــارجــــة عن

rصلحةHا
rمن أيــة طـبـيــعـة كـانت rاالسـتــفـادة من امـتــيـازات -
يقدمها له شخص  طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة

rفي  إطار �ارسة وظيفته
- ارتــكــاب أعــمــال عــنف عــلى أي  شــخص فـي مــكـان

rالعمل
- الــــتـــــســــبـب عـــــمــــدا فـي أضــــرار مـــــاديــــة جـــــســــيـــــمــــة
بــتــجــهـيــزات وأمالك اجملــلس الــشــعـبـي الـوطــني الــتي من

rشأنها اإلخالل  بالسير احلسن للمصلحة
- إتالف وثــــائق إداريـــة قـــصـــد اإلســــاءة إلى الـــســـيـــر

rاحلسن  للمصلحة
- تــــزويـــر الــــشـــهــــادات أو اHـــؤهـالت أو  كل  وثــــيـــقـــة

rسمحت له بالتوظيف  أو الترقية
- اجلمع  بW الـوظيـفة الـتي يشـغلـها و نـشاط مربح
آخـــرr غــيــر تـــلك اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادة 29 من هــذا

القانون  األساسي.  

130 :  : تؤدي حـاالت األخطـاء اHـهنـيـة اHنـصوص اHادة اHادة 
عـــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHـــــواد من 126 إلى 129 من هـــــذا الـــــقـــــانـــــون
األســاسي إلى تـــطــبــيق إحــدى الــعــقـــوبــات الــتــأديــبــيــة من
نــفس الــدرجــةr كــمــا هـو مــنــصــوص عــلــيــهـا  فـي اHـادة 135

أدناه.
131 : : إذا تــغــيــب  اHـوظـف مــدة خــمــســة عــشـر اHـادة اHـادة 
(15) يوما مـتتـاليـة على األقلr دون مبـرر مقـبولr  تـتخذ
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اHـادة اHـادة 151 :  : يـعـاد إدمـاج اHـوظـفـW اHـتـربـصـW الـذين
¨ تــعـيــيــنــهم قــبل أول يــنـايــر ســنـة 2008 بــعــد تــرســيـمــهم
وإعـــادة تـــصـــنـــيـــفـــهم في األسالك اجلـــديـــدة وفـق الـــشــروط
اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في اHـــادة 150 أعـالهr طـــبــــقـــا ألحــــكـــام

قانونهم األساسي السابق.  

كــمـا يــرسم اHـوظــــفـون اHــتــربــصـون بــقـوة الــقـانـون
وبـــغـــض الـــنـــظــر عـن اإلجــــراءات اHـــعـــــمـــول بــهـــاr ويـــعــاد
تصنـيفهــم بـصفة استـثنــائيـةr في سلكـهم األصليr بحكم
أقـدمـيـتـهم باHـــدة اHـتـوسـطـة كمـا هـو مـنـصـوص علـيه في

التنظيم اHعمول به عند أول يناير سنة 2008.

اHــادة اHــادة 152 :  : يــدمج اHــوظـــفــون اHــتــربــصــون الــذين ¨
تــعـــيــيــنــهم بــعــد أول يــنــايــر ســنــة 2008 طــبــقــا لإلجــراءات

اHطبقة على أسالكهم اجلديدة .

WوظفHادة 153 :  : ال يترتب عـلى إعادة  تصنـيف اHادة اHا
اHـــشـــار إلـــيــــهم في اHـــادة 152 أعالهr أي أثـــر مـــالي رجـــعي

بالنسبة للفترة ما قبل أول يناير سنة 2009.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر

أحكام نهائية أحكام نهائية 

اHــــادة اHــــادة 154 :  : يـــــتم تـــــطـــــبـــــــيق نـــــــظــــام الـــــتــــصـــــنــــيف
واألجـور اHنـصـوص علـيه في اHواد من 67 إلى 74 من هذا
الـــقــــانـــون األســـاسـي ضـــمن احــــتـــرام احلـــقــــوق اHـــكـــتــــســـبـــة

.Wللموظف

حتــدد كــيــفـيــات تــطــبــيق هــذه اHــادة بــتــعــلــيـمــات من
مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

اHــــادة اHــــادة 155 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
القانون األساسي.

اHــادة اHــادة 156 :  : حتـــدد كـــيــفـــيـــات تــطـــبـــيق هـــذا الــقـــانــون
األســـاسيr عـــنـــد احلــــاجـــةr بـــتـــعـــلــــيـــمـــة من مـــكــــتب اجملـــلس

الشعبي الوطني.

157 :  : يــســري مــفــعــول هــذا الــقـانــون األســاسي اHـادة اHـادة 
ابتداء من أول يناير سنة 2008.

اHـــــادة اHـــــادة 158 :  : تــــــنــــــشـــــر هــــــذه الـالئــــــحـــــة فـي اجلــــــريـــــدة
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األوّل عـام 1431 اHـوافق
2 مارس سنة 2010.

rادة 145 :  : االستقـالة حق معـترف  به لكل  موظفHادة اHا
و تكـون بنـاء على طـلب خطي من اHـوظف الذي يـعبر عن
رغــبـــته الـــصـــريــحـــة في إنـــهـــاء عالقـــته اHـــهــنـــيـــة بـــاجملــلس

الشعبي الوطني.

اHــادة اHــادة 146 : : ال يــكــون لالســتــقــالـــة أثــر مــا لم تــقــبــلــهــا
الـسلـطة التي  لـها صالحـية الـتعـيW الـتي يجب أن تـتخذ
قــــرارهــــا في أجل شــــهــــرين (2) ابــــتــــداء من تــــاريـخ إيـــداع

الطلب.

غـير أنهr وفـيمـا يتـعلق بـالوظـائف العـليا ومـناصب
التأطير العـلياr �كن تمديد مـدة اإلشعار اHسبق وعندما
تـــقــــتـــضـــيـه ضـــرورات اخلــــدمـــة �ـــدة إضــــافـــيــــة ال �ـــكن أن
تتعدى ثالثة (3) أشهرr وتصبح هـذه االستقالة فعلية بعد

انقضاء هذا األجل.

اHـادة اHـادة 147 :  : تـتـكـفل اإلدارةr بـغـرض إحــالـة مـوظـفـيـهـا
على التـقاعدr بـتشكـيل ملف التـقاعد ومـتابعـته إلى غاية

إبالغهم بقرار تصفية معاش تقاعدهم.

اHــــادة اHــــادة 148 :  : يــــتــــرتب عـــــلى أي انــــقــــطــــاع عـن الــــعــــمل
يــخــالف أحــكــام اHــادتـW 144 و145 أعالهr تــســـريح بــســبب
تــرك اHـــنـــصب دون إشــعـــار وال تـــعــويـــضــاتr دون اإلخالل
بـاإلجـراءات التـأديبـيـة اHنـصـوص علـيهـا في هـذا القـانون

األساسي.

الباب العاشرالباب العاشر

أحكام أحكام انتقالية انتقالية 

اHــــــادة اHــــــادة 149 :  : يــــــــدمــج اHـــــــوظـــــــــفــــــــون اHـــــــرســـــــمــــــــون
الـتـابـعـون لـألســالك اHـنـــشـأة طـبــقـا ألحـكـام اHـرسـوم رقم
85 -  59 اHـــــؤرخ في 23 مــــارس ســـــنــــة 1985 واHــــتـــــضــــمن

الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات
واإلدارات الـعـمــومـيـةr  ويــرسـمــون ويـعـاد تــصـنـيــفـهم في
األســالك والــــرتـب اHــــنــــــشـــــأة طــــبــــــقـــــا لــــــهــــذا الـــــقـــــانــــون
األسـاسي بـنفـس الشـروط الـتي حتددهـا الـتعـلـيمـة اHـشار
إلـــــــيـــــــــهــــــا في اHـــــــــادة 3 أعــاله واHــــــــواد من 150 إلى 153

أدناه.

150 :  : يــدمج اHــوظــفــون اHــرســمــون اHــنــتــمــون اHـادة اHـادة 
ألحـد أسالك اHــوظــفـW إلى غــايـة 31 ديــســمــبــر ســنـة 2007
والـذين يـخضـعـون لـشروط تـوظـيف �اثـلـة لتـلك اخلـاصة
rنـبـثقـة عنـهـا تطـبيـقـا لهـذا الـقانـون األساسيHبـاألسالك ا
ويـرسمـون ويعاد تـصنـيفـهم في الدرجـة التي كـانوا فـيها
في سـلـكـهم األصـليr كـمـا يـحـتـفـظون بـاألقـدمـيـة اHـكـتـسـبة

في هذه الدرجة.
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 02 اHــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واHــتــعــلق
بـالـوقـايـة من الـنـزاعــات اجلـمـاعـيـة في الـعـمل وتـسـويـتـهـا

rتممHعدل واHا rو�ارسة حق اإلضراب
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rادة 3 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rبعالقات العمل
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97 - 03 اHـــــــــؤرخ في 2
رمضان عام 1417 اHوافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد

rدة القانونية للعملHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اHؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

   rباجملاهد والشهيد
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 01 - 01 اHـؤرخ في 6 ذي
الـقــعـدة عـام 1421 اHـوافق 31 يـنـايــر سـنـة 2001  واHــتـعـلق

rعدّلHا rانHبعضو البر
- و�ـقـتـضى الـنـظـام الـداخـلي جملـلس األمّـةr ال سـيـما

rادة 91 منهHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
rـتــضمن الـقانـون األساسـي العـام للـوظيـفـة العـمومـيةHوا

rادة 2 منهHال سيما ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHـوافق 25 فبـراير سـنة 2008  واHـتضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 59 اHــؤرخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
- وبــاقـــتــراح من مـــكــتب مـــجــلس األمـــة وبــنـــاء عــلى
تـــقـــريـــر جلــــنـــة الـــشـــؤون الــــقـــانـــونـــيــــة واإلداريـــة وحـــقـــوق

rاإلنسان
- وبــعـد مـصـادقـة مـجـلس األمـة فـي اجلـلـسـة الـعـلـنـيـة
الـعـامـة اHـنـعـقـدة يـوم 25 ربـيع األوّل عام 1431 اHـوافق 11
مـــارس ســـنـــة 2010 عــــلى الالئـــحــــة اHـــتـــضـــمــــنـــة الـــقـــانـــون

rوظفي مجلس األمةH األساسي اخلاص
rتنشر الالئحة اآلتي نصهاrتنشر الالئحة اآلتي نصها

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : تــــتـــــضــــمـن هــــذه الـالئــــحـــــة الــــقـــــانــــون
األساسي اخلاص Hوظفي مجلس األمّة.

يحدد هذا الـقانون األساسي اخلاص ضمانات وحقوق
اHوظفW وواجباتهم  وكذا القواعد اHطبقة عليهم.

مجلــس األممجلــس األمّـةـة
الئالئــــحــــــة مة مــــؤرؤّرخــــة في ة في 25 رب ربــــــيع األويع األوّل عل عــــام ام 1431 اH اHــــوافق وافق 11
مــــــارس سارس ســــــنــــــة ة r2010 تr تــــــتــــــضــــــــمّن الن الــــــقــــــــانانــــــون األسون األســــــاسياسي

اخلاص Hوظفي مجلس األماخلاص Hوظفي مجلس األمّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- بـنـاء عــلى الـدســتـورr ال سـيــمـا اHـواد 23 و51 و115
rمنه

- و�ـقتـضى القـانـون العـضوي رقم 99 - 02  اHؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Wاألمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـالقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

rادتان 101 و102 منهHال سيما ا rاحلكومة

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 74 - 103 اHـؤرخ في أول ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1394 اHـــــوافق 15 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1974

rتممHعدل واHا rتضمن قانون اخلدمة الوطنيةHوا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 111 اHــؤرخ في 17 ذي
احلجة عام 1396 اHوافق  9 ديسـمبر سنة 1976 واHتضمن

rمهام االحتياط وتنظيمه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 78 - 12 اHــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1398 اHـوافق 5 غـشت سـنة 1978 واHـتـضمّن
الــقـانـون األســاسي الـعــام لـلـعــاملr ال سـيــمـا اHـواد من 180

rإلى 186 منه

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 83 - 11 اHــــؤرخ في21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

rتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا
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اHـادة اHـادة 12 :  : يـسـتـفـيـد أصحـاب اHـنـاصب الـعـلـياr عالوة
عــلى الـرواتـب اHـرتــبـطــة بـرتــبـهـمr من زيـادة في الــنـقــطـة
االســتــداللــيـــة وفق كــيـــفــيــات حتــدد  �ـــوجب تــعــلـــيــمــة من

مكتب مجلس األمّة.

اHادة اHادة 13 :  : تنشـأ في إطار تنظـيم إدارة مجلس األمّة
وظائف عليا.

تتمثل الوظـيفة العليا في مجلس األمّة في �ارسة
نشاطات التصميم والدراسة والبحث واالستشارة. 

اHــادة اHــادة 14 :  : يــخــضع الـــتــعــيــW فـي الــوظــائف الـــعــلــيــا
اHـشـار إلـيـها فـي اHادة 13 أعالهr إلى الـسـلـطـة الـتـقـديـريـة

لرئيس مجلس األمّة.

اHـادة اHـادة 15 :  : حتـدد �ـوجب تـعــلـيـمـة من مــكـتب مـجـلس
األمّــة قـائـمــة الـوظـائـف الـعـلــيـا اHـشــار إلـيــهـا في اHـادة 13
أعالهr و كــذا احلـقــوق والـواجــبـات اHــرتـبــطـة بــهـا وشـروط

التعيW وكذا نظام الرواتب اHطبق على أصحابها.

اHـادة اHـادة 16 :  : إن تــعيــW غـيـر اHـوظف في وظـيفـة عـلـيا
ال تـــــخــــوله صـــــفــــة اHــــوظف وال احلق فـي الــــتـــعــــيــــW بــــهـــذه

الصفة.

17 :  :  �ـــكن مــــجـــلس األمّــــة أن يـــوظف بــــصـــفـــة اHــادة اHــادة 
اسـتثـنائـية من أجل �ـارسة نـشاطـات تشـريعـية وإدارية

وتقنية أو متعلقة باخلدمات :

- أعـوانــا مــتـعــاقــدين في وظــائف دائــمـة لــلــضـرورة
اHــــلـــحـــة لــــلـــخـــدمــــة عـــنـــدمــــا يـــتـــعــــذر الـــتـــوظــــيف في هـــذه
الـوظــــائف وفــق الـــشـروط اHــنـــصــوص عـلـيــهـا في اHـادة

r41 أدناه

- أعوانا مؤقتW لتلبية حاجات الشغل الظرفية.
حتـدد كـيــفـيـات تـوظـيـف اHـسـتـخـدمــW اHـشـار إلـيـهم
في الـفـقـرتـW أعالهr ونـظـام رواتبـهـم �ـوجب تـعـليـمـة من

مكتب مجلس األمّة.

اHــــادة اHــــادة 18 :  : �ــــكن مـــــجــــلس األمّــــة الــــلــــجــــوء في إطــــار
تعــاقديr إلى خدمات أشخاص مؤهلW من أجل �ــارسة

مــهام مـعينة في اخلبرة واHساعدة واالستشارة.

اHادة اHادة 19 :  : تنشـأ بقرار من رئيس مجلس األمّة جلان
إداريــة مــتـســاويــة األعـضــاء وفــقــا ألســالك أو مـجــمــوعـات
أسالكr تـــســتـــشـــار في كل اHـــســائـل ذات الــطـــابع الـــفــردي

.WوظفHالتي تهم ا

تـضم هـذه الـلـجـان عـددا مـتـسـاويـا من �ـثـلي اإلدارة
.WنتخبHا WوظفHومن �ثلي ا

2 : : يــعــد مــوظــفــا في مــجــلس األمّــة كل شــخص اHـادة اHـادة 
عــــيّـن ألداء وظــــيــــفــــة دائــــمــــة ورسّـم في رتــــبــــة مـن الــــســــلم

اإلداري.

اHـادة اHـادة 3 :  : حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق أحـكام هـذا الـقـانون
WـــوظــــفـــHاألســــاسي اخلــــاص بـــالــــنـــســــبـــة خملــــتـــلـف أسالك ا

�وجب تعليمة يصدرها مكتب مجلس األمّة.

اHـادة اHـادة 4 :  : ينـتـمي اHوظـفـون إلى أسالك تشـمل رتـبة
واحدة أو عدة رتب.

اHادة اHادة 5 : : تخـتلف الـرتبة عـن الوظيـفةr والـرتبة هي
الـــصــفـــة الـــتي تـــخـــول صـــاحــبـــهـــا احلق فـي شــغـل اHــنـــصب

اHرتبط بها.

اHادة اHادة 6 :  : يكون اHـوظف جتاه إدارة مـجلس األمّة في
وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

اHادة اHادة 7 :  : تصنف األسالك اHـنصوص عليها في اHادة
4 أعالهr حـسب  مــسـتـويــات الـتـأهـــيـل اHـطــلـوبـة في ثالث

(3) مجموعات :
اجملـــــمــــــوعـــــة أ :اجملـــــمــــــوعـــــة أ : تــــــضم األسـالك الـــــتـي يــــــشـــــتــــــرط في
اHــنـــتــمـــW إلــيـــهــا مـــســتـــوى تــأهـــيل  ذو صـــلــة بـــنــشـــاطــات

التصميم والدراسة و البحث و االستشارة.
اجملــــمـــــوعــــة ب :اجملــــمـــــوعــــة ب : تـــــضـم األسالك الـــــتي يـــــشــــتـــــرط في
اHــنـــتــمــW إلـــيــهــا مـــســتــوى الـــتــأهــيل اHـــطــلــوب Hـــمــارســة

نشاطات التحكم.
اجملـــــمـــــوعـــــة ج :اجملـــــمـــــوعـــــة ج : تـــــضم األسـالك الـــــتي يـــــشـــــتـــــرط في
اHــنـــتــمــW إلـــيــهــا مـــســتــوى الـــتــأهــيل اHـــطــلــوب Hـــمــارســة

نشاطات التنفيذ.

اHـادة اHـادة 8 :  : يـجب أن يـؤدي كل تـعـيـW في وظـيـفـة لـدى
إدارة مــــجــــلس األمّــــة إلى شــــغـل مــــنــــصب شــــاغــــر بــــصــــفـــة

قانونية.

اHــادة اHــادة 9 :  : تـــنــشـــأ عــلـى مــســـتــوى إدارة مـــجـــلس األمّــة
rWــــوظــــفــــHــــوافــــقــــة لــــرتب اHبــــاإلضـــــافــــة إلى الــــوظــــائـف ا
مـــنــاصـب عــلـــيـــا لــضـــمـــان الــتـــكـــفل بـــتــأطـــيـــر الــنـــشـــاطــات

التشريعية واإلدارية والتقنية.

اHـادة اHـادة 10 :  : تــنـشــأ اHـنــاصب الــعـلــيـا اHــشــار إلـيــهـا في
اHـادة 9 أعالهr �ـوجب تـعـلــيـمـة صـادرة عن مــكـتب مـجـلس

األمّة.

اHادة اHادة 11 :  : يقـتصر الـتعيـW في اHنـاصب العلـيا على
موظفي مجلس األمّة.

حتـدد شـروط الــتـعـيـW في اHـنــاصب الـعـلـيـا �ـوجب
تعليمة من مكتب مجلس األمّة.
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يــحــمـيـه من الــعـقــوبــات اHــدنــيــة الــتي تــسـلـط عـلــيه مــا لم
ينسب إلى هذا اHوظف خطأ شخصي يعتبر منفصال عن

اHهام اHوكلة له.

اHــادة اHــادة 26 :  : حــريــة الـــرأي مــضــمـــونــة Hــوظـف مــجــلس
األمّة و�ارسها في إطار االلتزام بواجب التحفظ.

اHـادة اHـادة 27 :  : يــشــارك مـوظف مــجــلس األمّــةr بـواســطـة
�ــــثـــلـــيـه اHـــنـــتــــخـــبـــW فـي الـــلـــجــــان اإلداريـــة اHـــتــــســـاويـــة
األعضـاءr فـي دراسة الـقـرارات الـفـرديـة اHـتـعـلـقـة �ـساره

اHهني.

ويــشــارك في تــســيــيـر اخلــدمــات االجــتــمــاعــيـة الــتي
.WنتخبHيستفيد منها عن طريق جلنة تضم �ثليه ا

.WوظفHكما يشارك في جلنة تمثيل ا

الفصل الفصل الثانيالثاني
الواجباتالواجبات

28 :  : موظف مـجـلس األمّة مـسـؤول عن تنـفـيذ  اHادة اHادة 
اHهام اHوكلة إليه مهما كانت رتبته في السلم اإلداري.

وال تـــعــفـــيه مــســـؤولـــيــة مـــرؤوســيهr فـي أي حــال من
األحوالr من اHسؤوليات الواقعة على عاتقه.

اHـادة اHـادة 29 :  : ال �ـكن مــوظف مـجـلس األمّــة �ـارسـة أي
نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته.

اجلـــــمـع بـــــW الــــــوظـــــائـف �ـــــنــــــوعr غـــــيــــــر أنهr �ــــــكن
الـــتـــرخــيص لـه �ــمـــارســة الـــتــكـــوين والــتـــعــلـــيم والـــبــحث

كنشاط ثانوي. 

و�ــــكـــنه أيــضـــا إنــتـــاج أعــمـــال عــلـــمــيـــة أو أدبــيــة أو
فــنـــيــةr وفي هـــذه احلــالــةr ال �ـــكن اHــوظف ذكـــر صــفــته أو
رتـبــته اإلداريــة �ـنــاسـبــة نــشـر هــذه األعـمــال إال �ـوافــقـة

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي

اHادة اHادة 30 :  : يـجب على مـوظف مجـلس األمّـة االمتـناع
عن كل عمل يتنافى مع شرف اHهام اHلقاة على عاتقه.

31 :  : يــجب عــلى مــوظف مــجــلس األمّــة الــتـزام اHـادة اHـادة 
واجب السر اHهني.

و�ــــنع عــــلـــيه الــــكـــشـف أو الـــســـمــــاح بـــاالطـالع  عـــلى
مـحتوى أي وثيـقة أو عمل أو معـلومة يعـرفها أو بحوزته

�ناسبة �ارسة وظائفه ماعدا ضرورات اخلدمة.

ويسهر على سالمة وثائق العمل وأمنها.

اHـادة اHـادة 20 :  : تـنــشـأ لـدى إدارة مـجـلس األمّـة جلـنـة طـعن
يـرأسـهـا رئيـس مجـلس األمّـة أو �ـثلـه للـبت في الـطـعون

اخلاصة بالقرارات التأديبية من الدرجة الثالثة.

اHــــــادة اHــــــادة 21 :  : حتـــــــدد صـالحـــــــيـــــــات الـــــــلـــــــجـــــــان اإلداريـــــــة
اHـتسـاويـة األعـضـاء وجلـنـة الـطـعن وتـشـكـيـلـهـا وتـنـظـيـمـها

وسيرها �وجب تعليمة من مكتب مجلس األمّة.
الباب الثاني الباب الثاني 

الضمانات الضمانات واحلقوق والواجباتواحلقوق والواجبات

الفصل الفصل األولاألول
الضمانات الضمانات واحلقوقواحلقوق

اHادة اHادة 22 :  : يـستفـيد موظـفو مجـلس األمّةr عالوة على
الــضـمـانـات واحلــقـوق اHـنــصـوص عـلــيـهـا في هــذا الـقـانـون
األسـاسيr من الـضـمـانـات واحلقـوق اHـعـتـرف بـهـا Hـوظفي

الدولة.
اHـادة اHـادة 23 :  : يـتــمـتع مــوظف مـجــلس األمّــة بـضــمـانـات

االستقرار و احلماية واألمن في وظيفته.

H :  : 24ـوظفي مـجلس األمّـةr في إطـار التـشريع اHادة اHادة 
والــتـنــظــيم اجلــاري بــهـمــا الــعــمل ومع مــراعـاة أحــكــام هـذا

القانون األساسيr احلق خاصة في :
rراتب بعد أداء اخلدمة -

rاحلماية االجتماعية وأنظمة التقاعد -
rاخلدمات االجتماعية -

rالراحة والعطل القانونية -
rستوىHا Wالتكوين وحتس -

rالترقية -
- بـــــطــــاقــــة مـــــهــــنــــيـــــة حتــــدد خـــــصــــائــــصـــــهــــا وشــــروط

استعمالها بتعليمة من مكتب مجلس األمّة.

25 :  : يـــــحــــمـي مـــــجــــلـس األمّـــــة اHـــــوظف من أي اHــــادة اHــــادة 
تـهــديـد أو إهـانـة أو ضـغط أو شـتم أو قـــذف أو اعـتـداء من
أي نــــــوع كــــــان قــــــد يــــــتــــــعــــــرض لـه أثــــــنــــــاء أداء مــــــهــــــامه أو
�ـــنـــاســبـــتـــهـــاr  وتـــعـــويض الـــضـــرر الـــنـــاجم عن ذلـك عـــنــد

حدوثه.
يحل مـجلس األمّـة في هـذه الظـروف محل الـضحـية
من أجل مـــطــالـــبــة مـــرتــكــبـي الــضـــرر بــتــعـــويض مـــعــنــوي

ومادي.
يــحق أيــضــا جملــلس األمّــةr رفع دعــوى مــبــاشــرة أمـام

اجلهة القضائية اخملتصة ويتأسس كطرف  مدني.
إذا تـــعــرض اHـــوظف Hـــتــابـــعـــة قــضـــائـــيــة مـن الــغـــيــر
بـــســــبب خــــطــــأ في اخلــــدمـــة وجب  عــــلى مــــجــــلس األمّـــة أن
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rمسابقة على أساس اختبار -
rمسابقة على أساس شهادة -

rامتحانات أو اختبارات مهنية -
- عن طــريق االخـتـيــار من بـW اHــسـتـخــدمـW الـذين
WـسـجـلHـطـلـوبة لـهـذا الـغرض واHتـتـوفر فـيـهم األقـدمـية ا
rـشـتـرطHفي قـائـمـة الـتـأهـيل أو الـذين تـابـعـوا الـتـكـوين ا
عـنـد االقـتـضـاءr بـعد أخـذ رأي الـلـجـنـة اإلداريـة اHـتـسـاوية

rاألعضاء اخملتصة
- على أسـاس الشـهادة في احلـاالت اHنـصوص عـليـها

في هذا القانون األساسي.

40 :  : حتـــدد الــــنـــسب اخملـــصـــصــــة خملـــتـــلف طـــرق اHــادة اHــادة 
الــتــوظـيف اHــنــصـوص عــلـيــهــا في اHـادة 39 أعالهr �ـوجب

تعليمة من مكتب مجلس األمّة.

WتـرشـحHـادة 41 : : تتـولى جلـنـة االنتـقـاء اختـيـار اHـادة اHا
لــــلـــمــــســــابـــقــــة عــــلى أســــاس شـــهــــادات أو مــــســـابــــقـــــــات أو

امتحانات واختبارات مهنية.
WـــتـــرشـــحــHتــقـــوم جلـــنـــة االنـــتـــقـــاء بـــإعــداد قـــائـــمـــة ا

اHقبولW حسب االستحقاق.

اHـادة اHـادة 42 :  : حتــدد تــشـكــيــلــة جلـنــة االنــتــقـاء وكــيــفــيـات
تـنظـيم اHـسابـقات واالمـتحـانات اHـهـنيـة اHشـار إليـها في
اHادة 39 أعالهr واإلعالن عن نتـائجـها بـتعـليـمة من مـكتب

مجلس األمّة.
الفصل الثانيالفصل الثاني
 فترة التربص فترة التربص

43 :  : يـعــW بــصـفــة مــتــربص اHـتــرشح اHــقــبـول اHـادة اHـادة 
WـادتHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHالـذي تـتـوفـر فـيه الـشـروط ا

37 و39 أعاله.

اHـادة اHـادة 44 :  : يــخـضـع اHـتــرشح اHــقــبـول لــفــتــرة تـربص
مدتها سنة واحدة .

اHــادة اHــادة 45 :  : بــعــد انـــتــهــاء فــتـــرة الــتــربـص اHــنــصــوص
عليها في اHادة 44 أعالهr يتم :

rتربص في رتبتهHإما ترسيم ا -
- إمــا إخــضــاعه لــفــتـرة تــربص إضــافــيــة مــرة واحـدة

rدةHولنفس ا
- وإما تسريحه دون إشعار مسبق ودون تعويض.

اHــادة اHــادة 46 :  : يـــعـــفى اHــوظـف الــذي ¨ تـــوظـــيــفـه حــسب
الشروط اHنـصوص عليها في الفقرتW 3 و4 من اHادة 39

أعالهr من التربص اHشار إليه في اHادة 44 أعاله.

ال �ــــكن إعــــفـــاء اHــــوظف من الــــســـر اHــــهـــنـي إال بـــعـــد
Wمـوافـقـة صريـحـة من الـسـلطـة الـتي لـهـا صالحـية الـتـعـي
مــا عــدا احلـاالت اHــنــصـوص عــلــيــهـا صــراحــة في الــتــشـريع

والتنظيم اجلاري بهما العمل.
اHادة اHادة 32 :  : يجب على مـوظف مجلس األمّة التصرف
بـــــأدب و احـــــتـــــرام في عـالقـــــاته بـــــأعـــــضـــــاء مــــجـــــلـس األمّــــة

ومسؤوليه السلميW وزمالئه ومرؤوسيه.
33 :  : يـــلــــتـــزم مـــوظـف مـــجـــلس األمّــــة الـــتـــزامـــا اHــادة اHــادة 
صـارما بواجب التـحفظ  واحليـاد السياسي أثـناء �ارسة

وظائفه.
اHـــــادة اHـــــادة 34 :  : يــــــجـب عـــــلـى مـــــوظـف مــــــجـــــلـس األمّـــــة أال
يـــســــتـــعـــمـل ألغـــراض شــــخـــصـــيــــة أو ألغـــراض خــــارجـــة عن
اخلـدمـةr احملالت والـتجـهـيـزات وعمـومـا �تـلـكـات ووسائل

العمل التابعة جمللس األمّة.
اHـادة اHـادة 35 :  : يـجب عـلى اHـوظف الـذي يـسـتـفـيد من أي
بــرنـــامج تــكـــويــني أن يـــتــحـــلى بــاHـــواظــبــة واجلـــديــة خالل

التكوين.
اHــادة اHــادة 36 :  : كل تـــقـــصــيـــر في الـــواجـــبـــات اHــهـــنـــيــة أو
مساس باالنضـباط اHوصوف أو أي خطـأ يرتكبه اHوظف
أثـنــاء �ـارسـة مــهـامه أو �ـنــاسـبـتــهـا يـعـرّضـه إلى عـقـوبـة
تــــأديــــبــــيــــة دون اإلخاللr عــــنــــد االقــــتــــضــــاءr بــــاHــــتــــابــــعـــات

اجلزائية.

الباب الثالثالباب الثالث
تنظيم تنظيم اHسار اHهني وسيرهاHسار اHهني وسيره

الفصل الفصل األولاألول
التوظيفالتوظيف

37 :  : ال يــــجـــوز تــــوظـــيف أي شــــخص في إدارة اHــادة اHــادة 
مجلس األمّة ما لم تتوفر فيه الشروط اآلتية :

rأن يكون جزائري اجلنسية -
rدنيةHأن يكون متمتعا بحقوقه ا -

rأال يكون محكوما عليه بعقوبات مخلة بالشرف -
rتسوية وضعيته إزاء اخلدمة الوطنية -

- أن تــتــوفـــر فــيه شــروط الــسن والـــقــدرة الــبــدنــيــة
والـذهـنـيـة وكـذا اHـؤهـالت اHـطـلـوبـة لاللـتـحـاق بـالـوظـيـفـة

rراد شغلهاHا
حتــدد الـسن الــدنــيـا لاللــتـحــاق بـوظــيــفـة في مــجـلس

األمّة بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
38 :  : �ــــــنـع أي تــــــوظــــــيف ال يــــــؤدي إلـى شــــــغل اHـــــادة اHـــــادة 

منصب شاغر بصفة قانونية.
39 :  : يـتـم الـتــوظــيف حــسب إحــدى الــكــيــفــيـات اHـادة اHـادة 

اآلتية :
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rمدى احترام االلتزامات العامة -
rسندة إليهHهام اHالكفاءة في تأدية ا -

rردوديةHالفعالية وا -
- اHؤهالت لشغل منصب عال أو وظيفة عليا.

اHـادة اHـادة 57 :  : حتـدد إدارة مـجلس األمّـة طـريـقة الـتـقـدير
ومــعـــايـــيـــر الـــتـــقـــيـــيم بـــالـــتـــنـــســيـق مع الـــلـــجـــنـــة اإلداريــة

اHتساوية األعضاء.
يـــتم ســـنـــويـــا إعـــداد بـــطـــاقـــة الـــتـــقــيـــيـم ذات الـــصـــلــة

�خططات الترقية والترفيع.

اHـادة اHـادة 58 :  : سـلـطـة التـقـديـر والـتـقـيـيم مـن اخـتـصاص
السلطة السلمية اخملتصة.

يــتم الــتــقـــيــيم دوريــا وتــتــرتب عــلــيه عالمــة مــرفــقــة
�الحظة عامة.

تـــبـــلغ نـــقـــطـــة الــــتـــقـــيـــيم إلى اHــــوظف اHـــعـــني الـــذي
بــإمــكــانه االحــتــجــاج بــشــأنــهــاr وإخــطــار الــلــجــنــة اإلداريــة
اHــــتـــســــاويــــة األعـــضــــاء اخملـــتــــصـــة الــــتي �ــــكـــنــــهـــا اقــــتـــراح

مراجعتها.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
آثار التقييمآثار التقييم

59 :  : يــهــدف تـــقــيــيم اHــوظف إلـى تــمــكــيــنه من اHـادة اHـادة 
مــعــرفــة قــدراته وحتــسـW مــســتــــواه وتــمــكــW اإلدارة من

انتقاء اHوظفrW ال سيما الذين :
rيستحقون الترفيع أو الترقية -

rيستفيدون من امتيازات أو مكافآت خاصة -
- يــتم قــبــولــهم  فـي مــســابــقــات أو يــســتــفــيــدون من

rدورة تكوينية لالرتقاء إلى سلك أعلى
Wــعـارف أو حتــسـHيــســتـفــيــدون من دورة جتـديــد ا -

rستوىHا
- ينتقلون إلى منصب آخر من نفس اHستوى.

اHــــادة اHــــادة 60 :  : يــــســـتــــفـــيــــد اHــــوظف الـــذي أثــــبتr أثــــنـــاء
القيام بـوظائفه أو �ـناسبـتهاr جـدارة متمـيزة  لفـعاليته
Wأو مردوده أو  جملهوداته اخلاصة التي ساهمت في حتس
األداءr من االمتـياز أو االمـتـيازات واHـكـافآت اHـقررة في

اHادة 61 أدناه.

اHادة اHادة 61 :  : تشمل االمتيازات واHكافآت ما يأتي :
rالتخفيض في األقدمية -

rمنح جوائز -
- إسداء أوسمة شرفية.

اHـادة اHـادة 47 :  :  يــخـضـع اHـتــربص لــلــواجــبـات اHــفــروضـة
عـلـى اHـوظــفــW ويـســتـفــيــد من نــفس احلـقــوقr مع مــراعـاة

أحكام هذا القانون األساسي.

اHادة اHادة 48 :  : ال �كن وضع اHـتربص في حالـة االنتداب
أو االستيداع.

اHــــادة اHــــادة 49 :  : ال �ــــكن انــــتـــخــــاب اHـــتــــربص عــــضـــوا في
الـــلـــجـــان اإلداريـــة اHـــتــســـاويـــة األعـــضـــاء وجلـــنـــة اخلـــدمــات
االجتـماعـيـةr غيـر أنه �كـنه اHشـاركـة في انتـخاب �ـثلي

السلك الذي  قد يرسّم فيه.

اHادة اHادة 50 :  : ترفع اHـسائل اHـتعـلقـة بوضـعية اHـتربص
أمــام الــلــجــنــة اإلداريــة اHــتــســاويــة األعــضــاء اخملــتــصــة في

السلك الذي قد ينتمي إليه اHتربص.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الترسيمالترسيم

51 :  :  يــتــوقف الــتــرســيم اHــنـصــوص عــلــيه في اHـادة اHـادة 
اHـادة 45 أعالهr عـلى الــتـسـجــيل في قـائــمـة الـتــأهـيل الـتي
تـضــبـطــهـا الـلــجـنــة اإلداريـة اHــتـســاويـة األعــضـاء اخملــتـصـة

بناء على تقرير من اHسؤول السلمي.

اHادة اHادة 52 :  : يتم الترسـيم بقرار من السلـطة التي لها
.Wصالحية التعي

اHادة اHادة 53  :   : يتعـW على اإلدارة تكـوين ملف شخصي
لــكل مــوظف يـــتــضــمن كل الــوثــائق اHــتــعــلــقــة بــوضــعــيــته
اإلداريـة والـتـي يـجب تـســجـيــلـهـا وتــرقـيـمــهـا وتــصـنـيــفـهـا

باستمرار.
كمـا تـدون الـقـرارات اخلاصـة بـالـعـقـوبات الـتـأديـبـية
في مـلف اHــعـني بـاألمـرr و�ــكن سـحـبـهــا حـسب الـشـروط

اHنصوص عليها في هذا القانون األساسي.

اHــادة اHــادة 54 :  : تـــبــلـغ لـــلــمـــوظـف الــقـــرارات اHـــتـــضـــمـــنــة
الترسيم أو الترقية أو العقوبة أو إنهاء اHهام.

الفصل الفصل الرابعالرابع
التقييمالتقييم

اHـادة اHـادة 55 :  : يــخـضع كـل مـوظفr خالل مــسـاره اHــهـني
لــتـــقــيــيـم مــســتـــمــرr ودوري بـــهــدف تـــقــديــر مـــؤهالته وفق

مناهج  محددة.

اHـادة اHـادة 56 :  : يــعـتـمــد في تـقــيـيم اHـوظـف عـلى مـعــايـيـر
موضوعية تهدف على وجه اخلصوص إلى تقدير :
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كــمــا يــســـتــفــيــد اHــوظـف من مــنح ذات طـــابع عــائــلي
طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــــــــــادة اHــــــــــــادة 71 :  : يــــــــــــوافـق الــــــــــــراتـب األســـــــــــاســي الـــــــــــرقـم
االستـداللي األدنى للصـنف ويكـافئ الواجبـات القانـونية

األساسية للموظف.

يــحــدد الــراتب الــرئــيــسي حــسب الــرقم االســتــداللي
األدنى لـــلــرتـــبـــة يــضـــاف إلـــيه الـــرقم االســـتــداللـي اHــوافق

للدرجة اHكتسبة.

ويـــــــنـــــــتج الـــــــراتـب الـــــــرئـــــــيـــــــسـي عـن ضـــــــرب الـــــــرقم
االســــتــــداللي لــــلـــــراتب الــــرئــــيـــــسي في قـــــيــــمــــة الــــنــــقــــطــــة

االستداللية.

اHادة اHادة 72 :  : تخـصص التـعويضـات لتعـويض التـبعات
اخلـاصة اHـرتـبـطة �ـمـارسـة بعض الـنـشـاطات وكـذا �ـكان

�ارستها وبالظروف اخلاصة للعمل.
تخصص اHنح للحث على اHردودية وحتسW األداء.

73 :  : �ـــــــــكـن اHـــــــــوظـفr عـالوة عـــــــــلـى الـــــــــراتب اHــــــــادة اHــــــــادة 
اHـــــنــــــصـــــوص عــــــلـــــيـه في اHـــــادة 70 أعالهr االســــــتـــــفـــــادة من
تـــعـــويـــضـــات عن مـــصـــاريف أنـــفـــقـــهـــا �ـــنـــاســـبـــة �ـــارســة

وظائفه.
كــــمــــا يـــــســــتــــفـــــيــــد اHــــوظـف من خــــدمـــــات ذات طــــابع

اجتماعي.

اHــادة اHــادة 74 :  : تـــؤسـس كل عالوة أو تـــعـــويض أو مـــنـــحــة
بتعليمة من مكتب مجلس األمّة.

الباب الباب  اخلامس اخلامس
 الوضعيات القانونية األساسية الوضعيات القانونية األساسية

75 :  : يـــوضع مـــوظـف مـــجـــلـس األمّـــة في إحـــدى اHــادة اHــادة 
الوضعيات اآلتية : 

rالنشاط -
rاالنتداب -

rاإلحالة على االستيداع -
rخارج اإلطار -

- اخلدمة الوطنية.

الفصل األولالفصل األول
وضعية وضعية النشاطالنشاط

اHـادة اHـادة 76 :  : يــكـون مــوظف مــجــلس األمّـة فـي وضـعــيـة
نشاط عندما �ارس فعليا اHهام اHطابقة Hنصب عمله.

اHـادة اHـادة 77 :  : يـعـتـبـر اHـوظف أيـضـا في وضـعـيـة نـشاط
في احلاالت  اآلتية :

62 :  : يــــســـتـــفـــيـــد اHـــوظف مـن الـــتـــخـــفـــيض في اHــادة اHــادة 
األقدمية إما للترفيع في الدرجات في نفس الرتبة وإما
إلجـراء  االمـتحـانـات واالخـتبـارات واHـسـابـقات اHـفـتـوحة

للمعنيW بناء على اقتراح اHسؤول السلمي.

اHـادة اHـادة 63 :  : تـمنح اجلـائـزة اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHادة
61 أعاله ألحـــسن اHــوظـــفـــW في مــجـــمـــوعــة مـــعــيـــنـــةr عــلى

أســــاس جـــدول اســــتــــحــــقـــاق تــــعــــده اإلدارة. و�ـــكـن إرفـــاق
اجلائزة  �كافأة مالية.

اHــــادة اHــــادة 64 :  : تـــــســــدى األوســـــمـــــة الــــشـــــرفــــيـــــة مــــكـــــافــــأة
للموظف على  تفانيه و إخالصه في العمل.

اHـــــادة اHـــــادة 65 :  : �ـــــنـح رئــــــيس مــــــجــــــلس األمّــــــة اجلــــــوائـــــز
واألوسـمـة الـشــرفـيـة اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 61 أعاله
عــلى أســـاس تــقـــريــر مــعـــلّل من اHـــســؤول الـــســلــمـي وبــعــد

استشارة اللجنة اHتساوية األعضاء اخملتصة.

تـكون االمـتيـازات واHكـافـآت اHمـنوحـة محل إشـهار
داخل مجلس األمّة.

اHـادة اHـادة 66 :  : حتــدد كــيـفــيــات تـطــبــيق اHـواد من 62 إلى
65 أعالهr بتعليمة من مكتب مجلس األمّة.

الباب  الرابعالباب  الرابع
التصنيف التصنيف والراتبوالراتب

اHـادة اHـادة 67 :  : تـنـقــسم اجملـمـوعــات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHــادة 7 من هـــذا الـــقـــانــون األســـاسي إلـى أصـــنــاف تـــوافق

.WوظفHمختلف مستويات تأهيل ا
يــضم كل صــنف درجـات تــوافق تــرفـيـع اHـوظف في

رتبته.
يـــــقـــــابل كـل درجــــة رقـم اســـــتـــــداللي يـــــوافـق اخلـــــبــــرة

اHهنية اHكتسبة.

اHــــادة اHــــادة 68 :  : تــــشــــكـل األصــــنــــاف والــــدرجــــات واألرقــــام
االستداللية اHتعلقة بها الشبكة االستداللية للرّواتب.

حتـدد �وجب تـعلـيمـة من مـكتب مـجلس األمّـة قيـمة
الـــنـــقــطـــة االســـتـــداللــيـــة وعـــدد األصـــنــافr واحلـــد األدنى أو
األقـصى لكل صنفr وعـدد الدرجات وكـذا قواعد الـترفيع

والترقية.

اHـادة اHـادة 69 :  : يـحـدد �ـوجب تـعـلـيـمـة من مـكـتب مـجلس
األمّة الترتيب التصنيفي لكل رتبة.

اHـادة اHـادة 70 :  : يـشـمل الـراتب اHـنـصـوص عـليـه في اHادة
24 من هذا القانون األساسي :

rالراتب الرئيسي -
- العالوات والتعويضات.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
9 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م م

ال �ـــــــكـن وضع مـــــــوظـف مــــــجـــــــلـس األمّــــــة فـي حـــــــالــــــة
االنــتـــداب إال إذا كــان فـي وضــعـــيــة نـــشــاط  وتـــتــوفـــر فــيه

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية �جلس األمّة.

اHـادة اHـادة 82  :  : تتم  اإلحـالـة عـلى االنـتـداب بـقرار إداري
تــتــخـذه الــســلـطــة اHــؤهــلـة Hــدة ســتـة (6) أشــهـر عــلى األقل

وخمس (5) سنوات على األكثر.
غير أن فترة االنـتداب بالنسبة للحاالت اHنصوص
علـيها في اHادة  79 أعالهr تـعادل الفـترة اHهـنية أو الـعهدة

أو التكوين أو الدراسات اHعنية باالنتداب.

اHـادة اHـادة 83 :  : يـخــضع اHـوظف الــذي يـكــون في وضــعـيـة
االنتداب للقواعد التي حتكم اHنصب الذي انتدب إليه.

يـــــقـــــيّم اHـــــوظـف اHـــــنــــتـــــدب ويـــــتـــــقـــــاضـى راتـــــبه من
اHـؤســســة أو اإلدارة الــعــمــومــيـة أو الــهــيــئــة الــتي انــتـدب

إليها.
rــكـنـه من أجل مــزاولـة تــكــوين أو دراسـات� rإال أنه

أن يتقاضى راتبه من مجلس األمّة.

حتـدد كيفيات تـطبيق أحكـام هذه اHادة بتـعليمة من
مكتب مجلس األمّة.

اHـادة اHـادة 84 :  : يــعــاد إدمـاج اHــوظف عــنــد انـقــضــاء فــتـرة
االنــتــدابr في رتــبــته األصــلــيــة بــقــوة الــقــانـون حــتى وإن

كان زائدا على العدد.
الفصل الثالثالفصل الثالث

وضعية اإلحالة على االستيداعوضعية اإلحالة على االستيداع

اHادة اHادة 85 :  : تـتمثل اإلحـالة عـلى االستيـداع في إيقاف
مؤقت لعالقة العمل.

 وتـؤدي هــذه الـوضـعــيـة إلـى تـوقــيف راتب اHـوظف
وحـقـوقه فـي األقـدمـيـة وفي الـتــرفـيع في الـدرجـات و في

التقاعد.

اHــادة اHــادة 86 :  : يــحــتــفظ اHـــوظف احملــال عــلى االســتــيــداع
بحـقوقه اHـكتـسبـة في رتـبته األصـليـة عنـد تاريخ إحـالته

على االستيداع.

اHادة اHادة 87 :  : تتم اإلحالة عـلى االستيداع بـقوة القانون
في احلاالت اآلتية :

- حـادث أو إعــاقـة أو مــرض خـطــيـر ألحــد األصـول أو
rتكفل بهمHالزوج أو أحد األبناء ا

- تـمـكـW اHـرأة اHــوظـفـة من تـربـيـة طـفل يـقل عـمـره
rعن خمس (5)  سنوات

- تـــمــكـــW اHــوظف مـن مــرافـــقــة الـــزوج اHــرغـم عــلى
تغيير اإلقامة لسبب مهني.

rعطلة سنوية -
rعطلة مرضية -

rعطلة بسبب حادث عمل -
rعطلة األمومة -

rغياب خاص مرخص به -
rتكوين لفائدة مجلس األمّة -

- اســـتـــدعـــاء Hــــتـــابـــعــــة فـــتـــرة حتـــســــW اHـــســـتـــوى أو
rالصيانة في إطار االحتياط

- استدعاء في إطار االحتياط.

الفصل الثانيالفصل الثاني
وضعية وضعية االنتداباالنتداب

اHـادة اHـادة 78 :  : االنـتــداب هــو حـالــة اHــوظف الــذي يـوضع
خـارج سـلـكـه األصـلي ويـسـتــمـر في االسـتــفـادة من حـقـوقه

في األقدمية والترفيع والتقاعد في سلكه.

االنتداب قابل لإللغاء.

اHادة اHادة 79 :  : يستفـيد اHوظف من فترة االنتداب بقوة
القانون قصد �ارسة ما يأتي :
rمهمة عضو في احلكومة -

- عــهـدة انــتــخـابــيــة دائـمــة لــدى مـؤســســة وطـنــيـة أو
rجماعة إقليمية

- وظــــيــــفــــة عــــلـــيــــا فـي الـــدولــــة أو مــــنــــصب عــــال في
rمؤسسة أو إدارة عمومية

- تــــمــــثــــيل الــــدولــــة لــــدى اHــــؤســــســـــات والــــهــــيــــئـــات
rالدولية

- مـزاولــة تــكــوين أو دراســات بــتــعــيـW مـن مـجــلس
األمّة.

80 :  : �ــــــكـن انــــــتــــــداب اHــــــوظف بــــــطــــــلـب مــــــنه اHـــــادة اHـــــادة 
لتمكينه من �ارسة :

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

- وظــائف تـأطــيـر لـدى اHــؤسـســات والـهـيــئـات الـتي
rتمتلك فيها الدولة الرأسمال كله أو جزءا منه

- مهمة بصـدد التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات
دولية.

اHــــادة اHــــادة 81 :  : مــــاعـــــدا حــــاالت االنـــــتـــــداب الــــقـــــانــــونـــــيــــة
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانـون  األسـاسيr ال �ـكن أن
يفـوق الـعدد اإلجـمـالي لـلمـوظـفـW اHمـكن انـتـدابهم نـسـبة

5 % عن كل رتبة.
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اHـادة اHـادة 94 :  : يـعــاد إدمـاج اHــوظفr عـنــد انـقــضـاء فــتـرة
وضعـيـة خـارج اإلطـارr في رتـبـته األصـلـيـة بـقـوة الـقـانون

حتى وإن كان زائدا على العدد.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

وضعية وضعية اخلدمة الوطنيةاخلدمة الوطنية

اHــادة اHــادة 95 :  : يـــوضع اHـــوظف اHـــســتـــدعى ألداء اخلـــدمــة
الوطنية في وضعية تسمى " اخلدمة الوطنية".

يـــحــتــفظ اHـــوظف في هـــذه الــوضــعـــيــة بــحـــقــوقه في
الترفيع والتقاعد.

وال �ــكن طـلـب االسـتــفــادة من أي راتبr مع مــراعـاة
األحــكــام الــتــشــريــعـيــة والــتــنــظــيــمــيــة الـتـي حتــكم اخلــدمـة

الوطنية.

اHـادة اHـادة 96 :  : يــعـاد إدمــاج اHــوظف في رتــبـتـه األصـلــيـة
عند انقضاء فترة اخلدمة الوطنية بقوة القانون.

ولـه األولــويــة فـي الــتـــعــيــW فـي اHــنــصـب الــذي كــان
يــــشـــغــــله قــــبل جتــــنـــيــــده إذا كـــان اHــــنــــصب شــــاغـــرا أو في

منصب معادل له.
الباب السادسالباب السادس

 اHدة القانونية للعمل - الراحة القانونية اHدة القانونية للعمل - الراحة القانونية
الفصل األولالفصل األول

 اHدة القانونية للعمل اHدة القانونية للعمل

اHـادة اHـادة 97 :  : حتـدد اHــدة الـقـانــونـيـة لــلـعـمـل في مـجـلس
األمّة طبقا للتشريع اHعمول به.

اHــادة اHــادة 98 :  : �ــكـن تــخــفــيض اHـــدة الــقــانــونــيـــة لــلــعــمل
بـالـنسـبة لـلـموظف الـذي �ـارس نشـاطا مـتـعبـا جدا و/أو

خطيرا.
حتدد كيفيات تـطبيق هذه اHادة بتـعليمة من مكتب

مجلس األمّة.
اHـادة اHـادة 99 :  : �ـكن أن يـطــلب من مـوظف مـجـلس األمّـة
تـأديـة عـمـله مـن الـسـاعـة الـتـاسـعــة ( 21.00) لـيال والـسـاعـة

اخلامسة (5.00 ) صباحا لضرورات اخلدمة.
اHادة اHادة 100 :  : �ـكن أن يـطلب من اHـوظف أداء سـاعات
إضــافــيــة مـع مــراعــاة ســاعــات الـعــمـل الــيــومــيــة الــقــصـوى

اHنصوص عليها في التشريع الساري اHفعول.
يـجب أن يسـتـجيب الـلجـوء إلى الـساعـات اإلضافـية
لـــضــرورة مـــلـــحــة تـــقـــتـــضــيـــهـــا اخلــدمـــة ويـــكــتـــسي طـــابـــعــا

استثنائيا.
ال �ـكـن في هــذه احلــالـةr أن يــتــعــدى حــجم الــســاعـات

اإلضافية 20% من اHدة القانونية للعمل.

اHــــــــادة اHــــــــادة 88 :  : إذا عـــــــW زوج اHـــــــوظـف فـي �ـــــــثـــــــلـــــــيـــــــة
جـزائـريـة في اخلـارج أو مـؤسـسة أو هـيـئـة دولـيـة أو كلف
�ــــهــــمــــة تــــعـــــاونr يــــحــــال اHــــوظـف بــــقــــوة الــــقـــــانــــون عــــلى

االستيداع عندما ال �كنه االستفادة من االنتداب.

تـسـاوي مــدة اإلحـالـة عـلـى االسـتـيـداعr بــغض الـنـظـر
عن أحكام اHادة 90 أدناهr مدة مهمة زوج اHوظف.

اHادة اHادة 89 :  : �كن أن يسـتفيد اHوظف من اإلحالة على
(2) Wاالستـيداع ألغراض شـخصيـة بطلب مـنه بعد سـنتـ
من اخلـــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة وبـــعـــد مــوافـــقـــة الــســـلـــطــة اHـــؤهـــلــة

واستشارة اللجنة اHتساوية األعضاء اخملتصة.

90 :  : تـتم اHـوافقـة عـلى اإلحـالة عـلى االسـتـيداع اHادة اHادة 
في احلــاالت اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 87 أعاله لــفــتــرة
أدناها ستة (6) أشهر قابـلة للتجديدr في حدود خمس (5)

 سنوات خالل اHسار اHهني للموظف.

rــــــوافــــقــــة عــــــلى اإلحــــالــــة عـــــلى االســــتــــيــــداعHتــــتـــم ا
ألغــراض شــخــصــيـة لــفــتــرة أدنــاهــا ســتـة (6) أشــهــر قــابــلـة
لـلــتـجــديـدr في حــدود سـنــتـW (2) خالل كل اHـســار اHــهـني

للموظف.

91 :  : �ـنـع اHــوظف احملــال عـلـى االســتـيــداع من اHـادة اHـادة 
�ارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

يعـاد إدمـاج اHوظـف عنـد انـقضـاء فـترة اإلحـالـة على
االسـتـيـداعr في رتــبـته األصـلـيـة بــقـوة الـقـانـون حـتى وإن

كان زائدا على العدد.

الفصل الفصل الرابعالرابع
وضعية وضعية خارج اإلطارخارج اإلطار

اHادة اHادة 92 :  : يقـصد بـوضعـية خـارج اإلطار احلـالة التي
�ـكن أن يــوضع فـيـهــا اHـوظف بـطـلـب مـنهr بـعـد اســتـنـفـاد
حـقـوقه في االنـتـداب في مـنـصب ال يـحـكـمه هـذا الـقـانـون

األساسي وفقا ألحكام اHادة 80 أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 93 :  : ال �ـــــكن أن يـــــوضـع في وضـــــعـــــيـــــة خــــارج
اإلطار إال اHوظفـون اHنتمون إلى اجملـموعة "أ" اHنصوص

عليها في اHادة 7 من هذا القانون األساسي.

ال �ـكن أن تـتعـدى وضـعـيـة خـارج اإلطـار مـدة خمس
(5) سنوات. 

ال يــسـتــفـيـد اHــوظف الـذي يــكـون في وضـعــيـة خـارج
اإلطـــار من احلق في الـــتــرفـــيعr وتـــتــولى اHـــؤســســـة الــتي

وضع لديها في تلك الوضعية دفع راتبه وتقييمه.
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اHــادة اHــادة 110 :  : تــعـــلق الــعــطــلــة الــســنــويــة إثــر مــرض أو
حادث مبررين قانونا.

ويسـتفيـد اHوظف في هـذه احلالة من عـطلة مـرضية
ومن احلقوق اHـرتبطـة بهـا اHنصـوص علـيها في الـتشريع

اجلاري به العمل.

111 :  : ال �ــــــكنr فـي أي حــــــال مـن األحـــــوالr أن اHـــــادة اHـــــادة 
تخـول العطلـة اHرضيـة مهما كـانت مدتهـاr احلق في عطلة

سنوية تفوق شهرا واحدا في السنة.

rـرضـيةH112 :  : �ـكن اإلدارة  بـالنـسـبة لـلـعطل ا اHادة اHادة 
إجراء مراقبة طبية  إذا ما اعتبرت  ذلك  ضروريا.

اHــادة اHــادة 113 :  : تـــعـــتــبـــر فـــتـــرات عـــمل لـــتـــحـــديـــد فـــتــرة
العطلة السنوية :

rفترة العمل الفعلي -
rفترة العطلة السنوية -

rرخص بها من قبل اإلدارةHفترات الغيابات ا -
rفترات الراحة القانونية -

rرض أو حادث العملHفترات عطلة األمومة أو ا -
- فـتــرة اإلبــقــاء في اخلــدمــة الــوطــنـيــة أو الــتــجــنــيـد

ثانية.

اHـادة اHـادة 114 :  : ال �ـكنr بــأي حــال من األحـوالr تــعـويض
العطلة بأجرة.

اHـادة اHـادة 115 : : �ـنـع تـأجــيل الــعـطــلــة الـســنــويـة كــلــهـا أو
جزء منها إلى سنة أخرى.

غــيـر أنهr �ــكن اإلدارة جـدولــة الـعـطــلـة الـســنـويـة أو
تقسـيمهـا أو تأجـيلهـا في حدود أقـصاها سـنتان (2) إذا ما

اقتضت ضرورة اخلدمة ذلك أو سمحت به.

الفصل الفصل  الثاني الثاني
الغياباتالغيابات

اHـادة اHـادة 116 :  : ال �كن اHـوظفr مـهـمـا كـانت رتـبتهr أن
يـتــقــاضى راتــبــا عن فــتــرة لم يــعـمـل فـيــهــا مــاعــدا احلـاالت

اHنصوص عليها صراحة في هذا القانون األساسي.

يــــتـــرتب عـــلـى كل غـــيـــاب غـــيـــر مــــبـــرر اقـــتـــطـــاع من
الــراتـبr بـحــسـب مــدة الــغـيــابr دون اإلخـالل بــاإلجـراءات

التأديبية اHنصوص عليها في هذا القانون األساسي.

اHــادة اHــادة 117 :  : �ـــكـن اHـــوظف أن يـــســـتـــفـــيـــد من رخص
تـغــيب مــبــررة مـســبــقـاr دون فــقــدان الـراتـبr في احلـاالت

اآلتية :

Wادة 101 :  : حتدد السلطـة التي لها صالحـية التعيHادة اHا
شــروط الـعــمل الــلـيــلي وكــيـفــيــات الـلــجـوء إلـى الـســاعـات

اإلضافية وكذا احلقوق اHتعلقة بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الراحة القانونيةالراحة القانونية

اHادة اHادة H :  : 102وظف مـجلس األمّـة احلق في يوم راحة
أسـبــوعيr وأيـام الــعـطل اHــدفـوعــة األجـر طــبـقــا لـلـتــشـريع

الساري اHفعول.
اHــادة اHــادة 103 :  : لــلـــمــوظف الـــذي يــعــمـل خالل يــوم راحــة

قانونيةr احلق في راحة تعويضية من نفس اHدة.

الباب الباب السابع السابع 
العطل العطل - الغيابات- الغيابات

الفصل األولالفصل األول
العطلالعطل

H :  : 104ــــوظف مــــجـــلس األمّــــة احلق في عــــطـــلـــة اHــادة اHــادة 
سنوية مدفوعة األجر.

تـــمــنـح الـــعــطـل الـــســنـــويـــة خـــارج الـــدوراتr مـــا عــدا
احلاالت االستثنائية.

105 :  : تـمنح الـعـطلـة الـسنـويـة على أسـاس مدة اHادة اHادة 
الــعـــمل اHــنــجـــز خالل الــفــتــرة اHـــرجــعــيــة الــتـي تــمــتــد من
الـفــاحت يـولــيـو من الـســنـة الــسـابـقــة لـلـعــطـلــة إلى غـايـة 30

يونيو من سنة العطلة.
rاجلـدد Wحتــسب فــتـرة الــعـطــلــة بـالــنــسـبــة لـلــمــوظـفــ

بحصة نسبية توافق مدة العمل اHنجز.

اHادة اHادة 106 : : حتسب الـعطـلة الـسنـوية اHـدفوعـة األجر
بـيومW (2) ونـصف يـوم عن كل شهـر عمل دون أن تـفوق

الفترة اإلجمالية ثالثW (30) يوما عن كل سنة عمل.

107 :  : تـــعــــادل كل فـــتــــرة عـــمل تــــســـاوي أربـــعـــة اHــادة اHــادة 
وعـشرين (24) يوم عـمل أو أربـعة (4) أسابـيع عمل شـهرا
واحـدا من العمل عندمـا يتعلق األمـر بتحديد مـدة العطلة

السنوية اHدفوعة األجر.
كــمــا تـعــادل كل فــتــرة تـفــوق خــمـســة عــشـر (15) يـوم

عمل شهرا واحدا من العمل بالنسبة للموظفW اجلدد.

اHادة اHادة 108 :  : �كن أن يطـلب من كل موظف في عـطلة
اســـتـــئـــنـــاف عــمـــلـه من أجل ضـــرورة قـــصـــوى تــقـــتـــضـــيـــهــا

اخلدمة.
اHـادة اHـادة 109 : : ال يـجـوز إنـهـاء عالقـة الـعـمل أو تـعـلـيـقـهـا

خالل فترة العطلة السنوية.
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�ـــكن تــوزيـع هــذه الـــغـــيـــابــات خالل الـــيـــوم بـــحــسب
رغبة اHوظفة.

اHــادة اHــادة 124 :  : �ـــكـن أن يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظف من رخص
غياب استثنـائية وغير مدفـوعة األجر ألسباب الضرورة
القـصوى واHـبررة  على أال تـتعـدى مدتهـا عشرة (10) أيام

في السنة الواحدة.

الباب الثامنالباب الثامن
النظام النظام التأديبيالتأديبي

الفصل الفصل األولاألول
األخطاء األخطاء اHهنية اHهنية 

اHــادة اHــادة 125 :  : يـــعــتـــبــر خـــطـــأ مــهـــنـــيــا كـل تــقـــصـــيــر في
االلـتـزامـات اHـهـنـيـة أو مـسـاس بـاالنـضـبـاط و كل خـطـأ أو
مـــخـــالـــفــــة يـــرتـــكـــبــــهـــمـــا اHــــوظف أثـــنـــاء أداء وظــــيـــفـــته أو
�ـناسبتـهاr يعرضه إلى عـقوبة تأديـبية دون اإلخاللr عند

االقتضاءr باHتابعات اجلزائية.

اHادة اHادة 126 :  : تـصنف  األخطـاء  اHهـنية في أحـكام هذا
القانون األساسي كما يأتي : 

rأخطاء من الدرجة األولى -
rأخطاء  من الدرجة الثانية -
- أخطاء من الدرجة الثالثة.

اHـادة اHـادة 127 :  : تـعـتـبـرr عـلى وجه اخلـصـوصr أخـطاء من
الدرجة األولى كل إخالل باالنضباط العام �كن  أن  �س

بالسير احلسن للمصالح.

اHــادة اHــادة 128 :  : تــعــتــبـــرr عــلى  وجه  اخلـــصــوصr أخــطــاء
من الـــدرجـــة الـــثـــانــــيـــة األعـــمـــال  الـــتي يــــقـــوم من خاللـــهـــا

اHوظف �ا يأتي :

- اHساسr سهـوا أو إهماالr بأمن اHـستخدمW و/أو
rأمالك مجلس األمّة

- اإلخالل بـالواجبات الـقانونـية األساسيـة غير تلك
اHنصوص عليها في اHادة 129 أدناه.

اHـادة اHـادة 129 :  : تـعـتـبـرr عـلى وجه اخلـصـوصr أخـطاء من
الـدرجـة الـثـالــثـة األعـمـال الــتي يــقـوم من خاللـهـا اHـوظف

�ا يأتي :
rحتويل غير قانوني للوثائق  اإلدارية -

- إخــفـــاء اHــعــلـــومــات ذات الــطـــابع اHــهــنـي الــتي من
rواجبه تقد�ها خالل  تأدية مهامه

- مـزاولة دراسـات ذات صـلة بـنـشاطـاته اHـهنـية في
حـــــدود مــــدة زمـــــنــــيـــــة ال تـــــتــــجـــــاوز أربع (4) ســــاعـــــات في
األسبوع تتناسب مع حتميات النشاط وخصوصياتهr أو
لـلـمـشاركـة في االمـتـحـانـات أو اHـسـابـقـات لـفـتـرة تـساوي

الفترة التي تستغرقها.
 rالقيام �همة التدريس كنشاط ثانوي -

- حــــــضــــــور دورات اجملــــــالـس حــــــيـث �ــــــارس عــــــهــــــدة
rعمومية انتخابية ما لم يكن في وضعية انتداب

- اHــشـــاركــة في تـــظــاهـــرات وطــنـــيــة أو دولـــيــة ذات
طابع علمي أو ثقافي أو رياضي.

اHــادة اHــادة 118 :  : �ـــكن اHـــوظف أن يـــســـتـــفـــيـــد أيـــضـــا من
تــراخـيص بـالــغـيـابr دون فـقــدان الـراتبr لـلــمـشـاركـة في
مـــؤتــــمــــرات ومــــلـــتــــقــــيـــات وطــــنــــيــــة أو دولـــيــــة ذات صــــلـــة

بنشاطاته اHهنية.

اHادة اHادة 119 :  : يحق للـموظفr مرة واحدة خالل مساره
اHهـنيr االسـتـفـادة من عـطلـة خـاصـة مـدفوعـة األجـر مـدتـها
ثالثون (30)  يومـا متـتابـعة ألداء مـناسك احلج في الـبقاع

اHقدسة.

اHادة اHادة 120 :  : �كن تمديـد فترة الغيـابات اHرخص بها
اHنصـوص عليـها في اHواد 117 و 118 و119 أعالهr لـتشمل

اHدة اإلضافية اHستغرقة لاللتحاق بالعمل.

اHـادة اHـادة 121 :  : لـلـمـوظف احلـق في غـيـاب خـاص مـدفـوع
األجــر Hــدة ثالثـة (3) أيــام عــمل كــامــلــة �ــنــاســبــة األحـداث

العائلية اآلتية :
rوظفHزواج ا -

rازدياد مولود للموظف -
rوظفHختان طفل ا -
rزواج أحد فروعه -

rوفاة الزوج -
- وفــــــــــاة أحـــــــــد الــــــــــفــــــــــروع أو األصــــــــــول أو األقـــــــــارب

اHباشرين له أو لزوجه.

اHـادة اHـادة 122 :  : تـســتـفــيـد اHـرأة اHــوظـفــة أثـنـاء فــتـرة مـا
قــبـل الــوالدة ومــا بـــعــد الــوالدة مـن عــطــلـــة األمــومــة طـــبــقــا

للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 123 :  : تـسـتفـيـد األم اHـرضعـة خالل سـنـة واحدة
ابـتـداء من تـاريخ انـتـهـاء عـطـلة األمـومـةr مـن غيـاب مـدته
سـاعتان(2) في اليوم مدفـوعتا األجر خالل األشـهر الستة
(6) األولى وســـاعـــة واحـــدة مـــدفـــوعـــة األجـــر خالل األشـــهـــر

الستة (6) اHوالية.
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أحــــــكـــــام اHــــــادة 138 أدنــــاهr و بــــــعـــــد أخـــــذ رأي الــــلـــــجــــنــــة
اإلداريـــــة اHــــتـــــســــاويـــة األعــــضــــاء اجملـــتــــمــــعـــة فـي مـــجــــلس

تأديبي.

اHــادة اHــادة 134 : : يـــتـــوقف حتـــديـــد الـــعــقـــوبـــة الـــتـــأديـــبـــيــة
اHـطـبـقة عـلى اHـوظف عـلى مدى جـسـامـة اخلطـأ والـظروف
الـــتي ارتـــكـب فـــيـــهـــا ومـــدى مـــســـؤولـــيــــة اHـــوظف اHـــعـــني
وتأثير اخلطأ في سير اHصلحة أو الضرر الذي حلق بها.

اHــادة اHــادة 135 : : تــصـــنف الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــةr حــسب
جسامة األخطاء اHرتكبةr إلى ثالث (3)  درجات : 

الدرجة األولى :الدرجة األولى :
rاإلنذار الشفهي -
rاإلنذار الكتابي -

- التوبيخ.

الدرجة الثانية :الدرجة الثانية :
- الـتـوقــيف عن الـعـمل من يـوم واحـد (1) إلى ثالثـة

r(3) أيام
- الشطب من جدول الترفيع.

الدرجة الثالثة :الدرجة الثالثة :
rالتوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام -

rWالتنزيل من درجة إلى درجت -
rالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
rالتسريح مع إشعار مسبق و تعويض -

- التسريح دون إشعار مسبق و دون تعويض.

اHــــادة اHــــادة 136 :  : تـــتــــخــــذ الــــســـلــــطــــة الــــتي لــــهــــا صالحــــيـــة
الـتـعـيW الـعـقـوبـات من الدرجـة األولىr بـقـرار مـعلل دون

استشارة اللجنة اإلدارية اHتساوية األعضاء مسبقا.

اHــــادة اHــــادة 137 :  : تـــتــــخــــذ الــــســـلــــطــــة الــــتي لــــهــــا صالحــــيـــة
الـتعـيW الـعـقوبـات من الـدرجة الـثانـيـة بقـرار مـعلل بـعد

أن يقدم اHعني توضيحاته الكتابية.

�ـــكن اHـــوظف اHـــعــرّض لـــهـــذه الــعـــقـــوبـــات أن يــرفع
تــظــلــمــا إلى الــلــجــنــة اإلداريــة اHــتــســاويـة األعــضــاءr خالل

الشهر اHوالي لتاريخ اتخاذ القرار.

اHــــادة اHــــادة 138 : : تـــتــــخــــذ الــــســـلــــطــــة الــــتي لــــهــــا صالحــــيـــة
التـعـيW الـعـقوبـات من الـدرجـة الثـالـثة بـنـاء على تـقـرير
معلل من الـسلطـة  السلـميـةr بعد رأي مـطابق من اللـجنة

اإلدارية اHتساوية األعضاء.

- رفض تــنــفــيــذ تـعــلــيــمــات الــســلــطــة الــســلـمــيــة في
إطــــار تـــــأديـــة اHـــهـــام اHـــرتـــبـــطــة بـــوظـــيـــفـــتـهr دون مـــبــرر

rمقبول
rهنيةHإفشاء أو محاولة إفشاء األسرار ا -

- اســــتـــــعــــمــــال جتـــــهــــيـــــزات أو أمالك مــــجـــــلس األمّــــة
rصلحةHألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عن ا

rمن أيــة طـبـيــعـة كـانت rاالسـتــفـادة من امـتــيـازات -
يقدمها له شخص  طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة

rفي  إطار �ارسة وظيفته
- ارتــكــاب أعــمــال عــنف عــلى أي  شــخص فـي مــكـان

rالعمل
- الــــتـــــســــبـب عـــــمــــدا فـي أضــــرار مـــــاديــــة جـــــســــيـــــمــــة
بتجهـيزات و أمالك مجلس األمّـة التي من شأنها اإلخالل

rبالسير احلسن للمصلحة 
- إتالف وثــــائق إداريـــة قـــصـــد اإلســــاءة إلى الـــســـيـــر

rاحلسن للمصلحة
- تــــزويـــر الــــشـــهــــادات أو اHـــؤهـالت أو  كل  وثــــيـــقـــة

rسمحت له بالتوظيف أو الترقية
- اجلـمع  بـW الـوظيـفـة الـتي يشـغـلـها ونـشـاط مربح
آخـــرr غــيــر تـــلك اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادة 29 من هــذا

القانون األساسي.  

130 :  : تؤدي حـاالت األخطـاء اHـهنـيـة اHنـصوص اHادة اHادة 
عـــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHـــــواد من 126 إلى 129 من هـــــذا الـــــقـــــانـــــون
األســاسيr إلى تــطــبــيق إحــدى الــعـقــوبــات الــتــأديــبـيــة من
نــفس الــدرجــةr كــمــا هـو مــنــصــوص عــلــيــهـا  فـي اHـادة 135

أدناه.

131 : : إذا تــغــيــب  اHـوظـف مــدة خــمــســة عــشـر اHـادة اHـادة 
(15) يوما مـتتـاليـة على األقلr دون مبـرر مقـبولr  تـتخذ
السـلطة التي لـها  صالحيـة  التعـيW إجراء الـعزل بسبب
إهــــمـــــال  اHــــنــــصبr بــــعــــد اإلعـــــذارr وفق كــــيــــفــــيــــات حتــــدد

بتعليمة من مكتب مجلس األمّة.

اHـادة اHـادة 132 :  : ال �ـكـن اHـوظف الــذي كـان مــحل عـقــوبـة
الـــتــــســــريح  أو  الــــعـــزل أن  يــــوظف مـن جـــديــــد في  إدارة

مجلس األمّة.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

اإلجراءات اإلجراءات التأديبيةالتأديبية

133 :  : تـــــوقـــــيع الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــتــــأديـــــبـــــيـــــة من اHــــادة اHــــادة 
اختصاص السلـطة التي لها صالحيـة التعيrW مع مراعاة
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rكن أن يـسـتـفـيـد خالل سـتة (6) أشـهـر عـلى األكـثر�
ابـــــتــــداء من تــــاريخ الـــــتــــــوقــــيف من حــــــصــــة من الــــراتب

القاعدي ال �كن أن تتجاوز ثالثة أرباعه (4/3).

ويـسـتـمـر اHـوظف اHـعـنـي في االسـتـفـادة من مـجـمل
اHنح العائلية.

وال تـسـوى وضـعيـته تـسـويـة تـامـة إال بـعـد أن يـصبح
القرار القضائي نهائيا.

ال تــطـــبق أحــكـــام الــفــقــرة الــســابــقــة عــنــدمــا تــتــرتب
اHــــتــــابــــعـــات عــــلـى ارتــــكــــاب خــــطــــأ جــــســــيم قــــد يــــؤدي إلى

التسريح.

اHـادة اHـادة 143 :  : �ـكن اHــوظف الـذي تــعـرض لـعــقـوبـة من
الدرجـة األولى أو الـدرجـة الثـانـية أن يـطـلب من السـلـطة
الـتي لهـا صالحـيـة التـعـيW إعـادة االعـتبـار إلـيه بعـد سـنة

من تاريخ اتخاذ العقوبة.

يـــعـــاد االعـــتـــبـــار إلـى اHـــوظف بـــقـــوة الـــقـــانـــون بـــعـــد
سـنتW (2) من تاريخ اتـخاذ الـعـقوبـةr مـا لم يتـعرض إلى

عقوبة أخرى.

يــشـطـب أثـر الــعــقـوبــة من مــلف اHــوظف اHــعـني إذا
أعيد إليه االعتبار.

الباب الباب التاسعالتاسع
إنهاء إنهاء عالقة  العملعالقة  العمل

اHــــادة اHــــادة 144 :  : �ــــكن أن يــــنـــجـم اإلنـــهــــاء الـــتــــام لــــعالقـــة
العمل عن :

rفقدان اجلنسية اجلزائرية أو سقوطها -
rقبولة قانوناHاالستقالة ا -

rالعزل -
rالتسريح مع إشعار مسبق أو دونه -

rاإلحالة على التقاعد -
- الوفاة.

تـنـتـهي عالقـة الـعـمل ضـمن نـفس األشـكـال التـي يتم
فــيــهـــا الــتــعــيـــrW ويــتــرتـب عــلــيــهـــا فــقــدان صـــفــة اHــوظف

�جلس األمّة.

r145 :  : االستـقـالة حـق معـتـرف به لـكل  موظف اHادة اHادة 
و تكـون بنـاء على طـلب خطي من اHـوظف الذي يـعبر عن
رغــبــــته الــصــــريــحــة في إنـــهــاء عالقــته اHــهــنــيــة �ـجــلس

األمّة.

اHـادة اHـادة 139 :  : �ـكن أن تـرفـع الـعقـوبـات الـتـأديـبـيـة من
الـدرجـة الـثالـثـة إلى جلـنـة الـطـعن حـسب الـشـروط احملددة
�ــوجـب تــعــلـــيــمــة من مـــكــتب مـــجــلس األمّـــة واHــنــصـــوص

عليها في اHادة 21 من هذا القانون األساسي.

140 :  : يـــحق لــــلـــمــــوظف الـــذي تــــعـــرض إلجـــراء اHــادة اHــادة 
تأديـبي أن يـبـلغ بـاألخـطـاء اHـنـسـوبـة إلـيه وأن يـطلـع على
كــامل مـــلــفه الـــتــأديـــبي في أجل خـــمــســـة عــشــر (15) يــومــا

ابتداء من تاريخ حتريك الدعوى التأديبية.

و�ــــــكــــــنه اإلدالء أمــــــام اجملــــــلـس الــــــتــــــأديــــــبـيr وعــــــنـــــد
االقتضاء أمام جلـنة الطعنr بكل توضيح كتابي أو شفوي

أو تكليف شهود.

كــمـا �ـكــنه االسـتــعـانـة بــأي شـخص يــخـتـاره لــلـدفـاع
عنه.

اHـادة اHـادة 141 :  : في حـالـة ارتـكــاب  اHـوظف خـطــأ مـهـنـيـا
جــسـيـمـا قــد يـعـرضه لـلــتـسـريحr تـقــوم الـسـلـطــة الـتي  لـهـا

صالحية التعيW بتوقيفه فورا.

ال يـــتــقــاضـى اHــوظف اHـــعــني أثــنـــاء مــدة الـــتــوقــيف
اHــــشــــار إلـــــيــــهــــا فـي الــــفـــــقــــرة الــــســـــابــــقــــةr راتـــــبــــا مــــاعــــدا

التعويضات ذات الطابع العائلي.

يـــجــب تـــســــويــة وضـــــعــيـــة اHــــوظف اHـــــوقــوف في
أجـل شـــــــــهـــــــــرين (2) ابـــــــــتــــــــداء مـن تــــــــاريـخ صــــــــدور قــــــــرار

التوقيف.

rدةHتـسـاوية  األعـضـاء أثنـاء هـذه اHتـكـون اللـجـنـة  ا
قد أبدت رأيا مطابقا.

وفي حــــالــــة مـــا إذا اتــــخــــذت الــــلــــجـــنــــة قــــرارا بــــعـــدم
الـــــتـــــســـــريـحr يـــــتـــــقـــــاضى اHـــــوظـف اHـــــعـــــني راتـــــبـه كـــــامال

ويسترجع حقوقه.

rوفي حــالـة عـدم اجـتـمــاع الـلـجـنـة في اآلجـال احملـددة
أو عــــدم تــــبــــلـــــيـغ اHـــوظـــف اHـــعـــــني بــــالــــقـــرار فـي نـــفس
اآلجــالr يــســتــرجع هــذا األخــيــر حــقــوقه ويــتــقــاضى راتــبه

كامال.

اHـــــادة اHـــــادة 142 :  : في حـــــالـــــة مـــــا إذا كـــــان  اHـــــوظف مـــــحل
مــتــابــعــات جــزائــيــة حتــول دون إبــقــائـه في اHــنــصبr يــتم
تـوقـيـفه فـورا عن الـعـمل نـظـرا لـلـطـبـيـعـة اخلـاصـة لـلـمـهـام
اHــــســـنــــدة إلى مــــجـــلـس األمّـــة وانــــعـــكــــاســـاتــــهـــا في مــــجـــال

االلتزامات اHهنية.
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وإعـــادة تـــصـــنـــيـــفـــهم في األسالك اجلـــديـــدة وفـق الـــشــروط
اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في اHـــادة 150 أعـالهr طـــبــــقـــا ألحــــكـــام

قانونهم األساسي السابق.  

كــمـا يــرسم اHـوظــــفـون اHــتــربــصـون بــقـوة الــقـانـون
وبـغـــــض النـــظـر عن اإلجـــراءات اHـعـــــمول بـــهـاr ويـعاد
rفـي سـلــكــهم األصــلي rتــصـنــيــفــهــم بــصــــفــة اســتــثــنــــائـيــة
بــحــكم أقــدمــيـتــهم بــاHــــدة اHـتــوســطـة كــمــا هـو مــنــصـوص
عــلـــيـــه فـي الــتـــنــظـــيــم اHــعـــمــول بــه عــــنــد أول يــــنــايــر

سنة 2008.

اHــادة اHــادة 152 :  : يــدمج اHــوظـــفــون اHــتــربــصــون الــذين ¨
تــعـــيــيــنــهم بــعــد أول يــنــايــر ســنــة 2008 طــبــقــا لإلجــراءات

اHطبقة على أسالكهم اجلديدة.

اHــــــادة اHــــــادة 153 :  : ال يــــــتــــــــرتـب عــــــلـى إعــــــادة  تــــــصـــــــنــــــيف
اHـوظـفـW اHــشـار إلـيـهم في اHـادة 152 أعالهr أي أثـر مـالي
رجــــعي  بـالــــنــسـبــة لــلـفــــتـرة مــا قـــبل تـاريـخ أول يـنــايـر

سنة 2009.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
أحكام أحكام نهائية نهائية 

اHــــادة اHــــادة 154 :  : يـــــتم تـــــطـــــبـــــــيق نـــــــظــــام الـــــتــــصـــــنــــيف
واألجـور اHنـصـوص علـيه في اHواد من 67 إلى 74 من هذا
الـــقــــانـــون األســـاسـي ضـــمن احــــتـــرام احلـــقــــوق اHـــكـــتــــســـبـــة

.Wللموظف
حتــدد كــيــفـيــات تــطــبــيق هــذه اHــادة بــتــعــلــيـمــات من

مكتب مجلس األمّة.

اHــــادة اHــــادة 155 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
القانون األساسي.

اHــادة اHــادة 156 :  : حتــــدد كــيـــفــيــات تــطــبـــيق هــذا الــقــانــون
األســــاسيr عــنــــد احلــاجــةr بــتـــعــلــيـــمــة من مــكـــتب مــجــلس

األمّة.

157 :  : يــســري مــفــعــول هــذا الــقـانــون األســاسي اHـادة اHـادة 
ابتداء من أول يناير سنة 2008.

اHـــــادة اHـــــادة 158 :  : تــــــنــــــشـــــر هــــــذه الـالئــــــحـــــة فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرســـــمـــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األوّل عـام 1431 اHـوافق
11 مارس سنة 2010.

اHــادة اHــادة 146 : : ال يــكـــون لالســتــقـــالــة أثــر مــا لم تـــقــبــلــهــا
السـلطـة التي  لـهـا صالحيـة التـعيـW التي يـجب أن تتـخذ
قـــــرارهــــا في أجـل شــــهــــرين (2) ابــــتــــداء من تــــاريـخ إيـــداع

الطلب.

غيـر أنهr وفيـمـا يتـعلق بـالوظـائف الـعلـيا ومـناصب
الـتأطير العـلياr �كن تمـديد مدة اإلشعار اHـسبق وعندما
تقتضيه ضـرورات اخلدمة �دة إضافية ال �كن أن تتعدى
ثالثــة (3) أشــهـــرr وتـــصـــبح هـــذه االســـتــقـــالـــة فـــعــلـــيـــة بـــعــد

انقضاء هذا األجل.

اHـادة اHـادة 147 :  : تـتــكـفل اإلدارةr بـغــرض إحـالـة مـوظــفـيـهـا
عـلى التقـاعدr بـتشكـيل ملف الـتقـاعد ومتـابعـته إلى غاية

إبالغهم بقرار تصفية معاش تقاعدهم.

اHــــادة اHــــادة 148 :  : يــــتــــرتب عـــــلى أي انــــقــــطــــاع عـن الــــعــــمل
يــخــالف أحــكــام اHــادتــW 144 و145 أعالهr تــســـريح بــســبب
تـــرك اHـــنـــصب دون إشـــعــار وال تـــعـــويـــضــاتr دون اإلخالل
بـاإلجراءات الـتـأديبـيـة اHـنصـوص عـليـهـا في هذا الـقـانون

األساسي.

الباب العاشرالباب العاشر

أحكام انتقالية أحكام انتقالية 

اHــــــادة اHــــــادة 149 :  : يــــــــدمــج اHـــــــوظـــــــــفـــــــــون اHـــــــرســـــــمــــــــون
الـتـابـعون لـألســالك اHـــنــشـأة طـبـقـا ألحـكـام اHـرسوم رقم
85 -  59 اHـــــؤرخ في 23 مــــارس ســـــنــــة 1985 واHـــــتـــــضـــــمن

القانون األسـاسي النموذجي لعمال اHؤسسات واإلدارات
الـــعــمــومــيــةr ويــرســمــون ويــعــاد تــصـــنــيــفــهم في األســالك
والرتـب اHنـــشـأة طـبـــقـا لـــهـذا الـقــانـون األساسـي بنـفس
الشـروط التـي حتددهـا التـعلـيمـة اHـشار إلـيهـا في اHادة 3

أعاله واHواد من 150 إلى 153 أدناه.

اHــادة اHــادة 150 :  : يــدمج اHــوظــفـــون اHــرســمــون اHــنــتــمــون
ألحـد أسالك اHـوظفـW عنـد تاريخ  31 ديـسـمبـر سـنة 2007
والـــــذين يـــخـــــضـــعـــون لـــشـــروط تـــوظـــيـف �ـــاثــلـــة لـــتـــلك
اخلـــاصــــة بـــاألســالك اHـــنــــبـــثـــقــة عـــنـــــهــا تـــطــــبـــيـــقــا لــــهــذا
الـــقـــانـــون األســـاسـيr ويـــرســـمـــون ويـــعـــاد تـــصـــنـــيـــفـــهم في
الــــدرجــــة الـــتـي كــــانــــوا فـــيــــهــــا فـي ســـلــــكــــهـم األصـــلـيr كــــمـــا

يحتفظون باألقدمية اHكتسبة في هذه الدرجة.

اHـادة اHـادة 151 :  : يـعـاد إدمـاج اHـوظــفـW اHـتـربـصـW الـذين
¨ تـعــيــيــنــهم قــبل أول يــنــايــر ســنـة 2008 بــعــد تــرســيـمــهم
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

نائبي مدير باHفتشية العامنائبي مدير باHفتشية العامّـة للماليـة للماليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــيـــديـن اآلتي اســـمــــاهـــمـــا بـــصـــفــــتـــهـــمـــا نــــائـــبي مـــديـــر
بــاHـــفــتــشـــيــة الــعـــامّـــة لــلــمـــالــيّــــةr لـــتــكــلــــيف كــل مـــنــهــمــا

بوظيفــة أخــرى :
- بـــــراهــــــيم حــــرشــــــاويr نــــائب مــــديـــــر لــــلــــتــــكــــوين

rالعــالي والبحث
- زايـــدي بــــوجــــنــــويـــةr نــــائب مــــديـــــر لــــلـــمــــيــــزانــــيـــة

واحملـاسبــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان مـرسـومـان رئــاسـيرئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 17 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1431 اHـوافق  اHـوافق 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2010 يـتـضمr يـتـضمّـنان إنـهاءـنان إنـهاء

مـهام مديـــرين للـتخـطـيط والـتهيـئـة الـعمــرانيـــةمـهام مديـــرين للـتخـطـيط والـتهيـئـة الـعمــرانيـــة
.Wفـي واليتـ.Wفـي واليتـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفتـهـمـا مـديـرين لـلـتـخـطيط
والـتـهــيـئـة الـعـمـرانـيـة في الـواليــتـW اآلتـيـتـrW لـتـكـلــيف

كــل منهما بوظيفــة أخــرى :
rفي والية أم البواقي rجمال نوارة -

- عبد احلق بن خللفr في  والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــيـــد جـــمـــال بـــوكـــريشr بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــتـــخـــطـــيط
والـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــــة في واليـــــة قــــاHـــةr لـــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

عميد كلية علوم اHهندس بجامعة تلمسان.عميد كلية علوم اHهندس بجامعة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431
اHـوافق اHـوافق 24  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة r2010 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

قائد اHصلحة الوطنية حلراسة الشواطىء.قائد اHصلحة الوطنية حلراسة الشواطىء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 10 جــــــمـــــادى
الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 24 مايـو سـنة 2010 تنـهى مـهام
الــــــعـــــمـــــــيـــــد رشـــــــيــــــد بــن ســـــــــاسـيr بـــــصـــــفــــــتــه قـــــــائـــــدا
لــلـمـصـلـحـــة الـوطـنــــيـة حلـــراســــة الـشـــــواطىءr ابـتــــداء

مـن 15 مايــو سنــة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
مديـــر دراسات باHديرية العامة للحماية اHدنية.مديـــر دراسات باHديرية العامة للحماية اHدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
عـمـر منـجـةr بـصـفته مـديـرا لـلدّراسـات بـاHـديريـة الـعـامّـة

للحماية اHدنيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

والي واليـة سعيدة.والي واليـة سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة 2010 تـنــهىr ابــتـداء من 9
ينـاير سنة r2010 مهـام السّيـد محمـد بن تفتـيفةr بـصفته

واليا لوالية سعيدةr بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة اHاليلخيص بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
عــــلي بــــوطـــــالب شــــايـب الــــذراع ثــــانيr بــــصــــفـــــته مــــكــــلّــــفــــا
بـالدّراسات والـتّلـخيصr مـكلّـفا بتـسيـير اHـكتب الوزاري

لألمن الداخلي في اHؤسسة بوزارة اHاليّـة.

مراسيم فرديةمراسيم فردية



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
9 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م م

مــــرســــــوم رئــــــاسيمــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 17 جــــــمــــادى األولى عــــام جــــــمــــادى األولى عــــام
1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2  مــــــايــــو ســــنـــــة   مــــــايــــو ســــنـــــة r2010 يــــتـــــضــــمr يــــتـــــضــــمّن

إنــــــهــــاء مــــهــــام مــــديــــر اHــــركــــز الــــوطــــني لــــتــــكــــوينإنــــــهــــاء مــــهــــام مــــديــــر اHــــركــــز الــــوطــــني لــــتــــكــــوين
اHــــوظـــــــفـــــW االخـــــتــــــصـــــاصـــــيـــــW في مـــــؤســــــســــاتاHــــوظـــــــفـــــW االخـــــتــــــصـــــاصـــــيـــــW في مـــــؤســــــســــات

.WعوقHا.WعوقHا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــيـــد مـــحـــمــــــد الـــطـــاهــــــــر بـــــوطــــــاغــــــانr بـــصـــفـــتـــه
WــــــوظــــــفــــــHمــــــديـــــــــرا لــــــلــــــمـــــــركــــــز الــــــوطــــــني لــــــتـــــــكــــــوين ا
االخــتـــصــاصـــيـــW في مــؤســـســــــات اHــعـــوقــrW لـــتـــكــلـــيــفــه

بـوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســــيمــرســومــان رئــاســــيّــان مــــؤرــان مــــؤرّخــان في خــان في 17 جـــمــادى األولى جـــمــادى األولى
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّــنـانــنـان
إنـــهـــاء مــهـــــام مـــديـــرين لـــلــنـــشـــاط االجـــتــمـــاعي فيإنـــهـــاء مــهـــــام مـــديـــرين لـــلــنـــشـــاط االجـــتــمـــاعي في

.Wواليت.Wواليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــيـــد مـــصــــطـــفى إبـــــراهـــــيم بـــونـــابr بـــصــــفـــته مـــديـــرا
لـــلـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي في واليـــــة الـــبـــلـــيـــدةr لـــتـــكــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الــــسّـــــيــــد عــــبـــــاس بن رابـحr بــــصــــفـــــته مـــــديــــرا لــــلـــــنــــشــــاط
االجـــتـــمــــاعي في واليــــــــة ســـطـــــيـفr إلعــــــــادة إدمـــاجــــــه

فــي رتبتــه األصلـيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431
اHـوافق اHـوافق 24  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2010 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW قـائدن تـعيـW قـائد

اHصلحة الوطنية حلراسة الشواطىء.اHصلحة الوطنية حلراسة الشواطىء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 10 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1431 اHــــوافق 24 مـــايـــو ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن
الـعقـيـد شريف عـزوزr قائـدا للـمـصلـحة الـوطنـية حلـراسة

الشواطىءr ابتداء من 16 مايو سنة 2010.

الــسّــيــد عـــبــد اHــالك بـــكـــــوشr بــصــفــتــه عــمــيــدا لــكــلــيـــــة
عـــلــــــوم اHـــهـــنـــــدس بـــجــــامـــعــــــة تــــلـــمـــســــــانr لـــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 17 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 تــتـضــمr تــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
بوزارة التضــامن الــــوطني واألســــرة واجلـاليـةبوزارة التضــامن الــــوطني واألســــرة واجلـاليـة

الوطنيـة باخلــارج.الوطنيـة باخلــارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
السّـيـدتW والـسّـيدين اآلتـيـة أسمـاؤهم بـوزارة التـضامن
rالـــوطــــنـي واألســـــرة واجلـــــالــــيــــــة الــــوطـــنــــيــــــة بــــاخلـــــارج

لتكليفهم بـوظــائف أخــرى :
- نـــعــيـــمــة مـــصــبـــاحيr بـــصـــفــتـــهــا مـــديــرة لـــلـــبــرامج

rWعوقـHاالجتماعية لألشخاص ا
- عـــــمــــــــر مـــــــوســـــلـيr بـــــصـــــفـــــتــــه نــــــــائب مـــــديــــــــر

rنازعــاتHللتنظــيم وا
- كـــــمــــــال بـــــلـــــعــــالـــــيـــــــةr بــــصـــــفـــــتـــه نـــــائب مـــــديـــــــر

rللدّراســات االستشرافيـة
- الــعــالـيــة حـمــزةr بـصــفـتــهـا نــائـبــة مـديــر لـلــطـفــولـة

الصغيرة والطفولة احملرومة من العائلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مايـو سـنة 2010 تنـهىr ابـتداء
rمــهــام الــسّــيـد وحــيــد لــعــرابـة r2010 من 12 فــبــرايــر ســنـة
بصـفـته مفـتشـا عـاما بـوزارة التـضـامن الوطـني واألسرة

واجلالية الوطنية باخلارجr بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد محـمـد حـمـاديr بصـفـته مـفـتشـا بـوزارة الـتـضامن
rالــــوطــــني واألســـــرة واجلـــــالــــيــــــة الــــوطــــنــــيــــــة بــــاخلــــــارج

لتكليفــه بـوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الــسّـيــد عــمــور بن عــبــد الـقــادرr بــصــفـتـه مـفــتــشــا بـوزارة
rالـتـضـامن الـوطـني واألسـرة واجلـالـيـة الـوطـنـيـة بـاخلـارج

لتكليفــه بـوظيفــة أخــرى.
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rنائبة مدير للتقدير rسميرة بوحيلة -
- خـضــرة قـمـبـورr نـائـبــة مـديـر لـلـسـيــاسـة اجلـبـائـيـة

للمداخـيل واالستهالك واالدخـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يـتضـمr يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب

مدير باHديرية العامة للجمارك.مدير باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عادل حابـسةr نائب مـدير لألنـظمة اجلـمركـية االقتـصادية

باHديرية العامّـة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يـتضـمr يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب

مدير باحملافظة العاممدير باحملافظة العامّة للتخطيط واالستشراف.ة للتخطيط واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
إبــــراهـــيـم مـــحــــجـــاطr نــــائب مــــديـــر لــــلـــوســــائل والــــوثـــائق

باحملافظة العامّـة للتخطيط واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان مـرسـومـان رئــاسـيرئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 17 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 2  مــــايــــو ســــنــــة   مــــايــــو ســــنــــة r2010 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّــــنــــانــــنــــان

الــتالــتّــعــيــW في اHـفــتــشــيــة الـعــامــعــيــW في اHـفــتــشــيــة الـعــامّــة لــلـمــالــيــة لــلـمــالــيّــة بـوزارةــة بـوزارة
اHالياHاليّــة.ــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـادة
اآلتـــيــــة أســمـــاؤهم فـي اHــفـــتـــشــــيــــة الـــعـــامّــــــة لــلـــمـــالـــيّــــة

بــوزارة اHاليّــة :
rمدير بعثة rبراهيم حرشاوي -
rمدير بعثة rزايدي بوجنوية -

- جمال بوكريشr مدير إدارة الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عـبد الـقـادر سـليـمـانيr رئـيسـا لـلـدّراسات مـكـلّـفا �ـتـابـعة
الــتــقـــاريــر وحــفــظــهـــا وأرشــفــتــهـــا في اHــفــتــشـــيــة الــعــامّـــة

للماليّـة بوزارة اHاليّـة.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

دراسات باHديرية العامة للحماية اHدنية.دراسات باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
سـلــيــمـان بــلـقــاسمr مــديـرا لــلــدّراسـات بــاHـديــريــة الـعــامّــة

للحمايـة اHدنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHوافق اHوافق 2  مايـو سنة   مايـو سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن تعيـW مفتشن تعيـW مفتش

في اHفتشية العامفي اHفتشية العامّـة Hصالح احلماية اHدنية.ـة Hصالح احلماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عــمــــر مــنـــجــــةr مــفــتــشــا في اHــفــتـــشـــيــة الــعــامّـــة Hــصــالح

احلمـايــة اHدنيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHوافق اHوافق 2  مايـو سنة   مايـو سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن تعـيW رئيسن تعـيW رئيس
ديوان الـوالي اHنـتدب للدائرة اإلداريـة للحــراشديوان الـوالي اHنـتدب للدائرة اإلداريـة للحــراش

بواليــة اجلــزائـر.بواليــة اجلــزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
طارق األنـدلسيr رئيـسا لـديوان الوالي اHـنتدب لـلدائرة

اإلدارية للحراش بواليـة اجلـزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 17 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
Wنان تعيWيتضـمّنان تعي rيتضـم r2010 وافق 2  مايو سنة   مايو سنةHوافق  اH1431 ا

نواب مديرين بوزارة اHالينواب مديرين بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
مـــحـــمـــد مـــجـــــرودr نـــائـب مـــديــــــر لــلـــتـــنـــظــــيم احملــــاســـبي
لــــلـــدولــــــة فـــي اHـــديـــــريـــــــــة الـــعـــامّـــــــــــة لـــلـــمــــحـــاســـبــــــة

بـــوزارة اHاليّـــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1431 اHــــــوافق 2 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2010 تــــــعــــــيّن
الــسّــيــدتـان اآلتـي اسـمــاهــمــا نــائـبــتي مــديــر في اHــديــريـة

العامّـة للتقدير والسياسات بوزارة اHاليّـة :
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
WـــعـــيــWيـــتــضـــمّـن الــتـن الــتّـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 2  مـــايـــو ســـنـــة   مـــايـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
بــوزارة الـتــضـــامن الـــوطـنـي واألســـرة واجلـالـيــةبــوزارة الـتــضـــامن الـــوطـنـي واألســـرة واجلـالـيــة

الوطنيــة باخلــارج.الوطنيــة باخلــارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1431 اHــــــوافق 2 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2010 تــــــعــــــيّن
الـسّــيــدتـان والــسّــادة اآلتـيــة أســمـاؤهـم بـوزارة الــتــضـامن

الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلـارج :
- نـــعـــيـــمـــــة مـــصــبــــاحـيr مـــديــــرة لـــلـــوقـــايـــة وإدمــاج

r WعوقHاألشخــاص ا
rمديرا للتكوين rمحمد الطاهر بوطاغان -

- الــــعـــــالــــيــــة حـــــمــــزةr نــــائــــبـــــة مــــديــــر لــــلـــــنــــشــــاطــــات
rقيمة باخلارجHالكفاءات الوطنية ا Wاالقتصادية وتثم

- عـــــــمــــــــر مـــــــوســــــــلـيr نـــــــائـب مـــــــديــــــــر لـــــــلــــــــدّراســـــــات
rواإلحصائيات

- كمال بلـعاليةr نائب مدير  لإلعالم واالتصال جتاه
rاجلالية الوطنية باخلـارج

- مـــــصـــــــطـــــفى إبـــــراهـــــــيـم بـــــــونـــــابr نـــــائب مـــــديـــــر
لـلـطـفولـة واHـراهـقـة في وضع اجتـمـاعي صـعب وفي خـطر

معنوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wاألم Wن تعـيWاألم Wيتضـمّن تعـي rيتضـم r2010 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة اHوافق اHوافق 

الدائم لدى اللالدائم لدى اللّجنة الوطنية للتضامن.جنة الوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
مــــحــــمــــــد حــــمــــــــــاديr أمــــيــــنــــــا دائـــــمـــــا لــــــدى الــــلّــــجــــنـــــة

الـوطنيــة للتضــامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wاألم Wن تعـيWاألم Wيتضـمّن تعـي rيتضـم r2010 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة اHوافق اHوافق 

الدائم اHساعد لدى اللالدائم اHساعد لدى اللّجنة الوطنية للتضامن.جنة الوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عمـور بن عـبـد القــادرr أمـينـا دائـمـا مسـاعـدا لـدى اللّـجـنة

الـوطنيــة للتضـامن.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHوافق اHوافق 2  مايو سنة   مايو سنة r2010 يتضمr يتضمّن تعيW اHفتشن تعيW اHفتش

اجلهوي للمفتشية العاماجلهوي للمفتشية العامّـة للماليـة للماليّة بقسنطينة.ة بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عــز الـدين أوســيـافr مـفــتـشـا جــهـويـا لــلـمـفــتـشـيــة الـعـامّــة

للماليّـة بقسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHوافق اHوافق 2  مايـو سنة   مايـو سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن تعيW اHديرةن تعيW اHديرة

اجلهوية للخـزينـة ببومرداس.اجلهوية للخـزينـة ببومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عام 1431 اHوافق 2 مايـو سنة 2010 تعـيّن السّـيدة

حفيظـة زيتونيr مديرة جهوية للخزينة ببومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ rيــــتــــضـــم r2010 ـــــوافق 2  مـــــايــــو ســـــنــــة   مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق اHا
مـديــــريـــن لـلـتــخـطــــيط والـتـهــيـئــــة الـعـمـــرانـيــــةمـديــــريـــن لـلـتــخـطــــيط والـتـهــيـئــــة الـعـمـــرانـيــــة

.Wفــي واليتــ.Wفــي واليتــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1431 اHــــــوافق 2 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2010 يــــــعــــــيّن
الـسّـيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـريـن لـلـتـخـطـيط والـتـهـيـئـة

: Wاآلتيت Wالعمرانية في الواليت

rفي والية باتنة rعبد احلق بن خللف -
- جمال نـوارةr في والية عنابـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

اHركز اجلامعي بعW تيموشنت.اHركز اجلامعي بعW تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عـــبـــــد اHـــــالك بـــكـــــوشr مـــديــــــرا لـــلــمـــركـــــــز اجلــــــامـــعي

بعــW تيمـوشنت.



26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3437
9 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م م

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : "إنـــهـــاء مـــهـــام أمـــنـــاء عـــامـــW لـــدى رؤســـاء
الدوائر ورئيس دائرة".

ثانيا :ثانيا : الصفحة r17 العمود األوّل :
أ) حذف السطرين 13 و14.

ب) السطرين 21 و22 :
- بـدال من :- بـدال من : "بـصـفـته كــاتـبـا عـامــا لـدى رئـيس دائـرة

r"ةHهيليوبوليس في واليـة قـا
- يــقــرأ :- يــقــرأ : "بــصــفــته رئــيــســا لـدائــرة قــايس فـي واليـة

خنشلــة".
(البـاقي بدون تغييــر)

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 6 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 28  يــولــيــو ســنـة   يــولــيــو ســنـة r2009 يــتــضــمr يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء
مـــــــــهـــــــام أمـــــــنـــــــاء عـــــــامــــــــW لـــــــدى رؤســـــــاء الـــــــدوائـــــــرمـــــــــهـــــــام أمـــــــنـــــــاء عـــــــامــــــــW لـــــــدى رؤســـــــاء الـــــــدوائـــــــر

(استدراك).(استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريـدة الـرّسـمـيّـة - الـعدد 58 الـصادر في 22 شـوّال
عام 1430 اHوافق 11 أكتوبر سنة 2009.

أوال :أوال : الصفحة r16 العمود الثانيr السطران 2 و3 :

- بــدال من :- بــدال من : "إنــهــاء مــهــام أمـنــاء عــامــW لــدى رؤسـاء
r"الدوائـــر

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آراءراتE آراء
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 94 - 247 
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

rعدّلHا rاحمللّية والبيئة واإلصالح اإلداري

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّـةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 92 - 414 اHــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
عــام 1413 اHوافق 14 نـوفـمبـر سـنة r1992 اHعـدّل واHـتمّم
واHــــذكـــور أعـالهr يـــحــــدّد هــــذا الـــقــــــرار رزنـــامـــــة تــــنـــفــــيـــذ
الـرقـابـة الـسـابقــة لـلنـفـقــات الـتي يـلـتــزم بـهـا واHطـبـقــة

على ميزانيات البلديات.

2 : : تــخــضـع مــيــزانــيــات الــبــلــديــات تــدريــجــيــا اHـاداHـادّة ة 
لــلـــرقــابـــة الــســـابــقـــة لــلـــنـــفــقـــات الــتي يـــلــتـــزم بــهـــاr طــبـــقــا

للرزنامة اآلتيــة :
- ابتداء من الـسنة اHاليّة r2010 بالنـسبة للبلديات

مقــر الـواليــات.
- ابتداء من الـسنة اHاليّة r2011 بالنـسبة للبلديات
مــقــر الـدوائــرr وكـذا الــبـلــديــات مـقــر اHـقــاطـعــات اإلداريــة

.Wاخلـاضعـة لسلطة والة منتدب
- ابــتـداء من الــسـنــة اHـالــيّـة r2012 بــالـنــسـبـة لــكـافـة

البلديات.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــقــــــــرار رار وزاري موزاري مــــــشــــــتــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 24 ج جــــــمـمـــــــادى األولىادى األولى
عــــــــــام ام 1431 اH اHــــــــــوافق وافق 9 م مــــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ة r2010 يr يــــــــــــحــــــــــدّد
رزنامرزنامـة  تة  تـنفنفـيـذ الذ الـرقابرقابـة الة الـسـابقابقـة لة لـلـنفنفـقـقــات التيات التي

يلتزم بها واHطبقة على ميزانيات البلديات.يلتزم بها واHطبقة على ميزانيات البلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللّية rإن وزير الدولة
rاليّةHووزير ا

- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 90 - 08 اHــــؤرّخ في 12
رمــضـان عــام 1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلّق

rتمّـمHا rبالبلدية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقـم 09 - 09 اHــؤرّخ في 13
مـــــحــــــرّم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2010 ال سـيّــمـا اHـادّة 13

rمنـه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 71 اHــــؤرّخ في 14
جــــمــــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة 1984

rالذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 414
اHـــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نـوفـمبـر سـنة 1992 واHتـعـلّق بالـرقابـة الـسابـقة لـلـنفـقات

rتمّـمHعدّل واHا rالتي يلتزم بها
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6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة اللـوازم واخلدمات
اخلـاصـة لـصـالـح وزارة الـعـدل الـتي ال تــسـتـلـزم طـبــيـعـتـهـا

اللجوء إلى مناقصة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعـدّل وتــتــمّم اHـادة 2 من الــقـرار الـوزاري
اHشترك اHؤرّخ في 28 محرم عام 1429 اHوافق 6 فبراير

سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHـادّة 2 : حتـدد الــلـوازم واخلـدمــات اخلـاصــة لـصـالح
وزارة الــعـدل واHـؤسـسـات الـتـابـعــة لـهـاr الـتي ال تـسـتـلـزم

طبيعتها اللجوء إلى مناقصة على النحو اآلتي :

- اللوازم اخلاصة :- اللوازم اخلاصة : (...... بدون تغيير ......)
- اخلدمات اخلاصة :- اخلدمات اخلاصة :

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -

....................... -
- صيانة وتنظيف اHباني ".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر فـي أول جــــمــــادى األولى عــــام 1431
اHوافق 15 أبريل سنة 2010.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 9 مـايو سنة 2010.

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين زرهونيr اHدعو يزيدنور الدين زرهونيr اHدعو يزيد

وزير اHاليةوزير اHالية

كر® جوديكر® جودي

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار وزاري مشرار وزاري مشـتـرك مؤررك مؤرّخ في أول جخ في أول جـمـادى األولى عامادى األولى عام
1431 اH اHـوافق وافق 15 أب أبــــريل سريل سـنـة ة r2010 يr يـعــــدّل ويل ويــــتـمممم

الالــــقـرار الرار الــــوزاري اHوزاري اHــــشــــتــــرك اHرك اHــــؤرؤرّخ في خ في 28 م مــــحــــرمرم
عام عام 1429 اHوافق  اHوافق 6 فب فبـراير سنة راير سنة 2008 الذي يحد الذي يحدّد
قـائائـمـة الة الـلـلـــــوازم واخلوازم واخلـدمدمـات اخلات اخلـاصاصـة لة لـصـالح وزارةالح وزارة
الالــــعــــدل الدل الــــتي ال تتي ال تــــــســــتــــلــــزم طزم طــــبــــيــــعــــتــــهــــا الا الــــلــــجــــوء إلىوء إلى

مناقصة.مناقصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل
rاليّةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 250 اHـؤرّخ
في 13 جــمــادى األولى عــام 1423 اHــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة
2002 واHــتــضــمّن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةr اHــعـدّل

rادّة 38 منـهHال سيّما ا rتمّمHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
rحافظ األختام r2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
28 مــحــرم عــام 1429 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 2008 الــذي

يــحـدّد قــائــمــة الــلــوازم واخلــدمــات اخلــاصــة لــصـالح وزارة
rالعدل التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة

يقريقرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمم الــــقـــرار
الوزاري اHـشترك اHؤرّخ في 28 مـحرم عام 1429 اHوافق

وزير العدلr حافظ األختاموزير العدلr حافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير اHاليةوزير اHالية
كر® جوديكر® جودي

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار وزاريقــرار وزاريّ مــشـتــرك مــؤر مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 20  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــة  r2010 يــــعــــدr يــــعــــدّل ويــــتــــمل ويــــتــــمّم

الـقرار الـوزاريالـقرار الـوزاريّ اHـشـتـرك اHؤر اHـشـتـرك اHؤرّخ في خ في 10 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1415 اHــوافق  اHــوافق 10  أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة 1995 الــذي يــحـد الــذي يــحـدّد عـام عـام 

تشكيلة جلنة األمراض اHهنيتشكيلة جلنة األمراض اHهنيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
rستشفياتHووزير الصّحّة والسّكّان وإصالح ا

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 13 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
rـتمّمHـــعـدّل واHا rهـــنـيّةHبحــــوادث الـعـــمل واألمـــراض ا

rادّة 66 منهHال سيّما ا



- �ـــثل واحـــد (1) عـن الـــوزيــــر اHـــكــــلّف بــــالـــضــــمـــان
rرئيسا rاالجتماعي

rكلّف بالعملHثل واحد (1) عن الوزير ا� -

rكلّف بالصّحّةHثل واحد (1) عن الوزير ا� -

- �ـثل واحد (1) عن الـصندوق الـوطني لـلتأمـينات
rاالجتماعية للعمال األجراء

- �ــــثـل واحــــد (1) عـن اجملــــلـس الــــوطـــــني لـــــلــــوقـــــايــــة
rيعينه رئيس اجمللس rالصحية واألمن وطب العمل

- �ــثـل واحـد (1) عن اHــعــهـــد الــوطــني لـــلــوقــايــة من
rهنيةHاألخطار ا

- �ـــثل واحـد (1) عــن هـــيئـة الـوقايـة من األخـطار
اHــهـــنــــيــة فـــي نـــشـــاطــات الـــبــنــاء واألشـــغــال الـــعــمـــومــيــة

rوالري

- �ـــثل واحــد (1) عـن اHــنـــظــمــة الـــنــقـــابــيـــة لــلـــعــمــال
rستوى الوطنيHاألكثر تمثيال على ا rاألجراء

- �ـثل واحـد (1) عن اHـنـظـمــات الـنـقـابــيـة ألصـحـاب
rستوى الوطنيHاألكثر تمثيال على ا rالعمل

- ثالثة (3) أطبـاء مخـتصـW في طب العـمل يعـينهم
الوزير اHكلف بالصحة.

2 :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلـــــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 20  جــــمـــــادى األولى عــــام 1431
اHوافق 5 مايو سنة 2010.

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84 - 28 اHـــــؤرّخ في 9
جـــمـــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الّـذي يــحـدّد كــيـفـيّــات تـطــبـيق الــعـنــاوين الـثّــالث والـرّابع
والــثّـــامن من الـــقــانــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 2 يــولــيــو

rهنيّةHتعلّق بحوادث العمل واألمراض اHسنة 1983 وا
- و�ـــــقــــتـــــضى اHـــــرســــوم  الـــــرئـــــاسي رقم  09 - 129
أبــريل اHــوافق 27  اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة  2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  96 - 66
اHــؤرخ في 7 رمــضــان عــام 1416 اHــوافق 27 يــنـــايــر ســـنــة

r1996 الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 96 - 209
اHــؤرخ في 18 مـــحـــرم عـــام 1417 اHــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1996 الــــذي يــــحــــدد تـــشــــكــــيـل اجملــــلس الــــوطــــنـي لــــلــــوقــــايـــة

rالصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

rوالضمان االجتماعي
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرّخ في
10 ذي القـعدة عام 1415 اHوافق 10 أبـريل سنة 1995 الذي

rهنيةHيحدد تشكيلة جلنة األمراض ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــعـدّل وتــتــمّم أحــكـام اHــادة األولى من
الــقـرار الــوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام
1415 اHــوافق 10 أبــريل ســنــة 1995 الــذي يــحــدد تــشــكــيــلــة

جلنة األمراض اHهنيةr وحترّر كما يأتي :

" اHــــادّة األولى : تـــتــــشـــكل جلــــنـــة األمــــراض اHـــهــــنـــيـــة
اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة 66 من الــقــانـون رقم 83 - 13
اHــؤرّخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اHــوافق 2 يـــولــيــو ســنــة

1983 واHذكور أعالهr من :

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح وإصالح اHستشفياتاHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

وزير العمل والتشغيلوزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

الطيب لوحالطيب لوح

26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3637
9 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م م
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