
العدد العدد 29
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

األحد األحد 12  شعبان  شعبان عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 31 مايو سنة مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12

https://www.facebook.com/groups/AvocatOnlineDZ
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-141 مــؤرخ فيمــؤرخ في 9 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHوافـق  اHوافـق 28 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـضمـن تـنـظيـمr يـتـضمـن تـنـظيـم

اHقاطعة اإلدارية وسيرها.اHقاطعة اإلدارية وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزيــر األول
- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر وزيــــر الــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

rاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

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

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقــــــم 140-15
اHؤرخ في 8 شعـبان عام 1436 اHوافـق 27 مايـو سنة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الواليات

rرتبطة بهاHويحدد القواعد اخلاصة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-306 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي
rيـحـدد قـائــمـة الـبـلـديـات الـتي يــنـشـطـهـا كل رئـيس دائـرة

rعدلHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-215 اHؤرخ
في 14 صـفـر عام 1415 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1994 الـذي

rيحدد أجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

rعدلHا rوالبيئة واإلصالح اإلداري
   rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يــــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى حتــــديـــــد
تـــنــظـــيم اHــقـــاطــعـــــة اإلداريــــة وســـيـــرهـــاr طــبـــقــا ألحـــــكــام
اHـرســــوم الـرئـاســـي رقــم 15-140  اHـؤرخ في 8 شــعـبـان

عام 1436 اHوافـق 27 مايو سنة 2015 واHذكور أعاله.

اHـــادةاHـــادة 2 : : تــشــتــمل اHــقـــاطــعــة اإلداريــةr حتت ســلــطــة
الوالي اHنتدبr على األجهزة والهياكل اآلتية :

rهياكل اإلدارة العامة -

rنتدبةHديريات اHا -

- مجلس اHقاطعة اإلدارية.

الباب األولالباب األول

اإلدارة العامة للمقاطعة اإلداريةاإلدارة العامة للمقاطعة اإلدارية

اHــــادةاHــــادة 3 : : تـــــشــــتــــمل اإلدارة الـــــعــــامــــة فـي اHــــقــــاطــــعــــة
اإلداريــةr اHــوضــوعـــة حتت ســلــطــة الــوالـي اHــنــتــدبr عــلى

الهياكل اآلتية :

rاألمانة العامة -

rالديوان -

- مــــصـــالـح الـــتــــنـــظــــيم والــــشــــؤون الـــعــــامـــة واإلدارة
احمللية.

الفصل األولالفصل األول

األمانة العامةاألمانة العامة

اHــــــادةاHــــــادة 4 : : حتت ســــلــــطـــة الــــوالي اHــــنــــتــــدبr يـــنــــسق
األمــY الــعــام لـــلــمــقـــاطــعــة اإلداريــة ويـــنــشط عــمـل هــيــاكل

اHقاطعة اإلدارية.

اHـــــادةاHـــــادة 5 :  : تـــــتــــمــــثـل مــــهــــام األمــــY الـــــعــــام في حــــدود
اHـــقـــاطـــعـــة اإلداريـــة حتت ســـلـــطـــة الـــوالي اHـــنـــتـــدبr عـــلى

اخلصوص فيما يأتي :

rيحرص على العمل اإلداري ويضمن استمراره -

- يـنـسق أنشـطـة مـصالـح وأجهـزة الـدولـة وينـشـطـها
rويتابعها

rYنتدبHديرين اHينسق ويتابع أنشطة ا -

- يــــنــــشط ويــــتــــابع تــــنــــفــــيـــذ بــــرامـج الـــتــــجــــهــــيـــزات
rالعمومية

https://www.facebook.com/groups/AvocatOnlineDZ
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- يـنـظم اجـتــمـاعـات مـجـلس اHـقـاطـعـة اإلداريـة الـتي
يـــتــولى أمـــانــتــهـــاr ويــكـــوّن رصــيــد الـــوثــائق واحملـــفــوظــات

rويسيره

- يـنـشط ويــنـسق أعــمـال وأنـشــطـة اHــصـالح اHـكــلـفـة
بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : :  ــــكن تــــنــــظــــيم هــــيــــاكـل األمــــانــــة الــــعــــامـــة
لــــلــــمــــقــــاطــــعــــة اإلداريــــة في مــــصــــلــــحــــتـــY (2) أو ثالث (3)
مــصـــالحr تـــضم كل واحـــدة مــنـــهــا أربـــعــة (4) مـــكــاتـب عــلى

األكثر.

يـحـدد تنـظـيم األمانـة الـعامـة لـلمـقاطـعـة اإلدارية في
مــصـــالح ومــكـــاتب بــقـــرار مــشـــتــرك بـــY الــوزيــر اHـــكــلف
بــالـداخـلــيـة واجلـمــاعـات احملـلــيـة والـوزيـر اHــكـلف بــاHـالـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 7 :  :  ــكن أن يــتــلــقى األمــY الــعــام لــلــمــقــاطــعــة
اإلداريــةr في حـــدود صالحــيـــاتهr تـــفــويــضـــا بــاإلمـــضــاء من

الوالي.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الديوانالديوان

اHــادةاHــادة 8 :  : يـــســاعـــد الـــديــوانr اHـــوضــوع حتـت ســلـــطـــة
الـــــــوالي اHـــــنــــتـــــدب مــــبـــــاشـــــــرة والـــــذي يــــديـــــره رئــــيــس

الديوانr الوالي اHنتــدب فـي ¤ارسة مهامه.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

rالعالقات اخلارجية والتشريفات -

rالعالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم -

- الـتـنسـيق ومـتابـعـة تنـفـيذ اإلجـراءات التـي تتـخذ
في إطـار الـتـنـسـيق مع مـصـالح األمن اHـوجـودة في إقـلـيم

rقاطعة اإلداريةHبلديات ا

rينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها -

- يــــراقب أنـــشـــطــــة الـــهـــيـــاكـل اHـــكـــلـــفــــة بـــاHـــواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية وينشطها.

يضم الديوان ستة (6) ملحقY بالديوان.

الفصل الثالثالفصل الثالث

مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احملليةمصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احمللية

اHـادةاHـادة 9 :  : جتـمـع مـصـالح الـتــنـظـيم والــشـؤون الـعـامـة
واإلدارة احملــلـــيــة في مـــديــريـــة مــنــتـــدبــة واحــدةr  يـــديــرهــا

مـــديـــر مــــنـــتـــدبr  وتــــضم ست (6)  مــــصـــالـح تـــشـــتــــمل كل
مصلحة على أربعة (4) مكاتب.

غـيـر أنهr  ـكن تنـظـيم هـذه اHصـالح عـنـدما يـقـتضي
(2) Yفي مـديــريـتـ rحــجم أعـمــالـهــا وطـبــيـعــة مـهــامـهـا ذلـك

:Yمنتدبت

rمــديــريــة مـــنــتــدبــة لــلـــتــنــظــيـم والــشــؤون الــعــامــة -
وتـضم أربع (4) مـصـالـحr تـشـمل كـل مـصـلــحـة مـنــهـا ثالثـة

r(3) مكاتب على األكثر

rYمــديـــريــة مــنـــتــدبـــة لإلدارة والــتــنـــشــيط احملـــلــيــ -
وتـضم أربع (4) مـصـالـحr تـشـمل كـل مـصـلــحـة مـنــهـا ثالثـة

(3) مكاتب على األكثر.

10 :  : تـــمــــارس مـــصـــالـح الـــتـــنـــظــــيم والـــشـــؤون اHــادة اHــادة 
rـــنــتــدبHحتت ســـلــطـــة الــوالي ا rالـــعــامـــة واإلدارة احملــلـــيــة
اHـهـام اخملـولة Hـصـالح الـتنـظـيم والـشؤون الـعـامة واإلدارة

احمللية للوالية على مستوى اHقاطعة اإلدارية.

 ــــكـن أن يــــتـــــلـــــقى اHـــــديـــــر اHـــــنــــتـــــدب أو اHـــــديــــرون
اHــــــنـــــتــــــدبــــــون اHــــــذكــــــورون فـي اHـــــادة 9 أعالهr فـي حـــــدود

صالحياتهمr تفويضا باإلمضاء من الوالي.

اHادة اHادة 11 :  :  يـحدد تنـظيم مصـالح التنـظيم والشؤون
الــــعـــامــــة واإلدارة احملـــلــــيــــة في مــــصـــالـح ومـــكــــاتب بــــقـــرار
مشترك بY الوزيـر اHكلف بالداخليـة واجلماعات احمللية
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

الباب الثانيالباب الثاني

اHديريات اHنتدبةاHديريات اHنتدبة

12 : : حتــــدد اHـــصـــالح غــــيـــر اHـــمـــركــــزة لـــلـــدولـــة اHــادة اHــادة 
اHـــنـــظـــمـــة في شـــكل مـــديـــريـــات مـــنـــتـــدبـــة عـــلـى مـــســـتــوى

اHقاطعة اإلدارية كاآلتي :

rنتدبة للطاقةHديرية اHا -

rنتدبة لترقية االستثمارHديرية اHا -

rنتدبة للمصالح الفالحيةHديرية اHا -

rنتدبة للتجارةHديرية اHا -

rائية والبيئةHنتدبة للموارد اHديرية اHا -

rنتدبة لألشغال العموميةHديرية اHا -
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- اHديريـة اHنتـدبة لـلسكن والـعمـران والتجـهيزات
rالعمومية

rنتدبة للتشغيلHديرية اHا -
rنتدبة للنشاط االجتماعيHديرية اHا -
rنتدبة للشباب والرياضةHديرية اHا -

- اHـديريـة اHنـتدبـة لـلسـياحـة والصـنـاعة الـتقـليـدية
والتكوين اHهني.

 ــكن إنــشــاء مــديــريـات مــنــتــدبــة أخــرىr كــلـمــا دعت
YـعـنـيHبـنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزراء ا rاحلـاجـة إلى ذلك

وبعد أخذ رأي والي الوالية.
13 : :  ـــارس اHــــديـــر اHـــنــــتـــدب اHـــهــــام اخملـــولـــة اHــادة اHــادة 

للمدير الوالئيr على مستوى اHقاطعة اإلدارية.
 ــكن والـي الـواليــة تــكــلـيف اHــديــر اHــنـتــدب �ــهــمـة
مـــنــــوطــــة بـــقــــطــــاع آخـــرr بــــنــــاء عـــلـى اقـــتــــراح من الــــوالي

.YعنيHنتدب وبعد التشاور مع الوزراء اHا
اHـادة اHـادة 14 : :  ـكن أن يــتـلـقى اHـديـر اHــنـتـدب تـفـويـضـا

باإلمضاء في حدود صالحياته.
اHـادة اHـادة 15 : : يـحـدد تـنـظــيم كل مـديـريــة من اHـديـريـات
Yـنـتـدبة فـي مصـالح ومـكـاتب �ـوجب قرار مـشـتـرك بHا
كل من الـوزير اHعـني أو الوزراء اHعـنيY ووزيـر اHالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالثالباب الثالث

مجلس اHقاطعة اإلداريةمجلس اHقاطعة اإلدارية
16 : : يــشــكل مــجــلس اHــقـاطــعــة اإلداريــة اإلطـار اHـادة اHـادة 
rقاطعة اإلداريةHصـالح الدولة على مستـوى اH التشاوري
واإلطــار الــتــنـســيــقي ألنــشــطـتــهــا وأعــمــالـهــاr ال ســيــمـا في

مجال تنفيذ قرارات مجلس الوالية.
17 : دون اإلخالل بــاألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا اHـادة اHـادة 
في هـذا اHـرسـومr يـخضـع سيـر مـجـلس اHـقـاطـعـة اإلدارية
لنـفس القواعد اHـطبقـة على مجـلس الواليةr ال سـيما تلك
اHـنصـوص علـيهـا �ـوجب اHرسـوم التـنفـيذي رقم 215-94
اHــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1994 واHذكور أعاله.

18 : يــحــدد الــنــظــام الـداخــلـي جملــلس اHــقــاطــعـة اHـادة اHـادة 
اإلدارية بـقـرار من الوزيـر اHـكلف بـالـداخلـيـة واجلمـاعات

احمللية.
اHــادة اHــادة 19 : يـــجـــتـــمع مـــجـــلس اHـــقـــاطـــعــة اإلداريـــة في
دورة عـــاديـــةr مـــرتـــY (2) في الـــــشــــهــــر بــــرئـــــاســــة الــــوالي

اHنتدب.

 ـكن مـجـلس اHقـاطـعـة اإلداريـة أن يـعقـد اجـتـمـاعات
rــنـــتــدبHبـــنــاء عـــلى اســـتــدعـــاء من الـــوالي ا rغـــيــر عـــاديــة

عندما يقتضي الوضع ذلك.

اHــادة اHــادة 20 : يــزود مــجــلس اHـــقــاطــعــة اإلداريــة بــأمــانــة
تــقــنــيـة تــوضع حتـت مـســؤولــيــة األمــY الــعـام لــلــمــقــاطــعـة

اإلدارية.

اHــادة اHــادة 21 : يــلــزم أعــضــاء مــجـــلس اHــقــاطــعــة اإلداريــة
YــعــنــيـHا Yــديـريـن الـوالئــيــHــنــتــدب واHبــإطالع الــوالي ا

بانتظام بالشؤون التي يضطلعون بها.

ويــبــلــغــون الــوالي اHــنــتــدب بــجــمــيع اHــعــلــومــات أو
الــتـــقــاريـــر أو الــدراســـات أو اإلحــصـــائــيـــات الالزمــة ألداء

مهام مجلس اHقاطعة اإلدارية.

الباب الرابعالباب الرابع

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHـادة اHـادة 22 : : يـصــنف مـنــصب كل من رئـيـس مـصــلـحـة
ورئــــيس مــــكـــتب عــــلى مــــســـتــــوى هـــيــــاكل اإلدارة الــــعـــامـــة
لــــلــــمــــقــــاطــــعـــــة اإلداريــــة واHــــديــــريــــات اHــــنــــتــــدبــــةr وتــــدفع
مرتـبـاتـهـمـاr علـى التـواليr اسـتـنـادا إلى مـنـصبـي رئيس

مصلحة ورئيس مكتب في الوالية.

rــنــتــدبHيــصــنـف مــنــصب مــلــحق بـــديــوان الــوالي ا
ويـــدفـع مـــرتــــبه اســــتــــنـــادا إلـى مـــنــــصب مــــلــــحق بــــديـــوان

الوالي.

اHــــادة اHــــادة 23 : : تــــزود أجــــهـــــزة وهــــيــــاكـل اإلدارة الــــعــــامــــة
لـلـمقـاطـعـة اإلداريـة بـالـوسـائل البـشـريـة واHـالـيـة واHـادية

الضرورية لسيرها.

اHادة اHادة 24 : : يتـولى والة الواليـات اHعـنيـة باسـتحداث
مــقــاطــعــات إداريــة تــنــصــيب أجــهــزة وهــيــاكـل اHــقــاطــعـات

اإلدارية التابعة لها.

rعـنـد احلـاجة rـرسـومHـادة 25 : :  تـوضح أحـكـام هـذا اHـادة اHا
�وجب نص خاص.

26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شـعــبــان عـام 1436 اHـوافـق 28
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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