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هـ) اعـتــمـاد اإلجــراءات اJالئــمـة لــتـســهـيـل وتـشــجـيع
تطوير النقل الدولي على الطرقات بX البلدين.

4 - جتــتــمع الــلــجــنــة اJــشــتــركــة بــالــتـنــاوب فـي أحـد
البلدينq بطلب من أحد األطـراف.

اJاداJادّة ة 18
تطبيق التشريع الداخليتطبيق التشريع الداخلي

يطبق التـشريع الداخلي لكل طرف على كل اJسائل
التي ال ينظمهـا هذا االتفاق أوq عند االقتضاءq ال تنظمها

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها األطراف.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األحكام النهائيةاألحكام النهائية

اJاداJادّة ة 19
حـل النزاعاتحـل النزاعات

1 - حتـــــل الـنــــزاعـــــات الــنــاجــمـــــة عـــن تـفــســـيـر
أو تـــــطـــــبـــــــيق هـــــــذا االتـــــفــــــــاق بـــــالـــــتـــــــراضي فـي إطــــــار
الــلــجـنـــــة اJـشــتـــركــــة اJـنــصــــوص عـلــيـهـــــا فـي اJـادّة 17

مــن هـذا االتفــاق.

2 - عـنــد االسـتــحـالـــةq حتــل الــنـزاعــات بـالــتـفـــاوض
عن طريق القنوات الدبلوماسية.

اJاداJادّة ة 20
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

يـدخـل هـذا االتـفـاق حــيّـز الـتّـنــفـيـذ ثالثـX (30) يـومـا
بــــــعـــــــد اســــــتالم آخــــــر إشــــــعـــــــار كــــــتــــــابــــــيــــــا وعـن الــــــطــــــريق
الـدبـلـومـاسيq بـاسـتـكـمـال كل إجـراءات الـقـانـون الـداخـلي

لألطراف اJطلوبة لهذا الغــرض.

اJاداJادّة ة 21
مدة الصالحية وطلب اإللغاءمدة الصالحية وطلب اإللغاء

1 - يــــبـــقى هــــذا االتـــفـــــــاق ســــــاري اJـــفـــعــــــول Jــــدة
غيــر محــددة.

q2 - {ــكن لــكـــل طــــرف طــلب إلـــغـــــاء هــذا االتــفــــاق
فـي أي وقتq بــــــــإشـــــــعـــــــــــار كـــــــتـــــــــــابي وعــــــــبـــــــر الــــــــقـــــــنـــــــاة
الـدبـلــومـاســيـة ثالثـة (3) أشـهـــر عــلى األقــل قـبــل نــهـايـــة
كــل ســـنــــة مــــدنـــــيـــة. في هــــذه احلــــالـــــة يـــنـــتـــهي ســـريـــان
مــفـــعــول هــذا االتـــفــاق ابـــتــداء من أوّل يــنـــايــر من الـــســنــة

اJوالــية.
اJاداJادّة ة 22
التعديـلالتعديـل

1 - {ـــكـن لـــهـــذا االتـــفـــــاق أن يـــكـــون مـــحـــل تـــعـــديــل
بطلب من أحـد األطـراف.

2 - تدخل الـتـعديالت حـيّز الـتّنـفـيذ طـبقــا للـشروط
اJنصوص عليها في اJادّة 20 من هذا االتفاق.

Xيــوم 9 يــونــيــو 2008 من نـســخــتـ qحــرّر بـــاجلــزائـــر
أصــــلــــيــــتــــX بــــالــــلــــغــــــات الـــــعــــــربـــــــيــــة والــــبــــرتــــغـــــالــــــيــــة
والـــفــــرنــســـــيــة ولـــلـــنــصـــوص الـــثالثـــة (3) نـــفس احلـــجــــيــة

القـانـونــية.
فـي حــالـــة االخــتالفq تـــعـــطـى الــصـــيــغـــة الــفـــرنــســـيــة

األولـويـة.

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن اجلمهورية البرتغاليةعن اجلمهورية البرتغالية
لويس أمادولويس أمادو

وزيرالدولة والشؤونوزيرالدولة والشؤون
اخلارجيةاخلارجية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسي رقــم  رقــم 11 -  - 426 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1433 اJـوافق  اJـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q q2011 يـحـدد تشـكـيـلةيـحـدد تشـكـيـلة

الديوان الـمركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفياتالديوان الـمركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات
سيره.سيره.

ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الـمالية -

- وبــنـاء عــلى الــدسـتــورq ال سـيــمـا الـــمـادتـان 77 - 8
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 66 - 155 الــــمـــؤرخ في 18
صـفـر عام 1386 اJـوافق  8 يـونـيـو سـنة 1966 والـمـتـضمن

qالـمعدل والـمتمم qقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 66 - 156 الــــمـــؤرخ في 18
صـفـر عام 1386 اJـوافق  8 يـونـيـو سـنة 1966 والـمـتـضمن

qالـمعدل والـمتمم qقانون العقوبات
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 06 - 01 الــمـؤرخ في 21
مـــــحــــــرم عـــــام 1427 الـــــــمــــــوافق 20 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2006
والـــمـتــعــلق بــالــوقــايــة من الــفــســاد ومــكــافــحــتهq الـــمــعـدل
qال سيما الـمادتان 24 مكرر و24 مكرر 1 منه qوالـمتمم

- و�ـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقم 06 - 02 الـــــمـــــؤرخ في 29
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1427 اJــــــوافق 28  فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2006
Xوالـــمــتـــضــمن الــقــانــون األســاسـي الــعــام لــلـــمــســتــخــدمــ

qXالعسكري

- و�ـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقم 06 - 03 الـــــمـــــؤرخ في 19
جـمـادى الثـانيـة عام 1427 الــموافق 15  يولـيو سـنة 2006
qوالـمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى الـــــمــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم 06 - 413
الـــــــمـــــؤرخ في أول ذي الــــــقـــــعـــــدة عـــــام 1427 الـــــــمـــــوافق 22
نـوفـمبـر سـنة 2006 الذي يـحـدد تشـكيـلـة الهـيئـة الـوطنـية
لــلــوقـايــة من الــفــسـاد ومــكــافــحـته وتــنــظــيـمــهــا وكـيــفــيـات

qسيرها

- وبـــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 90 - 226
الـــمــؤرخ في 3 مــحــرّم عـام 1411 اJـوافق 25 يــولــيــو ســنـة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين {ـارسـون وظائف

qالـمعدّل والـمتمّم qعليا في الدولة وواجباتهم

- وبـــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 90 - 227
الـــمــؤرخ في 3 مــحــرّم عـام 1411 اJـوافق 25 يــولــيــو ســنـة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

qبـــعــنــوان اإلدارة والـــمـــؤســســات والــهـــيــئــات الــعـــمــومــيــة
qالـمعدّل والـمتمّم

- وبـــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 90 - 228
الـــمــؤرخ في 3 مــحــرّم عـام 1411 اJـوافق 25 يــولــيــو ســنـة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اJـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

qعدّلJا qالعمال الذين {ارسون وظائف عليا في الدولة

- وبـــمــقـــتــضى الـــمــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 04
الــمؤرخ في 11 مـحرم عام 1429 الــموافق 19 ينـاير سـنة
XــوظفJ2008 والـمـتـضـمن القــانون األسـاسي اخلــاص با

الـــــمــــنـــتــــمــــX لـألسالك الـــــمــــشــــتــــركــــة في الـــــمــــؤســــســـات
qواإلدارات العمومية

- و�ــقـــتــضى الــــمــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 322
الـــمــؤرخ في 16 مــحــرم عـام 1432 الـــمــوافق 22 ديـســمــبـر
ســـــنــــة 2010 والـــــمـــــتــــضـــــمن الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلــــاص

qلألسالك اخلاصة باألمن الوطني XنتمJا XوظفJبا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام الــمـادة 24 مـكـرر من
الـــقـــانــون رقم 06 - 01 الــــمــؤرخ في 21 مـــحـــرم عــام 1427
الـــمــوافق 20 فـــبــرايــر ســنــة 2006 واJــذكــور أعالهq يــهــدف
هـذا الـــمــرســوم إلى حتـديــد تـشــكـيــلـة الــديـوان الـــمـركـزي
لــقــمع الــفــســاد وتـــنــظــيــمه وكــيــفــيــات ســيــرهq ويــدعى في

صلب النص "الديوان".

اJــاداJــادّة ة 2 :  : الــديـــوان مـــصـــلـــحــة مـــركـــزيـــة عـــمــلـــيـــاتـــيــة
لــــلــــشــــرطــــة الــــقــــضــــائــــيــــةq تــــكــــلف بــــالــــبــــحـث عن اجلــــرائم

ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.

3 :  : يـــوضع الـــديـــوان  لـــدى الـــوزيـــر الــــمـــكـــلف اJــاداJــادّة ة 
بالـمالية.

ويتمتع باالستقالل في عمله وتسييره.

اJاداJادّة ة 4 :  : يحدد مقر الديوان �دينة اجلزائر.

اJاداJادّة ة 5 :  : يكلف الديـوانq في إطار الـمهـام الـمنوطة
به �ـوجـب الــتـشـريــع الـســاري اJــفـعــولq عــلى اخلـصـوص

�ا يأتي  :
- جــــمع كل مـــعـــلــــومـــة تـــســـمح بـــالــــكـــشف عن أفـــعـــال

 qالفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغالله
- جـمع األدلة والـقيـام بتـحـقيـقات في وقـائع الفـساد
وإحـــالـــة مـــرتـــكــــبـــيـــهـــا لـــلـــمـــثـــول أمـــام اجلـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة

qالـمختصة
- تــطـويـر الـتــعـاون والـتــسـانـد مع هــيـئـات مــكـافـحـة
qالفساد وتبادل الـمعلومات �ناسبة التحقيقات اجلارية
- اقتراح كل إجراء من شـأنه الـمحافـظة على حسن
سير التحريات التي يتوالها على السلطات الـمختصة.

الفصلالفصل الثاني الثاني
التشكيلةالتشكيلة

اJاداJادّة ة 6 :  : يتشكل الديوان من :
- ضـــبـــاط وأعـــوان الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــعــة

qلوزارة الدفاع الوطني
- ضـــبـــاط وأعـــوان الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــعــة

  qلوزارة الداخلية واجلماعات الـمحلية
- أعــوان عــمــومــيــX ذوي كــفــاءات أكــيــدة في مــجــال

مكافحة الفساد.
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ولـــلـــديــوانq زيـــادة عـــلى ذلكq مـــســـتــخـــدمـــون لـــلــدعم
التقني واإلداري.

اJاداJادّة ة 7 :  : يظـل ضبـاط وأعــوان الشـرطـة الـقـضائية
واJوظفون التابعون للوزارات الـمعنية الذين {ارسون
مـــهـــامــهـم في الــديـــوانq خـــاضــعـــX لألحـــكـــام الــتـــشـــريــعـــيــة

والتنظيمية والقانونية األساسية الـمطبقة عليهم.

اJــــاداJــــادّة ة 8 :  :  يــــحـــــدد عـــــدد ضــــبـــــاط وأعـــــوان الــــشـــــرطــــة
الـــقـــضـــائـــيـــة والــــمـــوظـــفـــX الــــمـــوضـــوعـــX حتت تـــصـــرف
الـــديـــوانq �ـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــX وزيـــر الــــمـــالـــيـــة

والوزير الـمعني.

اJـاداJـادّة ة 9 :  : {ــكن الــديـوان أن يــســتـعــX بـكـل خـبــيـر أو
مـكــتب اسـتـشــاري و/أو مـؤسـسـة ذات كــفـاءات أكـيـدة في

مجال مكافحة الفساد.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيمالتنظيم

اJـاداJـادّة ة 10 :  : يـسـيـر الـديـوان مــديـر عـام يـعـX �ـرسـوم
رئـــاسي بــنـــاء عــلى اقـــتــراح مـن وزيــر الـــمـــالــيــةq وتـــنــهى

مهامه حسب األشكال نفسها. 

اJــاداJــادّة ة 11 :  :  يـــتـــكـــون الـــديـــوان من ديـــوان ومـــديـــريــة
لـلــتـحـريـات ومــديـريـة لإلدارة الــعـامـة تـوضـع حتت سـلـطـة

الـمدير العام.

تنظم مديريـات الديوان في مديريـات فرعية يحدد
عــددهـــا بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اJـــكــلف بــالـــمــالــيــة

والسلطة الـمكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 12 :  :  يـــــســــاعــــد رئـــــيس الــــديـــــوان خــــمــــســــة (5)
مديري دراسات.

qورئــيس الــديـوان qــديــر الــعـامJـادّة ة 13 :  : وظـائف اJـاداJا
qونــواب الــــمــديــرين qوالــــمــديـــرين qومــديـــري الــدراســات
وظائف عـلـيا في الـدولـةq وتصـنف وتـدفع مرتـبـاتهـا على
qاســـتـــنـــادا إلـى الـــوظـــائف الـــعـــلـــيـــا في الـــدولـــة qالـــتـــوالي
لألمــــX الـــعــــامq والـــــمــــديــــر الـــعــــام والـــــمــــديـــريـنq ونـــواب

اJديرين على مستوى اإلدارة الـمركزية في الوزارة.

اJــــاداJــــادّة ة 14 :  : يــــكـــلـف الــــمــــديـــر الــــعـــام لــــلـــديــــوانq عـــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـــــداد بــــــرنــــــامج عــــــمل الــــــديــــــوان ووضــــــعه حــــــيـــــز
qالتنفيذ

- إعـداد مشروع التـنظيم الـداخلي للـديوان ونظامه
qالداخلي

- الـسـهـر علـى حسـن سيـر الـديـوان وتـنـسـيق نـشاط
qهياكله

- تــــطـــويــــر الــــتـــعــــاون وتــــبـــادل الـــــمــــعـــلــــومـــات عــــلى
qالوطني والدولي Xالـمستوي

- �ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
qالديوان

- إعــداد الــتــقــريــر الــســـنــوي عن نــشــاطــات الــديــوان
الذي يوجهه إلى الوزير اJكلف بالـمالية. 

اJــــاداJــــادّة ة 15 :  : يــــكــــلف رئـــــيس الــــديــــوانq حتـت ســــلــــطــــة
qبـتـنـشـيط عـمل مــخـتـلف هـيـاكل الـديـوان qالــمـديـر الـعــام

ومتابعته.

اJــاداJــادّة ة 16 :  : تـــكـــلف مـــديــريـــة الـــتــحـــريـــات بــاألبـــحــاث
والتحقيقات في مجال جرائم الفساد. 

اJـاداJـادّة ة 17 :  : تـكــلف مــديـريــة اإلدارة الـعــامــة بـتــسـيــيـر
مستخدمي الديوان ووسائله الـمالية والـمادية.

اJـاداJـادّة ة 18 :  : يـحـدد الــتـنـظـيم الـداخــلي لـلـديـوان بـقـرار
من وزير الـمالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
كيفيات السيركيفيات السير

19 :  : يـعمل ضـبـاط وأعوان الـشـرطة الـقـضائـية اJاداJادّة ة 
التابعون للـديوانq أثناء �ارسـة مهامهمq طبقـا للقواعـد
الـمنصوص عـليها في قانون اإلجـراءات اجلزائية وأحكام
الـــقـــانــون رقم 06 - 01 الــــمــؤرخ في 21 مـــحـــرم عــام 1427

الـموافق 20 فبراير سنة 2006 واJذكورين أعاله.

اJــــــاداJــــــادّة ة 20 :  : يــــــلـــــــجــــــأ ضـــــــبـــــــاط وأعــــــــوان الــــــشــــــــرطــــــة
الـــقــضــــائـــيــــة الــتــــابـــعـــون لــلـــديـــوانq إلى اســـتــــعــمـــال كـل
qفعولJنصـوص عـليها في التـشريع الساري اJالوسائل ا

من أجل استجماع اJعلومات الـمتصلة �هامهم.  

qعــــنـــــد الــــضــــرورة qويـــــؤهل الـــــديــــوان لـالســــتـــــعــــانـــــة
�ـسـاهـمـة ضـبـاط الــشـرطـة الـقـضـائـيـة أو أعـوان الـشـرطـة
القضائية التابعJ Xصالح الشرطة القضائية األخرى.  

ويــتـــعــqX فـي كل احلــاالتq إعـالم وكــيل اجلـــمــهـــوريــة
لـدى الـــمـحـكــمـةq مـســبـقـاq بــعـمـلــيـات الـشــرطـة الـقــضـائـيـة

التي جتري في دائرة اختصاصه.

اJــــاداJــــادّة ة 21 :  : يـــتــــعـــX عـــلـى ضـــبـــاط وأعــــوان الـــشـــرطـــة
القضائية التـابعX للديوانq ومصالح الشرطة القضائية
األخــــرىq عــــنـــــدمــــا يــــشــــاركــــون فـي نــــفس الـــــتــــحــــقــــيقq أن
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يتـعاونـوا باسـتمرار في مـصلـحة الـعدالـة. كمـا يتـبادلون
الــــوســــائل الـــــمــــشــــتـــركــــة الـــــمــــوضــــوعـــة حتـت تــــصـــرفــــهم.
ويـشيرون في إجراءاتـهم إلى الـمسـاهمة التي تـلقاها كل

منهم في سير التحقيق. 

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 22 :  : {ـــــــــكـن الــــــــديـــــــــوانq بـــــــــعـــــــــد إعـالم وكـــــــــيل
اجلـمـهــوريـة الــمـخـتص بـذلك مـسـبـقـاq أن يـوصي الـسـلـطـة
الـسـلّـمــيـة بـاتــخـاذ كل إجـراء إداري حتــفـظي عـنــدمـا يـكـون

عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اJــاداJــادّة ة 23 :  :  يــعـــد الـــمــديــر الـــعــام مــيــزانـــيــة الــديــوان
ويعرضها على موافقة وزير الـمالية.

اJـاداJـادّة ة 24 :  : الــمـديـر الـعـام هـو اآلمـر الـثـانـوي بـصرف
ميزانية الديوان. 

اJاداJادّة ة 25 :  : يستفـيد الـمستخـدمون اJوضوعون حتت
تصرف الديوانq زيادة على الـمرتب الذي يتقاضونه من
الــــمــــؤســـســـة أو اإلدارة األصــــلـــيـــةq  مـن تـــعـــويــــضـــات عـــلى

حساب ميزانية الديوانq حتدد �وجب نص خاص. 

26 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1433 اJــوافق 8
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 11 -  - 420 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1433  اJـوافق   اJـوافق  8 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـحـدد قـائـمـةq يـحـدد قـائـمـة

اJــنـاصب الــعــلـيــا في اJــصـالـح اخلـارجــيـة لــلــمـديــريـةاJــنـاصب الــعــلـيــا في اJــصـالـح اخلـارجــيـة لــلــمـديــريـة
الـــعــــامـــة لــــلـــمــــيـــزانــــيـــة وشــــروط االلـــتــــحــــاق بــــهــــذهالـــعــــامـــة لــــلـــمــــيـــزانــــيـــة وشــــروط االلـــتــــحــــاق بــــهــــذه

اJناصب وكـذا الزيادة االستداللية اJرتبطة بهـا.اJناصب وكـذا الزيادة االستداللية اJرتبطة بهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرّخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتمّمJعدّل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  06 - 03 اJــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 117
اJــؤرّخ في 9 رمــضــان عــام 1412 اJــوافق 14 مــارس ســنــة
1992 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اJـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اJـــصــالح

اخلارجـية التابعة لـلمديرية العامـة للميزانيـة وتصنيفها
qفيها Xوشروط التعي

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 427
اJـــــؤرّخ في 29 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1415 اJـــــوافق 3
ديــسـمـيــر سـنـة 1994 الـذي يــحـدد قـائــمـة اJـنــاصب الـعــلـيـا
فـي اJـصــالـح غـيــر اJــركــزيــة الــتـابــعــة لــلــمــجـلـس الـوطــني

qللتخطيط وشروط االلتحاق بها وتصنيفها
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفــــJــــتــــضــــمن الــــقـــانــــون األســــاسـي اخلــــاص بـــاJوا
اJــنــتــمــX لألسالك اJــشــتــركــة في اJــؤســسـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 297
اJــؤرّخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اJــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
XوظفJتضمن القانون األساسي اخلاص باJسنة 2010 وا

qيزانيةJكلفة باJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمJا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 75 اJؤرّخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اJــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحدد صـالحيـات اJـصـالح اخلـارجـية لـلـمـديـرية

qالعامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا اJرسـوم إلى حتديـد قائـمة
اJـنـاصـب الـعـلـيـا الـتــابـعـة لـلـمــصـالح اخلـارجـيــة لـلـمـديـريـة
العامـة للمـيزانـية وشروط االلـتحـاق بهذه اJـناصب وكذا

الزيادة االستداللية اJرتبطة بها. 


