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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 17-10 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد تـنـظيمr يـحـدد تـنـظيم
األمـانــة اإلداريـة  الـدائــمـة لـلــهـيـئــة الـعـلــيـا اHـســتـقـلـةاألمـانــة اإلداريـة  الـدائــمـة لـلــهـيـئــة الـعـلــيـا اHـســتـقـلـة

Hراقبة االنتخابات وسيرها.Hراقبة االنتخابات وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيّــمــا اHـواد 91 -6 و143

r(الفقرة األولى) و194 منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

 rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنتـخاباتH سـتقـلةHـتـعــلـق بالـهـيـئة الـعليـا اHوا

rادتان 29 و47 منهHال سيما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اHــؤرّخ في 17 رجب عــام 1420 اHــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واHـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــX في الـــــوظــــــائف اHـــــدنـــــيـــــة

rوالعسكرية للدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 16 - 284
اHؤرّخ في 3 صفر عام 1438 اHوافق 3 نوفـمبر سنة 2016
واHـتضـمن تعـيX رئـيس الهـيئـة الـعلـيا اHـستـقلـة Hراقـبة

rاالنتخابات
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

rتمّمHعدّل واHا rعليا في الدولة وواجباتهم

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقــــــا ألحـــــكـــــــام اHـــــادة 29 من
الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ في 22 ذي الــقـعـدة
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 25 غـــشت ســـنـــة 2016 واHعــام 1437 ا

يــهــدف هـذا اHــرســوم إلى حتــديـد تــنــظـيم األمــانــة اإلداريـة
rــراقـبــة االنـتــخـابـاتH ــسـتـقــلـةHالـدائــمـة لـلــهـيــئـة الــعـلــيـا ا

وسيرها.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــشـــمل تــنـــظــيم األمـــانــة اإلداريــة الـــدائــمــة
لـلـهـيـئـة الــعـلـيـا اHـسـتــقـلـة Hـراقـبـة االنــتـخـابـات اHـوضـوعـة

حتت سلطة رئيسهاr ما يأتي :
rويساعده مديرا (2) دراسات rالعام Xاألم -

Xويـــســــاعــــده ســــتـــة (6) مـــكـــلـــفــ rرئــــيس الــــديــــوان -
rبالدراسات والتلخيص

- هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا اآلتية :
* مـــديــــريـــة دعم عــــمـــلــــيـــات مــــتـــابــــعـــة االنــــتـــخــــابـــات

rواإلحصائيات
rمديرية الشؤون القانونية والتكوين *

* مديرية إدارة اHوارد. 
اHاداHادّة ة 3 :  :  يكلف األمX الـعام باإلشراف على تسيير
هياكل األمانة اإلداريـة الدائمة وتنشـيط أعمالها وضمان

التنسيق بينها.
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــتــولى رئـــيس الـــديــوان تـــنـــشــيط أعـــمــال

الديوان وتنسيقها.
اHــادة اHــادة 5 :  :  تـــكـــلـف مـــديـــريـــة دعم عـــمـــلـــيـــات مـــتـــابـــعــة

االنتخابات واإلحصائيات على اخلصوصr �ا يأتي :
rمتابعة مسار العمليات االنتخابية واالستفتاء -

rحتضير ملفات اإلخطار ومتابعة تنفيذها -
- جـــــمـع اHــــعـــــطـــــيـــــات ذات الـــــصـــــلــــة بـــــالـــــعـــــمـــــلـــــيــــات

rاالنتخابية
- إعداد اإلحصائيات اHتعلقة باالنتخابات.

وتضم :
- اHــــديــــريـــة الــــفــــرعــــيــــة لــــدعم عــــمــــلــــيــــات مــــتــــابــــعـــة

rاالنتخابات
- اHــــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـإلحـــصــــائــــيــــات وحتــــضــــيـــر

اإلخطارات.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــكــــلف مــــديــــريــــة الــــشــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة

والتكوين على اخلصوصr �ا يأتي :
- تقـد� االقتـراحات الرامـية إلى حتـسX الـنصوص
الــــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــتـــنـــظـــيـــمـــيــــة الـــتي حتـــكـم الـــعـــمـــلـــيـــات

rاالنتخابية
rإنــجــاز الــبـحــوث والـدراســات االســتــشــرافــيـة -
ال ســـيــــمـــا في مــــجـــال الـــنــــظـــام االنـــتــــخـــابي فـي األنـــظـــمـــة

rقارنةHا
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- اقــتـراح بــرامج ومـخــطـطــا ت الـتــكـوين فـي مـجـال
rمارسة االنتخابية وتقييم آثارهاHترقية ا

- اقــــتـــراح الــــتــــدابـــيــــر الـــرامــــيـــة إلـى نـــشــــر ثـــقــــافـــة
اHواطنة وترقيـة األعمال التحسيسية في مجال الواجب

االنتخابي.
وتضم  :

rديرية الفرعية للشؤون القانونيةHا -
- اHديرية الفرعية للتكوين.

7 :  : تـــــــكـــــــلـف مـــــــديــــــــريـــــــة إدارة اHـــــــوارد عــــــــلى اHــــــادة اHــــــادة 
اخلصوصr �ا يأتي :

- تـوفــيـر اHــسـتــخـدمــX الـضــروريـX لــسـيــر أجـهـزة
rالهيئة العليا

- تـوفـير الـوسـائل اHاديـة الـضروريـة لـسيـر الـهيـئة
rالعليا

rإعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا وتنفيذها -
- تـــــســــــيـــــيـــــر جتــــــهـــــيـــــزات اإلعـالم اآللـي واألنـــــظـــــمـــــة

rعلوماتيةHا
- تشكيل رصيد وثائقي واألرشيف.

وتضم ::
rديرية الفرعية للموارد البشريةHا -
rديرية الفرعية للمالية والوسائلHا -

- اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لإلعـالم اآللي والــــــوثــــــائق
واألرشيف.

8 :  : يـــحـــدد عـــدد اHـــكـــاتب �ـــكـــتـــبــX (2) في كل اHــاداHــادّة ة 
مديرية فرعية.

9 :  : وظـــــائف كـل من األمـــــX الـــــعـــــامr ورئـــــيس اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــديـــــوانr ومـــــديـــــر الــــدراســـــات واHـــــكـــــلف بـــــالـــــدراســــات
والـــتـــلـــخـــيص واHـــديـــر ونــــائب اHـــديـــر وظـــائف عـــلـــيـــا في

الدولة.
يــتم الـــتــعـــيــX في هـــذه الــوظـــائف �ــوجـب مــرســوم

رئاسيr بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العليا.
تـــصـــنف الــوظـــائف الـــعــلـــيــا اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في

الفقرة أعالهr �وجب نص خاص.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـقــوم رئــيـس الـهـيـئــة الـعـلـيــا بـتـوظـيـف
وتـعـيــX مــسـتـخــدمي الـهـيــاكــل اإلداريـة لـلــمـؤسـسـة وفق
أحـكام األمــر رقــم 06 - 03 اHؤرّخ في  19 جمـادى الثانية

عام 1427 اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : تــزود الــهـيــئــة الــعـلــيــا �ـيــزانــيــة تـســيــيـر
وتـــخــصـص لـــهــا اعـــتـــمـــادات خـــاصـــة Hـــراقــبـــة الـــعـــمـــلـــيــات

االنتخابية عند كل اقتراع.
اHاداHادّة ة 12 :  : تسجل ميزانيـة تسيير الهيئة العليا في
اHيزانية العـامة للدولة وفق التشريع والتنظيم اHعمول

بهما.

اHاداHادّة ة 13 :  :  تـشتمل ميـزانية الهـيئة العـليا على باب
لإليردات وباب للنفقات :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rإعانات الدولة -
- االعـتمادات اخملصـصة Hراقـبة االنتخـابات عند كل

اقتراع.
في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

-  كل الـنفـقـات األخرى الـضـرورية لـتـحقـيق أهداف
الهيئة العليا.

14 :  : تـمــسك مــحــاســبــة الــهـيــئــة الــعــلــيـا حــسب اHـاداHـادّة ة 
قواعد احملاسبة العمومية.

ويــــتـــــولى تــــداول األمـــــوال عــــون مــــحـــــاسب يــــعـــــيــــنه
الوزير اHكلف باHالية.

15 :  : يــتــولى الــرقــابــة اHــالــيــة لــلـهــيــئــة الــعــلــيـا اHـاداHـادّة ة 
مراقب مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : رئيـس الهـيـئة الـعـليـا هـو اآلمر بـالـصرف
الــرئـــيــسـيr يــتـــولى تــنـــفـــيــذ مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــرهـــا وكــذا

االعتمادات اخلاصة �راقبة االنتخابات. 
و�كـنه تـفـويض اإلمـضاء إلـى كل موظـف مؤهل في
حـــدود صالحـــيـــاتهr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 49 من الـــقـــانـــون
الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437

اHوافق 25 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله.
17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 9 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 16 - - 347 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2016 يـــعــدr يـــعــدّل
توزيع نفقات ميـزانية الدولة للتـجهيز لسنة توزيع نفقات ميـزانية الدولة للتـجهيز لسنة 2016

حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتممHعدل واHا rاليةHا Xبقوان


