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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 12-204 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 14 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433  اHـوافق اHـوافق 6 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2012 يـحددr يـحدد
نـظـام أجـور أعـضـاء مجـلـس اHـنـافـسـة واألمـW الـعامنـظـام أجـور أعـضـاء مجـلـس اHـنـافـسـة واألمـW الـعام

واHقرر العام واHقررين.واHقرر العام واHقررين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rادة 32 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا r نافسةHبا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 96-44 اHـؤرخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اHــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

rنافسةHالذي يحدد النظام الداخلي في مجلس ا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 96-89 اHـؤرخ
في 6 شـوّال عام 1416 اHوافق 24 فبـراير سـنة 1996 الذي
يــــحـــدد مــــرتــــبـــات أعــــضـــاء مــــجـــلـس اHـــنــــافـــســــة والـــنــــظـــام

rطبق عليهمHالتعويضي ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

   rللدولة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرّم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال
rتممHعدل واHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-241 اHؤرخ
في 8 شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي

rنافسة وسيرهHيحدد تنظيم مجلس ا
rوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبيقا ألحكام اHادة 32 من األمر رقم
03-03 اHـــــؤرخ فــي 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــــوافق

rـــذكـــور أعالهHـــتــــمّم واHـــعـــدّل واHا r2003 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة

يهدف هذا اHرسـوم إلى حتديد نظام أجـور أعضاء مجلس
اHنافسة واألمW العام واHقرر العام واHقررين.

2 :  : �ـارس الـرئيس وأعـضـاء مـجلـس اHنـافـسة اHاداHادّة ة 
اHصـنفون في الـفئـة األولى اHنصـوص عليـها في اHادة 24
مـن األمـــر رقم 03-03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1424 اHـــــوافق 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة r2003 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

واHذكورأعالهr وظائفهم بصفة دائمة وبتوقيت كلي.
�ـــارس أعـــضـــاء مــجـــلس اHـــنـــافـــســة اHـــصـــنــفـــون في
الفئـتW الثـانية والـثالثة اHـنصوص عـليهـما في اHادة 24

اHذكورة أعالهr وظائفهم بصفة غير دائمة.
ويــعـتــبـرون في حــالــة غـيــاب مـرخـص  خالل الـفــتـرة

اخملصصة Hشاركتهم في أشغال اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 3 :   :  تـــمـــنح أجـــور الـــرئـــيس وأعـــضـــاء مـــجـــلس
اHنافسة اسـتنادا على التوالي إلى وظيفتي األمW العام
واHـديـر الـعـام في اإلدارة اHـركـزية بـالـوزارةr �ـا في ذلك

التعويضات اHتصلة بذلك.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــتــقــاضى األعـــضــاء غــيــر الـــدائــمــW جملــلس
اHنافسة تعويضا �نح شهريا كما يأتي:
r50.000  دينار لنائبي الرئيس  -
-  40.000 دينار لألعضاء اآلخرين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتـكـفل مـجـلس اHــنـافـسـة �ـصـاريف إيـواء
وإطـعـام ونـقل أعــضـاء مـجـلس اHـنـافــسـة خالل كـامل فـتـرة

األشغال واجللسات التي يدعون إليها.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  تــمــنح أجــور األمــW الــعــام واHــقــرر الــعــام
ومــقـرري مــجـلـس اHـنــافـســة اسـتــنـادا  عــلى الــتـوالي  إلى
وظـائـف اHـديــر الـعــام ورئــيس الـقــسم واHــديـر في اإلدارة
اHــركــزيــة بــالــوزارةr �ــا في ذلك الــتــعــويــضــات اHــتــصــلـة

بذلك.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــلـــغـى كل األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة ألحــــكــــام هـــذا
اHرسوم.

اHاداHادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


