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مرسوم رئاسي رقم  39-20مؤّرخ ﰲ  8جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافـ ـق  2فبرايـ ـر سنـ ـة  ،2020يتعل ـق بالتعـيﲔ

ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة.

`````````````````````````
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  5) 91و (6و 92و93
و 99و 101و) 118الفقرة  (3و) 183الفقرة  (4و 196منه،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  240-99اﳌ ـؤّرخ ﰲ

 17رجب عام  1420اﳌوافق  27أكتوبر سنة  1999واﳌتعلق
بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ ُ :يعّين رئيس اﳉمهورّية ﲟرسوم رئاسي

ﰲ الوظائف واﳌهام اﳌنصوص عليها ﰲ الدستور.

وُيعّين ،كذلك ،ﰲ اﳌناصب والوظائف العليا للدولة لدى

رئاسة اﳉمهورية والهياكل واﳌؤسسات التابعة لها ،وكذا

لـ ـ ـدى وزارات الدفـ ـاع الوطنـ ـي ،والش ـ ـؤون اﳋارجية ،والعدل،
والداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية ،واﳌالية.
كما ُيعّين مديري اﳉامعات ومسؤوﱄ الدواوين الوطنية
باستثنـ ـاء ت ـلك التابـ ـعة لقطـ ـاع السكـ ـن ،مثلما ُيعّين مسؤوﱄ
اﳌؤسس ـات والوك ـاﻻت والصنادي ـق وكافة الهيئات العمومية

ذات الطابع الوطني التي نصت مراسيم إنشائها عﲆ التعيﲔ
فيها ﲟرسوم.

 - 1بعنوان اﻹدارات اﳌركزية للوزارات :
– رؤساء دواوين الوزراء،
– رؤساء اﻷقسام،
– مديرو الدراسات،
– اﳌديرون،
– اﳌفتشون،
– اﳌكلفون بالدراسات والتلخيص،
– نواب اﳌديرين،
– رؤساء الدراسات.
 - 2بعنوان اﻹدارات اﻹقليمية :
– مسؤول ـ ـ ـو اﳌصالـ ـ ـح اﳋارجيـ ـ ـة للدول ـ ـة ع ـ ـﲆ اﳌست ـ ـ ـوى
اﳉهوي واﶈﲇ،
– اﳌناصب اﳌصنفة وظائف عليا بالوﻻيات واﳌقاطعات
اﻹدارية ،باستثناء الوﻻة والوﻻة اﳌنتدبﲔ واﻷمناء العامﲔ
للوﻻيات ورؤساء الدوائر.
اﳌادة  : 5تبلغ القرارات اﳌتعلقة بالتعيﲔ وإنهاء اﳌهام ﰲ
اﳌناصب والوظائف العليا للدولة ﳌصالح رئاسة اﳉمهورية.
اﳌادة  : 6ﲢدد ،عند اﻻقتضاء ،كيفيات تطبيق أحكام هذا
اﳌرسوم بنص خاص.

وُيعّين رئيس اﳉمهورية ،أيضا ،اﻷمناء العامﲔ واﳌفتشﲔ

اﳌادة  : 7تلـغ ـ ـ ـى جـمـيـ ـع اﻷحـكـ ـام الـمخالف ـة له ـذا اﳌرسوم،
ﻻ سيما اﳌرسوم الرئاسي رقم  240-99اﳌؤّرخ ﰲ  17رجب
ع ـ ـام  1420اﳌواف ـ ـق  27أكتوبر سنة  1999واﳌتعلق بالتعيﲔ
ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة.

اﳌادة ُ : 2يخـ ـّول الوزيـ ـر اﻷول التعـ ـ ـيﲔ وإنه ـاء اﳌهـ ـام ﰲ

اﳌادة  : 8ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الرسمي ـ ـ ـة
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

العـ ـام ـ ـﲔ واﳌـ ـ ـدراء العـ ـام ـ ـﲔ بالـ ـ ـوزارات ،وكـ ـ ـذا ﰲ اﳌناصـ ـ ـب
والوظائف العليا اﻷخرى غير تلك اﳌنصوص عليها أدناه.

اﳌناصـ ـب والوظائـ ـف العلي ـا للدول ـة لـ ـدى ال ـوزارات ،باستثن ـاء
اﻹدارات اﳌركزيـة للقطاعـات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،
وكذا اﳌصالح اﳋارجية اﳌركزية التابعة لهذه القطاعات.
اﳌادة ُ : 3يعـ ـ ـّين الوزي ـ ـ ـر اﻷول ﲟ ـ ـرس ـ ـوم تنفـ ـ ـيذي لـ ـ ـدى

مصاﳊه ﰲ الوظائف العليا اﻵتية :
– مديرو الدراسات،
– اﳌديرون،

– اﳌكلفون بالدراسات والتلخيص،
– نواب اﳌديرين،
– رؤساء الدراسات،
– وكذا كل وظيفة لدى اﳌؤسسات واﳌصالح التابعة له.
اﳌادة  : 4دون اﻹخﻼل بأحكام اﳌادة  2أعﻼه ،يعّين الوزير

اﻷول كذلك ،بناء عﲆ اقتراح الوزراء اﳌعنيﲔ ،ﰲ الوظائف
اﻵتية :

حـ ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  8جمـ ـادى الثانيـ ـة ع ـام  1441اﳌوافق 2
فبراير سنة .2020
عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مـ ـرسـ ـوم رئاس ـي رقـ ـم  ٠١-٢٠مـ ـؤّرخ ﰲ  ٦جم ـ ـادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌـوافـ ـق  ٢جانف ـ ـي سنـ ـة  ،٢٠٢٠يتضمـ ـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة) .استدراك(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳉريـ ـدة الرسميـ ـة – الع ـ ـدد اﻷول – الصـ ـادر بتاريـ ـخ ٩
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٥جانفي سنة .2٠2٠
الصفحة  – ٦السطر : ٣2
– بدﻻ من “ :فؤاد شحات”،
– يق ـرأ “ :فؤاد شهات”.
)الباقي بدون تغيير(.

