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مــرسـوم رئـاسي رقــم مــرسـوم رئـاسي رقــم 15 -  - 140 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 27 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2015 يـتــضـمن إحـداثr يـتــضـمن إحـداث

مــــقـــاطـــعـــات إداريـــة داخل بــــعض الـــواليـــات وحتـــديـــدمــــقـــاطـــعـــات إداريـــة داخل بــــعض الـــواليـــات وحتـــديـــد
القواعد اخلاصة اHرتبطة بها.القواعد اخلاصة اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 77 - 8

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404  اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

 rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 02 اHــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

rصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
مـقـاطــعـات إداريـة داخل بـعض الــواليـات وحتـديـد الـقـواعـد
اخلاصة اHطبقـة على تنظيمهـا وسيرها وكذا مهام الوالي

اHنتدب.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اHـاداHـادّة ة 2 :  : حتــدث داخــل بـعـض الــواليـــات مـقــاطـعــات
إدارية يسـيــرهـا والة منتـدبونr وحتـــدد قائمـة البـلديات

التابعة لها فـي اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

r نـتـدب وينـسق ويراقبHادّة ة 3 : :  يـنشط الـوالي اHاداHا
حتت ســلــطــة والـي الــواليــةr أنــشــطــة الــبـــلــديــات الــتــابــعــة

للمقاطعة اإلدارية وكذا مصالح الدولة اHوجودة بها.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يـــبــادر الـــوالي اHـــنـــتــدب بـــأعــمـــال تـــأهــيل
اHـصـالـح واHـؤسـسـات الــعـمـومــيـة عـلى مــسـتـوى اHــقـاطـعـة

اإلدارية  ويتابعها ويقودها.

وبهـذه الـصـفةr يـجب عـلى مـصالـح الدولـة أن تـكيف
تــــوزيع اHــــرافق الــــعـــمــــومـــيــــة الـــتــــابـــعــــة لـــهــــا وتـــزويــــدهـــا

بالوسائل اHالية والبشرية واHادية الضرورية.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـسـهــر الـوالي اHـنـتــدبr حتت سـلـطـة والي
الـواليةr  عـلى تـنفـيذ الـقوانـY والتـنظـيمـات اHعـمول بـها
وقـرارات احلكومـة ومجـلس الوالية وكـذا مداوالت اجمللس

الشعبي الوالئيr على مستوى اHقاطعة اإلدارية.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـسـهــر الـوالي اHـنـتــدبr حتت سـلـطـة والي
الــــواليــــةr و�ــــســــاهـــمــــة مــــصــــالح أمـن اHـــقــــاطــــعــــة اإلداريـــة
وبـــالـــتـــنـــســــيق مـــعـــهـــاr عـــلى حــــفظ الـــنـــظـــام الـــعـــام واألمن

   .Yالعمومي

وبـهـذه الـصفـةr يـقـتـرح عـلى والي الـواليـة أي تـدبـير
يــــــراه ضــــــروريـــــــا من أجـل حــــــفـظ الــــــنــــــظــــــام الـــــــعــــــام وأمن

األشخاص واHمتلكات ويسهر على تنفيذه ومتابعته. 

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـكــلف الـوالي اHــنـتـدبr حتت ســلـطـة والي
الواليةr على اخلصوص �ا يأتي :

- حتضـيـر بـرامج التـجـهـيـز واالستـثـمـار العـمـومـية
rوتنفيذها ومتابعتها

- الـسـهـر على الـسـيـر احلسن لـلـمـصالح واHـؤسـسات
Yوتـنـشـيط ومراقـبـة أنـشطـتـها طـبـقـا للـقـوان rالـعمـومـية

rعمول بهاHوالتنظيمات ا

- السهـر على احتـرام الشروط التـنظيـمية اHتـعلقة
rبالبناء والتهيئة والتعمير

- الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ الـــتــدابــيــر اHــتــعـــلــقــة بــحــفظ
rالبيئة وحمايتها
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- تـــنــســيـق اHــهــام اHــتـــعــلــقــة بـــالــنــشــاط االجـــتــمــاعي
rوبالصحة العمومية

rترقية األنشطة الثقافية والرياضية والشبابية -

- السـهر عـلى تـطبـيق القـوانY والـتـنظـيمـات التي
rحتكم األنشطة التجارية

- اHــبــادرة بـكـل إجـراء حتــفـيــزي لــتـرقــيــة الـتــشــغـيل
rهني واالجتماعيHواإلدماج ا

rبادرة بكل عمل يحفز التنمية االقتصاديةHا -

- تــرقـيــة األنـشــطــة الـفالحــيـة وتــشــجـيع كل مــبـادرة
حتفز االستثمار.

اHاداHادّة ة 8 : :  يزود الوالي اHنتدب بإدارة تتشكل من :

rعام Yيديرها أم rأمانة عامة -

rيديره رئيس ديوان rديوان -

- مــديـــريــة مــنـــتــدبـــة لــلـــتــنـــظــيم والـــشــؤون الـــعــامــة
واإلدارة احملـــلــيـــة يـــديـــرهـــا مــديـــر مـــنـــتـــدبr تــتـــفـــرع عـــنــد

.Yمنتدبت Yاالقتضاء إلى مديريت

حتــدد مـهــام هــذه الـهــيـاكـل وتـنــظــيـمــهـا وســيــرهـا عن
طريق التنظيم.

9 : :  تــنـــظــــم اHــصــالح غــيــر اHــمــركــزة لــلــدولــة اHـاداHـادّة ة 
عـــلـى مـــســـتــــوى اHـــقـــاطــــعـــة اإلداريـــة فـي شـــكل مــــديـــريـــات

منتدبة.

حتدد قائـمة اHديـريات اHنـتدبة وتـنظيـمها ومـهامها
وتسييرها عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : :  تــــنـــــشــــأ لــــدى الــــوالـي اHــــنــــتـــــدب هــــيــــئــــة
تـنـفــيـذيـة تـدعى "مـجــلس اHـقـاطـعــة اإلداريـة"r تـتـشـكل من

اHديرين اHنتدبY التابعY للمقاطعة اإلدارية.

يـشـارك رؤسـاء اجملـالـس الـشـعـبــيـة الـبـلـديــة اHـعـنـيـة
في أشغال مجلس اHقاطعة اإلدارية مشاركة استشارية.

 ـــثل اجملــلس الـــذي يــرأسه الـــوالي اHــنـــتــدبr إطــارا
تـنــســيـقــيـا وتــشــاوريـا لــلـمــصــالح اHـوجــودة عــلى مـســتـوى

اHقاطعة اإلدارية.

حتـــدد مــهـــام مــجـــلس اHـــقــاطـــعــة اإلداريـــة وتـــنــظـــيــمه
وسيره عن طريق التنظيم. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :  يـــــتــــلـــــقى الـــــوالي اHـــــنــــتـــــدب تـــــفــــويـــــضــــا
بــاإلمـضــاء من والي الــواليـة لــلـتــوقـيـع عـلى كل الــقـرارات

واHقرارات ذات الصلة �هامه.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : :  يــــتـــلــــقــــى الــــوالـــــي اHــــنــــتــــــــدبr فـــي
rتـفـويضـا بـاإلمضـاء من والي الـوالية rحدود اخـتـصاصـاته
 ــنـــحه صــفـــة آمــر بـــالــصـــرف طــبـــقــا ألحـــكــام اHــادة 29 من
الــــقـــــانــــون رقم 90 - 21 اHـــــؤرخ في 24 مــــحـــــرم عــــام 1411
اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة r1990 اHـــعــدّل واHـــتـــمّم واHـــذكــور

أعاله.

 ـــكن أن يـــتــــلـــقى اHـــديــــرون اHـــنـــتـــدبــــون تـــفـــويـــضـــا
بـــــــاإلمـــــــضـــــــاء من والـي الـــــــواليـــــــةr وفق نـــــــفـس الـــــــشــــــروط

والكيفيات.

وبـهـذه الــصـفــةr يـعـتــمـد الـوالـي اHـنـتــدب واHـديـرون
اHـنـتـدبـون لدى احملـاسب الـعـمـومي اHـعـتمـدr طـبـقـا ألحـكام
اHــادة 24 من الــقــانــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24 مــحــرم
عــام 1411 اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة r1990 اHـــعـــدّل واHـــتــمّم

واHذكور أعالهr والتنظيم اHعمول به.

يـلـزم الــوالي اHـنـتـدب واHـديــرون اHـنـتـدبـون بـإعالم
والي الـــواليــــة عن الــــعـــمـــلــــيـــات الــــتي يـــبــــاشـــرونـــهــــا عـــلى

مستوى اHقاطعة اإلدارية.  

اHــاداHــادّة ة 13 : :  يـــرســــل الــوالـــــي اHـــنــتـــــــدب لـــوالـــــي
الــــواليــــــــة تــــقــــريـــــــــرا شــــهــــريــــــــا عـــــن مـــــــــدى تــــطــــور
الــوضــعــيـــــة الــعــامـــة لــلـــمــقــاطــعـــة اإلداريـــة فــي مــخــتــلف

قطاعات األنشطة. 

Yنـتـدب واألمHـادّة ة 14 : :  تصـنف وظـيفـة الـوالي اHـاداHا
الـعـام للـمـقـاطـعـة اإلدارية ورئـيس ديـوان الـوالي اHـنـتدب
Yيــتم الـتـعـيـ rــنـتـدب وظـائف عـلــيـا في الـدولـةHـديـر اHوا

فيها �وجب مرسوم رئاسي.

اHاداHادّة ة 15 : : يـحدد تنـظيم اHقاطـعات اإلدارية اHـنصّبة
قـــبل نــــشـــر هـــذا اHـــرســـوم وقـــواعـــد ســـيــــرهـــاr كـــلـــمـــا دعت

احلاجةr �وجب نص خاص.

اHاداHادّة ة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافـق 27
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة    عبد العزيز بوتفليقة    
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