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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في  مؤرخ في 26 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1437  اHـوافق اHـوافق 7 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2016 يــتـضــمـن إنــشـاءr يــتـضــمـن إنــشـاء

اHرصد الوطني للمرفق العام.اHرصد الوطني للمرفق العام.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
rاحمللية

- وبـناء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHادتان 77-8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

rكـلف بالـداخلـيةHادة األولى : ينـشأ لـدى الوزيـر اHادة األولى :اHا
مـــــــرصـــــــد وطـــــــني لـــــــلــــــــمـــــــرفق الـــــــعـــــــامr يـــــــدعـى فـي صـــــــلب

النص"اHرصد".

اHــادةاHــادة 2 : : اHــرصــد هـيــئــة اسـتــشــاريــة. ويـحــدد مــقـره
�دينة اجلزائر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الـمـهـامالـمـهـام

اHــادةاHــادة 3 : : يــــكـــلف اHـــرصـــدr بـــالــــتـــشـــاور مع الـــدوائـــر
الــوزاريـة واHــؤســسـات اHــعــنـيــة األخـرىr بــتــقـيــيم أعــمـال
تــنـفـيــذ الـسـيــاسـة الـوطــنـيـة واإلشـراف عــلـيـهــا في مـيـدان

ترقية اHرفق العام واإلدارة وتطويرهما.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

Yاقـتـراح الـقــواعـد والـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى حتـسـ -
تــــنــــظــــيـم اHــــرفق الــــعــــام وســــيــــرهr قــــصــــد تـــكــــيــــيــــفــــهــــا مع
التطورات االقتصـادية واالجتماعية والـتكنولوجية وكذا

rرفق العامHمع حاجات مستعملي ا

Yاقـتـراح أعـمال تـنـسـيق وربط عـبـر الشـبـكـات ب -
الــدوائـر الـوزاريـة واإلداريـة والـهـيـئــات الـعـمـومـيـة قـصـد
تـــرقــيــة االبـــتــكـــار والــنــجـــاعــة في مـــجــال خــدمـــات اHــرفق

العام.
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اHــــــادةاHــــــادة 4 : : يـــــكـــــلف اHـــــرصـــــدr في مـــــجــــال اســـــتـــــفــــادة
اHـواطـنـY من اHـرفق الـعـامr بدراسـة واقـتـراح كل تـدبـير

يرميr على اخلصوص إلى ما يأتي :
- تـرقـيـة حـقوق مـسـتـعـمـلي اHـرفق العـام وحـمـايـتـها

rرفق العامHساواة في االستفادة من اHوكذا ا
- الــــــــــعــــــــــمـل عـــــــــلـى إعــــــــــداد كـل الــــــــــدراســـــــــات واآلراء
واHـؤشــرات واإلحـصـائــيـات واHــعـلـومــات الـتي من شــأنـهـا
تـرقـيـة األعـمـال اHـوجـهـة لـتـحـسـY نـوعـيـة خـدمـات اHـرفق

rالعام
- الــعـمـل عــلى دفع وتــشــجــيع مــشــاركــة مــســتـعــمــلي
اHـــرفق الــعـــام وكـــذا اجملـــتــمـع اHــدني فـي حتــســـY خـــدمــات

rرفق العامHا
- اHــــــســـــاهــــــمـــــة فـي تــــــبـــــســــــيط اإلجــــــراءات اإلداريـــــة

وتخفيفها.

اHــادةاHــادة 5 :  : يـكـلـف اHـرصـدr في مـجــال عـصـرنـة اHـرفق
العامr بدراسة واقـتراح كل تدبير من شأنه اHساهمة في
قـيـام اإلدارات واHؤسـسات والـهيـئـات العـمومـيـة بتـنفـيذ

برنامجها اخلاص بعصرنة اHرفق العام.
وبهذه الصفةr يقترح كل تدبير من طبيعته أن :

- يــــحــــفــــز تــــطــــويـــر اإلدارة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة بــــإدخـــال
rالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وتعميمها

- يــــحـــــفـــــز عــــلـى وضع أنـــــظـــــمـــــة وإجــــراءات فـــــعـــــالــــة
لـالتـــصـــال قــصـــد ضـــمـــان إعـالم اHـــواطـــنـــY حـــول خـــدمــات
اHرفق الـعامr وحتـسY حـصـول اHسـتعـملـY على اHـعلـومة

وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.

اHـادةاHـادة 6 : : يقترح اHـرصدr بهدف اHساهمة في إرساء
اHــــهـــــنـــــيــــة واآلداب داخـل اHـــــرفق الـــــعــــامr كـل تـــــدبــــيـــــر من

طبيعته :

- الـــعـــمل عـــلى حتـــســY ظـــروف عـــمل أعـــوان اHــرفق
rالعام

- بـــعث الــثـــقــة واحلـــفـــاظ عــلـــيــهـــا بــY أعـــوان اHــرفق
rالعام ومستعمليه

- الـتــشـجـيع عـلـى اإلرسـاء الـدائم Hـبــدأ األنـسـنـة في
rرفق العام ومستعمليهHأعوان ا Yالعالقات ب

- ترقية القـيم األخالقية اHرتبطـة بنشاطات أعوان
rرفق العامHا

- الـعـمل عـلى تـرقـيـة ثـقـافـة اHـردوديـة واالسـتـحـقـاق
الشخصي ألعوان اHرفق العام.

اHـادة اHـادة 7 :  : ©ـكن اHـرصـدr في مـجال الـتـعـاونr اHـبادرة
بـتـبـادالت مـع الـشـركـاء األجــانب وتـرقـيــتـهـا وكــذا تـنـظـيم

تنفيذها مع السلطات اخملتصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــــادةاHــــادة 8 :  : يــــتــــشــــكـل اHــــرصــــد الــــذي يــــرأسه الــــوزيــــر
الـمــكـلـف بــالـداخــلـيــة أو مـمــثـلـهr مـن األعــضـاء اآلتـي

ذكرهم :
Yخـمس (5) شخـصيـات يـختـارون خلـبرتـهم من ب -
اإلطـــارات الــســـامــيـــة الــذين مـــارســوا وظــائـف عــلــيـــا عــلى
مـســتــوى مـؤســسـات الــدولــةr يـقــتــرحـهم  وزيــر الــداخـلــيـة

rواجلماعات احمللية
- �ـثــلــو الــقـطــاعــات الــوزاريـة اHــذكــورة أدنـاهr ذوو

رتبة مدير على األقل :
rاليةHوزارة ا  *

rناجمHوزارة الصناعة وا  *
rوزارة الطاقة  *

rوزارة التجارة  *
rدينةHوزارة السكن والعمران وا  *

rوزارة النقل  *
rوزارة التربية الوطنية  *

*  وزارة الـــــــعـــــــمـل والـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـل والـــــــضـــــــمــــــان
rاالجتماعي

*  وزارة الـــــــــــصــــــــــحـــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكــــــــــان وإصـــــالح
rستشفياتHا

*  وزارة الـــــبـــــريـــــد وتـــــكــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعـــالم
rواالتصال

- �ثل (1) عن اHديـريـة العـامة لـلـوظيـفة الـعـمومـية
rواإلصالح اإلداري

- �ــــــــثل (1) عـن اجملـــــــلـس الــــــــوطــــــــني االقــــــــتــــــــصـــــــادي
rواالجتماعي

rثل (1) عن الديوان الوطني لإلحصاء� -
- رئـيـسا (2) مـجـلسـY شـعـبيـY والئـيـrY يـعيـنـهـما

rكلف بالداخليةHالوزير ا
- رئــيـسـا (2) مـجـلـسـY شـعـبـيـY بـلـديـrY يـعـيـنـهـما

rكلف بالداخليةHالوزير ا
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rــثالن (2) عن اجلــمــعــيــات ذات الــطــابع الــوطــني� -
rاجلمعيات األكثر تمثيال Yيختاران من ب

- �ثل (1) عن وسائل اإلعالم.
©ـكن اHــرصـد أن يـسـتـعـY في أشــغـاله �ـسـاهـمـة كل

شخص بحكم كفاءاته.

rدة ثالث (3) سنواتH رصدHأعـضاء ا Yادة 9 :  : يعHادةاHا
قابلة للتـجديدr بقرار من الوزير اHكلف بالداخليةr بناء
عـلى اقـتــراح من اHـؤســسـات والـهــيـئــات الـتي يـخــضـعـون

إليها.
في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءr يـتم استخالفه

حسب األشكال نفسها للمدة اHتبقية.

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــعــدّ اHـــرصــد نـــظـــامه الــداخـــلي ويـــصــادق
عليه في أول اجتماع له.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـجتـمع اHـرصـد في دورة عـادية أربع (4)
مـرات في الـسنـة. و©ـكن أن يجـتـمع في دورة غيـر عـادية
بـطلب من رئـيـسه أو بطـلب من ثـلثي (3/2) أعـضائـه على

األقل.

اHـادة اHـادة 12 : : ال تـخـول صـفـة عـضـو في اHـرصـد احلق في
أي تــعــويضr غــيــر أن األعــضــاء يــســتــفـيــدون مـن تـعــويض
الـنـفـقات اHـرتـبـطـة �شـاركـتـهم في أشـغـال اHرصـدr طـبـقا

للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 13 : : تـدوّن نـتــائج أشـغـال اHـرصــد في مـحـاضـر
تـــســــجل فـي ســـجـل خـــاص مــــؤشـــر ومــــوقع عــــلـــيـه. ويـــوقع

احملاضر رئيس اHرصد.

اHـادة اHـادة 14 : : يـعــدّ اHـرصـد تـقــاريـر مـرحـلــيـة تـرسل إلى
الوزير األول.

15 : : يــرفع تــقــريــر ســنــوي حــول اHــرفق الــعــام اHـادة اHـادة 
إلى رئيس اجلمهورية.

اHـادة اHـادة 16 : : تــسـجـل الـنــفـقـات الــضـروريـة لــسـيـر
اHرصـد في مـيزانـية تـسيـيـر وزارة الداخـليـة واجلمـاعات

احمللية.

17 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
7 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


