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أوأوّل ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـ هـ

22 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2006 م م

-  أمــام الـــســلـــطــة الـــســلـــمــيـــة اIــبـــاشــرةr بـــالــنـــســبــة
لـلــمـوظـفـX الــعـمـومـيـX الــذين حتـدد قـائـمــتـهم بـقـرار من

السلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

يـــودع الــتـــصـــريحr مــقـــابل وصـلr من قـــبل الـــســلـــطــة
الـوصـيــة أوالـسـلــمـيـة لــدى الـهـيـئــة الـوطـنــيـة لـلــوقـايـة من

الفساد ومكافحته في آجال معقولة.

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1427 اIـوافق
22 نوفمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 06 -  - 416  مؤر  مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي الـقعدةل ذي الـقعدة
عـام عـام 1427  اIـوافق اIـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة r r2006 يـتـضمــنيـتـضمــن
نـنـقل اعـتـمــاد في مـيزانـيــة تـسـيـيـــر وزارة األشـغالقل اعـتـمــاد في مـيزانـيــة تـسـيـيـــر وزارة األشـغال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 4-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-39 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر األشـغال
الـعـمـومـيـة من مـيـزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اIـالـية

r2006 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغـى من مـــيـــزانـــيـــة ســـــنــــة 2006
اعــتـــمــاد قــدره اثـنــان وأربــعــــون مـلــيــونـــا وســتـــون ألف

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي اسي رقم رقم 06 -  - 415  م  مـؤرؤرّخ في أوخ في أوّل ذي الل ذي الــــقـعـدةدة
عــــام ام 1427  اIاIــــوافق وافق 22 ن نــــــوفوفــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة r r2006 يــــــحــحــــــدددد
XوظفXـمتمتـلكلكـات بالات بالـنسنسـبة لبة لـلملمـوظفIريـح باIكـيفيفـيات اليات الـتصتصـريـح با
الالـعــــمـومومـيــــX غX غـيــــر اIر اIـنـصــــوص عوص عـلـيــــهم فـي اIهم فـي اIـادة ادة 6 من من

القانون اIتعلـق بالوقايـة من الفسـاد ومكافحتـه.القانون اIتعلـق بالوقايـة من الفسـاد ومكافحتـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rادّة 77-6 منهIال سيّما ا rبناء على الدّستور -

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  06-01 اIــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

rادة 6 منهIالسيما ا rبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 85-59 اIــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 99-240 اIؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اIــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واIــتـعــلق بــالـتــعــيـX فـي الـوظــائف اIــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة
- و �ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 06 - 414
اIـؤرّخ في أوّل ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق 22 نـوفــمـبـر

rمتلكاتIسنة 2006 الذي يحدد �وذج التصريح با

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى :  ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
Xــمــتــلــكـات بــالــنــســبـة لــلــمــوظــفـIكــيـفــيــات الــتــصـريـح بـا
العموميـX غير اIنصوص عليهم في اIادة 6 من القانون
رقم 06-01 اIـــــؤرخ في 21 مـــــحـــــرم عـــــام 1427 اIـــــوافق 20

فبراير سنة 2006 واIذكور أعاله.

2 : : يـــجب عـــلى اIـــوظـــفــX الـــعـــمـــومــيـــX غـــيــر اIــاداIــادّة ة 
اIـــنــصـــوص عـــلـــيـــهم فـي اIــادة 6 من الـــقـــانـــون رقم 01-06
اIـؤرخ فـي 21 مـحـرم عام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنــة
2006  واIذكور أعــالهr أن يكتـتبوا التصريح باIمتـلكات

في اآلجـــال احملــددة �وجب اIادة 4 من القانون نفسه :
Xبــالـــنــســبــة لـــلــمــوظــفــ rأمــام الـــســلــطــة الـــوصــيــة  -
الـعـمومـيـX الذيـن يشـغـلون مـنـاصب أو وظائف عـلـيا في

rالدولة
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