مرسوم ررم ر751ر–ر7001رالصودرررتادرخ ر00رستامترر7001رخاعلقرتمجلسرالمزراءرمصالحخدتر
المزخرراألملرمالــمزراء
التدبراألملرعنرمجلـسرالـمزراء
المدرةراألملى :يدرس مجلس الوزراء مشارري الصوو
المرسااااوتح و هره هذن الصوااااو

والررارا المييص يرلمواد م  7إلى  5م هذا

والررارا ل سااااجيلأر ااااام جدوه اءمره مجلس الوزراء م

ر

األمي العرت للهكوم إلى األمي العرت لرئرس الجمأوري ح
وقيه دراسااااا أر م

ر

مجلس الوزراء ذشااااار هذن الصواااااو

مطير شااااارءي أر وم رير رجم أر

لألوهح
ويهدد جدوه اءمره مجلس الوزراء م

ر

رئيس الجمأوري يعد ال شرور م الوزير األوهح

المدرة ر : 7هره مشرري الرواصي واألوامر الررصوصي ومشرري المراسيت ذا ال ري ال صظيمي للدراس م
ر

مجلس الوزراءح

المدرة ر : 3درس اطصرء مجلس الوزراء عييصر السفراء والميعوطي فوق العردة والرصرول العرمي والوالة
والوالة المسرءدي والهكرت ورذسرء المراكز امداري والمدءي العرت لدى المهكم العلير والك رب العرمي
للوزارا والمف شااااي العرمي والمف شااااي والمكلفي يمأرت والمساااا شاااارري والمديري العرمي والمديري
يرلوزارا ح
كمر درس كذلك في مجلس الوزراء عييصر رذسرء واءارء مجرلس إدارة كرف اصواع المذسسر العرم
امداري والوااااصرءي وال جرري يرمااااارف إلى الشااااركر ذا راس المره العرت ومديرم المذسااااساااار
العمومي امداري والمديري العرمي والمديري العرمي المسااااارءدي للمذساااااسااااار العمومي ذا ال ري
الوصرءي وال جررمح
المدرةر :4درس في مجلس الوزراء ،إال في هرل قرار مخرل

م رئيس الجمأوري  ،مشرري الررارا

المصشائ والمصظم او الرراي يإلغرء مورلح ءمومي ومذسسر ءمومي يرس طصرء لك الم علر يرمدارا
المركزيا للوزارا و لاك ال ي ي ت يموجيأار مصح امعك ءرارريا او ال صارزه ء امعك طري للدول فوق
قيم أر ميلغر يهدد يمرسوت فاع ء

لك ال ي مصح يموجيأر رخ

اليهث المصجميح

المدرةر :5يمك لرئيس الجمأوري ا يسجه يجدوه اءمره مجلس الوزراء كه مشروع ص

او مشروع

قرار او مشروع عيي او مشروع يير او ام مسأل يرغب في رديمأر للمجلس يغي دراس أرح
المودرةر : 0يعد مهاااااااار اج مرءر مجلس الوزراء م

ر

الوزير األمي العرت لرئرسااااااا الجمأوري

يمسرءدة األمي العرت للهكوم ح
و هفظ صسااااخ ر م هذا المهااااار لل وطيت ءلى ال والي لدى الوزير األمي العرت للرئرساااا واألمي العرت
للهكوم ح
المدرةر :1هره مشرري الرواصي الموردق ءليأر م

ر

مرسوت

مجلس الوزراء إلى اليرلمر يواس

وردر ء الوزير األوهح
المدرةر :8وق مشرري األوامر الررصوصي والمراسيت الموردق ءليأر في مجلس الوزراء م

ر

رئيس

الجمأوري  ،وي لب مصه ،ت إارف وقي الوزير األوه والوزراء المكلفي ي صفيذهرح
التدبرIIرصالحخدترالمزخرراألملرمالمزراء
المدرةر : 9يعي الوزير األوه يمرسوت وردر ء رئيس الجمأوري وي ت إصأرء مأرمه يصفس ال رير ح
ويعي الوزراء ،يرق راح م الوزير األوه ،يواس ا

مرسااوت وااردر ء رئيس الجمأوري مااار

إليه

وقي الوزير األوه وي ت إصأرء مأرمأت يصفس ال رير ح
و سصد مأم إصري الوزراء ألءارء آخري م الهكوم ح
ويخا الوزراء لسل

الوزير األوهح

المدرةر :70يهدد الوزير األوه ،ه ساال

رئيس الجمأوري  ،ساايرس ا الهكوم ويوجه ويصساات ءملأرح

ولأذا الغرض ي راس االج مرءر الوزاري الموغرةح
المدرةر :77يمررس رئيس الوزراء الساال
يمر اى ر يير

ال صظيمي يواس ا

مرسااوت او مررر او عليمر او عميت إمر

شريعي او صظيمي او يمر اى فويض ممصوح م

ر

رئيس الجمأوري ح

ويوق رئيس الوزراء الواافرر العمومي وكه العرود والوطرئت المردم له للموااردق يموجب ال شااريعر
والصظت المعموه يأرح ويمكصه ،في غيرب مر اااير
والعرود والوطرئتح

شااريعي مخرلف  ،فويض وزراء وقي هذن الواافرر

المودرة ر : 77يمك للوزير األوه والوزراء المكلفي يارل صفياذ إاااااااارفا وقيعار أت للمراسااااااايت ذا ال ري
ال صظيمي الموقع م
ويأااذا الخواااااااو

ر

رئيس الجمأوري وذلك ي لب مصهح

يمصح فويض دائت للوزير األوه م اجااه وقيعااه المراسااااااايت ذا ال ااري ال صظيمي

الموااااااردق ءليأر في مجلس الوزراء وكذلك المراساااااايت الم علر يوااااااعهير الوزراء و صظيت امدارا
يرلر رءر الوزاري وإصري الوزير األوه والوزراءح
المدرة  :73ي للوزير األوه األمرص العرم للهكوم وديوا الوزير األوهح كمر ي له المذسااااساااار
والأيئر ال رلي يموجب الصوو
-

المصشئ لأر:

المفواي المكلف يرلهمري االج مرءي واألم الغذائي؛
العلير للوهرف والسمعير اليوري ؛

-

السل

-

اللجص الو صي لهروق امصسر ؛
ال صظيت؛

-

سل

-

المف شي العرم للدول ؛

-

اللجص الو صي للمسريرر ح

المدرةر : 74يمك للوزراء إوااادار مرررا و عميمر ذا
يخولأت ذلك او في هرل وجود فويض خر
ويمك للوزراء ،في إ اارر وجيأاار

ري صظيمي إذا كر طم قرصو او مرساااوت

م رئيس الجمأوري ح

الوزير األوه ا خاارذ إجراءا

قاارصوصي ا ل صظيت المواااااااارلح ال ااريع ا

لر رءر أتح
المودرة ر : 75ي ولى الوزراء إءاداد مشااااااارري الرواصي واألوامر الرارصوصي والمراسااااااايت اااااااام مجرال
اخ وااروااأت يرل صساايت م الوزراء ااخري المعصيي و ه ساال

الوزير األوه يمساارءدة األمي العرت

للهكوم ح
المدرةر :70يمررس الوزراء سل ر أت ءلى الوكعء ال ريعي لر رءر أت الوزاري ح
وي خذو كه الررارا الم علر يرلمرافت العمومي الخراع لسل أتح

المدرة رُ :71لغى كرف ال ر يير السارير المخرلف خواووار ،المرسوت رقت  29.82الوردر ي رريخ 89
إيريه  8882الم علت يواااعهير الوزير األوه والمرساااوت رقت  88..91الواااردر ي رريخ  28دجمير
 8891الم علت يرلصظرت األسرسي الخر
المدرةر :78يكل

يوعهير الوزراءح

الوزير األوه والوزير األمي العرت لرئرس الجمأوري والوزراء ،كه فيمر يعصيه ،ي صفيذ

هذا المرسااااوت الذم ساااايصشاااار يعر مجراءا االساااا عجره وفي الجريدة الرساااامي للجمأوري امسااااعمي
الموري رصي ح

