
العدد العدد 78
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 20  محر محرّم عام م عام 1432 هـهـ
اHوافق اHوافق 26  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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26 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرســوم رئـاسي رقم 10 - 324  مـؤرخ في 17  مـحــرم عـام 1432 اHـوافق 23  ديــسـمــبـر ســنـة p2010  يـتــضـمن نــقل اعـتــمــاد في
ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 10 - 325  مؤرخ في 17  محـرم عام 1432 اHوافق 23  ديسمـبر سنة p2010  يـتضـمن حتويل اعـتمــاد إلـى
ميزانيـة تسيير وزارة الشباب والرياضة......................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 322  مـؤرخ في 16  محـرم عام 1432 اHـوافق 22  ديـسمـبـر سـنة p2010  يـتضـمن الـقانـون األساسي
اخلاص باHوظفW اHنتمW لألسالك اخلاصة باألمن الوطني................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 323  مـؤرخ في 16  مـحــرم عـام 1432 اHـوافق 22  ديـسـمــبـر سـنـة p2010  يــتـضـمن األحــكـام اخلـاصـة
اHطبقة على اHستخدمW الشبيهW لألمن الوطني...........................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

Wنـاصب العليا للموظفHيحدّد عدد ا p2010 وافق 25  أكتوبر سنةHقرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17  ذي القعدة عام 1431 ا
اHنتمW لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان وزارة الشؤون اخلارجيّة............................

وزارة الثقـافـةوزارة الثقـافـة

قــرار مـؤرّخ في 28  رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 7 ســبـتـمــبـر سـنـة 42010 يـتــضـمّن اسـتـخـالف عـضـو في مـجــلس إدارة الـوكـالـة
اجلزائريّة لإلشعاع الثقافي...........................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 10  ذي القعدة عام 1431 اHوافق 18 أكتوبر سنة 42010 يتضمّن تعـيW أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني
حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.....................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 29  ذي احلـجّـة عـام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمـبـر سـنـة 42010 يـتـضـمّن اســتـخالف عـضـو في مـجـلس إدارة اHـسـرح
اجلهوي �عسكر...........................................................................................................................................
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مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 324  مـؤرخ في  مـؤرخ في 17  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اHوافق  اHوافق 23  ديسـمبر سنة   ديسـمبر سنة p  p2010  يتـضمن نقليتـضمن نقل

اعتمـاد في ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة.اعتمـاد في ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10-  01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

p2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 10 - 39 اHؤرخ
في 9 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
واHــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اHـالـية

p2010 لسنة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2010
اعـتـــمـــاد قــــدره عـشــرون مـلــيـون ديــنـار (20.000.000 دج)
مــقـيّـــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر رئــاسـة اجلــمـهــوريـةp الــفـرع
األول -  األمــانـة الـعــامـة لـرئـاســة اجلـمـهــوريـة وفي الـبـاب

اHبW في اجلدول "أ" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنــــــة 2010
اعـتـمـــاد قــــــدره عـشـرون مـلــيـون ديـنـار (20.000.000 دج)
يـقــيّـــــد في مـيـزانـيـة تــسـيـيـر رئـاسـة اجلــمـهـوريـةp الـفـرع
األول -  األمــانـة الـعــامـة لـرئـاســة اجلـمـهــوريـة وفي الـبـاب

اHبW في اجلدول "ب" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.
3 : :  يـــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 23
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 325  مـؤرخ في  مـؤرخ في 17  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اHــوافق  اHــوافق 23  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة   ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p  p2010  يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن

حتــــويل اعــــتـــمــــــاد إلـى مــــيــــزانـــيـــــة تــــســـيــــيـــر وزارةحتــــويل اعــــتـــمــــــاد إلـى مــــيــــزانـــيـــــة تــــســـيــــيـــر وزارة
الشباب والرياضة.الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّــمـــا اHــادّتــان 77 - 8

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

p2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 10 شوال
عــام 1431 اHــوافق 19 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2010 واHـــتـــضـــمن
توزيع االعتمادات اخملصصة Hيزانية التكاليف اHشتركة
من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي

p2010 لسنة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقـم 10 - 220
اHـؤرخ في 14 شـوال عام 1431 اHـوافق 23  سـبـتمـبـر سـنة
2010 واHـــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتـــمــادات اخملـــصـــصــة لـــوزيــر

الـشبـاب والرياضـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون
p2010 الية التكميلي  لسنةHا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى  :ة األولى  :  يـــلــــغـى من مــــيـــزانـــيــــة ســــنــــة 2010
اعـتـــمـــــاد قـــــدره خـمـســة وتـســعـون مــلـيــونـا وخــمـســمـائـة
وثالثــة وعــشــرون ألف ديــنـار (95.523.000 دج) مــقــيّــد في
مــيـزانــيـة الــتــكـالــيف اHـشــتــركـة وفي الــبـاب رقم 37 - 93
"احــتــيـاطي لــتــنــفـيــذ نــظـام األجــور اHــتـرتـب عـلى الــنــظـام

اجلديد للوظيفة العمومية".
2 : :  يــخـصــص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعــتـمـاد اHاداHادّة ة 
قـــــدره خـــمــســـة وتـــســـعـــون مــلـــيـــونـــا وخــمـــســـمـــائــة وثـالثــة
وعـــــشــــرون ألـف ديــــنــــار (95.523.000 دج)  يـــــقـــــــيّـــــــد فــي
ميزانـيـة  تـسيـير  وزارة الشـباب والـرياضـة وفي الباب
رقم 36 - 01 "إعـانـات للـمـعاهـد الـوطنـية لـلـتكـوين الـعالي

للرياضة والشبيبة".
3 : :  يــــكـــلّف وزيـــر اHـــالــــيـــة  ووزيـــر الـــشـــبـــاب اHـــاداHـــادّة ة 
والـريـاضـةp كـلّ فـيـمـا يـخـصّهp بـتــنـفـيـذ هـذا اHـرسـوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لــلــجـمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 23

ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اHــادة اHــادة األولى :األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهp يـهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
اHوظفW الـذين ينتمون لألسالك اخلـاصة باألمن الوطني
وكـذا شروط االلـتـحاق �ـخـتلف الـرتب ومـناصب الـشغل

اHطابقة لذلك.  

اHادة اHادة 2 : :  يتشكل موظفـو األمن الوطني من :
- مـوظـفي الـشــرطـة اخلـاضـعـW ألحــكـام هـذا الـقـانـون
األســــــاسـي اخلــــــاصp اHــــــكــــــلــــــفــــــW �ــــــهـــــــام أمن األشــــــخــــــاص
واHمتلكات  وحفظ النظام العامp وبصفة عامة أداء جميع
اHــــهـــــام اHــــســـــنــــدة لـألمن الـــــوطــــنـي كــــمـــــا هي مـــــحــــددة في

pعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا
- اHـستخـدمW الـشبـيهـW اHكلـفW بـنشـاطات الدعم

اإلداري والتقني الضرورية ألداء مهام األمن الوطني.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــكــون مــوظــفـــو الــشــرطــة فـي اخلــدمــة لــدى
هــيــاكل اإلدارة اHــركــزيــة واHـصــالـح غـيــر اHــمــركــزة لألمن

الوطني وكذا لدى اHؤسسات العمومية التابعة له.

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــحـــدد نص خـــاص األحـــكـــام اHـــطـــبــقـــة عـــلى
اHستخدمW الشبيهW العاملW باألمن الوطني. 

pـــــادة 5 :  : تــــــعـــــد أسالكـــــا خــــــاصـــــة بـــــاألمـن الـــــوطـــــنيHـــــادة اHا
األسالك اآلتية :

pسلك أعوان الشرطة -
pسلك حفاظ الشرطة -

pسلك مفتشي الشرطة -
pسلك ضباط الشرطة -

pسلك محافظي الشرطة -
- سلك مراقبي الشرطة.

الفصل الفصل الثانيالثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHــــادة اHــــادة 6 :  : يـــــخــــضـع مــــوظـــــفــــو الـــــشــــرطـــــة لــــلـــــحــــقــــوق
والـــواجــــبـــات اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 10 -  - 322  مـؤرخ في  مـؤرخ في 16  مـحـرم عام مـحـرم عام
1432 اHــوافق  اHــوافق 22  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة p  p2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

WـــنـــتـــمـــHا WـــوظـــفـــHالـــقـــانـــون األســـاسـي اخلـــاص بـــاWـــنـــتـــمـــHا WـــوظـــفـــHالـــقـــانـــون األســـاسـي اخلـــاص بـــا
لألسالك اخلاصة باألمن الوطنيلألسالك اخلاصة باألمن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عــلى  تـــقــريـــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات

pاحمللية
- وبـــنــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 09 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون

pتعلق باألحزاب السياسيةHالعضوي ا
- و�قتضى األمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية
- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا p العقوبات
- و�ـقــتـضـى الــقـانـــون رقــم 90 - 02 اHـؤرخ في 10
رجــب عـام 1410 اHـوافـق 6 فبـرايــر سنـة 1990 واHـتعلق
بـالـوقـايـة من النـزاعـات اجلـمـاعـية  فـي العـمل وتـسـويـتـها
و�ارسة حق اإلضرابp اHـعدل واHتمــمp ال سيما اHادة 43

pمنه
-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
pـتـضمن الـقانـون األساسـي العـام للـوظيـفـة العــمومـيةHوا

pادتان 3 و11 منهHال سيما ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 10 -149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91 -524
اHـــــؤرخ في 18 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اHـــــوافق 25
ديـسـمبـر سـنة 1991 واHـتضـمن الـقانـون األسـاسي اخلاص

pتممHعدل واHا pوظفي األمن الوطني�
pوبعـد موافقة رئيس اجلمهورية  -
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12 :  : يـــــــجـب عــــــــلـى مـــــــوظــــــــفـي الـــــــشــــــــرطـــــــة أن اHــــــادة اHــــــادة 
يستجيبوا ألي تسخير قانوني يوجه إليهم.

ويــعــد مــوظف الــشــرطـة فـي حــالـة خــدمــة في جــمــيع
احلـــاالت الـــتي يــــتـــدخل فـــيــــهـــا خـــارج الـــســــاعـــات الـــعـــاديـــة
للـخـدمـةp سـواء �بـادرة خـاصـة مـنه أو بـناء عـلى تـسـخـير

قانوني .

اHادة اHادة 13 :  : يتعW عـلى موظفي الـشرطة ارتداء الزي
الـــرســمي أثـــنــاء �ـــارســة مـــهــامـــهم إال بـــإعــفـــاء صــريح من

السلطة السلمية.
ويــخــصـون لــهــذا الـغــرضp حــسب رتـبــهم ووظــائــفـهم
بــكل الـرمـوز الـتي تـثــبت صـفـتـهم وتـخــولـهم الـصالحـيـات

القانونية كممثلW للسلطة والقوة العمومية.
حتــــدد خـــــصــــائص  ورمـــــوز الـــــزي الــــرســـــمي طــــبـــــقــــا

للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 14 :  : يـزود موظـفو الـشرطـة بسالح فردي. وهم
مـسؤولـون عن احملـافظـة عـليـه واستـعـماله وفـقـا للـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 15 :  : يــحــمل مــوظـفــو الــشـرطــة بــطـاقــة مــهـنــيـة
تثبت صفتهم.

حتـدد اخلصائص التقـنية للـبطاقة اHهـنية بقرار من
الوزير اHكلف بالداخلية.

pــادة 16 :  : دون اإلخالل بــأحــكـــام قــانــون الـــعــقــوبــاتHــادة اHا
pــهــنيHعــلى مـــوظــفي الــشــرطــة االلــتــزام بــالــســر ا Wيــتــعــ
سـواء تــعـلق األمـر بـالــوقـائع أو بـاHــعـلـومــات أو بـالـوثـائق

التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو �ناسبتها.
يسـتمر الـتزام موظـفي الشـرطة بهـذا الواجب حتى

بعد إنهاء اخلدمة.

17 :  : عــلى مــوظــفي الــشــرطـة أن يــســهــروا عـلى اHـادة اHـادة 
حمـايـة وثائـق اHصـلـحة وأمـنـهـا أيا كـانت طـبـيعـة الـدعائم

اHستخدمة.
�ــــــنـع كل إخــــــفــــــاء أو حتــــــويـل أو إتالف مــــــلــــــفــــــات أو
مــســتــنـدات أو وثــائق أو دعــائـم ويـعــرض مــرتــكــبــيـهــا إلى

عقوبات تأديبية دون اHساس باHتابعات اجلزائية.

اHـادة اHـادة 18 :  : يــلـزم مــوظـفــو الـشــرطـة بــواجب الـتــحـفظ
في أي مكان ومهما كانت الظروف.

ويــــجب عـــلـــيـــهـم االمـــتـــنـــاع عن الــــقـــيـــام بـــأي فـــعل أو
ســلــوك مـن شــأنه أن يــشــوه شــرف أو كـــرامــة مــهــنــتــهم أو

اHساس بسلطة األمن الوطني وسمعته.

اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو
سنة 2006 واHذكور أعاله وألحـكام هذا الـقانون األسـاسي
اخلـاص وكـذا لألحـكــام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـطـبـقـة

في هذا اجملال.
ويــخـــضــعــونp زيـــادة عــلى ذلـكp  لــنــظـــام اخلــدمــة في

الشرطة كما هو محدد في اHادة 7 أدناه.

اHــــــادة اHــــــادة 7 :  : مـع مــــــراعـــــــاة األحــــــكــــــام الـــــــواردة في هــــــذا
الــــقـــــانـــــون األســــاسـي اخلــــاصp يــــحـــــدد نــــظـــــام اخلــــدمـــــة في
الـــشـــرطــة مـــبـــاد� الــقـــيــادة والـــســـلــطـــة الـــســلـــمـــيــة وســـيــر
اHــصــالـح. ويــبــW الــواجــبــات وااللــتــزامــات وكــذا الــنــظــام

التأديبي اخلاص �وظفي الشرطة.
يــحـدد نــظــام اخلــدمـة فـي الـشــرطــة �ـوجـب قـرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.

الفرع األولالفرع األول
الواجبات الواجبات 

اHادة اHادة 8 : : يـؤدي األعوان واHـالزمون األوائل لـلشـرطة
عند نهاية فترة التكوينp القسم اآلتي نصه :

"أقـــسـم بـــالــــل"أقـــسـم بـــالــــلّه الــــعــــليه الــــعــــليّ الــــعـــظــــيم أن أكــــون مــــخـــلــــصـــا الــــعـــظــــيم أن أكــــون مــــخـــلــــصـــا
لوطـنيp وأن أؤدي واجبي بـأمانـة وصدقp مـلتـزما بـالسرلوطـنيp وأن أؤدي واجبي بـأمانـة وصدقp مـلتـزما بـالسر
اHـهــنيp حـريـصـا عــلى سـيـادة الــقـانـونp جــادا في احملـافـظـةاHـهــنيp حـريـصـا عــلى سـيـادة الــقـانـونp جــادا في احملـافـظـة

على أمن البالدp واللعلى أمن البالدp واللّه على ما أقول شهيد".ه على ما أقول شهيد".

اHـادة اHـادة 9 :  : �ـارس مــوظــفـو الــشــرطـة مــهـامــهم في ظل
احـتــرام قـواعــد قـانــون أخالقـيــات الـشــرطـة احملــدد �ـوجب

قرار من الوزير اHكلف بالداخلية.

10 :  : يــــجـب عـــــلى كل مـــــوظـف شــــرطـــــة أثـــــنــــاء اHــــادة اHــــادة 
�ارسة وظائفه االلتزام بطاعة مسؤوليه.

يـجب عــلى مـوظـفي الـشـرطـةp مــهـمـا كـانت رتـبـهم
في الــــــســــــلـم اإلداريp أن يــــــؤدوا كـل  اHــــــهــــــام اHــــــرتــــــبــــــطـــــة
بــاHــنـــاصب الــتي يــشـــغــلــونــهــاp فـي إطــار احــتــرام األحــكــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.
وهم بــهــذه الــصــفــةp مــســؤولــون عن تــنــفــيــذ مـهــامــهم

تنفيذا سليما.
كـــمـــا أنــهـم غــيـــر مـــعـــفــيـــW من أي مـن اHــســـؤولـــيــات

اHترتبة على اHسؤولية اإلدارية اخلاصة �رؤوسيهم.

11 :  : عـــلـى مـــوظـــفي الـــشـــرطـــة واجب والـــتـــزام اHــادة اHــادة 
الـــتـــدخل �ـــبـــادرة خـــاصــة مـــنـــهم قـــصـــد تـــقـــد  الـــعــون ألي
شخص معرض لـلخطر أو قـمع أي عمل من شأنه أن يخل

بالنظام العام.
وال تـــســقـط هـــذه الــواجـــبـــات بـــعـــد أدائـــهم الـــســـاعــات

العادية للعمل.
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اHـادة اHـادة 28 :  : ال �ـكـن مـوظــفـي الـشــــرطـة االنــخـراط أو
النـشــاط أو استـعمــال صـفتهم لـفائــدة حـزب سياسي أو

تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني.

ال يـكـون االنــخـراط في أي نـوع آخــر مـن اجلـمـعـيـات
إال برخصة كتابية مسبقة من السلطة السـلمية.

29 :  : ال يــحق Hــوظــفي الــشــرطــة مــهــمـــا كــانــت اHـادة اHـادة 
وضــــعــــيــــتــــهـــم الـــقــــانـــونـــيـــــة األســـــاســــــيــــةp الــــتــــرشـــح
لـعــهـــدة سـيـاسـية انـتـخـابـيـة في هـيئـة وطـنـيـة أو جـمـاعة

إقليمية.

30 : : طـبـقا لـلـمادة 43 من الـقـانون رقم 90 - 02 اHادة اHادة 
اHــــؤرخ في 10 رجـب عـــام 1410 اHــــوافق 6 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
1990 واHـــذكــور أعـالهp فــإن الـــلــجـــوء إلى اإلضــراب أو إلى

أي شــكـل من أشــكــال الـــتــوقف اHـــدبــر عن الــعـــملp �ــنــوع
مـنعـا قاطـعا عـلى موظـفي الشـرطة. ويـعاقب عـلى أي فعل
جـــمــاعي مـــخل بـــاالنــضـــبــاط طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 112 من

قانون العقوباتp دون اإلخالل بالعقوبات التأديبية.

اHــادة اHــادة 31 : : �ـــنع عـــلى مـــوظـــفي الـــشـــرطـــة حتـــريــر أو
طبع أو عــرض أو نـشر بأي شكــل من األشكــال جرائد أو
صـــحف  دوريـــة أو مـــنـــاشــيـــر أو مـــطـــبـــوعـــات من شـــأنـــهــا
اإلخالل بــــانــــضـــبــــاط اجلــــهـــاز أو اHــــســــاس بـــســــمـــعــــة األمن

الوطني.

32 : : يجب عـلى مـوظفي الـشـرطة االمـتـناع عن اHادة اHادة 
نـــشــر مـــقـــاالت أو إلــقـــاء مـــحــاضـــرات أو أخـــذ الــكـــلـــمــة في
pأوســــــاط عــــــمــــــومــــــيـــــة أو الــــــتــــــحــــــدث إلى وســــــائـل اإلعالم
بـــاســــتــــثـــنــــاء حــــاالت الـــتــــرخــــيص اHــــســـبـق من الــــســـلــــطـــة

السـلمية.

اHــادة اHــادة 33 : : ال �ـــكن Hـــوظــفي األمـن الــوطـــني مـــغــادرة
الـتـراب الوطـني إال برخـصة كـتـابيـة مسـبـقة من الـسلـطة

.Wالتي لها صالحية التعي

اHادة اHادة 34 : : �نع على موظـفي الشرطــة جـمـع الهبات
من أي نــوع كــانت و/أو الــقــيــام �ــســاعي لــدى األشــخــاص
الـــطــبــيــعــيــW أو اHـــعــنــويــW بــغــرض احلـــصــول عــلــيــهــاp إال
بـــتـــرخـــيص اســـتـــثـــنـــائي كـــتـــابي من الـــســـلـــطـــة الــتـي لـــهــا

.Wصالحية التعي

35 : : �ـنع على كل مـوظف شـرطةp حتـت طائـلة اHادة اHادة 
اHـــتــابــعــات الــقـــضــائــيــةp أن يـــطــلب أو يــطـــالب بــهــدايــا أو
هــبــات أو مــكــافـــآت أو أي امــتــيــاز أيــا كــانت طــبــيــعــته أو
يـحــصل عـلــيـهــا مـبــاشـرة أو بـواســطـة شــخص آخـر مــقـابل

اخلدمة التي أداها في إطار اHهام اHسندة له. 

اHــادة اHــادة 19 :  : مــوظـــفــو الــشـــرطــة مــطـــالــبــون �ـــمــارســة
مهامهم بالنهار وبالليل.

و�كن أن تؤجل أيام الراحة القانونية. 

اHادة اHادة 20 :  : تعوض ساعـات العمل اHنجزة خارج اHدة
الـقــانـونـيـة  لـلـعـمـل بـفـتـرات راحـة مـعـادلــة لـهـاp تـمـنح في

آجال متالئمة مع فائدة اHصلحة.

اHــــــــادة اHــــــــادة 21 :  : �ــــــــكـن ألســــــــبـــــــــاب نـــــــــاجتــــــــة عـن أحــــــــداث
اسـتـثـنـائــيـة وعـنـدمــا تـقـتـضي ذلك ضــرورة اHـصـلـحـةp أن
يعـاد نـشـر موظـفي الـشـرطـة بصـفـة مـؤقتـة خـارج مـناطق

تعيينهم.

اHــادة اHــادة 22 :  : �ـــكن إقـــرار وضع مــوظـــفي الــشـــرطــة في
حــالــة تــأهب عــنــدمــا تــقــتــضي ذلك ظــروف ومــســتــلــزمـات

اخلدمة.
يـــــحـــــدد إقـــــرار وضع حـــــالـــــة الـــــتـــــأهب ومـــــســـــتـــــواهــــا

وامتدادها �وجب قرار من الوزير اHكلف بالداخلية. 

23 :  : �ــــارس مـــوظـــفـــو الـــشـــرطـــة مــــهـــامـــهم في اHــادة اHــادة 
جـــمـــيع مـــصـــالح الـــشــرطـــة اHـــوجـــودة عــبـــر كـــامل الـــتــراب

الوطني.
ويــتــعــW عــلــيــهـم االلــتــحــاق �ــنــاصب تـــعــيــيــنــهم في

اآلجال احملددة.
ويـلـزمـون بـأداء فـتـرة عـمل في واليـات اجلـنـوب يـتم

.Wحتديدها �قرر من السلطة التي لها صالحية التعي

اHـادة اHـادة 24 :  : يـتعـW عـلى مـوظـفي الـشـرطـة اإلقـامة في
إقـلــيـم دائـــرة االخـتـصـــاص اإلداري الـــذي �ـارسـون فـيـه
مــــهــــامـــهــمp إال في حــــالــــة تــــرخـــيـص صــــريح من الــــســــلــــطـــة

السلمية.

اHـادة اHـادة 25 :  : يـتــعـW عـلى مــوظـفي الــشـرطـة الــتـصـريح
لإلدارة الـــتــابـــعـــW لـــهـــا بـــأي تـــغــيـــيـــر يـــطـــرأ عـــلى عـــنــوان

مسكنهم الشخصي.

اHـادة اHـادة 26 :  : ال �ـكن مـوظـفـي الـشـرطـة عـقـد زواج دون
حـصـولـهم عـلى رخـصـة كـتـابـيـة مـسـبـقـة من الـسـلـطة الـتي

.Wلها صالحية التعي
ويــتــعــW عــلــيــهم الــتـصــريح بــأي تــغــيــيــر يــطـرأ عــلى

حالتهم العائلية.   

اHــــــادة اHــــــادة 27 :  : فـي حــــــالـــــــة مــــــا إذا كــــــان قـــــــرين مـــــــوظف
الـشـرطـة �ـارس نـشـاطـا مـهـنـيـا أو أي نـشـاط مـربحp فـإنه
يـجب التـصريـح بذلك لـلسـلطـة السـلمـية الـتي تتـخذ عـند
االقـــتــضـــاءp الـــتــدابـــيـــر الـــكــفـــيـــلــة بـــاحملـــافــظـــة عـــلى فـــائــدة

اHصلحة.
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اHـادة اHـادة 42 :  : زيـادة عـلى األوسـمــة الـشـرفـيـة واHـكـافـآت
اHــنـصـوص عــلـيـهــا في أحـكــام اHـادتـW 112 و113 من األمـر
رقم  06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1427
اHــوافق  15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـالهp �ــكن أن
يسـتفيـد موظـفو الشـرطة بـصفة اسـتثـنائيـة من التـرقية
في الرتبـة الستـحقاق خـاصp عرفـانا بعـمل شجـاع مثبت
قـانـونـا أو بالـنـظر إلى مـجـهـود استـثـنائـي ساهم في رفع

قدرة اHصالح  وحتسW أدائها.
إذا كـــانـت رتـــبـــة الــــتـــرقـــيــــة تـــســـتــــدعي إجـــراء دورة
تــكـــويـــنـــيــةp فـــإن مـــوظــفـي الــشـــرطـــة اHــعـــنـــيــW مـــلـــزمــون

بإجرائها.

اHـادة اHـادة 43 :  : يــســتـفــيــد بـعــد الــوفـاةp مــوظــفـو الــشــرطـة
اHــتـــوفـــون أثـــنـــاء اخلــدمـــة اHـــأمـــور بـــهــا أو �ـــنـــاســـبــة أداء
وظـائــفـهم مـن تـرقــيـة إلى الــرتـبــة األعــلى مـبــاشـرة أو من

زيادة استداللية.

اHــادة اHــادة 44 :  : حتــدد كـــيــفــيــات تــطـــبــيق اHــادتــW 42 و43
أعـاله عن طـريق تـعــلـيـمــة من الـسـلــطـة اHـكـلــفـة بـالــوظـيـفـة

العمومية.
اHادة اHادة 45 : : تـقـع تكـاليف مـراسيم الدفـن والنقل إلـى
اHـقبــرةp جلـثث مـوظفـي الـشرطـة اHتــوفW أثـنـاء اخلـدمة
اHــأمــور بــهــا أو �ــنــاســبــة أداء مــهـــامــهمp عــلى عــاتق إدارة

األمن الوطني.
الفصــل الثالثالفصــل الثالث

التوظيفالتوظيف  والتربص والترسيم والتربص والترسيم
والترقية والترقية في الدرجـةوالترقية والترقية في الدرجـة

الفـرع األولالفـرع األول
 التوظيـف والترقيـة  التوظيـف والترقيـة 

اHـادة اHـادة 46 :  : يوظف ويـرقى اHـوظفـون الـذين يحـكـمهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.   
�ـكـن تـعــديل الــنـسب اHــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ§ـاط
الـترقـية بنـاء على اقـتراح من الـسلـطة الـتي لهـا صالحية
الـــتـــعـــيـــW بـــعـــد أخـــــذ رأي الـــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اHـــتـــســـاويــة
األعــضـــاء اخملــتــصــةp �ـــوجب مــقـــرر من الــســـلــطــة اHـــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 47 :  : تـطـــبـــيــقـا ألحــكــام اHـادة 77 من األمـر رقم
 06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يــولـيــو ســنـة 2006 واHـذكــور أعالهp ال �ــكن أن يـوظف

أي شـــخص في أسـالك األمن الــوطـــني مـــا لم تـــتــوفـــر فــيه
الشروط اآلتية :

pأن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية -
pدنيةHأن يكون متمتعا بحقوقه ا -

اHـادة اHـادة 36 :  : يـتـعـW عـلى مـوظـفـي الـشـرطـة الـتـصريـح
لـدى السلطــة الـسلميــة التـي يخضـعون لهــا بكــل هبــة
أو مــكـــافـــأة �ــــا فـــي ذلك ذات الــطــابـع الــتــشــــريــفـيp أيــا
كـانت طبيـعتــها ومهـمـا كـــان شكـلهــاp اHـمنـوحـة لهــم من
أشــخـــاص طـبـيـعـيــــW أو مـعــنـويـpW جـزائـريـW كـانـوا أم

أجانب.
اHــادة اHــادة 37 :  : يــتــعــW عــلى مـــوظــفي الــشــرطــة اخلــضــوع
لـكـل الـفـــحــوص الـطــبــيـة احملــــددة �ــوجب نـظــــام اخلــدمـــة

فــي الشرطة أو اHقررة من السلطة السلمية.       

الفرع الثانيالفرع الثاني
احلقـوقاحلقـوق

اHــادة اHــادة 38 :  : حتــمي الـــدولــة مــوظـــفي الــشـــرطــة �ــا قــد
يــتــعــرضــون له مـن  كــل أنــواع الــضــغــط أو الــتــهــديــــد أو
اإلهـانة أو الشـتــم أو القذف أو االعـتــداءp من أي طبـيعــة
pفي شـخـصـهم أو فــي عـائـلتـهــم أو فــي �ـتـلـكـاتهم pكـانت

أثنـاء �ارسة وظائفهــم أو �ناسبتها أو بحكم صفتهم.
وحتل الــــدولــــة في هــــذه الـــظــــروف مــــحل الــــضـــحــــيـــة
لـلـحـصـول عـلى الـتـعــويض عن الـضـرر الـذي يـتـسـبب فـيه

مرتكبه.
pلـنـفس الـغـرض pزيـادة عـلى ذلك pكـمـا تـمـلك الـدولـة
pحـق الــقــيــام بــرفع دعــوى مــبــاشــرة عن طــريق الــتــأســيس
عند احلاجةp كطرف مدني أمام اجلهة القضائية اخملتصة.

اHادة اHادة 39 :  : عندما يـكون موظفو الـشرطة محل دعوى
مـــبـــاشــرة من طـــرف الـــغــيـــر ألجل أفـــعــال مـــرتــكـــبــة أثـــنــاء
اخلـدمــة وال تـكــتـسي طــابع اخلـطــإ اHـهــنيp فـإنه يــجب عـلى
الــدولــة أن تــمـــنــحــهم اHـــســاعــدة وتـــتــكــفل �ـــا يــتــرتب من
إصـالح لـــلـــضـــرر اHـــدنـي اHـــنـــطـــوق به حـــيــــالـــهم من طـــرف

اجلهات القضائية.

38 WــادتــHــادة 40 :  : تــمـــتــد االســتـــفــادة من أحــكـــام اHــادة اHا
و39 أعاله إلى مـــوظــفـي الــشــرطـــة احملــالـــW عــلـى الــتـــقــاعــد
وعــائـالتــهمp عــنــد  ثـــبــوت الــعالقــة الـــســبــبــيــة مـع صــفــتــهم

شرطة أو مع اHصلحة حينما كانوا في اخلدمة.

اHادة اHادة 41 :  : �كن Hـوظفـي الشرطـة أن يسـتفـيدوا  من
الــتــعــويـض عن اخلــســائــر الــتـي تــتــعــرض لــهــا �ـــتــلــكــاتــهم
نــتـــيــجـــة حـــوادث شــغب أو اضـــطــرابـــات أو أثــنـــاء أحــداث
اسـتـثـنـائـيـةp عـنـد الـتـأكــد من ثـبـوت وجـود عالقـة سـبـبـيـة

بصفتهم شرطة أو باHصلحة.
حتــدد كــيــفــيــات تــطــبـــيق أحــكــام هــذه اHــادةp �ــوجب
قـرار مـشـتــرك بـW الـوزيــر اHـكـلف بــالــداخـلــيـة والـوزيـر

اHكلف باHالية.



20 محر محرّم عام م عام 1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 878
26 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
حركـة نقـل اHوظفيـن حركـة نقـل اHوظفيـن 

اHادة اHادة 53 :  : تطبـيقا ألحكام اHواد من 156 إلى 159 من
األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427
اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واHـذكـور أعالهp تـقـوم إدارة
Wاألمن الـوطــني بـحــركـة نـقـل مـوظـفي الــشـرطـة اخلــاضـعـ
ألحكـام هـذا الـقانـون األسـاسي اخلاصp وتـعـد لهـذا الـغرض

جداول التحويل الدورية.

Wـادة 54 :  : تـعـد الـسـلـطـة الـتـي لـهـا صالحـيـة الـتـعـيـHـادة اHا
مخطط التحويل مع مراعاة :

pصلحةHاحتياجات وضرورات ا -
pتوازن للتعدادHالتوزيع ا -

pفترات النشاط -
- األغراض الشخصية.

الفصل السادسالفصل السادس
التكـويــنالتكـويــن

55 :  : تــــــنــــــظـم إدارة األمن الــــــوطـــــــني بــــــصــــــفــــــة اHـــــادة اHـــــادة 
مـــســـتـــمـــرة لـــفــائـــدة مـــوظـــفي الـــشـــرطـــة دورات الـــتــكـــوين
Wبــغــرض حتــيــ pـــعــلــومــاتHــســتــوى وجتــديــد اHا Wوحتـــســ
معارفـهم وحتسW مـهاراتهمp وترقـيتهم اHـهنية وتـأهيلهم

Hهام جديدة.
يـتـعW عـلى مـوظـفي الـشـرطـة اHشـاركـة �ـثـابرة في

دورات التكوين التي عينوا من أجلها. 

اHادة اHادة 56 :  : يتم تكوين موظفي الشرطة : 
pإما �بادرة من اإلدارة -

- وإمـا بـطـلب من مـوظف الـشـرطـةp بـعـد الـتـأكد من
توافق ذلك مع حاجة اHصلحة.

اHادة اHادة 57 :  : تتـكفل مـؤسسات الـتكـوين التـابعة لألمن
الــوطــنـي أو أيــة مــؤســســة أخــرى مـــؤهــلــة لــذلكp بــدورات

التكوين اHذكورة في اHادة 55 أعاله. 

الفصـل السابعالفصـل السابع
التقييـــمالتقييـــم

اHـادة اHـادة 58 :  : يــخـضع مــوظــفـو الــشـرطــة بــانـتــظـام إلــى
الــتــقـيــيم من ســلــطـتــهم الــسـلــمــيـةp الــذي يــهـدف عــلى وجه

اخلصوص إلــى تقدير :
 - احتـرام الـواجبـات العـامـة والواجـبات الـقـانونـية

pاألساسية

- أال حتـــمل شــهـــادة ســوابــقـه الــقــضـــائــيـــة مالحــظــات
pتتنافى و�ارسة العمل في أسالك األمن الوطني

- أن يــكــون في وضــعــيــة قـــانــونــيــة جتــاه الــتــزامــات
 pاخلدمة الوطنية أو معفى ألسباب غير طبية

- أال تــقل الـــقــامــة عن 1.70 م لــلــمــتــرشــحـW و1.65 م
pللمترشحات

- أن يـــتــمــتـع بــحـــدّة رؤيــــة الــعـــيــنــــW تــعــادل 10/15
pبــدون اســتــعــمـــال الــنــظــــارات أو عــدســــات الــتــصـحـــيح

p10/7 الواحدة أقل من Wعلـى أال تكون حدّة رؤية الع
- أن يــجــتــاز بـنــجــاح الــفــحص الــطــبي والــنــفـســاني

اHنظم من قبل إدارة األمن الوطني.

48 :  : يـــــــتــــــوقف الــــــتــــــعـــــــيــــــW في أسـالك األمن اHــــــادة اHــــــادة 
الوطني على نتائج التحقيق اإلداري اHسبق.

الفـرع الثانيالفـرع الثاني
التربـص  والترسيـم والترقيـة في الدرجـةالتربـص  والترسيـم والترقيـة في الدرجـة

اHـادة اHـادة 49 :  : تطـبـيـقا ألحـكـام اHـادتW 83 و84 من األمـر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
Wيــــعـــ pــــذكــــور أعالهHـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
.Wبصفـة متربص pيـحكمها هـذا القانون األسـاسي اخلاص
ويـلــزمـون بــاســتـكــمــال الـتــربص الــتـجــريـبـي الـذي تــكـون

مدته سنة (1) واحدة.
50 : : يـتم عـلى إثر فـترة الـتـربصp إما  تـرسيم اHادة اHادة 
اHــتـــربــصــW أو إلـــزامــهـم بــتـــمــديــد الـــتــربـص مــرة واحــدة
لــلــمــدة نــفــســـهــاp وإمــا تــســريــحــهـم دون إشــعــار مــســبق أو

تعويض.
اHادة اHادة 51 :  : حتدد وتـيرة الـترقيـة في الدرجـة اHطـبقة
pـتــوسـطـةHالــدنـيــا وا WــدتـHعــلى مـوظــفي الـشــرطـة وفق ا
اHنصوص عليهما في اHادة 12 من اHرسوم الرئاسي رقم
07 - 304 اHـــــؤرخ في 17 رمـــــضـــــان عـــــام 1428 اHـــــوافق 29

سبتمبر سنة  2007 واHذكور أعاله.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
الوضعيات القانونيـة األساسيةالوضعيات القانونيـة األساسية

اHادة اHادة 52 :  : تطبـيقا للمادة 127 من األمر رقم 06 - 03
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو
ســنــة 2006 واHــذكــور أعالهp حتــدد الــنــسـب الـقــصــوى لــكـل
سلــك واHـتعلـــقة �وظـفــي الشرطــة الذين قـد يـوضعـون
بنـاء علـى طلبـهـم في وضعية قانونـية أساسية لالنتداب

أو اإلحالـة على االستيـداع كما يأتي :
p% 2 : وضعية االنتداب -

- وضعية اإلحالة على االستيداع : 2 %.
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اHــــادة اHــــادة 65 : : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اHـــادة 163 من
األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في19 جمـادى الثانـية عام 1427
اHــوافق  15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واHـــذكـــور أعالهp تـــصــنف
الـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة الـتي �ـكن تـسـلـيـطهـا عـلى مـوظـفي
الـشـرطــة حـسب جـسـامــة األخـطـاء اHـرتــكـبـةp إلى أربع (4)

درجات :

1 - الدرجة األولى :  - الدرجة األولى : 
pالتنبيه -

pاإلنذار الكتابي -
pالتوبيخ -

2 - الدرجة الثانية : - الدرجة الثانية :
- الــتـوقــيف عن الــعــمل من يــوم واحـد(1) إلى ثالثـة

p(3) أيام
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة Hدة سنة.

3 - الدرجة الثالثة : - الدرجة الثالثة :
- الــتـوقــيف عن الــعــمل من أربــعـة (4) إلى ثـمــانــيـة

p(8) أيام
.(2)Wالتنزيل  من درجة واحدة (1) إلى درجت -

4 - الدرجة الرابعة : - الدرجة الرابعة :
pالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

- التسريح.

اHادة اHادة 66 :  : بغض الـنظر عن أحـكام اHواد من 177 إلى
 181 من األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في 19 جمـادى الثـانية

pــذكــور أعالهHــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واHعـام  1427 ا
حتـدد األخــطـاء اHــهـنـيــة الـتي يــرتـكـبــهـا  مــوظـفـو الــشـرطـة
والتي تـعـرضهم إلى إحـدى الـعقـوبات الـتـأديبـية اHـذكورة
فـي اHـــادة 65 أعالهp �ــــوجب نـــظـــام اخلـــدمــــة في الـــشـــرطـــة

اHنصوص عليه في اHادة 7 من هذا اHرسوم.

الفصـل التاسعالفصـل التاسع
أحكـام عامة لإلدمـاجأحكـام عامة لإلدمـاج

WــوظـــفــHــادة 67 :  : يــدمـج ويــرسم ويـــعـــاد تــرتـــيب اHــادة اHا
اHــــنــــتــــمـــW لـألسالك والــــــرتـب اHــــنـــصــــــوص عــــلــــيــــهــــا في
اHرسـوم الـتنفيذي رقـم 91 - 524 اHؤرخ في 25 ديسـمبر
سنة 1991 واHذكور أعالهp عنـد تاريخ سريـان مفعول هذا
اHرسـومp في األسالك والـرتب اHـطابـقـة اHنـصـوص علـيـها

في هذا القانون األساسي اخلاص.

pهنيةHالكفاءات ا -
pردودHالفعالية وا -
pالقدرات البدنية -

pالسلوك وكيفية اخلدمة -
- اHميزات الشخصية. 

اHادة اHادة 59 :  : يهدف التقييم إلى :
pالترسيم -

pالترقية في الدرجة -
pالترقية -

pفي منصب عال Wالتعي -
pااللتحاق بالتكوين -

pاألداء Wردود وحتسHمنح امتيازات مرتبطة با -
- منح األوسمة الشرفية واHكافآت.

60 :  : يـكون الـتـقيـيم بـصفـة دوريةp ويـنـتج عنه اHادة اHادة 
تقييم منقط يرفق �الحظات.

الفصـل الثامنالفصـل الثامن
االنضبـاطاالنضبـاط

اHــــادة اHــــادة 61 :  : يــــلـــزم مــــوظــــفـــو الــــشــــرطـــة مــــهــــمـــا كــــانت
وضــعـيــتـهم الــقـانــونـيــة األسـاســيـة بــاالمـتــنــاع عن كل فـعل

يتنافى مع طبيعة وظائفهم.

ويـتـعـW علـيـهم أن يـتـسمـوا في كل األحـوال بـسـلوك
الئق ومحترم.

اHـادة اHـادة 62 :  : يـشـكـل كل تـخل عن الـواجـبـات اHـهـنـيـة أو
مـــســاس بـــاالنـــضـــبـــاط وكل خـــطـــإ أو مـــخـــالــفـــة يـــرتـــكـــبـــهــا
مـوظف الـشـرطـة أثنـاء تـأديـة مـهـامه أو �ـنـاسـبـتـهـاp خـطأ
pدون اإلخالل pمــهـنـيـا ويــعـرض مـرتــكـبه لـعــقـوبـة تـأديــبـيـة

عند االقتضاءp باHتابعات اجلزائية.

اHادة اHادة 63 : : يتوقف حتديد الـعقوبة التأديبية اHطبقة
عـلى موظف الشـرطة على درجة جـسامة اخلـطإ والظروف
الــتي ارتـكب فــيـهــا ومـســؤولـيــة مـوظف الــشـرطـة اHــعـني
ونـتـائج اخلـطـإ اHتـرتـبـة عـلى سـيـر اHصـلـحـة وكـذا الـضرر

الذي حلق باHصلحة أو �ستعملي اHرفق العام.

اHــــادة اHــــادة 64  : : تــــتــــخــــذ الــــســــلــــطــــة الــــتي لــــهــــا صـالحــــيـــة
الـتـعــيـpW اإلجـراءات الـتـأديــبـيـةp طـبــقـا ألحـكـام األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في  19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.
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يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــويـن اHـــتـــخـــصص عن طـــريق
WـتــرشــحـHا Wمن بــ pـســابــقـة عــلى أســاس االخــتـبــاراتHا
الــبــالغ ســنــهم عــنــد تــاريخ إجــراء اHــســابــقـة 19 ســنــة عـلى
األقل و23 سنة على األكثـر الذين يثبتون مـستوى السنة

الثالثة ثانوي كاملة.
يـــحــدد مـــضـــمــون الـــتـــكــويـن اHــتـــخـــصص وكـــيــفـــيــات
تـنـظيـمهp بـقـرار مـشـتـرك بـW الوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الفرع الثالثالثالث
األحكام االنتقالية لإلدماجاألحكام االنتقالية لإلدماج

اHــادة اHــادة 74 :  : من أجل الـــتــكــويـن األولي لــلـــرتــبـــة يــدمج
بــصــفـة عــون شــرطــةp أعـوان الــنــظـام الــعــمـومـي ومـحــقــقـو

الشرطة اHرسمون واHتربصون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك حفاظ الشرطةسلك حفاظ الشرطة

: (2) Wادة 75 :  : يضم سلك حفاظ الشرطة رتبتHادة اHا
pرتبة حافظ شرطة -

- رتبة حافظ أول للشرطة .
الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

pـوكلـة ألعـوان الشـرطةHهـام اHادة 76 :  : زيادة عـلى اHادة اHا
يــــتـــــولـى حـــــفـــــاظ الــــشـــــرطـــــة حتـت إشـــــراف مــــســـــؤولـــــيـــــهم
السلّميـpW توزيع اHهام واإلشراف اHبـاشر على نشاطات

أعوان الشرطة اHوضوعW حتت سلطتهم.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

pإيصال التعليمات العامة واخلاصة -
- احلرص على تطبيـق توجيهات وتعليمات السلطة

pالسلمية
- ضمان انضباط اجملموعة.

pـوكـلة حلـفـاظ الـشـرطةHـهـام اHـادة 77 :  : زيـادة على اHـادة اHا
يـقــوم احلـفــاظ األوائل لـلــشـرطــة حتت إشـراف مــسـؤولــيـهم

السلّميpW �هام التأطير والتنسيق واHراقبة.
و�ــــارســــون فـي مــــيــــدان اخـــــتــــصــــاصـــــهمp الــــســـــلــــطــــة

السلّميةعلى حفاظ وأعوان الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

- احلرص على تطبيـق توجيهات وتعليمات السلطة
pالسلّمية

pعلومات والتحقق منهاHالقيام بالبحث وجمع ا -
- اHشاركة في نشاطات التكوين.

اHــادة اHــادة 68 :  : يــرتب مــوظـــفــو الــشــرطــة اHــذكــورون في
اHــــادة 67 أعالهp فـي الــــدرجــــة اHـــــطــــابــــقـــــة لــــلــــدرجـــــة الــــتي

يحوزونها في رتبتهم األصلية.
يــؤخــذ في احلـــســبــان بــاقـي األقــدمــيــة اHـــكــتــسب في
الــرتـــبــة األصــلــيـــةp عــنــد الـــتــرقــيـــة في الــدرجـــة في رتــبــة

االستقبال. 
69 : : يـــدمـج اHـــتـــربـــصــــون الـــذين عـــيــــنـــوا قـــبل اHــادة اHــادة 
تــاريخ نــشــر هــذا الــقــانــون األســاسي اخلــاص فـي اجلــريـدة
الــرسـمــيـة بــصـفـة مــتـربــصـW ويــرسـمــون بـعــد اسـتــكـمـال
الــفـــتـــرة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا فـي اHـــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 524 اHــؤرخ في 25 ديــســمـــبــر ســنــة

1991 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 70 : : يــجـمع انـتـقــالـيـا وHـدة خـمس (5) سـنـوات
ابتـداء من تـاريخ بـداية سـريـان هذا اHـرسـوم بW الـرتـبة
األصــلــيــة ورتــبــة اإلدمــاج فـي تــقــديــر األقــدمــيــة اHــطــلــوبـة
لــلــتـــرقــيــة في رتــبــة أعـــلى أو الــتــعــيـــW في مــنــصب عــال
بالـنسبة لـلمسـتخدمـW الذين أدمجـوا في رتب غير تلك
اHـــطــابــقــة لـــلــرتب الــتي ســـبق إحــداثــهـــا �ــوجب اHــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 524 اHــؤرخ في 25 ديــســمـــبــر ســنــة

1991 واHذكور أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني
األحكام اHطبقة على األســالك اخلاصة باألمن الوطني األحكام اHطبقة على األســالك اخلاصة باألمن الوطني 

الفصل األولالفصل األول
سلك أعوان الشرطةسلك أعوان الشرطة

اHادة اHادة 71 : : يضم سلك أعوان الشرطة رتبة وحيدة :
- رتبة عون الشرطة.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــــادة اHــــادة 72 :  : يــــكــــلـف أعــــوان الــــشــــرطــــةp حتت إشــــراف
مـــســـؤولـــيــهـم الــســـلـــمـــيــpW ال ســـيـــمـــا بــتـــأديـــة مـــهــام حـــفظ

واستتباب النظام العام وأمن األشخاص واHمتلكات.
ويتـولـون لهـذا الـغرضp نـشـاطات الـوقايـة والـتدخل

واHساعدة.
و�ـــكن أن يــســـتـــعـــان بــهـمp زيــادة عـــلى ذلكp لـــتـــأديــة

مهام الدعم اإلداري والتقني.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

73 :  : يــوظف بــصـــفــة عــون شــرطــة عــلى أســاس اHـادة اHـادة 
الـــشــهــادةp اHـــتــرشـــحــون الــذيـن تــابــعـــوا بــنـــجــاح تــكـــويــنــا

. (2) Wـدة سنتH متخصصا
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الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 84 :  : يــتــولـى مــفــتـــشــو الــشـــرطــة حتت إشــراف
مــسـؤولــيـهم الــســلـمــيـpW مــهـام حــفظ واسـتــتـبــاب الـنــظـام

العام وأمن األشخاص واHمتلكات.
و�ـارســون مــهــام الــتــأطـيــر والــتــنــشــيط والــتـوجــيه

والتنسيق واHراقبة.
  ويكلفونp ال سيما �ا يأتي :

- �ــارسـة الــصالحـيــات اHـتــعـلــقــة بـصــفـتــهم ضـبــاطـا
pللشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة

- مــســـاعـــدة ضــابط الـــشـــرطــة الـــقـــضــائـــيـــة في إطــار
الــتـــحــقــيـــقــات والــتـــحــريــات بـــالــنــســـبــة ألعــوان الـــشــرطــة

pالقضائية
 pعلومة وجمعها ومعاجلتهاHالقيام بالبحث عن ا -

- الـــتــأكــد من وضع الـــتــشــكــيالت األمـــنــيــة في إطــار
 pصالحياتهم

- السهـر على تطـبيق توجيـهات وتعـليمات الـسلطة
pالسلّمية

- اHشاركة في نشاطات التكوين.

pفتشي الشرطةH وكلةHهـام اHادة 85 :  : زيادة على اHادة اHا
يــكــلـف اHــفــتــشــون الــرئـيــســيــون لــلــشــرطــة  حتـت إشـراف

مسؤوليهم  السلّميpW ال سيما �ا يأتي : 
- �ــارسـة الــصالحـيــات اHـتــعـلــقــة بـصــفـتــهم ضـبــاطـا

pللشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة
- مــســـاعـــدة ضــابط الـــشـــرطــة الـــقـــضــائـــيـــة في إطــار
الــتـــحــقــيـــقــات والــتـــحــريــات بـــالــنــســـبــة ألعــوان الـــشــرطــة

pالقضائية
pقيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل -

- الـــتــحـــقق من مـــطـــابــقـــة تــشـــكــيـالت األمن واآلمــان
pراقبةHوا

- اقـــتــراح الـــتــدابـــيــر الـــكـــفــيـــلــة  بـــتــحـــســW مـــنــاهج
pالعمل

- اHشاركة في نشاطات التكوين.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHادة اHادة 86 :  : يرقى بصفة مفتش شرطة :
 1 - عن طـــريق االمـــتـــحـــان اHــهـــنـيp احلــفـــاظ األوائل

لـلــشــرطـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة
pالفعلية بهذه الصفة

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHادة اHادة 78 :  : يرقى بصفة حافظ شرطة :
1 - عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــنيp أعــوان الـــشــرطــة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

pبهذه الصفة
2 - على سبيل االختيارp وبعد التسجيل في قائمة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHالـتـأهـيل وفـي حدود 20 % من ا
من بW أعوان الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخـضع اHـوظـفـون اHـقـبولـون طـبـقـا لـلـحـالـتW 1 و 2
أعالهp قـبل تــرقـيـتـهمH pـتــابـعـة تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالداخلية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 79 :  : يرقى بصفة حافظ أول للشرطة :
 1 - عن طــريق االمــتـــحــان اHــهــنيp حــفــاظ الــشــرطــة

الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بهذه الصفة.

2 - على سبيل االختـيارp وبعد التسجيل في قائمة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHالـتـأهـيل وفـي حدود 20 % من ا
من بW حفاظ الـشرطة الذين يثـبتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الفرع الثالثالثالث
األحكام االنتقالية لإلدماج األحكام االنتقالية لإلدماج 

اHادة اHادة 80 :  : يدمج بـصفـة حافـظ شرطـةp حفـاظ النـظام
الــعـمــومي واحملــقـقــون الــرئــيـســيــون لـلــشــرطـة اHــرســمـون

واHتربصون.
اHـادة اHـادة 81 :  : بـغض الـنظـر عن أحـكـام اHادة 74 من  هـذا
اHـــرســـومp يـــدمـج بـــصـــفـــة حـــافظ شـــرطـــةp أعـــوان الـــنـــظـــام
الــعـمــومي ومـحــقـقــو الـشــرطـة الــذين يـثــبـتــون عـشـر (10)
pسـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة  في أسالك األمن الــوطـني

عند تاريخ  بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.
اHـادة اHـادة 82 :  : يـدمج بـصـفــة حـافظ أول لـلــشـرطـةp حـفـاظ

النظام العمومي األوائل اHرسمون واHتربصون.
الفصل الثالثالفصل الثالث

سلك مفتشي الشرطةسلك مفتشي الشرطة
: (2) Wادة 83 :  : يضم سلك مفتشي الشرطة رتبتHادة اHا

pرتبة مفتش شرطة -
- رتبة مفتش رئيسي للشرطة .
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pإدارة فرق التحقيق والتدخل -
pعلومات وحتليلهاHمعاجلة ا -

pتعلقة بالشرطة اجلواريةHإدارة النشاطات ا -
- اHشاركة في نشاطات التكوين.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــــــادة اHــــــادة 92 : : يـــــــوظـف أو يـــــــرقى بــــــــصـــــــفـــــــة مالزم أول
للشرطة :

 1 - - عـلى أساس الشـهادةp اHتـرشحون الـذين تابعوا

.(2) Wدة سنتH بنجاح تكوينا متخصصا
 يـــتم االلـــتــحـــاق بـــالــتـــكــوين اHـــتـــخــصص عـن طــريق
WــتـرشــحـHا Wمـن بـ pــسـابــقـة عــلى أســاس االخـتــبـاراتHا
الــبــالغ ســنــهم عــنـد تــاريخ إجــراء اHــســابــقـة 22 ســنــة عـلى
األقل و25 ســنــة عــلى األكــثــرp واHـــتــحــصــلــW عــلى شــهـــادة
لـيــســـانس الــتــعــلــيــم الــعـالـي أو شـهــادة مــهــنــدس دولـة أو

شهادة معادلة لهما.
يـــحـــدد مــضـــمــون الـــتــكـــوين اHـــتــخـــصص وكـــيــفـــيــات
تـنـظيـمه p بقـرار مشـتـرك بW الـوزير اHـكـلف بالـداخلـية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 
حتـدد قائـمـة التـخـصـصات اHـطـلوبـة بـقرار مـشـترك
بـW الوزير اHكلف بالـداخلية والسـلطة اHكلفـة بالوظيفة

العمومية. 
 2 - عن طـــريق االمـــتـــحــان اHـــهـــنيp فـي حــدود 30 %

WــــفــــتــــشــــHا Wمـن بــــ pــــطــــلــــوب شـــــغــــلــــهــــاHــــنــــاصـب اHمن ا
الـرئـيسـيـW لـلـشـرطةp الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات
من اخلدمـة الـفعـلـية بـهـذه الـصفـة ووظـفوا بـصـفة مـفـتشي
الـــــــشــــــرطــــــة وفـــــــقــــــــا لــــــلــــــمـــــــادة 81 ( 1 و5 ) من اHـــــــرســــــوم
الـتــنـــفــيــذي رقم 91 - 524 اHـؤرخ في 25 ديــسـمـبــر سـنـة

pذكور أعالهH1991و ا

 3 - عـــلى ســـبـــيـل االخـــتــيـــارp وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في

قــائـمــة الــتـأهــيل وفي حـدود 10 % من اHــنــاصب اHـطــلـوب
شـغــلـهــاp من بـW اHـفــتـشــW الـرئـيــسـيـW لــلـشــرطـةp الـذين
يـثــبــتـون عــشـر ( 10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفــعـلــيــة بــهـذه
الصـفــة ووظـفوا بـصفة مـفتـشي الشرطـة وفقا لـلمادة 81
( 1 و5 ) من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91 - 524 اHـؤرخ في

25 ديسمبر سنة 1991 واHذكور أعاله.

الفرع الثالثالفرع الثالث
األحكام االنتقالية لإلدماجاألحكام االنتقالية لإلدماج

اHادة اHادة 93 :   :  يدمـج بصـفة مالزم أول لـلشـرطةp ضـباط
الـشـرطـة وضـبـاط الـشــرطـة لـلـنـظـام الـعـمـومي اHـرسـمـون

واHتربصون.

2 - على سبيل االختـيارp وبعد التسجيل في قائمة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHالـتـأهـيل وفـي حدود 20 % من ا
احلــــفـــاظ األوائـل لـــلــــشـــرطــــة الــــذين يــــثـــبــــتـــون عــــشـــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
  يـخـضع اHوظـفـون اHقـبـولون طـبـقا لـلـحالـتW 1 و2
أعالهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp حتدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالداخلية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 87 :  : يرقى بصفة مفتش رئيسي للشرطة :
1 - -  عن طـريـق االمـتـحـان اHـهـنيp مــفـتـشـو الـشـرطـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

pبهذه الصفة
 2 -  - عـــلى ســـبـــيـل االخـــتــيـــارp وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في

قــائـمــة الــتـأهــيل وفي حـدود 20 % من اHــنــاصب اHـطــلـوب
شــغـــلــهـــاp مــفـــتــشـــو الــشـــرطــة الـــذين يـــثــبـــتــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
األحكام االنتقالية لإلدماجاألحكام االنتقالية لإلدماج

اHــادة اHــادة 88 :  : يـــدمج بـــصـــفــة مـــفـــتش شـــرطـــةp مــفـــتـــشــو
الشرطة اHرسمون واHتربصون.

89 :  : من أجل الــتــكــوين األولي لــلــرتــبــةp يــدمج اHـادة اHـادة 
بـصـفة مـفتش رئـيسـي للـشرطـة p مفـتـشو الـشرطـة الذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفةp عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك ضباط الشرطةسلك ضباط الشرطة

اHادة اHادة 90 :   :  يضم سلك ضباط الشرطة رتبة وحيدة:
- رتبة مالزم أول للشرطة.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 91 : : �ــارس اHالزمــون األوائل لــلــشــرطـة حتت
إشــراف مـســؤولـيــهم الـســلّـمــيــpW مـهــام حـفظ واســتـتــبـاب

النظام العام وأمن األشخاص واHمتلكات.
وتوكل لهم مهام القيادة والتنسيق واHراقبة.

ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :
- �ــارسـة الــصالحـيــات اHـتــعـلــقــة بـصــفـتــهم ضـبــاطـا

pللشرطة القضائية
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- اإلشــــراف عــــلـى صــــيــــاغــــة الـــــتــــقــــاريــــر اHـــــتــــعــــلــــقــــة
 pبالنشاطات واحلاالت واعتمادها

pساهمة في إعداد برامج التكوينHا -
- اHشاركة في نشاطات التكوين.

pوكلـة لعمـداء الشرطةHهـام اHادة 97 :  : زيـادة على اHادة اHا
يـتـولى العـمـداء األوائل لـلـشرطـة مـهـام القـيـادة والـدراسة

والتحليل واHراقبة والتفتيش.
  ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

- ضبط اإلشـكالـيـات األمنـية عـن طريق الـكشف عن
pالرهانات واخملاطر

pحتديد األهداف العملياتية وترتيب األولويات -
- دفع  مــســار اHــســاعــدة عــلى اتــخــاذ الــقــرار بــإعـداد

pالدراسات والتقارير
- الــــقـــيــــام بـــدراســــات تــــرمي إلى حتــــســـW تــــنــــظـــيم

pصالح وسيرها وحسن أدائهاHا
- ضمـان تـنسـيق ومتـابـعة ومـراقبـة كل اHـستـويات

  pكلفة بتأدية مهام األمن الوطنيHالعملياتية ا
pساهمة في تطوير منظومة التكوينHا -

- اHشاركة في التكوين.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط الترقيةشروط الترقية

اHادة اHادة 98 : : يرقى بصفة محافظ شرطة :
 1 -  عن طـريق االمـتحـان اHهـنيp اHالزمون األوائل

لـلــشــرطـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة
pالفعلية بهذه الصفة

  2 - عـــلى ســـبــيـل االخــتـــيــارp وبـــعـــد الــتـــســجـــيل في

قــائـمــة الــتـأهــيل وفي حـدود 20 % من اHــنــاصب اHـطــلـوب
شـغـلـهـاp اHالزمـون األوائل لـلـشـرطـة الـذين يـثـبـتـون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
   تــــــتـــــــوقف اHـــــــشــــــاركـــــــة في االمـــــــتــــــحـــــــان اHــــــهـــــــني
والتسجيل في قائـمة التأهيل للترقية إلى رتبة محافظ
pشرطة على اجتـياز بنجاح لدورة تـكوين خاصة باالتقان
حتـدد مـدتـهـا ومـضــمـونـهـا وكـيـفـيـات تـنـظـيـمـهـا بـقـرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.

اHادة اHادة 99 :  : يرقى بصفة عميد شرطة :
  1 - عن طـريق االمتـحان اHهـنيp من بW مـحافظي

الــشـرطــة الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة
pالفعلية بهذه الصفة

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك محافظي الشرطةسلك محافظي الشرطة

94 :  : يــضم ســلك مــحــافــظي الــشـرطــة ثالث (3) اHـادة اHـادة 
رتب :

pرتبة محافظ شرطة -
pرتبة عميد شرطة -

- رتبة عميد أول للشرطة.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 95 :  : �ــارس مــحـافــظــو الـشــرطــة حتت إشـراف
مــسـؤولـيــهم الـسـلّــمـيـpW مــهـام حـفظ  واســتـتـبــاب الـنـظـام

العام وأمن األشخاص واHمتلكات.
ويـتــولــون بـهــذه الـصــفــةp مـهــام الــقـيــادة والـتــنــسـيق
وتـنــشـيـط ومـراقـبــة اHـصــالح والـوحــدات اHـوضــوعـة حتت

سلطتهم.
ويكلفونp ال سيما �ا يأتي :

- اHـشـاركــة في  إعـداد وتـقـديـر الــتـشـكـيالت اخلـاصـة
pخططات النشاط ووضعها حيز التنفيذ�

- �ــارسـة الــصالحـيــات اHـتــعـلــقــة بـصــفـتــهم ضـبــاطـا
pللشرطة القضائية

- نــشـــر وتــعــمــيم تـــوجــيــهــات وتـــعــلــيــمـــات الــســلــطــة
pالسلمية وضمان متابعتها

- إعـــداد تــقـــاريــر تـــلــخـــيــصـــيــة دوريـــة أو مــنـــتــظـــمــة
 pمتصلة بنشاطهم

- اقـتراح الـتـدابيـر الكـفيـلة بـتـحسـW التـسيـير في
pميدان تدخلهم

pساهمة في حتديد احتياجات التكوينHا -
- اHشاركة في نشاطات التكوين.

اHـــــادة اHـــــادة 96 :  : زيـــــادة عـــــلـى اHـــــهـــــام اHــــــوكـــــلـــــة حملــــــافـــــظي
الشرطةp يكـلف عمداء الشرطـةp حتت إشراف مسؤوليهم
الـسلّميpW �ـهام تصميم اخملـططات والتشـكيالت األمنية
وتـــــخـــــطــــيـط الـــــنــــشـــــاطـــــات وحتـــــديـــــد الــــوســـــائـل واHــــوارد

الضرورية.
 ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

pإجراء حتاليل إلطار �ارسة العمل -
pتفتيش مصالح الشرطة ومراقبتها وتقييمها -

pحتديد النقائص وتصحيح االختالالت -
- وضع مــخــطـط االتــصــال الــداخــلي واخلــارجي حــيّــز

pالتنفيذ
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الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 105 :  : �ـارس مـراقـبـو الـشـرطـة مـهـام اHـراقـبـة
والـتفتـيش والدراسـة واالستشـارة وإدارة مشاريع األمن

الوطني.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

- تــقــد  االســتــشــارة لــلــسـلــطــة الــعــلــيــا في حتــضــيـر
pالقرار واتخاذه

- اHـشاركة في حتـديد اHـوارد والوسائل الـضرورية
pوكلة لألمن الوطنيHهام اHلتأدية ا

- اقـتـراح كل إجـراء يـرمي إلى حتـسـW أداء مـصـالح
pاألمن الوطني وسيرها

pإدارة وتوجيه مشاريع تطوير األمن الوطني -
- حتلـيل واقتراح التـدابير الـكفيلـة  بتحـسW نظام

pاالتصال الداخلي واخلارجي
- اHشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة.

اHــــادة اHــــادة 106 :  : زيـــــادة عـــــلى اHـــــهـــــام اHــــوكـــــلـــــة Hــــراقـــــبي
الــشـــرطــةp يــتـــولى اHـــراقــبـــون الــعــامـــون لــلـــشــرطـــة مــهــام

التدقيق واالستشراف وتسيير األزمات.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

 pدراسة احلصائل وحتليلها وتقييمها -
- إدارة الـدراسـات االسـتــراتـيـجـيـة اHـتــعـلـقـة بـاألمن

pالوطني وإعدادها
pالقيام بعمليات تدقيق التسيير -

-  تـصمـيم اHـنـاهج  الـضروريـة لـتـحـسW الـتـنـسيق
pصالح واقتراحهاHا Wب

pالقيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة -
pإجناز الدراسات االستشرافية -

- اقتراح أنظمة اHواكبة وتسيير األزمات.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHادة اHادة 107 : :  يرقى بصفة مراقب شرطة :
1 - عن طـــريق االمــتـــحــان اHـــهــنـيp الــعـــمــداء األوائل
لـلــشــرطـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

pالفعلية بهذه الصفة
2 - على سبيل االختـيارp وبعد التسجيل في قائمة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHالـتـأهـيل وفـي حدود 20 % من ا
الـــعـــمـــداء األوائل لـــلـــشـــرطـــة الـــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

  2 - عـــلى ســـبــيـل االخــتـــيــارp وبـــعـــد الــتـــســجـــيل في

قــائـمــة الــتـأهــيل وفي حـدود 20 % من اHــنــاصب اHـطــلـوب
شــغــلــهــاp مــحــافــظـــو الــشــرطــة الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

تـتـوقف اHـشـاركة في االمـتـحـان اHهـني والـتـسـجيل
في قـائـمة الـتأهـيل للـتـرقيـة إلى رتبـة عـميـد شرطـة على
pاجـتـيـاز بـنـجـاح لـدورة تـكـوين عـال لـلـشـرطـة درجـة أولى
حتـدد مـدتـهـا ومـضــمـونـهـا وكـيـفـيـات تـنـظـيـمـهـا بـقـرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.

اHادة اHادة 100 :  : يرقى بصفة عميد أول للشرطة :

 1 - عن طـــريق االمـــتـــحـــان اHـــهــنـيp من بـــW عـــمــداء

الــشـرطــة الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة
pالفعلية بهذه الصفة

  2 - عـــلى ســـبــيـل االخــتـــيــارp وبـــعـــد الــتـــســجـــيل في

قــائـمــة الــتـأهــيل وفي حـدود 20 % من اHــنــاصب اHـطــلـوب
شـغلهاp عـمداء الشرطـة الذين يثبـتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

تـتـوقف اHـشـاركة في االمـتـحـان اHهـني والـتـسـجيل
في قائمة التأهـيل للترقية إلى رتبـة عميد أول للشرطة
عــلى اجــتـيــاز بـنــجـاح لــدورة تــكـوين عــال لـلــشـرطــة درجـة
ثانـيةp حتدد مدتهـا ومضمونها وكـيفيات تنظـيمها بقرار

من الوزير اHكلف بالداخلية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
األحكام االنتقالية لإلدماجاألحكام االنتقالية لإلدماج

اHـادة اHـادة 101 :  : يـدمـج بـصـفـة مــحـافظ شـرطـةp مــحـافـظـو
الشرطة اHرسمون واHتربصون.

اHــــادة اHــــادة 102 : : يــــدمج بــــصـــفــــة عــــمـــيــــد شــــرطـــةp عــــمـــداء
الشرطة اHرسمون واHتربصون.

pــــادة 103 :  : يــــدمـج بـــصــــفــــة عــــمــــيــــد أول لــــلــــشــــرطـــةHــــادة اHا
العمداء األوائل للشرطة اHرسمون واHتربصون.

الفصل السادسالفصل السادس
سلك مراقبي الشرطةسلك مراقبي الشرطة

104 :  : يــــــــضـم ســـــــــلــك مـــــــراقـــــــبـي الــــــــشـــــــرطـــــــة اHــــــادة اHــــــادة 
: (2)Wرتبت

pرتبة مراقب شرطة -
- رتبة مراقب عام للشرطة. 
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- اHــشــاركــة في تــقــيــيم نــظــام الــتــكــوين والــتــأطــيــر
pالبيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين

- اHـــســـاهـــمـــة في حتـــديـــد مـــراجع الـــكـــفـــاءات وإعــداد
pالبرامج التكوينية واألدوات البيداغوجية

- اHـــشــــاركـــة في الــــدراســـات والـــبــــحـــوث اHـــتــــصـــلـــة
بهندسة التكوين واHهن واHؤهالت باألمن الوطني.

اHــادة اHــادة 112 :  : يــكـــلف اHــكـــونــون من الـــدرجــة الــثـــانــيــة
الـعــامـلــون في مــؤسـســات الــتـكــوينp بــالـتــكــوين الـقــاعـدي
اHـتـخصص وحتـسـW مـستـوى وجتـديـد مـعلـومـات مـوظفي

الشرطة اHنتمW لسلكي الضباط ومحافظي الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

- ضمـان الـتكـوين في اHـهن والتـخـصصـات اHـتصـلة
pبسلكي الضباط ومحافظي الشرطة

- اHشـاركة في إعـداد البـرامج التـكويـنية والـوثائق
pلحقة بهاHا

- اHــــــشـــــاركــــــة فـي تـــــنــــــظــــــيم وســــــيــــــر اHـــــســــــابــــــقـــــات
pهنيةHواالمتحانات ا

- اHـــــشـــــاركــــة فـي أشــــغـــــال الـــــدراســــات والـــــبـــــحــــوث
التقنية والبيداغوجية.

اHــــادة اHــــادة 113 : :  يــــكـــلـف اHـــكــــونــــون من الــــدرجـــة األولى
الـعــامـلــون في مــؤسـســات الــتـكــوينp بــالـتــكــوين الـقــاعـدي
اHـتـخصص وحتـسـW مـستـوى وجتـديـد مـعلـومـات مـوظفي
الــــشـــرطـــة اHـــنــــتـــمـــW ألسـالك أعـــوان وحـــفـــاظ ومــــفـــتـــشي

الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

- ضمـان الـتكـوين في اHـهن والتـخـصصـات اHـتصـلة
pبأسالك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة

- اHشـاركة في إعـداد البـرامج التـكويـنية والـوثائق
pلحقة  بهاHا

- اHــشــاركــة فـي تــنــظــيم اHــســابــقــات واالمــتــحــانــات
pهنية وسيرهاHا

- اHـــــشـــــاركــــة فـي أشــــغـــــال الـــــدراســــات والـــــبـــــحــــوث
التقنية والبيداغوجية.

اHــــــادة اHــــــادة 114 :   :  يــــــكــــــلـف اHـــــــدربــــــون الــــــعـــــــامــــــلـــــــون في
مـــؤســــســـات الـــتــــكـــوين واHــــصـــالح غــــيـــر اHـــمــــركـــزة لألمن
الـوطـنيp من الـنـاحـيـة الـتـطبـيـقـيـةp بـوضع حـيـز الـتـنـفـيذ
ومــتـــابــعــة إجنــاز الــبــرامـج الــتــكــويــنــيــة اHـــتــعــلــقــة �ــجــال
األســلـحــة والـرمــايــة والـتــدريب شـبـه الـعــسـكــري وكـذا كل
مـــجـــال آخـــر مـــتـــصـل بـــنـــشـــاطـــات ومـــهـــام األمن الـــوطـــني

ومتابعة إجنازها.

اHـادة اHـادة 108 :  : يـرقـى بـصــفـة مــراقب عــام لـلــشــرطـة عن
طـريق الـتـســجـيل في قـائـمــة الـتـأهـيلp مـراقــبـو الـشـرطـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
الباب الباب الثالثالثالث

األحكام اHطبقة على اHناصب العليااألحكام اHطبقة على اHناصب العليا
اHـادة اHـادة 109 : :  تـطـبـيـقـا لـلـمـادة 11 (الـفقـرة األولى) من
األمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــذكـور أعالهp حتـدد

قــائـمـة اHـنـاصب الــعـلـيـاp بـعــنـوان األسالك اخلـاصـة بـاألمن
الوطنيp كما يأتي :

أ -  بعنوان التكوين :أ -  بعنوان التكوين :
pWكونH1 - مكون ا

p2 - مكون درجة ثانية
p3 - مكون درجة أولى

p4 - مدرب
5 - �رن.

ب -  بعنوان الشرطة التقنية والعلمية :ب -  بعنوان الشرطة التقنية والعلمية :
  1 - مكلف باخلبرة في الشرطة التقنية والعلمية.

ج -  بعنوان وحدة الطيران :ج -  بعنوان وحدة الطيران :
  1 - طيار ربان.

د -  بعنوان اإلعالم اآللي :د -  بعنوان اإلعالم اآللي :
pعطيات األمنيةH1 - مسؤول قواعد ا  

p2 -  مسؤول أمن الشبكة  
  3 - مسؤول اHنظومات اHعلوماتية.

110 : : يــحــدد عــدد اHــنـاصـب الـعــلــيــا اHــنــصـوص اHـادة اHـادة 
عـــلــيــهــا في اHــادة 109 أعاله بــقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيـر
اHــكــلف بـالــداخــلــيـة والــوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيــة والـســلــطـة

اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفصل األولالفصل األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 111 : : يــكــلف مــكــونــو اHــكــونــW الـعــامــلــون في
مؤسـسات التـكوينp بـتكوين اHـكونW واHـدربW و�رني

األمن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :

Wـــعــلـــومـــات وحتـــســHضـــمـــان الـــتــكـــوين وجتـــديـــد ا -
اHسـتوى التـقني والـبيداغـوجي Hكـوني ومدربي و�رني

pاألمن الوطني
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اHـادة اHـادة 117 :  : يــكـــلـف الــطـــيـــارون الـربـــانp ال ســـيـــمـا
�ا يأتي :

- ضـمـان إدارة وتـنسـيق جـمـيع النـشـاطـات اHتـصـلة
pالحة اجلوية وتسيير الرحلةHبا

- ضـــمــان مـــتــابـــعــة عـــمــلـــيــات اHـــراقــبـــة والــتـــجــارب
pوالفحوص بـغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم

- جـــمـع وحتـــلـــيل وتـــلـــخـــيـص اHـــعـــطـــيـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة
pؤهلةHصالح اHباالتصال مع ا pالحة اجلويةHبا

- اHــــشـــاركــــة في كـل نـــشـــاطــــات الـــتــــكـــويـن وأعـــمـــال
البحوث اHتصلة �يدان اختصاصهم.

اHادة اHادة 118 :  : يشارك مسـؤولو قواعد اHعطيات لألمن
الـوطـني فـي تـصـمـيم وتـصـور مـنـظـومـة تنـظـيـم اHـعـلـومة

وأنظمة تسييرها.
ويـضـمـنـون االسـتـغـالل األمـثل والـوحـدة واالنـسـجـام
بـW مـخـتـلف قـواعـد اHـعـطـيات اHـتـعـلـقـة �ـهـام ونـشـاطات

األمن الوطني.
ويــــــشـــــاركـــــونp زيــــــادة عـــــلـى ذلكp  فـي كـل مـــــشـــــروع
لــتــصــمــيم الــبــرامج اHــعــلــومــاتــيــة الــتي يــبــادر بــهــا األمن

الوطني وحتليلها وصيانتها وتطويرها. 

اHـادة اHـادة 119 :  : يــكـلـف مـسـؤولــو أمن الــشـبــكـة  بــضـمـان
اسـتــمـراريـة تــشـغــيل مـنــظـومــة إرسـال اHــعـلــومـات طــبـقـا

لهندسة شبكات األمن الوطني.
ويـــــــــراقـــــــــبــــــــونp زيـــــــــادة عـــــــــلـى ذلـكp أداءات اHــــــــوارد
وجــاهـزيـتــهـا وأمـنــهـا وكـذا ظــروف اسـتـغاللــهـا وصـيــانـتـهـا

والولوج فيها.
و يـــشـــاركـــون في عـــمـــلـــيـــات تـــدقـــيق اHـــعـــلـــومـــاتـــيـــة
واالســتــشـارات اخلــاصــة بــاسـتــراتــيــجـيــات وضع شــبــكـات

اإلعالم اآللي لألمن الوطني وتطويرها واستغاللها.

اHادة اHادة 120 :  : يـكلف مـسؤولـو اHـنظـومات اHـعلـوماتـية
بـإدارة وتـنسـيق ومراقـبة جـمـيع اHهـام اHتـصـلة بـتصـميم
وتــشــكـيل بــنــيـة الــبـرامج اHــعــلـومــاتـيــة الــقـاعــديـة بــغـرض
تـطــويــر الـتــطـبــيــقـات اHــتــعـلــقـة �ــجــاالت نـشــاطـات األمن

الوطني.
ويـــضـــمــنـــون االنـــســـجـــام بـــW الـــعــديـــد مـن الــبـــرامج
اHــــعـــلـــومــــاتـــيــــة أو الـــبـــرمــــجـــيــــات وكـــذا مـــراقــــبـــة ظـــروف

استغاللها.
ويـــشـــاركـــونp زيــادة عـــلـى ذلكp في مـــهـــام الـــتــدقـــيق
واالســـتــشـــارات واألبــحــاث اخلـــاصــة بـــتــطــويـــر اHــنـــظــومــة

اHعلوماتية  لألمن الوطني.

pكل حـسب مـيـدان نـشاطه pويـكــلــفـون بـهــذه الـصـفة
ال سيما �ا يأتي :

- ضمـان التدريـب التقـني والتطـبيـقي في مجاالت
pقررةHالتكوين لألمن الوطني وفق برامج التكوين ا

- ضـــمـــان حتـــضـــيـــر مـــادة وأدوات الـــعـــمل والـــدعـــائم
الــــبـــــيــــداغـــــوجــــيـــــة والــــلـــــواحق الـالزمــــة إلجنـــــاز الـــــبــــرامج

pالتكوينية
Wــــشـــاركــــة في الــــتـــقــــيـــيـم الـــدوري لــــلـــمــــتـــمــــرنـــHا -

pباالتصال مع مكونيهم
- الــــتــــأكــــد من احــــتــــرام قــــواعــــد االنــــضــــبــــاط الــــعــــام

وتعليمات الوقاية واألمن.
اHادة اHادة 115 : : يكلف اHمـرنون العاملون في مؤسسات
الــــتـــــكــــويـن واHــــصـــــالح غــــيـــــر اHــــمـــــركــــزة لـألمن الـــــوطــــني
بــالـــتـــكــوين الـــتـــطــبـــيــقـي في مــجـــال األســـلــحـــة والــرمـــايــة
والـتـربيـة الـبـدنيـة والـفـروسيـة وتـرويض الـكالب وقـيادة

اHركبات والدراجات النارية للشرطة.
pكل حـسب مـيـدان نـشاطه pويـكــلــفـون بـهــذه الـصـفة

ال سيما �ا يأتي :
- تـنـفـيـذ وتـنـشـيط الـتـمـهـW الـتـطـبـيـقي والـتـمـرين

pقررةHوالتمثيل وفق برامج التكوين ا
- اHـــــشـــــاركــــــة في حتـــــضــــــيـــــر مـــــادة وأدوات الــــــعـــــمل
والدعـائم البـيداغـوجيـة واللـواحق الالزمة إلجنـاز وحدات

pالتطبيقية Wالتمه
- اHـــشـــاركـــة فـي ســـيـــر اHـــســـابـــقـــات واالمـــتـــحـــانـــات

اHهنية.

اHـادة اHـادة 116 :  : يــتـولى اHــكــلـفــون بـاخلــبــرة في الـشــرطـة
العـلـمـيـة والـتـقـنيـة الـعـامـلـون بـاHصـالح اخملـتـصـة الـتـابـعة

لألمن الوطنيp ال سيما اHهام اآلتية :
- اإلشـــراف عــــلى األعـــمــــال والـــعــــمـــلـــيــــات اHـــتــــصـــلـــة
بــطــلــبــات الــتــحــلــيل الــتـي تــقــدمــهــا الــســلــطــة الــقــضــائــيــة

pاخملتصة وتنسيقها
- ضـمـان التـصـمــيم والـتـحـديث فـي مـيـدان التـحـكم
في ســــــيــــــرورة الـــــتــــــحـــــلــــــيــل والـــــدراســــــــات والـــــبــــــحـــــوث
الـضروريـة الـتي يـتـطلـبـهـا إجنـاز مهـام الـشـرطـة التـقـنـية

 pوالعلمية
- اHــسـاهــمـة في وضع اHــراجع األسـاســيـة فـي مـجـال

pتطوير الشرطة التقنية والعلمية
- اHـــســـاهـــمـــة فـي الـــتـــنـــمـــيط واالســــتـــعـــمـــال األمـــثل
لـبروتـوكوالت خـبرة الـدالئل اجلنـائيـة اHطـبقة فـي اخملابر

pاخملتصة
- اHــشـاركــة في مــهـام الــتـكــوين وجتــديـد اHــعـلــومـات
وحتسW اHستوى في اHـيادين اHتصلة بالـشرطة التقنية

والعلمية.
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Wمـــســؤولـــو أمن الـــشــبـــكـــة من بــ W130 : : يـــعــ اHــادة اHــادة 
مــوظــفي الــشــرطــة الــذين يــنـــتــمــون عــلى األقل إلى رتــبــة
مالزم أول للـشـرطـة احلائـزين  شـهادة الـتـعلـيم الـعالي في
االخــتــصــاص والــذين يــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات خــدمــة

فعلية بهذه الصفة.

131 : :  يعـW مـسؤولـو اHـنظـومـات اHعـلـوماتـية اHادة اHادة 
من بـW مـوظـفي الـشـرطـة الــذين يـنـتـمـون عـلى األقل إلى
رتبة مالزم أول للشـرطة احلائزين شهادة الـتعليم العالي
في االختصـاص والذين يثـبتون خمس (5) سنـوات خدمة

فعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــادة اHــادة 132 : : يــعــW بــصــفــة مــكــون اHــكــونــpW مــوظــفـو
الــشـرطــة اHـعــيـنــون بـانــتـظــام في اHــنـصب الــعـالي Hــكـون
طــبـقـا ألحـــكــام اHـادة 105 من اHـرســــوم الـتــنـــفــيـذي رقــم
91 - 524 اHـــــؤرخ في 18 جــــمـــــــادى الــــثــــانــــيــــــة عـــــام 1412

pــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافق 25 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــــة 1991 واHا
.WكونHهام مكوني اH مارسونHا

pبـصـفة مـكـون من الـدرجـة الثـانـية Wـادة 133 : : يعـHـادة اHا
مـوظـفـو الشـرطـة اHـعـيـنـون بـانـتـظـام في اHـنصـب العـالي
Hـكون طـبقـا ألحكـام اHادة 105 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
91- 524 اHـؤرخ في 18 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1412 اHـوافق

25 ديـسـمـبـر سـنـة 1991 واHـذكـور أعـالهp اHـمـارسـون Hـهـام

تــكـوين مــوظـفي الـشــرطـة الـذين يــنـتـمــون عـلى األقل إلى
أسالك ضباط الشرطة.

pبـصــفـة مــكـون من الــدرجـة األولى Wـادة 134 : : يـعــHـادة اHا
مـوظـفـو الشـرطـة اHـعـيـنـون بـانـتـظـام في اHـنصـب العـالي
Hـكون طـبقـا ألحكـام اHادة 105 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
91 - 524 اHـؤرخ في 18 جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق

25 ديـسـمـبـر سـنـة 1991 واHـذكـور أعـالهp اHـمـارسـون Hـهـام

تـكـوين موظـفي الـشـرطـة الـذين ينـتـمـون عـلى األكـثر إلى
سلك مفتشي الشرطة.

135 :  : يـعــW بــصــفـة مــدربp مــوظــفـو الــشــرطـة اHـادة اHـادة 
اHعينون بانـتظام في اHنصب العالي Hدرب طبقا ألحكام
اHــادة 108 مـن اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 91-524 اHــؤرخ
في 18 جمـادى الثانية عام 1412 اHوافق 25 ديسـمبر سنة

1991 واHذكور أعاله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

WوظـفHا Wمن بـ WـكـونHمكـونو ا Wـادة 121 :  : يعـHـادة اHا
الذين ينتـمون على األقل إلى رتبة محافظ شرطة الذين
يـثـبـتـون عـشر (10) سـنوات أقـدمـيـة في األسـالك اخلـاصة
بــاألمن الــوطــنيp من بــيــنــهــا خــمس (5) ســنــوات �ــارســة
فـــعــــلــــيــــة بـــصــــفــــة مـــكــــون من الــــدرجــــة األولى أو الــــدرجـــة

الثانية.

اHـادة اHـادة 122 :  : يـعـW اHـكـونـون من الـدرجـة الـثـانـيـة من
بW موظفي الـشرطة الذين ينتـمون على األقل إلى رتبة

محافظ شرطة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.

اHــادة اHــادة 123 :  : يــعــW اHــكـــونــون من الــدرجــة األولى من
بW موظفي الـشرطة الذين ينتـمون على األقل إلى رتبة
مالزم أول لـلـشــرطـة والـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات

أقدمية بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.

اHادة اHادة 124 :  : يعW اHـدربون من بW موظفي الشرطة
الــــذين يــــنـــتـــمــــون عـــلـى األقل إلى رتــــبـــة مــــفـــتـش شـــرطـــة
والـذين يــثــبـتــون خـمس (5) سـنــوات خــدمـة فــعــلـيــة بــهـذه

الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.

اHادة اHادة 125 :  : يعW اHمرنون من بW موظفي الشرطة
الـذين ينتـمون على األقل إلى رتـبة حافظ شـرطة والذين
يثـبتون خمس (5) سـنوات خدمة فـعليـة بهذه الصـفة بعد

متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.

اHـادة اHـادة 126 :  : حتـدد مــدة ومــحــتـوى وكــيــفـيــات تــنــظـيم
الـــتــكـــوين اHـــســبـق اHــنـــصــوص عـــلــيـه في اHــواد 122 و123
و124 و125 مـن هـــذا اHــــرســـوم �ــــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر

اHكلف بالداخلية.  

اHــادة اHــادة 127 : : يـــعــW اHــكـــلــفـــون بــاخلـــبــرة في الـــشــرطــة
الــتـــقـــنــيـــة والــعـــلـــمــيـــة من بـــW مــوظـــفي الـــشــرطـــة الــذين
يـنتمـون على األقل إلى رتبـة مالزم أول للشـرطة والذين

يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 128 :  : يعW الـطيارون الربـان من بW موظفي
الـشـرطـة الـذين يــنـتـمـون عـلى األقل إلى رتـبـة مالزم أول
لــلـشــرطـة واHــتـحــصـلــون عـلـى رخـصــة طـيــار مـحــتـرف مع

حيازتهم إجازة ربان الطائرة.

اHادة اHادة 129 :  :  يعW مسـؤولو قواعد اHعـطيات األمنية
من بـW مـوظـفي الـشـرطـة الــذين يـنـتـمـون عـلى األقل إلى
رتبة مالزم أول للشـرطة احلائزين شهادة الـتعليم العالي
في االختصـاص والذين يثـبتون خمس (5) سنـوات خدمة

فعلية بهذه الصفة.



20 محر محرّم عام م عام 1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1878
26 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

136 :   :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 118 من األمــر رقم  06 - 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق 15 اHـادة اHـادة 
يوليو سنة 2006 واHذكور أعالهp يحدد تصنيف الرتب التابعة لألسالك اخلاصة باألمن الوطنيp طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
 األدنى األدنى

الــرتـــبالــرتـــب األسالكاألسالك

عون شرطة
حافظ شرطة

حافظ أول للشرطة 
مفتش شرطة

مفتش رئيسي للشرطة 
مالزم أول للشرطة

محافظ شرطة
عميد شرطة

عميد أول للشرطة
مراقب شرطة

مراقب عام للشرطة

أعوان الشرطة

حفاظ الشرطة

مفتشو الشرطة

ضباط الشرطة

محافظو الشرطة

مراقبو الشرطة

379

418

453

498

537

621

666

713

762

930

990

8

9

10

11

12

14

15

16

17

قسم فرعي 1
قسم فرعي 2

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العليا الزيادة االستداللية للمناصب العليا 

اHادة اHادة 137 :   :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 3  من اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق 29
سـبـــتــمــبــر سـنـة 2007 واHـذكــــور أعـالهp حتــدد الـزيـــادة االســتــداللــيـــة لـلـمــنــاصب الـعـلــيـا الـتـابــعـة لألمن الـوطــني طـبـقـا

للجدول اآلتي : 

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى اHناصب العليااHناصب العليا

WكونHمكون ا
مكون درجة ثانية
مكون درجة أولى

مدرب
�رن

مكلف باخلبرة في الشرطة التقنية والعلمية 
طيار ربان

مسؤول قواعد اHعطيات األمنية
مسؤول أمن الشبكة

 مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

255

195

145

105

75

255

325

195

195

195

9

8

7

6

5

9

10

8

8

8
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الباب السادسالباب السادس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـادة اHـادة 141 :  : يـعــW إثـر انــتــهـاء فــتـرة تــكـويــنــهمp عـلى
الـتـواليp بصـفـة عون شـرطـة ومفـتش شـرطة ومالزم أول
لـلـشـرطــةp الـطـلــبـة الـذين ® قـبــولـهم في الــتـكـوين اخلـاص
بــأعــوان الــنـظــام الــعــمــومي ومــفــتــشي الــشــرطــة وضــبـاط
الــشـرطــة وضــبـاط الــشـرطــة لألمن الــعــمـومي عــنــد نـهــايـة

السداسي األول من سنة 2011.

اHـادة اHـادة 142 : : يـرقى إثـر انـتـهاء فـتـرة تـكـويـنـهم بـصـفة
مالزم أول لــلــشـــرطــةp كل من مـــفــتــشي الـــشــرطــة وحــفــاظ
الـنـظـام الــعـمـومي األوائل الــذين ® قـبـولـهـم في الـتـكـوين
لـلــتـرقـيـة إلى رتـبـة أعـلىp عــنـد تـاريخ نـشـر هـذا اHـرسـوم

في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 143 : : يـرقى إثـر انـتـهاء فـتـرة تـكـويـنـهم بـصـفة
محـافظ شرطةp ضبـاط الشرطـة وضباط الـشرطة لـلنظام
الــعــمــومي الــذين ® قــبــولــهم في الــتــكــوين لــلــتــرقـيــة إلى
رتــبـة أعــلىp عــنــد تــاريخ نــشـر هــذا اHــرســوم في اجلــريـدة

الرسمية.

اHادة اHادة 144 : : بصـفة انـتقـاليـة وHدة سـنتW (2) ابـتداء
من تاريخ نشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرسميةp يعفى
مــوظـفـو الـشـرطـة الـذين يـســتـوفـون شـروط الـتـرقـيـة إلى
رتب محـافظ شـرطة وعـميـد شـرطة وعـميـد أول لـلشـرطة
من دورة حتــــســـــW اHــــســـــتــــوى ودورة الـــــتــــكـــــوين الـــــعــــالي

اHنصوص عليهما في اHواد 98 و 99 و 100 أعاله.

WـنــصـبـHـادة 145 : : بـاســتـثــنـاء األحــكـام اخلــاصـة بــاHـادة اHا
الـعــالـيـW لـلــمـكـون واHـدربp تـبــقى األحـكـام اHـطــبـقـة عـلى
اHناصب العليـا األخرى سارية اHفعولp فيما يخص اHهام
وشــــروط الـــتــــعــــيـــW وذلك إلـى غـــايــــة صــــدور الـــنــــصـــوص
الـتــنـظـيـمـيـة الـتـي حتـدد تـنـظـيم اHـصــالح اHـركـزيـة وغـيـر

اHمركزة للمديرية العامة لألمن الوطني.

اHـادة اHـادة 146 : :  تـلـغــى أحـكــــام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
91 - 524 اHـؤرخ في 18 جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق

25 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1991 واHـــتــضـــمن الـــقــانـــون األســاسي

اخلاص �وظفي األمن الوطنيp اHعدل واHتمم.

اHـادة اHـادة 147 :  : يـسـري مــفـعـول هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـــــادة اHـــــادة 148 : :  يــــــنـــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 16 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 22
ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

 الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

138 :  : �ـــكن أن يـــســـتـــدعى مـــوظـــفـــو الـــشـــرطـــة اHــادة اHــادة 
الــتــابــعــون لألسالك اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا الــقــانــون
األســــاسـي اخلــــاص إلى تــــولـي اHــــهــــام اخلــــاصــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة

�ناصب الشغل اآلتية :
pحراق -

pقيم األسلحة -
pدراج -

pوسيقيةHعون التركيبة ا -
pطيار اختبار -

pطيار -
pتقني طيران -

 pمستغل الكاميرا احملمولة جوا -
pمستغل جتهيزات التحكم عن بعد  -

pمراقب أجهزة اإلرسال -
pمستغل أجهزة اإلرسال -

pشفرHمستغل جهاز االتصال ا -
pراقبة عن بعدHمستغل جهاز ا -

pمستغل جهاز التيلكس والرسائل اإللكترونية -
pسائق آالت تدخل الشرطة -

pسائق مركبات حماية الشخصيات -
pسائق مركبات الشرطة -

pمروض كالب -
                             pخيال -
pتقني في مسرح اجلر�ة -

pعون قياس القامة -
pمختص تقني في فن الكتابة -

- محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية.
�ــكن أن تـكـون قـائـمــة مـنـاصب الـشـغـل اHـتـخـصـصـة
مـحل تعديل أو تتـميم عنـد احلاجةp �وجب قـرار مشترك
بـW الوزير اHكلف بالـداخلية والسـلطة اHكلفـة بالوظيفة

العمومية.

اHــادة اHــادة 139 :  : يـــخــضع الـــتــعـــيــW في مـــنــاصب الـــشــغل
اHنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 138 أعاله إلى مـتـابـعـة تـكوين
مـــتــخـــصص حتــدد مـــدته ومــحـــتــواه وكـــيــفـــيــات تـــنــظـــيــمه
�ـــوجب قــرار مــشــتــرك بــW الــوزيـــر اHــكــلف بــالــداخــلــيــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 140 : : يـحــدد تــوزيع الـتــعــداد بـحــسب مــنـاصب
الــــشـــــغل �ــــوجب قــــرار مـــــشــــتــــرك بــــW الــــوزيــــر اHــــكــــلف
بــالــداخــلــيــة والــوزيـراHــكــلف بــاHــالــيــة والــسـلــطــة اHــكــلــفـة

بالوظيفة العمومية.
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10 - 322 
اHؤرخ في 16  مـحرم عام 1432 اHوافق 22  ديسـمبر سنة
WــوظـفـHــتـضــمن الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاH2010    وا

pلألسالك اخلاصة باألمن الوطني WنتمHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
الفصل الفصل األولاألول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اHـاداHـادّة ة األولى : األولى : طـبــقــا ألحـكـــام اHـــادة 4 مــن اHــرســوم
التنفيـــذي رقم 10 - 322  اHؤرخ في 16  محرم عام 1432
اHــوافق 22  ديــســمــبــر ســنــة 2010 واHــذكــور أعالهp يــهــدف
هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى

اHستخدمW الشبيهW لألمن الوطني.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــتــشـكل اHــســتـخــدمــون الـشــبــيـهــون لألمن
الوطني الذين يحكمهم هذا اHرسومp من األسالك اآلتية:
- األسـالك اHـــــشــــــتـــــركــــــة لـــــلــــــمـــــؤســــــســـــات واإلدارات

pالعمومية
- أسالك الـــعـــمـــال اHــــهـــنـــيـــW وســـائـــقي الـــســـيـــارات

pواحلجاب
- كل سـلـك آخـر للـمـوظـفـpW نص الـقـانـون األسـاسي

اخلاص الذي يحكمه على إمكانية وضعه في اخلدمة.

اHاداHادّة ة 3 :  : يكلف اHـستـخدمـون الشبـيهـون بنـشاطات
الــــدعـم اإلداري والـــتــــقــــنـي الــــضـــروريــــة ألداء مــــهــــام األمن

الوطني.
4 :  : مع مــــراعـــاة أحـــكــــام هـــذا اHـــرســــومp يـــبـــقى اHــادة اHــادة 
Wــــســـتـــخـــدمــــون الـــشـــبــــيـــهـــون لألمـن الـــوطـــنـي خـــاضـــعـــHا

للقوانW األساسية اخلاصة اHطبقة عليهم.

WــســتــخــدمــHإدارة األمن الـــوطــني ا Wــادّة ة 5 :  : تــعــHــاداHا
الـشـبـيهـW الـذين يـحـكمـهم هـذا اHـرسـوم وتتـولى تـسـيـير

مسارهم اHهني.
الفصل الثانيالفصل الثاني

احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات
الفرع األولالفرع األول
الواجباتالواجبات

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــجب عــــلـى كل مــــســــتــــخــــدم شـــبــــيـه لألمن
الـــوطــني االلـــتــزام بــطــاعـــة مــســؤولــيـه الــســلّــمـــيــW أثــنــاء

�ارسة وظائفه.

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 10 -  - 323  مـؤرخ في  مـؤرخ في 16  مـحـرم عام مـحـرم عام
1432 اHــوافق  اHــوافق 22  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة p  p2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

Wالشبيه WستخدمHطـبقة على اHاألحكام اخلاصة اWالشبيه WستخدمHطـبقة على اHاألحكام اخلاصة ا
لألمن الوطني.لألمن الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير الداخلية واجلماعات احمللية -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 09 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون

pتعلق باألحزاب السياسيةHالعضوي ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pّتممHعدّل واHا pقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتمّمHعدّل واHا pقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 02 اHــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واHــتــعــلق
بـالـوقـايـة من الـنـزاعــات اجلـمـاعـيـة في الـعـمل وتـسـويـتـهـا
و�ـــارســة حـق اإلضــرابp ال ســـيــمـــا اHــادة 43 مـــنهp اHـــعــدل

pتممHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جمـادى الثـانيـة عـام 1427 اHـوافق 15 يـوليـو سنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 182
اHؤرخ في 7 صـفر عام 1414 اHوافق 27 يولـيو سـنة 1993
WستـخدمHالذي يـحدد األحكـام اخلاصة الـتي تطبق عـلى ا

pلألمن الوطني Wالتابع Wالشبيه
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا
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اHادة اHادة 14 :  : يـحظـر على اHـستـخـدمW الـشبـيهـW جمع
الـــهـــبـــات من أي نـــوع كـــانت و/ أو الـــقـــيـــام �ـــســاعـي لــدى
األشــخــاص الــطــبـــيــعــيــW أو اHــعــنـــويــW بــغــرض احلــصــول
عـلـيهـاp إال بتـرخـيص استـثنـائي كـتابي من الـسـلطـة التي

.Wلها صالحية التعي

اHادة اHادة 15 :  : �ـنع علـى اHسـتخدمــW الشبـيهـpW حتت
طـائـلـــة اHـتـابـعـــات الـقـضـائـيــــةp أن يـطـلــبـوا أو يـطـالـبــوا
بــهـــدايــا أو هـــبــات أو مــكـــافــــآت أو أي امــتــيــاز أيــا كــانت
طـــبــيــعــتـه أو يــحـــصــلــــوا عــلــيــهــــا مــبــاشـــرة أو بــواســطــــة
شــــخــص مــــقــــابـل اخلــــدمــــة الــــتي أدوهـــــــا في إطــــار اHــــهــــام

اHسندة إليهم.

اHـادة اHـادة 16 :  : اHـسـتـخـدمـون الـشـبـيـهون لـألمن الـوطني
مطالبون �مارسة مهامهم بالنهار وبالليل.
و�كن أن تؤجل أيام الراحة القانونية.

17 :  : تعـوض ساعـات الـعمل اHـنـجز خـارج اHدة اHادة اHادة 
الـقـانـونـيـة احملـددة لـلـعـمل بـفـتـرة راحـة مـعـادلـةp تـمـنح في

آجال متالئمة مع فائدة اHصلحة.

Wالشبـيه WستـخدمـHادة 18 :  : �كن إقـرار إبقـاء اHادة اHا
في مـناصـب عمـلـهم عـندمـا تـقتـضي ظـروف ومـستـلـزمات
اHـصـلـحـة ذلك.  حتدد كـيـفـيـات وشـروط إقـرار هـذه احلـالة

.Wقرر من السلطة التي لها صالحية التعي�

اHــادة اHــادة 19 :  : ال �ــكن اHــســتــخـــدمــW الــشــبــيــهــW لألمن
الــوطــني عــقــد زواج دون حـصــولــهم مــســبــقــا عــلى رخــصـة

.Wكتابية من السلطة التي لها صالحية التعي
ويــتــعــW عــلــيــهم الــتـصــريح بــأي تــغــيــيــر يــطـرأ عــلى

حالتهم العائلية.

اHــــــــادة اHــــــــادة 20 :  : إذا كـــــــــان قــــــــريـن اHـــــــــوظـف اHـــــــــنـــــــــتـــــــــمي
لـلـمـستـخـدمـW الـشـبـيـهـW لألمن الـوطـني �ـارس نـشـاطا
مهـنـيا أو أي نـشـاط مربحp فـإنه يـجب عـليه الـتـصريح به
للسلطة السلّمية وذلك التخاذ التدابير الكفيلة باحملافظة

على فائدة اHصلحة عند االقتضاء.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : عـــلـى اHـــســـتــــخـــدمـــW الــــشـــبـــيــــهـــW لألمن
الـوطني أن يـسـهـروا على حـمـايـة وثائق اHـصـلـحة وأمـنـها

أيا كانت الدعائم اHستخدمة.
يــعــرّض كل إخــفــاء أو حتــويل أو إتالف لــلــمــلــفــات أو
اHسـتـندات أو الـوثائق أو الـدعـائم مرتـكبـهـا إلى عقـوبات

تأديبية دون اHساس باHتابعات اجلزائية.

22 :  : يجب عـلى اHسـتخـدمـW الشـبيـهW لألمن اHادة اHادة 
الـوطني الـتـصريح كـتـابيـا لـلسـلطـة الـسلـمـية بـكل تـغيـير

يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب عـلى اHـسـتـخــدمـW الـشـبـيـهـW لألمن
الـــوطــنيp مــهـــمــا كـــانت مــرتــبـــتــهم فـي الــســلم اإلداريp أن
يـؤدوا كل اHهام اHـرتبطة �ـناصب شغـلهم في ظل احترام

األحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.
وبـهـذه الــصـفـةp هم مـسـؤولــون عن الـتـنـفــيـذ الـسـلـيم

Hهامهم.
وهم p زيـادة عـلى ذلكp غـيـر مـعـفـيـW من اHـسـؤولـية
اHـــــنــــوطـــــة بـــــهم بـــــســـــبب اHـــــســـــؤولـــــيــــة اإلداريـــــة اخلـــــاصــــة

�رؤوسيهم.
pــادة 8 :  : دون اإلخالل بـــأحـــكـــام قـــانـــون الـــعـــقـــوبــاتHــادة اHا
يـــتــعــيّـن عــلى اHـــســتـــخــدمـــW الــشـــبــيــهـــW لألمن الـــوطــني
االلــتــزام بــالـســر اHــهــنيp ســواء تــعــلق األمــر بــالـوقــائع أو
اHـعــلـومــات أو الـوثــائق الــتي اطـلــعـوا عــلـيــهـا أثــنـاء تــأديـة

مهامهم أو �ناسبتها.
يـــســتـــمــر الـــتــزام اHـــســتـــخــدمـــW الــشـــبــيـــهــW لألمن

الوطني بهذا الواجب حتى بعد إنهاء اخلدمة.
اHــادة اHــادة 9 :  : يـــلـــزم اHـــســـتـــخـــدمـــون الـــشـــبـــيـــهـــون لألمن
الــــوطــــنـي بــــواجب الـــــتــــحــــفظ فـي أي مــــكــــان وفـي جــــمــــيع

الظروف.
كــمـا يــجب عــلـيــهم االمـتــنـاع عـن الـقــيـام بــأي فـعل أو

سلوك من شأنه اHساس بسلطة وسمعة األمن الوطني.
Wالـتابـع Wالشـبيـه WسـتخـدمـH10 :  : ال �ـكن ا اHادة اHادة 
لألمن الوطني االنخـراط أو النشاط أو استـعمال صفتهم
لــفــائــدة حـزب ســيــاسي أو تــنــظـيـم نـقــابي أو جــمــاعـة ذات

طابع ديني.
ال يـكــون االنــخـراط فـي أي نـوع آخــر من اجلــمـعــيـات

إال برخصة كتابية مسبقة صادرة عن السلطة السلّمية.
11 :  : طـبـقا لـلـمادة 43 من الـقانون رقم 90 - 02 اHادة اHادة 
اHــــؤرخ في 10 رجـب عـــام 1410 اHــــوافق 6 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
1990 واHـذكــور أعـالهp �ـنـع الـلــجــوء إلى اإلضــراب أو إلى

أي شــكـل من أشـــكـــال الــتـــوقف اHـــدبـــر عن الـــعـــملp مـــنـــعــا
قاطعا عـلى اHستخدمـW الشبيهW. ويعـاقب على أي فعل
جـــمــاعي مـــخل بـــاالنــضـــبــاط طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 112 من

قانون العقوباتp دون اإلخالل بالعقوبات التأديبية.
اHـادة اHـادة 12 :  : �ـنع عـلى اHـسـتـخـدمـW الـشـبـيهـW لألمن
الــوطـني حتــريـر أو طــبع أو عـرض أو نــشـر بــأي شـكل من
األشــــــكـــــال جــــــرائــــــد أو صــــــحـف دوريــــــة أو مــــــنــــــاشــــــيـــــر أو
مـــطــبـــوعــات من شـــأنــهـــا اإلخالل بــاالنـــضــبـــاط أو اHــســاس

بسمعة األمن الوطني.
13 : : يجب عـلى اHسـتخـدمـW الشـبيـهW لألمن اHادة اHادة 
الــــــوطــــــنـي االمـــــتــــــنـــــــاع عــن نـــــشــــــر مـــــقــــــــاالت أو إلـــــقـــــــاء
مـــحـــاضــــرات أو أخـــذ الـــكـــلـــمــة فـــي أوســاط عـــمـــومـــيــة أو
الـتحـدث إلى وسـائل اإلعالم باسـتـثنـاء حـاالت التـرخيص

اHسبق من السلطة السلّمية.
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اHادة اHادة 29 :  : حتـدد كيـفيـات تطـبيق اHادة 28 عن طريق
تعليمة من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 30 :  : يــزود اHـــســتـــخــدمـــون الــشـــبــيـــهــون لألمن
الوطني ببطاقة مهنية تثبت صفتهم.

حتـدد اخلصائص التقـنية للـبطاقة اHهـنية بقرار من
الوزير اHكلف بالداخلية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
النظام التأديبيالنظام التأديبي

اHـادة اHـادة 31 :  : يــخـضع اHــسـتــخـدمــون الـشــبـيــهـون لألمن
الـوطني لـلنـظام الـتـأديبي اHـنصـوص علـيه في األمر رقم
06 - 03 اHـــؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق

Wذكور أعاله وكـذا أحكام القوانH15 يوليو سنة 2006  وا

األساسية اخلاصة التي حتكمهم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التوظيفالتوظيف

اHـــــادة اHـــــادة 32 :  : زيــــــادة عـــــلـى األحــــــكــــــام الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والــتــنــظــيــمــيــة اHــنــصــوص عــلــيــهــا ال سـيــمــا فـي مـخــتــلف
القوانW األساسيـة اخلاصة التي يخضع لها اHستخدمون
الــشـبـيـهــونp ال �ـكن أيّـا كــان أن يـوظف بـهــذه الـصـفـة في
صفوف األمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط اآلتية :

pأن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية -
pأن يكون مؤهال صحيا بعد فحص طبي -

- أال حتـــمل شــهـــادة ســوابــقـه الــقــضـــائــيـــة مالحــظــات
تتنافى و�ارسة العمل في إدارة األمن الوطني.

اHـادة اHـادة 33 :  : يــخـضع اHــسـتــخـدمــون الـشــبـيــهـون لألمن
الوطني لتحقيق إداري.

يتوقف الترسيم على نتائج التحقيق اإلداري.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 34 :   :  تـلـــغـى أحــكـــام اHـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم
93 - 182 اHـؤرخ في 7 صــفـر عـام 1414 اHـوافق 27 يــولـيـو

سـنـة 1993 الــذي يـحـدد األحــكـام اخلـاصــة الـتي تــطـبق عـلى
اHستخدمW الشبيهW التابعW لألمن الوطني.

اHـــــاداHـــــادّة ة 35 : :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 16 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 22
ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى 

اHــادة اHــادة 23 :  : ال �ــكن اHــســتــخـــدمــW الــشــبــيــهــW لألمن
الــوطــني مــغــادرة الــتــراب الــوطــني إال بــرخــصــة كــتــابــيــة

.Wمسبقة من السلطة التي لها صالحية التعي

اHـادة اHـادة 24 :  : يــخـضع اHــسـتــخـدمــون الـشــبـيــهـون لألمن
الـــوطــنـي لــكل الـــفــحــوص الـــطــبـــيــة اHــقـــررة من الــســـلــطــة

السلّمية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
احلقوقاحلقوق

اHـــــادة اHـــــادة 25 :  : مـع مـــــراعــــــاة األحــــــكــــــام الــــــتـــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والـتـنظـيـمـيـة التـي حتكـمـهم في أسالكـهم األصـلـيةp حتـمي
الدولـة اHـسـتخـدمـW الـشبـيـهـW �ـا قد يـتـعـرضون له من
كـل أنـــواع الــضـــغـط أو الــتـــهـــديـــد أو اإلهـــانـــة أو الــشـــتم أو
الـقذف أو االعتـــداءp من أي طبيـعــة كانتp فــي شـخصهم
أو فــي �ـــتـــلـــكـــاتـــهمp بـــحـــكم صـــفـــتـــهم أو أثـــنــــاء �ـــارســـة

وظائفهــم أو �ناسبتها.
حتل الـــــدولــــة في هـــــذه الــــظــــروف مـــــحل الـــــضــــحــــيــــة
لـلـحــصـول عـلى الـتـعـويض عـن الـضـرر الـذي يـلـحق به من

طرف مرتكب تلك األفعال.
وتــمــلـك الــدولــةp زيــادة عــلى ذلـكp حق الــقــيــام بــرفع
دعــوى مـــبـــاشــرة أمـــام الـــقــضـــاءp عــنـــد احلـــاجــةp عـن طــريق
الــــتــــأســــيس كـــــطـــرف مـــــدني أمـــــام اجلــــهــــة الـــقــــضــــائــــيــــة

اخملتصة.
اHـادة اHـادة 26 :  : عـنــدمــا يـكــون اHـســتـخــدمــون الـشــبـيــهـون
لألمن الوطني مـحل دعوى مباشرة من طرف الغير ألجل
أفـــعــال مــرتــكــبـــة أثــنــاء اخلــدمـــة وال تــكــتــسـي طــابع اخلــطــإ
اHــهــنـيp فــإنه يـــجب عــلـى الــدولــة أن تـــمــنـــحــهم اHـــســاعــدة
وتـتكفل �ـا يترتب من إصالح لـلضرر اHـدني اHنطوق به

حيالهم من طرف اجلهات القضائية.

25 WــادتــHــادة 27 :  : تــمـــتــد االســتـــفــادة من أحــكـــام اHــادة اHا
و26 أعاله إلى اHـــســتــخــدمــW الــشــبــيـــهــW لألمن الــوطــني
اHـتـقـاعـدينp عنـد  ثـبـوت الـعالقـة الـسبـبـيـة مع صـفـتهم أو

مع اHصلحة حينما كانوا في اخلدمة.

28 :  : بـــغـض الـــنـــظــــر عن األحـــكــــام الـــقـــانــــونـــيـــة اHــادة اHــادة 
األســــاســـيــــة الـــتـي يـــخــــضـــعــــون لـــهــــاp �ــــكن أن يـــســــتـــفــــيـــد
اHـسـتــخـدمـون الـشـبــيـهـون  لألمن الـوطــني الـذين أثـبـتـوا
أثـنـاء أداء وظـائـفـهم جـدارة مـتـمـيـزةp من الـتـرقـيـة بـصـفة
اســتــثـنــائــيـةp إمــا  لــفــعـالــيــتـهـم وHـردودهم وإمــا جملــهـودات

شخصية ساهمت في حتسW أداء اHصالح.
إذا كـــانـت رتـــبـــة الــــتـــرقـــيــــة تـــســـتــــدعي إجـــراء دورة
تـكويـنيـةp فإن اHـستـخدمـW الشـبيـهW اHـعنـيW مـلزمون

�تابعتها.
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وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 17  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1431
اHوافق اHوافق 25  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة p2010 يحدp يحدّد عدد اHناصبد عدد اHناصب
الـعـليـا لـلمـوظـفW اHـنتـمـW لألسالك اHـشتـركة فيالـعـليـا لـلمـوظـفW اHـنتـمـW لألسالك اHـشتـركة في
اHــؤسـســات واإلدارات الــعــمــومــيــة بــعــنـوان وزارةاHــؤسـســات واإلدارات الــعــمــومــيــة بــعــنـوان وزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإنّ األم
pووزير الشؤون اخلارجية

pاليّةHووزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

pالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجيّة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 307
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدّد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHـوافق 2 يــونــيـو
ســنــة 2008 واHــتـــضــمّن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

pالشؤون اخلارجيّـة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 -190
اHــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيـــات اHــــديــــر الـــعــــامّ لـــلــــوظـــيــــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WوظـفHـتضـمّن القـانون األسـاسي اخلاصّ بـاHوا
pـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيةHشـتـركـة في اHلألسـالك ا

pوادّ 76 و98 و133 و197 و235 منهHال سيما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002 واHـتضمّن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــوادّ 76 و98 و133
و197 و235 مـن اHـرســــوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 08 - 04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـذكــور أعالهp يــحـدّد عـدد اHــنـاصـب الـعـلــيـا ذات الــطـابع
الــوظــيــفـي بــعــنــوان وزارة الــشــؤون اخلـــارجــيــةp كــمــا هــو

مبيّن في اجلدول اآلتي :

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا الشعبالشعب

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية

مساعد بالديوان
مكلف باالستقبال والتوجيه

مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية
مسؤول قواعد اHعطيات

مسؤول الشبكة
مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

اHكلف بالبرامج الوثائقية
رئيس اخملبر

رئيس مصلحة الصيانة

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

الوثائق واحملفوظات

اخملبر والصيانة

4

9

6

1

1

1

1

1

1

1

1



اHادّة 10 من اHرسـوم التّنــفيذيّ رقم 05 - 356 اHؤرّخ في
17 شـــعـــبـــان عــام 1426 اHــوافق 21 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2005

واHـتــضــمّن الــقـانــون األســاسي لـلــديــوان الـوطــني حلــقـوق
اHـؤلـف واحلـقـوق اجملـاورة وتــنـظـيـمه وســيـرهp أعـضـاء في
مـجــلس إدارة الـديــوان الـوطــني حلـقــوق اHـؤلـف واحلـقـوق

اجملاورةp السيدات واآلنسة والسادة :
pــكـلف بــالـثــقـافـةHـثــلـة الــوزيـر ا� pنـاديــة مـقــراني -

pرئيسة
pكلف بالداخليةHثل الوزير ا� pفواز بوقندورة -

pاليةHكلف باHثلة الوزير ا� pكر�ة بوسبحة -
pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� pأحمد بلدية -

- أحـالم صــــارة شـــريــــخـيp �ـــثــــلــــة الــــوزيــــر اHـــكــــلف
pبالشؤون اخلارجية

pصنفات موسيقيةH مؤلف pكر  مصباحي -
pصنفات موسيقيةH مؤلف pبختي خالد براهمي -
- عــلـي الــدين عــيــســاوي زيــتــونp مــؤلف Hــصــنــفــات

pأدبية
pصنفات أدبيةH مؤلفة pمبروكة زويني -

- مـــحــمــد HـــW مــربـــاحp مــؤلف Hـــصــنـــفــات ســمـــعــيــة
pبصرية

pصنفات سمعية بصريةH مؤلف pمحمد حويدق -
pصنفات الفنون التشكيليةH مؤلفة pأمينة منية -

pصنفات دراميةH مؤلف pمحمد جرالفية -
pفنان أداء pمحمد عجيمي -

- محمد الشريف بنانيp فنان أداء.
يلـغى القـرار اHؤرّخ في 16 مـحرّم عام 1428 اHوافق
4 فــبــرايــر ســنـة 2007 واHـتــضــمّن تــعـيــW أعـضــاء مــجـلس
إدارة الديوان الوطني حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 5
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2010 يـتـضــم يـتـضــمّن اسـتـخالف عـضـو فين اسـتـخالف عـضـو في

مجلس إدارة اHسرح اجلهوي �عسكر.مجلس إدارة اHسرح اجلهوي �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431
اHــوافق 5 ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2010 يــعـــيّن الـــسّـــيـــد بن خــدة
الـهـدري �ـثال لـلـوزيـر اHـكـلّف بـاHـالـيّـة عـضوا فـي مجـلس
إدارة اHـسـرح اجلـهوي �ـعـسـكـرp خـلـفـا لـلـسـيـد نـصر الـدين
مداسيp تـطـبـيقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسـوم التّـنـفـيذيّ
رقم 07 - 18 اHؤرّخ في 27 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 16
ينـاير سـنة 2007 واHتـضمّن الـقـانون األسـاسي لـلمـسارح

اجلهوية.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــوزّع عـدد اHــنــاصب بــالــنــسـبــة لــلــمــنـصب
الـــعــالـي Hــلـــحـق بــالـــديـــوان في اإلدارة اHـــركـــزيـــة اHـــذكــور

أعالهp كما يأتي :
pركزية : خمسة (5) مناصبHاإلدارة ا -

- الــوزارة اHــنــتــدبـــة اHــكــلّــفــة بــالـــشــؤون اHــغــاربــيــة
p(2) واإلفريقية : منصبان

pكـــتـــابـــة الـــدولــــة لـــدى وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيّـــة -
اHكلّفة باجلالية الوطنية باخلارج : منصبان (2).

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــوزّع عـدد اHــنــاصب بــالــنــسـبــة لــلــمــنـصب
العالي Hساعد بالديوان اHذكور أعالهp كما يأتي :

p(2) ركزية : منصبانHاإلدارة ا -
- الــوزارة اHــنــتــدبـــة اHــكــلّــفــة بــالـــشــؤون اHــغــاربــيــة

p(2) واإلفريقية : منصبان
pكـــتـــابـــة الـــدولــــة لـــدى وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيّـــة -

اHكلّفة باجلالية الوطنية باخلارج : منصبان (2).
اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبية
حـرّر بــاجلــزائـر في 17 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق

25 أكتوبر سنة 2010.

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر  جوديكر  جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة الثقـافـةوزارة الثقـافـة
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 28  رمضان عام   رمضان عام 1431 اHوافق  اHوافق 7 سبـتمبر سبـتمبر
ســنــة ســنــة p2010 يــتــضــمp يــتــضــمّن اســـتــخالف عــضــو في مــجــلسن اســـتــخالف عــضــو في مــجــلس

إدارة الوكالة اجلزائريإدارة الوكالة اجلزائريّة لإلشعاع الثقافي.ة لإلشعاع الثقافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 28 رمــــــضـــــــان عــــــام 1431
اHـوافق 7 سـبـتـمـبـر سـنة p2010 يـعـيّن الـسّـيـد عـبـد الـقادر
بـــورويــنـــةp عــضـــو في مــجـــلس إدارة الــوكـــالــة اجلـــزائــريّــة
لإلشــعــاع الــثــقــافيp �ــثال لــوزيــر الــدفــاع الــوطــنيp خــلــفـا
لـلسّـيـد بوعالم مـاديp تطـبـيقـا ألحكـام اHادّة 9 من اHـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 08 - 304 اHـؤرّخ في 27 رمـضـان عام 1429
اHــــوافق 27 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2008 واHــــتــــضــــمّن حتــــويل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطبيعة القانونية للوكالة اجلزائريّة لإلشعاع الثقافي.

قــــــرار قــــــرار مـــــؤرمـــــؤرّخ في خ في 10  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة p2010 يـتـضـم يـتـضـمّن تـعـيـW أعـضاء مـجـلسن تـعـيـW أعـضاء مـجـلس
إدارة الـــديــــوان الـــوطـــني حلـــقــــوق اHـــؤلف واحلـــقـــوقإدارة الـــديــــوان الـــوطـــني حلـــقــــوق اHـــؤلف واحلـــقـــوق

اجملاورة.اجملاورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 10 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1431
اHـوافق 18 أكـتـوبـر سـنة 2010 يـعـيّنp  تـطــبــيــقــا ألحــكـام

20 محر محرّم عام م عام 1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2478
26 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م
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