العدد 0٨

اﻷربعاء  20جمادى اﻷوﱃ عام  143٩هـ

السنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  7فبراير سنة  201٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

2

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

فهرس
اتفاقيات واتفاقات دولّية
مرسوم رئاسي رقم  ٥٣-١8مؤرخ ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق  ٥فبراير سنة  ،2٠١8يتضمن التصديق عﲆ اتفاق
التعاون ﰲ ميدان النقل البحري بﲔ حكومة اﳉمهورّي ـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشـعبّي ـة وحكومة جمهورية إيطاليا،

اﳌوّقع باﳉزائر بتاريخ  ١٤نوفمبر سنة .................................................................................................................................2٠١2

3

مرسوم رئاسي رقم  ٥٤-١8مؤرخ ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق  ٥فبراير سنة  ،2٠١8يتضمن التصديق عﲆ اﻻتفاق بﲔ
حـكـومـة اﳉمـهـورّيـ ـة اﳉزائـرّي ـة الـّديمقراطّيـة ال ّشـعبّي ـة وحكومة اﳉمهورّيـة الفرنسية بشأن تبادﻻت الشباب الناشطﲔ،

اﳌوّقع بباريس بتاريخ  26أكتوبر سنة .............................................................................................................................2٠١٥

8

مراسيم تنظيمّية
مرسوم تنفيذي رقـم  ٣89-١7مؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر سنة  ،2٠١7يعّدل توزيع نفقات ميزانية
الدولة للتجهيز لسنة  2٠١7حسب كل قطاع..............................................................................................................................

11

مرسوم تنفيذي رقـم  6٠-١8مؤرخ ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق  ٥فبراير سنة  ،2٠١8يعّدل توزيع نفقات ميزانية
الدولة للتجهيز لسنة  2٠١8حسب كل قطاع..............................................................................................................................

12

مرسوم تنفيذي رقـم  6١ -١8مؤرخ ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق  ٥فبراير سنة  ،2٠١8يعّدل توزيع نفقات ميزانية
الدولة للتجهيز لسنة  2٠١8حسب كل قطاع..............................................................................................................................

12

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  ،2٠١7يحدد عدد اﳌناصب العليا ذات الطابع
الوظيفي بعنوان إدارة اﳉماعات اﻹقليمية..............................................................................................................................

13

قرار مؤرخ ﰲ  2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١2ديسمبر سنة  ،2٠١7يحدد قانون أخﻼقيات الشرطة........................................

16

وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،2٠١7يحدد تصنيف اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ
التربية وشروط اﻻلتحاق باﳌناصب العليا التابعة له.............................................................................................................

20

وزارة الصناعة واﳌناجم
قرار مؤرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام  1439اﳌوافق  24ديسمبر سنة  ،2017يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام  1437اﳌوافق 26
يونيو سنـة  2016واﳌتضّمـن تعيﲔ أعضاء مجلس التوجيه واﳌراقبة ﳌركز التسهيل بجيجل...........................................

23

وزارة اﻻتصال
قرار مؤرخ ﰲ  28ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١٥يناير سنة  ،2٠١8يتضمن ﲡديد تشكيلة اللجنتﲔ اﻹداريتﲔ اﳌتساويتي
اﻷعضاء اﳌختصتﲔ بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻻتصال......................................................................................

24

موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻻتصال...................................................................................................................................

25

ق ـرار مؤرخ ﰲ  28ربـيـع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١٥يـناير سنة  ،2٠١8يـتضمـن ﲡديـد تشكـيـلة ﳉنة الطعن اﳌخ تصة بأسﻼك

وزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي
قراران مؤرخان ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،2٠١7يتضمنان اعتماد هيئتﲔ خاصتﲔ لتنصيب العمال..

25

قرار مؤرخ ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،2٠١7يتضمن ﲡديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال..........

25

قرارات مؤرخة ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،2٠١7تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال..

25

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ

3

اتفاقّيات واتفاقات دولّية
مرسوم رئاسي رقم  ٥٣-١٨مؤرخ ﰲ  ١٨جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٥فبراير سنة  ،20١٨يتضـ ـمن
التص ـ ـديق ع ـﲆ اتفـ ـ ـاق التعـ ـاون ﰲ مي ـ ـدان النق ـ ـل
ال ـب ـحـ ـري ب ـي ـن ح ـك ـ ـوم ـة اﳉم ـهـ ـوريـة ال ـجـ ـزائ ـري ـة
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا،

– رغبة منهما ﰲ تعزيز وترقية التعاون ﰲ مجال
النقل البحري ،واستغﻼل موانئهما وأساطيلهما التجارية.
وذلك طبقا ﳌبادئ السيادة الوطنية واﳌصلحة اﳌتبادلة
ما بﲔ الطرفﲔ اﳌتعاقدين،
فقد اتفقتا عﲆ ما يأتي :

اﳌوّقع باﳉزائر بتاريخ  ١٤نوفمبر سنة .20١2

اﳌادة اﻷوﱃ
أهداف اﻻتفاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

يهدف هذا اﻻتفاق إﱃ :

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،

— ترقية وتطوير اﳌﻼحة البحرية وصناعة النقل
الـ ـب ـح ـري بﲔ ال ـب ـل ـدي ـن ط ـب ـق ـا ل ـل ـم ـق ـاي ـيس ال ـدول ـي ـة ﰲ ه ـذا

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9-9١منه،

اﳌيدان،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اتفاق التعاون ﰲ ميدان النقل

– تنظيم العﻼقات واﻷنشطة البحرية بﲔ البلدين
وذلك مع ضمان تنسيق أفضل لهذه اﻷنشطة،

البحري بﲔ حكومة اﳉمهوريـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّي ـ ـة
ﹽ
الّشع ـب ـّي ـ ـ ـة وح ـك ـوم ـة جـمـهـوريـة إيـطـالـيـا ،اﳌوقـع بـاﳉزائـر
بتاريخ  ١٤نوفمبر سنة ،2٠١2
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصـﹽدق عﲆ اتفاق التعاون ﰲ ميدان
ال ـ ـن ـ ـق ـ ـل ال ـ ـب ـ ـح ـ ـري ،بﲔ ح ـ ـك ـ ـوم ـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـ ـة
الّديمقراطّيـ ـة الّشعبّي ـة وحكومة جمهورية إيطاليا ،اﳌوّقع
باﳉ ـ ـزائر بتـ ـاريخ  ١٤ن ـوفمبـ ـ ـ ـر سنـ ـة  ،2٠١2وينشـ ـ ـرفـ ـي
اﳉريـدة الـّرسمـّي ـ ـة لـلـجـمـهـورّي ـ ـة اﳉزائـرّيـ ـ ـة الـّديـمـقـراطّيـ ـة
الّشعبّي ـ ـة.

اﳌادة  : 2ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـ ـة

للجمهورّيـ ـة اﳉزائرّي ـة الّديمقراطّيـ ـة الّشعبّيـ ـة.

حرر باﳉزائر ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق
 ٥فبراير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

– الـ ـعـ ـمـ ـل عﲆ إزالـ ـة الـ ـعـ ـوائـ ـق ال ـتي ت ـع ـرق ـل ت ـط ـوي ـر
عمليات النقل البحري بﲔ البلدين،
– تنسيق أنشطتهما ﰲ مجاﻻت اﻹنقاذ ﰲ البحر
ومكافحة التلوث وحماية اﶈيط البحريﲔ ،وكذا تبادل
اﳌعلومات بﲔ البلدين قصد ضمان أحسن ظروف السﻼمة
واﻷمن للمﻼحة وصناعة النقل البحري بﲔ البلدين،
– التعاون ﰲ مجال التسهيﻼت اﳋاصة باﻻجراءات
اﳌط ـّبـ ـ ـق ـة عﲆ السف ـن واﳌساف ـري ـن واﳊم ـوﻻت وال ـب ـحـارة
اﳌتواجدين عﲆ مﱳ سفن كﻼ الطرفﲔ،

– ت ـوح ـي ـد اﳌواق ـف ﰲ اﶈاف ـل وال ـهـيئـات الـبـحـريـة
اﻹقليمية والدولية،
– تـ ـرقـ ـيـ ـة الـ ـتـ ـع ـاون ﰲ م ـج ـاﻻت تسي ـي ـر واست ـغ ـﻼل
اﳌوانئ وصيانة وإصﻼح السفن،
– ترقية التعاون بﲔ متعامﲇ قطاعي النقل البحري
واﳌينائي لكﻼ البلدين،
– تبادل اﳌعلومات اﳌتعلقة بالتشريعات البحرية
واﳌينائية لكﻼ البلدين.

اتفاق التعاون ﰲ ميدان النقل البحري

اﳌادة 2
مجال التطبيق

ية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ية الّشعب ّ
الّديمقراط ّ

يطبق هذا اﻻتفاق عﲆ إقليم اﳉمهورية اﳉزائرية
الّديـمق ـ ـراطّي ـة الّشعبّي ـة وإقليم جمهـ ـ ـ ـورية إيط ـ ـاليا .كمـ ـ ـا
تطّبق أحكام هذا اﻻتفاق عﲆ النقل البحري الدوﱄ للطرفﲔ
اﳌتعاقدين ،وكذا تطبّق عﲆ السفن القادمة أو اﳌتجهة لبلد
آخر.

بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية

ن حـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّي ـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـ ـة الـ ـّديـ ـم ـق ـراط ـّي ـ ـة
إ ّ
الّشع ـب ـّي ـ ـة ،وح ـكـ ـوم ـة ج ـم ـه ـوري ـة إي ـطـال ـي ـا ،اﳌش ـار إل ـيـهـمـا
فيما يأتي بـ “ الطرفﲔ اﳌتعاقدين “،
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وﻻ يطّبق عﲆ :

“ - ٤السلطة البحرية اﳌختصة” :

أ( السفـ ـن الـ ـتـ ـاب ـع ـة ل ـل ـق ـوات اﳌسل ـح ـة وك ـذا ت ـلك ال ـتي

أ( بـ ـالـ ـنسب ـة ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـدي ـم ـق ـراط ـي ـة

ﲤارس مهام حراسة الشواطئ،
ب( السفن اﳊكومية غير اﳌوجهة ﻷنشطة ﲡارية،
ج( سفن اﳌستشفيات،

الشعبية  :وزارة النقل،
ب( بـ ـال ـنسب ـة ﳉم ـه ـوري ـة إي ـط ـال ـي ـا  :وزارة اﳌنشآت
والنقل.

د( سفن اﳌدارس،

“ - ٥عضو الطاقم” :

هـ( سفن النزهة،

كل شخص مكلف فعليا بأداء عﲆ مﱳ السفينة ،أثناء

و( سفـ ـن الـ ـبـ ـحث الـ ـهـ ـيـ ـدروغـ ـراﰲ واﻷوقـ ـيـ ـانـ ـوغـ ـراﰲ

سفرها ،مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة ويكون
اسمه مدرجا ﰲ قائمة الطاقم.

والعلمي،
ز( سفن الصيد،

اﳌادة ٤
حرية اﳌﻼحة

ح( السف ـن اﳌوج ـه ـة ل ـل ـخ ـدم ـات اﳌي ـن ـائـيـة ،وﻻ سيـمـا
منها اﻹرشاد واﳉر واﻹنقاذ واﳌساعدة ﰲ البحر ،وكذا
اﻷشغال البحرية.

 – ١لضم ـ ـ ـ ـان التطبيق الفعـ ـ ـﲇ لهـ ـ ـذا اﻻتف ـ ـ ـاق ،يؤك ـ ـ ـ ـد
الـ ـطـ ـرف ـان اﳌت ـع ـ ـاق ـدان اح ـت ـرام ـه ـم ـا ﳌب ـادئ ح ـري ـة اﳌﻼح ـة

وﻻ يطبق أيضا عﲆ :
ط( اﻷنشط ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﳌﻼح ـة الساح ـل ـيـة واﳌﻼحـة
الداخلية ،غير أنه ﻻ تعتبر “ مﻼحة ساحلية “ مﻼحة سفينة
ت ـاب ـع ـة ﻷح ـد ال ـط ـرفﲔ م ـن م ـي ـن ـاء إﱃ م ـي ـن ـاء الـطـرف اﻵخـر
لـ ـ ـغـ ـ ـرض شحـ ـ ـن أو تـ ـ ـفـ ـ ـريـ ـ ـغ ال ـ ـبضائ ـ ـع أو صع ـ ـود أو ن ـ ـزول
اﳌسافرين قدوما أو ﰲ اﲡاه الطرف اﳌتعاقد اﻷول أو بلد

البحرية ،ويسعيان ﻹزالة كل عائق يمكنه عرقلة تطور
اﳌبادﻻت التجارية البحرية بﲔ الطرفﲔ .ويعمﻼن كذلك
عﲆ ﲡنب تبني إجراءات ﲤييزية قد تؤدي إﱃ اﳊد من
نشاط ـات السف ـن اﳌست ـغ ـل ـة م ـن ط ـرف الشرك ـات ال ـبـحـريـة
التابعة لبلديهما.
 – 2ﻻ يمنع أي طرف من الطرفﲔ اﳌتعاقدين السفن
اﳌست ـغ ـل ـة م ـن ط ـرف الشرك ـات ال ـب ـح ـريـة الـتـابـعـة لـلـطـرف

ثالث.
اﳌادة ٣
التعاريف
ﻷغراض تطبيق هذا اﻻتفاق ،يقصد بالعبارات اﻵتية :
“– ١سفينة طرف متعاقد” :

اﻵخ ـ ـر م ـ ـن اﳌشارك ـ ـة ﰲ نـ ـقـ ـل الـ ـبضائـ ـع واﳌسافـ ـريـ ـن بﲔ
موانئ الطرف اﳌتعاقد اﻷول وموانئ بلد ثالث .كما ﻻ يمنع
الطرفان اﳌتعاقدان السفن التابعة لبلد ثالث من اﳌشاركة
ﰲ نقل البضائع واﳌسافرين بﲔ موانئ البلدين.
 – ٣يسع ـى ال ـط ـرف ـان اﳌت ـع ـاق ـدان إﱃ ت ـن ـف ـي ـذ اﻷدوات
اﻷساسية الدولية اﳌتعلقة بأمن وسﻼمة اﳌﻼحة ،وحماية

ك ـل سف ـي ـن ـة ﲡاري ـة ي ـم ـل ـك ـهـا أشخـاص طـبـيـعـيـون أو

البيئة البحرية والظروف اﻻجتماعية للبحارة .ويحفزان

معنويون ﻷحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين ومسجلة ﰲ السجل أو

ال ـت ـع ـاون بﲔ السل ـط ـات ال ـبـحـريـة اﳌخـتصة بـغـيـة تـطـبـيـق

السجـ ـﻼت الـ ـبـ ـحـ ـري ـة ل ـذلك ال ـط ـرف اﳌت ـع ـاق ـد و/أو اﳊام ـل ـة

اﳌعايير والتنظيمات ﰲ ميدان البحث واﻹنقاذ البحريﲔ

لرايته طبقا لتشريعاته الوطنية.

للحياة البشرية ﰲ البحر ،وسﻼمة وأمن اﳌﻼحة ،وحماية

“ –2سفينة مستغلة من طرف الشركات البحرية
التابعة لطرف متعاقد” :
كل سفينة تابعة ﻷحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين ،وكذا كل
سفينة مستأجرة من طرف شركتها البحرية ،باستثناء
السفن اﳌدرجة ﰲ اﻷصناف اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  2من
هذا اﻻتفاق.
“ – ٣شركات بحرية ﻷحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين” :

وم ـك ـاف ـح ـة ال ـت ـل ـوث ال ـب ـح ـريﲔ وك ـذا مـحـاربـة اﻷعـمـال غـيـر
الشرعية اﳌرتكبة واﳌخالفة للقوانﲔ البحرية.
اﳌادة ٥
معاملة السفن والطاقم واﳌسافرين
والبضائع باﳌوانئ
 – ١يمنح كل من الطرفﲔ اﳌتعاقدين ﲟوانئه للسفن
التابعة للطرف اﻵخر نفس اﳌعاملة كتلك التي يمنحها
لسفنه ،فيما يتعلق بحرية الدخول إﱃ اﳌوانئ ،والرسو

كـ ـل شركـ ـة بـ ـحـ ـريـ ـة مستـ ـغـ ـلـ ـة لسف ـن ،وم ـع ـت ـرف ب ـه ـا

بها واستعمال جميع التسهيﻼت اﳌمنوحة للمﻼحة ولكل

كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية اﳌختصة طبقا

العمليات التجارية وهذا بالنسبة للسفن وطواقمها ،وكذا

لتشريعها الوطني.

للمسافرين وللبضائع وللحاويات.
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اﳌادة 7

 –2يـ ـعـ ـمـ ـل الـ ـطـ ـرفـ ـان اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدان ،قـ ـدر اﻹم ـك ـان ،عﲆ

وثائق تعريف البحارة

تـ ـقـ ـل ـيص م ـدة ت ـواج ـد اﳊاوي ـات ﰲ اﳌوان ـئ وه ـذا ب ـواسط ـة
التسهيﻼت والتبسيطات اﳌتعلقة باﻹجراءات اﳉمركية
واﳊدوديـ ـ ـة والصحـ ـ ـي ـ ـة وأي إج ـ ـراءات أخ ـ ـرى م ـ ـط ـ ـب ـ ـق ـ ـة ﰲ
اﳌوانئ.
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 – ١ي ـع ـت ـرف ك ـل م ـن ال ـط ـرفﲔ اﳌتـعـاقـديـن بـوثـائـق
تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية اﳌختصة
للطرف اﳌتعاقد اﻵخر ،ويمنح ﳊامﲇ تلك الوثائق اﳊقوق

 –٣ف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ـا يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـلـ ـ ـق بـ ـ ـرس ـ ـوم الـ ـربـ ـ ـط وكـ ـذا ال ـ ـرسوم
الناجمة عن استعمال اﳌساعدات اﳌﻼحية ،ﻻ يتم تطبيق
اﳌع ـام ـل ـة ال ـوط ـن ـي ـة إّﻻ عﲆ السف ـن ال ـراف ـع ـة ل ـع ـل ـم ال ـطـرفﲔ
اﳌتعاقدين.

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  8من هذا اﻻتفاق.
ن وثائق التعريف هي كاﻵتي :
 –2إ ّ
أ( بـ ـالـ ـنسب ـة ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـدي ـم ـق ـراط ـي ـة
الشعبية “ :دفتر اﳌﻼحة البحرية”،

 – ٤ﻻ ﲤس أحكام هذه اﳌادة بحقوق السلطات اﳌختصة
فيما يخص :
أ( – تطبيق التشريعات اﳌتعلقة باﳉمارك واﻷمن
والنظام العام والصحة العمومية وكذا مراقبة اﳊدود،
ب( – تطبي ـ ـق التش ـ ـريعات اﳌت ـعلقة باﳌ ـﻼحـ ـ ـ ـة

ب( بالنسبة ﳉمهورية إيطاليا “ :دفتر اﳌﻼحة”.
اﳌادة ٨
اﳊقوق اﳌعترف بها للبحارة حامﲇ
وثائق التعريف
 – ١ت ـ ـخ ـ ـّول وث ـ ـائ ـ ـق ال ـ ـت ـ ـع ـ ـريـ ـف اﳌذكـ ـورة ﰲ اﳌادة

وباﳊركة البحرية وأمن وسﻼمة السفن واﳌوانئ ،وبنقل

السابـ ـع ـة ) (7م ـ ـن ه ـ ـذا اﻻت ـ ـفـ ـاق ﳊامـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا حـ ـق الـ ـنـ ـزول إﱃ

البضائع اﳋطيرة وحماية اﶈيط البحري وباﳊياة البشرية

اليابسة خﻼل رسو السفينة باﳌيناء ،شريطة أن يكونوا

ﰲ البحر.

مدرجﲔ ﰲ سجل طاقم السفينة وﰲ القائمة اﳌرسلة إﱃ

 – ٥يقوم كل طرف متعاقد بإبﻼغ الطرف اﳌتعاقد
اﻵخر بتشريعاته وتنظيماته الوطنية السارية اﳌفعول ﰲ
اﳌجاﻻت اﳌشار إليها ﰲ هذه اﳌادة .وبسبب انتمائها
ل ـﻼﲢاد اﻷوروبي ،ت ـب ـّل ـغ إي ـط ـال ـي ـا ك ـذلك ل ـل ـط ـرف اﳌتـعـاقـد
اﻵخر اﳌعايير اﻻﲢادية اﳌعمول بها ﰲ اﳌجاﻻت اﳌشار
إليها أعﻼه.

سلطات الطرف اﳌتعاقد اﻵخر.
 – 2ي ـ ـح ـ ـق ﻷعضاء ال ـ ـط ـ ـاق ـ ـم اﳊام ـ ـلﲔ ﳉنسي ـ ـة أح ـ ـد
ال ـط ـرفﲔ اﳌت ـع ـاق ـدي ـن واﳊام ـلﲔ ﻹح ـدى وث ـائـق الـتـعـريـف
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة السابعة ) (7بالدخول أو العبور عبر
إقليم الطرف اﻵخر لﻼلتحاق ﲟيناء الشحن ،شريطة أن
يكون بحوزتهم جواز سفر عليه تأشيرة صادرة من قبل
سلطات الطرف اﻵخر ،ويحملون أمر الصعود ،هذا إذا كانت

اﳌادة 6
جنسية السفن ووثائقها
 – ١يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن التابعة
للطرف اﳌتعاقد اﻵخر عﲆ أساس الوثائق اﳌوجودة عﲆ
مﱳ ه ـ ـذه السف ـ ـن ،الصادرة مـ ـن قـ ـبـ ـل السلـ ـطـ ـات الـ ـبـ ـحـ ـريـ ـة
اﳌختصة وفقا لقوانينه وتنظيماته.
 – 2يـعـتـرف كـل طـرف مـتـعـاقـد بـالـوثـائـق الـقـانـونـيـة
الدولية اﳌتواجدة عﲆ مﱳ سفينة تابعة للطرف اﳌتعاقد
اﻵخر واﳋاصة بصناعتها ،وﲡهيزاتها ،وطاقتها وقياس
حمولتها وكذلك أية شهادة ووثيقة أخرى صادرة من قبل
السلطات البحرية اﳌختصة للطرف الذي ترفع السفينة
علمه وفقا لقوانينه السارية.

منصوصا عليها ﰲ تشريعات كل طرف.
 – ٣تلتزم سلطات كل طرف متعاقد بتسهيل إصدار
مـ ـث ـل ه ـذه ال ـتأشي ـرة إﱃ ح ـامﲇ وث ـي ـق ـة ت ـع ـري ـف ال ـب ـح ـارة
وحائزي أمر الصعود .ويخضع أعضاء الطاقم أثناء نزولهم
إﱃ ال ـ ـي ـ ـابسة وع ـ ـودت ـ ـهـ ـم إﱃ مﱳ السفـ ـيـ ـنـ ـة ،إﱃ اﳌراقـ ـب ـة
القانونية.
 – ٤ﰲ حالة نزول أحد أعضاء الطاقم ﰲ ميناء الطرف
اﳌتعاقد اﻵخر ﻷسباب صحية أو أي سبب معترف به من
قبل السلطات اﳌختصة للطرف اﳌتعاقد اﻵخر ،يجب عﲆ
هذه اﻷخيرة إصدار الترخيص الﻼزم لتمكﲔ اﳌعني باﻷمر
اﻹقـ ـامـ ـة عﲆ إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـهـ ـا قصد اﳌعـ ـاﳉة الصح ـي ـة أو دخ ـول
اﳌستشفى أو اﻻلتحاق ببلده أو بأي ميناء آخر مهما كانت
الوسيلة اﳌستعملة.

 – ٣تعفى السفن التابعة ﻷحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين

 – ٥ﲤنـ ـح تأشيـ ـرات الـ ـدخـ ـول أو الـ ـعـ ـب ـور ال ـﻼزم ـت ـان

التي ﲢمل وثائق قياس اﳊمولة اﳌسّلمة قانونيا ،وطبقا

لـلـتـواجـد بإقـليم أحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين طبقا لتشريعات

ﻷحكام اﻻتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة ،١969

ذلك الـطـرف وبـطـلب مـن الـطرف اﳌتعاقد اﻵخر لﻸشخاص

من إعادة قياس جديد ﳊمولتها ﰲ موانئ الطرف اﳌتعاقد

اﳊام ـلﲔ وث ـائ ـق ال ـت ـعـريـف اﳌذكـورة ﰲ اﳌادة )  ،(7وغـيـر

اﻵخر.

اﳊاملﲔ ﳉنسية أحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين.
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 – 6بغض النظر عن اﻷحكام اﳌذكورة أعﻼه ،تظل

 – ٥ﻻ ﲤس أحكام هذه اﳌادة قوانﲔ وتنظيمات البلد

الـ ـقـ ـوانﲔ والـ ـتـ ـنـ ـظ ـي ـم ـات الساري ـة اﳌف ـع ـول ل ـدى ال ـط ـرفﲔ

الـ ـذي تـ ـعـ ـرضت فـ ـيـ ـه السف ـي ـن ـة ل ـل ـغ ـرق وه ـذا ف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـل ـق

اﳌت ـع ـاق ـدي ـن ف ـي ـمـا يـتـعـلـق بـدخـول وعـبـور وإقـامـة وخـروج

بالتخزين اﳌؤقت للحموﻻت ﰲ اﳌوانئ اﳌعنية.

الرعايا الوطنيﲔ أو اﻷجانب اﳌتواجدين عﲆ مﱳ سفن
أحد الطرفﲔ اﳌتعاقدين وغير اﳌدرجﲔ ﰲ قائمة أعضاء
الطاقم ،مطبقة.
 – 7يحتفظ كل من الطرفﲔ اﳌتعاقدين بحقه ﰲ
رفض الدخول إﱃ إقليمه ﻷي شخص يعتبر تواجده غير
مرغوب فيه.

 – 6تخضع عمليات اﻹنقاذ وكيفية تنظيمها إﱃ
قوانﲔ الطرف اﳌتعاقد الذي نظم عملية النجدة.
 – 7تخضع عمليات الوقاية ومكافحة التلوث البحري
الناجمة عن كوارث بحرية أو عن أعمال غير إرادية أو
مـ ـقصودة ،إﱃ قـ ـوانﲔ الـ ـطـ ـرف اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـد ال ـذي ن ـظ ـم ووج ـه
العمليات.

اﳌادة ٩
تسوية النزاعات عﲆ مﱳ السفن
ﻻ تتخذ السلطات اﳌختصة التابعة ﻷحد الطرفﲔ
اﳌتعاقدين أية إجراءات قضائية ﳌخالفات ﲤت ﰲ مياهها
ﻻ إذا
اﻹقليمية عﲆ مﱳ سفينة الطرف اﳌتعاقد اﻵخر ،إ ّ
كانت تندرج ضمن اﳊاﻻت اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  27من
اتفاقية اﻷﱈ اﳌتحدة لسنة  ١982حول قانون البحار.
اﳌادة ١0
اﳊوادث البحرية

اﳌادة ١١
التكوين ﰲ اﳌجال البحري
يعمل الطرفان اﳌتعاقدان عﲆ تنسيق أنشطة مراكز
ومدارس التكوين البحري واﳌينائي التابعة لهما بهدف
اﻻست ـ ـغ ـ ـﻼل اﻷم ـ ـث ـ ـل ل ـ ـل ـ ـق ـ ـدرات اﳌت ـ ـاح ـ ـة ﰲ م ـ ـج ـ ـال تـ ـبـ ـادل
اﳌعلومات واﳋبرات .ويسهل كل طرف متعاقد حصول
رع ـ ـاي ـ ـا ال ـ ـطـ ـرف اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـد اﻵخـ ـر عﲆ الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن الـ ـنـ ـظـ ـري
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـقي والـ ـ ـتأهـ ـ ـيـ ـ ـل وﲢسﲔ اﳌستـ ـ ـوى وتـ ـ ـبـ ـ ـادل
اﳌعلومات والتجارب.

 – ١ﰲ ح ـ ـال ـ ـة مـ ـا إذا تـ ـعـ ـرضت سفـ ـيـ ـنـ ـة تـ ـابـ ـعـ ـة ﻷحـ ـد
الطرفﲔ اﳌتعاقدين لغرق ،أو جنحت ،أو عطب ،أو وجدت
ﰲ حالة طلب نجدة ﰲ اﳌياه اﻹقليمية ،ﰲ اﳌيناء ،أو
قـ ـ ـرب سواح ـ ـل ال ـ ـط ـ ـرف اﳌت ـ ـع ـ ـاق ـ ـد اﻵخ ـ ـر أو ﰲ ال ـ ـفضاءات
الـ ـبـ ـحـ ـريـ ـة اﳋاضع ـة لسيـ ـ ـادتـ ـه الـ ـوطـ ـن ـي ـ ـة ،فـ ـ ـإّن الس ـل ـط ـات

اﳌادة ١2
اﻻعتراف بالشهادات واﳌؤهﻼت
يعترف كل من الطرفﲔ اﳌتعاقدين بشهادات اﳌﻼحة
البحرية اﳌمنوحة من قبل الطرف اﳌتعاقد اﻵخر طبقا

اﳌختصة للطرف اﳌتعاقد اﻵخر ﲤنح ﰲ كل وقت ﻷعضاء

ﻷح ـك ـام اﻻت ـف ـاق ـي ـة ال ـدول ـي ـة ح ـول م ـع ـاي ـيـر تـكـويـن الـبـحـارة

طاقمها وركابها وحمولتها نفس اﳌساعدة واﻹعانة التي

وتسليم الشهادة واليقظة ) ،(STCW78اﳌعدلة ،والقوانﲔ

ﲤنحها للسفن اﳊاملة لرايتها.

والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـات الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة الساريـ ـة اﳌف ـع ـول ل ـدى ك ـل م ـن

 – 2يجب عﲆ السلطات اﳌختصة للطرف اﳌتعاقد

الطرفﲔ اﳌتعاقدين.

الذي تعرضت ﰲ مياهه اﻹقليمية سفينة الطرف اﻵخر

اﳌادة ١٣

ﳊادث ،أن تقوم باﻹخطار الفوري عن اﳊادث ﻷقرب ﳑثل

التعاون

قنصﲇ للطرف اﳌتعاقد اﻵخر.

يشج ـع ال ـط ـرف ـان اﳌت ـع ـاق ـدان الشركـات واﳌؤسسات

 – ٣يطبق الطرفان اﳌتعاقدان ،أثناء إجراء التحقيق

والهيئات التابعة لبلديهما ،ذات الصلة بالنقل البحري،

حول أسباب اﳊادث ،اﻻتفاقيات الدولية اﳌصادق عليها ﰲ

عﲆ تـ ـطـ ـويـ ـر كـ ـل اﻷشكـ ـال اﳌم ـك ـن ـة ل ـل ـت ـع ـاون خصوصا ﰲ

إطار اﳌنظمة البحرية الدولية وكذا القوانﲔ والتنظيمات

اﳌيادين اﻵتية :

السارية اﳌفعول ﰲ البلدين.
 – ٤ﰲ ح ـ ـال ـ ـة مـ ـا إذا تـ ـعـ ـرضت سفـ ـيـ ـنـ ـة تـ ـابـ ـعـ ـة ﻷحـ ـد
الطرفﲔ اﳌتعاقدين لكارثة أو كانت موجودة ﰲ حالة طلب

– بناء وإصﻼح السفن،
– بناء واستغﻼل اﳌوانئ،

ن ـ ـج ـ ـدة ﰲ اﳌوان ـ ـئ أو اﳌيـ ـاه اﻹقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـة أو ﰲ الـ ـفضاءات

– استغﻼل السفن وتطوير اﻷساطيل التجارية،

البحرية للطرف اﳌتعاقد اﻵخر ،يتنازل هذا اﻷخير من

– استئجار السفن،

اقتطاعات اﳊقوق اﳉمركية والضرائب ورسوم اﻻستهﻼك
اﳌطبقة عﲆ اﳊمولة والتجهيزات وأية ﳑتلكات أخرى،
شريطة عدم توجيهها إﱃ اﻻستهﻼك اﶈﲇ.

– السﻼمة واﻷمن البحريﲔ،
– التكوين اﳌتخصص.
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اﳌادة ١6

يتفق الطرفان اﳌتعاقدان فيما يخص التعاون ﰲ
مجـ ـال البحث واﻹنقاذ البحريﲔ ،عﲆ وضع أداة قانونية
مناسبة لتنسيق عمليات البحث واﻹنقاذ ﰲ البحر.
اﳌادة ١٤
ﲤثيل الشركات البحرية

7

العﻼقات واﻻلتزامات الدولية
 – ١ﻻ ﲤس أحكام هذا اﻻتفاق باﳊقوق والواجبات
الـ ـدولـ ـي ـة ل ـل ـط ـرفﲔ اﳌت ـع ـاق ـدي ـن ال ـن ـاج ـم ـة ع ـن اﻻل ـت ـزام ـات
الدولية اﻷخرى.

 – ١يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفﲔ

 – 2يعمل الطرفان اﳌتعاقدان عﲆ تقوية أهداف هذا

اﳌتعاقدين أن تكون لها ﰲ إقليم الطرف اﳌتعاقد اﻵخر

اﻻتـ ـ ـفـ ـ ـاق ،وﲡانس وتـ ـ ـوحـ ـ ـيـ ـ ـد مـ ـ ـواقـ ـ ـفـ ـ ـهـ ـ ـمـ ـ ـا عﲆ مست ـ ـوى

مكاتب ﲤثيل ضرورية لنشاطاتها للنقل البحري ،وفقا

اﳌنـ ـظـ ـمـ ـات والـ ـهـ ـيئ ـات واﳌؤﲤرات وال ـن ـدوات اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة

لـ ـلـ ـق ـوانﲔ وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـات الساري ـة عﲆ إق ـل ـي ـم ه ـذا ال ـط ـرف
اﳌتعاقد.

والدولية ذات الصلة بالنشاطات البحرية واﳌينائية .كما
يـ ـعـ ـم ـﻼن أيضا عﲆ ت ـنسي ـق نشاط ـه ـم ـا أث ـن ـاء انضم ـام ـه ـم ـا

 – 2ﰲ حالة تنازل هذه الشركات عن حقها اﳌنصوص

لﻼتفاقيات واﳌعاهدات البحرية الدولية.

عليه ﰲ الفقرة السابقة ،يمكن أن تعّي ـن لتمثيلها أية شركة

اﳌادة ١7

ب ـح ـري ـة م ـرخص ل ـه ـا ب ـذلك ،ط ـب ـق ـا ل ـلـقـوانﲔ والـتـنـظـيـمـات
السارية اﳌفعول عﲆ إقليم الطرف اﳌتعاقد اﻵخر.
 – ٣تسهل السلطات اﳌختصة اﳊصول عﲆ تأشيرات

الدخول ورخصة اﻹقامة لﻸشخاص اﳌشغلﲔ من قبل مكاتب
اﳌمثليات.

اللجنة البحرية اﳌشتركة
لضمـ ـان الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق الـ ـفـ ـعـ ـال لـ ـهـ ـذا اﻻت ـف ـاق ،وﰲ إط ـار
تكريس مبدأ التشاور واﳊوار ،يتم إنشاء ﳉنة بحرية
مشتركة مشكلة من ﳑثلﲔ عن اﻹدارات والهيئات البحرية
اﳌخ ـ ـ ـتصة وك ـ ـ ـذا خ ـ ـ ـب ـ ـ ـراء م ـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـنﲔ مـ ـ ـن قـ ـ ـبـ ـ ـل الـ ـ ـطـ ـ ـرفﲔ

اﳌادة ١٥
تـ ـ ـح ـ ـويل اﳌداخيل
 – ١يسمـ ـح كـ ـل طـ ـرف مـ ـت ـع ـاق ـد ل ـلشرك ـات ال ـب ـح ـري ـة
التابعة للطرف اﳌتعاقد اﻵخر استخدام اﳌداخيل الناﲡة
عن النشاط اﳌمارس عﲆ إقليمه تطبيقا لهذا اﻻتفاق.
 – 2يسمـ ـح كـ ـل طـ ـرف مـ ـت ـع ـاق ـد ل ـلشرك ـات ال ـب ـح ـري ـة

اﳌتعاقدين.
ﲡت ـم ـع ال ـل ـج ـن ـة ال ـب ـح ـري ـة اﳌشت ـرك ـة دوري ـا م ـرة ﰲ
السنة ﰲ أحد البلدين أو ﰲ دورة غير عادية بطلب من أحد
الطرفﲔ اﳌتعاقدين.
ويكون اجتماع اللجنة البحرية اﳌشتركة ثﻼثة )(٣
أشهر من تاريخ تقدﱘ الطلب.

بالتحويل اﳊر ﳌداخيلها عﲆ إقليم الطرف اﳌتعاقد اﻵخر.

اﳌادة ١٨

 – ٣ﻻ يمس استخدام وﲢويل تلك اﳌداخيل بحق دولة
الطرف اﳌتعاقد فيما يخص ﲢصيل الضرائب والرسوم
طبقا للقوانﲔ والتنظيمات الداخلية واﳋاصة بكل طرف
متعاقد.

تسوية اﳋﻼفات
كل خﻼف ناجم عن ترجمة أو تطبيق هذا اﻻتفاق ،يتم
تسويته وديا ﰲ إطار اللجنة البحرية اﳌشتركة .وإن تعذر
ذلك فمن خﻼل القناة الدبلوماسية.

 – ٤ﰲ حالة حدوث أضرار تلحق بالسفن التابعة ﻷحد

اﳌادة ١٩

الطرفﲔ اﳌتعاقدين أثناء العمليات ،ﰲ ميناء ما ،يمكن

التعديﻼت

ﲢويل اﳌبالغ اﳌتعلقة بالتعويض عن اﻷضرار واﶈتمل
اﻻعتراف بها ،إﱃ إقليم الطرف اﻵخر عند استكمال كل
اﻻلتزامات الضريبية الضرورية.
 – ٥يـ ـل ـت ـزم ال ـط ـرف ـان اﳌت ـع ـاق ـدان ،ب ـق ـدر اﳌست ـط ـاع،

 – ١يمكن تعديل هذا اﻻتفاق بطلب من أحد الطرفﲔ
اﳌتعاقدين ،مع إبﻼغ الطرف اﳌتعاقد اﻵخر كتابيا وعبر
القناة الدبلوماسية.

بالسماح بتحويل اﳌداخيل وأية مبالغ أخرى ناﲡة عن

 – 2يجب أن تكون هذه التعديﻼت مصادقا عليها من

ذلك النشاط ﰲ أقرب اﻵجال ،ﳌا فيه مصلحة الطرفﲔ

قبل السلطات اﳌختصة للطرف اﳌتعاقد اﻵخر ،وتكون

اﳌتعاقدين.

عﲆ شكل تبادل ﳌذكرة عبر القناة الدبلوماسية.

ن ﲢويﻼت اﳌداخيل تكون بعملة قابلة للصرف
–6إ ّ
بسعر الصرف الرسمي اﳌوافق لتاريخ طلب التحويل.

 – ٣تدخل هذه التعديﻼت اﳌضافة حيز التنفيذ ﲟجرد
اﻹبﻼغ عن استكمال اﻹجراءات الداخلية لكل منهما.
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اﳌادة 20

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،

يـ ـز التنفيذ ومدته وإنهاء العمل
دخول اﻻتفاق ح ّ
ﲟوجبه
 – ١يدخل هذا اﻻتفاق حيز التنفيذ ،ابتداء من آخر
إب ـ ـﻼغ ك ـ ـت ـ ـابي بﲔ ال ـ ـط ـ ـرفﲔ اﳌت ـ ـع ـ ـاق ـ ـديـ ـن مؤكـ ـدا انـ ـتـ ـهـ ـاء
اﻹجراءات الﻼزمة لدخوله حيز التنفيذ.

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9-9١منه،
– وبـعـد اﻻطـﻼع عﲆ اﻻتـفـاق بﲔ حـكـومـة اﳉمـهـورّيـة
اﳉزائ ـرّي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة ال ّشع ـب ـّي ـة وحـكـومـة اﳉمـهـورّيـة
الفرنس ّيـ ـ ة بشأن تـ ـ ـبـ ـ ـادﻻت الشبـ ـ ـاب الـ ـ ـنـ ـ ـاشطﲔ ،اﳌو ّق ـ ـع
بباريس بتاريخ  26أكتوبر سنة ،2٠١٥

 – 2يسري العمل بهذا اﻻتفاق ﳌدة خمس ) (٥سنوات،
ويجدد ضمنيا لفترات ﳑاثلة.
 – ٣يمكن إنهاء العمل بهذا اﻻتفاق من قبل الطرفﲔ
اﳌتعاقدن عبر الطرق الدبلوماسية ﰲ كل وقت ،ويدخل
حيز التنفيذ ستة ) (6أشهر بعد إبﻼغ الطرف اﳌتعاقد
اﻵخر.
 – ٤ﲟج ـرد دخ ـول ه ـذا اﻻت ـف ـاق ح ـي ـز ال ـت ـن ـف ـي ـذ ،ي ـل ـغـى
وي ـ ـ ـعـ ـ ـوض اﻻتـ ـ ـفـ ـ ـاق اﳌبـ ـ ـرم بﲔ اﳉمـ ـ ـهـ ـ ـوريـ ـ ـة اﳉزائـ ـ ـريـ ـ ـة
ال ـدي ـم ـق ـراط ـي ـة الشع ـب ـي ـة وج ـم ـه ـوري ـة إي ـطـالـيـا حـول الـنـقـل
واﳌﻼحة البحرية ،اﳌوّقع عليه من قبل الطرفﲔ باﳉزائر
ﰲ  28فبراير سنة .١987

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصـ ـ ـدق عـلـ ـى اﻻتـفـ ـ ـاق بـ ـﲔ حـك ـ ـ ـ ـ ـومة
اﳉم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّيـة الـّديـمـقـراطـّي ـ ـة ال ّشعـبـّي ـ ـة وحـكـومـة
اﳉمـهـورّي ـ ـة الـفرنسّي ـ ـة بشأن تبادﻻت الشباب الناشطﲔ،
اﳌوّقع بباريس بتاريخ  26أكتوبر سنة  ،2٠١٥وينشر ﰲ
اﳉريـدة الـرسمـّيـة لـلـجـمـهـورّي ـ ـة اﳉزائـرّي ـ ـة الـّديمقراطّيـ ـة
ي ـ ـة.
الّشعب ّ
اﳌادة  : 2ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـ ـة

للجمهورّي ـ ـة اﳉزائري ـة الّديمقراطّيـ ـة الّشعبّيـ ـة.
ﹽ

حرر باﳉزائر ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق

واثباتا لذلك ،قام اﳌوّقعان أدناه اﳌرخص لهما من

 ٥فبراير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة

قبل حكومتيهما بالتوقيع عﲆ هذا اﻻتفاق.
حرر ﰲ اﳉزائر بتاريخ  ١٤نوفمبر سنة  ،2٠١2من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسختﲔ أصليتﲔ باللغات العربية واﻹيطالية والفرنسية،

ية
اتفاق بﲔ حكومة اﳉمهورية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

ول ـل ـنصوص ال ـث ـﻼث ـة ن ـفس اﳊج ـيـة الـقـانـونـيـة .وﰲ حـ ـال ـة

ية وحكومة اﳉمهورية الفرنسية بشأن
الّشعب ّ

خﻼف ﰲ الترجمة ،تكون اﳌرجعية للنص الفرنسي.
عن حكومة اﳉمهورّية
ية
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ية
الّشعب ّ
وزير النقل

عن حكومة جمهورية
إيطاليا
نائب وزير البنى

عمار تو

فيما يأتي بـ ” الطرفﲔ ”،

ماريو تشاتشا

والتفاهم اﳌتبادل بﲔ الدولتﲔ ،من خﻼل تطوير تبادﻻت

عـام  ١٤٣٩اﳌوافـق  ٥فبراير سنة  ،20١٨يـتضمن
ال ـتصدي ـق عﲆ اﻻت ـف ـاق بﲔ ح ـك ـوم ـة اﳉم ـهـوريـة
اﳉزائـ ـريـ ـة الـ ـديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـيـ ـة الشع ـب ـي ـة وح ـك ـوم ـة
اﳉم ـه ـوري ـة ال ـف ـرنسي ـة بشأن ت ـب ـادﻻت الشب ـاب
الـنـاشطﲔ ،اﳌو ّقـع بـبـاريس بـتاريخ  26أكتوبر

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

الّشعـبـّيـة ،وحـكـومـة اﳉمهورّية الفرنسّيـ ـ ـة ،اﳌشار إليهما

التحتية والنقل

مرسوم رئاسي رقم  ٥٤-١٨مؤرخ ﰲ  ١٨جمادى اﻷوﱃ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ح ـك ـوم ـة اﳉم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة
إ ّ

– وعيا منهما بالفائدة الكبرى التي تعود عﲆ التعاون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة .20١٥

تبادﻻت الشباب الناشطﲔ.

الشب ـ ـاب الن ـاشطﲔ الـ ـذين يأتـ ـون إﱃ إقلي ـم الـ ـدولة اﻷخـ ـرى
ﳌمارسة ،ﰲ مجال اختصاصاتهم ،نشاطا مهنيا خﻼل فترة
كافية لكن ﻻ تتجاوز  2٤شهرا،
اتفقتا عﲆ اﻷحكام اﻵتية :
اﳌادة اﻷوﱃ
 .١.١تـطـبـق أحـكـام هـذا اﻻتفاق عﲆ الشباب الناشطﲔ
اﳉزائريﲔ أو الفرنسيﲔ الذين تزيد أعمارهم عن  ١8سنة
وتقل عن  ٣٥سنة ،اﳌنضمﲔ إﱃ اﳊياة العملية أو يحوزون
خبرة مهنية ،والذين يزورون إقليم الدولة اﻷخرى من أجل
تعميق معارفهم وفهمهم لهذه الدولة وللغتها ،وكذا من أجل
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ﲢسﲔ آفـاقـهـم اﳌهـنـيـة بفضل ﲢصيل اﳋبرة اﳌهنية ﰲ

 .٣.٣يشرع ﰲ إحصاء الشباب الناشطﲔ اﳌستفيدين

الـ ـدولـ ـة اﻷخـ ـرى دون أن ﲤنـ ـعـ ـهـ ـم وضعـ ـي ـة الـشـغـل مـن ذلـك،

من هذا اﻻتفاق ﰲ السنة اﻷوﱃ ،ابتداء من تاريخ دخوله حّيز

والـذيـن يـنـتمون إلـى إحـدى الفـئات أدناه :
أ  .الشبـاب الـذيـن ﰎ تـوظـيـفـهـم مؤقـتـا ﰲ ظـل احترام
إجـراءات الـتـوظـيـف اﳌقـررة لهذا الغرض والذين يتقاضون
رات ـب ـا م ـن شرك ـة أو مؤسسة يـقـع مـقـرهـا ﰲ إقـلـيـم الـدولـة
اﳌضيـ ـف ـ ـة ب ـ ـالش ـ ـ ـراك ـ ـة م ـ ـع ص ـ ـاحب الـ ـعـ ـم ـ ـل ال ـ ـذي ه ـو مـ ـن
دولتهم،

الـتـنفيذ إﱃ غاية  ٣١ديسمـبـر .وﰲ السنـوات اﳌوالية ،يتم
هذا اﻹحصاء من أول يناير إﱃ  ٣١ديسمبر.
 .٤.٣ي ـم ـك ـن ات ـخـاذ الـقـرار بشأن أي تـعـديـل ﰲ اﳊصة
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من هذه اﳌادة ،عن طريق
تبادل الرسائل بﲔ السلطات اﳌختصة لكلتا الدولتﲔ ،عﲆ
أن يتم التعديل قبل أول ديسمبر كي يدخل حيز التنفيذ ﰲ

ب  .الشباب الذين يؤدون ،عﲆ أساس تعويض ماﱄ،
مـهـمـة أو مـنـتـدب ون لـ ـدى مـ ـنشآت أو ﳑثـ ـلـ ـيـ ـات ﰲ الـ ـدول ـة
اﳌضيفة أو شركات أي من الدولتﲔ.
 .2.١ﰲ ح ـال ـة نشاط م ـه ـني مأجـور تـخضع ﳑارستـه

السنة اﳌوالية.
 .٥.٣يلتزم الطرفان بتبادل ،سنويا ،اﻹحصائيات حول
الشبـاب الـذيـن ﰎ تـوظـيـفـهم أو قبولهم ﰲ تربصات ﰲ أي
من الدولتﲔ ﲟوجب أحكام هذا اﻻتفاق.

ن الشباب الناشطﲔ يخضعون للتنظيم
لتنظيم خاص ،فإ ّ
اﳌذكور.
 .٣.١لغرض اﻻستفادة من أحكام هذا اﻻتفاق ،ينبغي أن

اﳌادة ٤
 .١.٤يتلقى الشباب الناشطون اﳌشار إليهم ﰲ النقطة

يـكـون الشبـاب الـنـاشطـون حـاصلﲔ عﲆ شهـادة تـتـﻼءم مع

)أ( من الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة اﻷوﱃ من هذا اﻻتفاق ،من

اﳌؤه ـل اﳌط ـل ـوب لـلـوظـيـفـة اﳌعـروضة أو يـمـلـكـون خـبـرة

الشركة أو اﳌؤسسة التي توظفهم راتبا من أجل تغطية

مهنية ﰲ مجال النشاط اﳌعني.

نفقات إقامتهم ،تك ـون قيمته ،عﲆ اﻷقل ،مكافئة لقيمة

اﳌادة 2
 .١.2ت ـن ـحصر مـدة الـتشغـيـل اﳌسمـوح بـهـا ﰲ الـدولـة
اﳌضيفة بﲔ ستة أشهر واثني عشر شهرا .ويمكن ﲤديدها
مرة أو عدة مرات عﲆ أن ﻻ تتجاوز اﳌدة اﻻجمالية لﻺقامة
 2٤شهرا.

الراتب الـ ـذي يـ ـدفع لرعايا الدولة اﳌضيفة الذين يؤدون
عمﻼ ﳑاثﻼ.
 .2.٤يتلقى الشباب الناشطون اﳌشار إليهم ﰲ النقطة
)ب( من الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة اﻷوﱃ من هذا اﻻتفاق ،من
الـهـيئـة التابع ون ل ـه ـا ﰲ دول ـت ـه ـم ،ت ـع ـويضا ي ـغـطي نـفـقـات
إقامتهم ،ﲢدده هذه اﻷخيرة.

 .2.2قـبـل مـغـادرة دولـتـهـم ،يـلـتزم الشباب الناشطون
بـعـدم شغـل وظـيـفـة غير تلك اﳌنصوص عليها وفق شروط
دخـولـهـم إﱃ الـدولـة اﳌضيـفـة ،وﻻ اﻻستـمرار ﰲ اﻹقامة ﰲ
الدولة اﳌضيفة عند انقضاء الفترة اﳌسموح بها.
 .٣.2يـتـخـذ الـطـرفـان ،كـل عﲆ حـد ة أو م ـعـا ،كـل إجـراء
يهدف إﱃ ضمان فعالية عودة الشاب الناشط إﱃ دولته.
اﳌادة ٣
 .١.٣ﻻ يتجاوز عدد الشباب الناشطﲔ اﳌقبولﲔ فـي
كـ ـ ـل مـ ـ ـن ال ـ ـدولـتـيـن ،بـمـوجـب أحـكـ ـ ـام هـ ـ ـذا اﻻتـف ـ ـاق 2٠٠ ،شاب
سنويا.
 .2.٣إذا لـم يـتـم بـلـوغ اﳊصة اﶈددة ﰲ الـفـقرة اﻷوﱃ

 .٣.٤يتمتع الشباب الناشطون ﲟعاملة متساوية مـع
تـلـك الـتـي يحظى بها رعايا الدولة اﳌضيفة ﰲ كل ما يخص
تطبيق القوانﲔ والتنظيمات واﻹجراءات التي تتحكم ﰲ
شروط الصحة وظروف العمل.
 .٤.٤فيما يخص الضمان اﻻجتماعي والضريبة ،يخضع
الشب ـاب ال ـن ـاشط ـون ﻷحـكـام اﻻتـفـاقـيـة الـعـامـة بﲔ حـكـومـة
اﳉمـهـورﹽيـ ـ ـة اﳉزائـرّي ـ ـة الـّديـمـقـراطـّي ـ ـة ال ّشعـبـّيـ ـة وحكومة
اﳉمهورّي ـة الفرنسﹽيـ ـة حول الضمان اﻻجتماعي ،اﳌوّقعة
بباريس ﰲ أّول أكتوبر سنة ) ١98٠اﳌشار إليها فيما
يأتي بـ ” اتفاقية الضمان اﻻجتماعي ”( ،وكذا إﱃ أحكام

اﻻتفاقية بﲔ حكومة اﳉمهورّي ـة اﳉزائرّي ـة الّديمقراطّي ـة
الّش ـ ـ ـعبّيـ ـ ـة وحك ـ ـومـ ـة اﳉمهـ ـورّي ـة الف ـ ـرنسّيـ ـ ـة قصـ ـ ـد ﲡنـ ـ ـب

مـن هـذه اﳌادة مـن الشبـاب الـنـاشطﲔ اﳌقبولﲔ ﰲ إحدى

اﻹزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش اﳉبائيﲔ ووضع

الدولتﲔ ،خﻼل سنة واح ـ ـدة ،ﻻ يمكـ ـ ـن هـذه الدولـة أن تقل ـ ـص

قواعد اﳌساعدة اﳌتبادلة بشأن الضريبة عﲆ الدخل والثروة

عـ ـدد الـ ـرخ ـص اﳌمـ ـنـ ـوح ـة ل ـلشبـ ـاب ال ـن ـاشطﲔ م ـن ال ـدول ـة

والتركات )اﳌشكلة لبروتوكول( ،اﳌوقعة باﳉزائر ﰲ ١7

اﻷخرى وﻻ أن تؤجل ما تبقى من اﳊصة اﳌذكورة إﱃ السنة

أكتوبر سنة ) ١999اﳌشار إليها فيما يأتي بـ ” اﻻتفاقية

اﳌوالية.

اﳉبائية ”(.
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ولهذا الغرض ،يتفق الطرفان معا عﲆ اﻷحكام اﻵتية :
أ( يخضع الشباب الناشطون اﳌشار إليهم ﰲ النقطة
)أ( ،من الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة اﻷوﱃ ،من هذا اﻻتفاق للنظام
العام اﳌنصوص عليه ﰲ هاتﲔ اﻻتفاقيتﲔ.
ب( يبقى الشباب الناشطون اﳌشار إليهم ﰲ النقطة
)ب( ،الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة اﻷوﱃ ،من هذا اﻻتفاق خاضعﲔ
لـنـظـام الضمـان اﻻجـتـمـ ـ ـاعي لدولته ـم ،أو لنظام من أي ن ـوع

– مـراقـبـة تـدفـقـات اﳌستـفـيـديـن مـن هـذا اﻻتفاق بﲔ
الدولتﲔ،
– صيـاغـة كـل اﻻقـتـراحـات اﳌجـديـة لـتـعـزيـز آثـار هذا
اﻻتفاق.
ﲡتـمـع هـذه الـلـجـنة مرة واحدة ﰲ السنة وكلما دعت
الضرورة لذلك.
اﳌادة ٨

آخ ـ ـر مـ ـن ال ـ ـتأمﲔ ،وكـ ـ ـذا إﱃ ال ـ ـنـ ـظـ ـام اﳉبـ ـائي لـ ـدولـ ـتـ ـهـ ـم،
ﲟ ـ ـ ـوجب نظم اﻻستثنـ ـاء اﳌنص ـ ـوص عليها ﰲ اﳌادة  6من
ات ـف ـاق ـي ـة الضم ـان اﻻجـتـمـاعي وﰲ اﳌادة  ١9مـن اﻻتـفاقية
اﳉبائية ،عﲆ التواﱄ.

 .١.8يدخل هذا اﻻتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استﻼم آخر
إشعـار ،عـبـر الـقـنـاة الـدبـلوماسية ،باستكمال كﻼ الطرفﲔ
اﻹج ـ ـراءات الـ ـداخـ ـل ـي ـة اﳌط ـل ـوب ـة ل ـدخ ـول ه ـذا اﻻت ـف ـاق ح ـي ـز

اﳌادة ٥
 .١.٥تـتـمـثـل السلـطـات اﳊكـومـية اﳌكلفة بتنفيذ هذا

التنفيذ.
 .2.8يبرم هذا اﻻتفاق ﳌدة غير محددة.
 .٣.8يمكن كﻼ الطرفين إنهاء العمل بهذا اﻻتفاق ،ﰲ أي

اﻻتفاق فيما يأتي :
– بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـطـ ـرف اﳉزائـ ـري  :الـ ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة
بالتشغيل ووزارة الشؤون اﳋارجية،
– بالنسبة للطرف الفرنسي  :الوزارة اﳌكلفة بالهجرة
ووزارة الشؤون اﳋارجية.
 .2.٥ﲢدد الكيفيات العملية لتنفيذ هذا اﻻتفاق باتفاق
مشترك بﲔ السلطات الوطنية اﳌكلفة بالهجرة أو التجارة
اﳋارجية أو الشغل عﲆ مستوى كلتا الدولتﲔ.
يـلـتـزم الـطـرفـان بـتـقـدﱘ لـبـعضهـما البعض وﰲ وقت
ﻻح ـق ،ك ـل اﳌع ـل ـوم ـات اﳌت ـع ـلـقـة بإجـراءات قـبـول الشبـاب
الناشطﲔ ،والتي سترد بالتفصيل ﰲ نص خاص.
اﳌادة 6
تبـ ـذل السلط ـات اﳊكـ ـومية اﳌشـ ـار إليه ـا فـي اﳌ ـ ـادة ٥
)الـفـقرة اﻷوﱃ ( ،مـن هـذا اﻻتـفـاق كـل جـهـودهـا حـتـى يـتـمـكـن
الشبـاب الـنـاشطـون اﳌقـبولون ﰲ إحدى الدولتﲔ ،تطبيقا
ﻷح ـكـ ـام هـ ـذا اﻻت ـفـ ـاق ،مـ ـن اﳊصول ،فـ ـي أق ـرب اﻵجـ ـال ،مـ ـن
السلطات اﻹدارية اﳌختصة ،عﲆ تأشيرة الدخول ورخصة

وقت ،بإشعـ ـار مسبـ ـق مـ ـدتـ ـه ستـ ـة )  (6أشه ـر ،ع ـب ـر الـقـنـاة
الدبلوماسية.
 .٤.8يمكن تعديل هذا اﻻتفاق ،باتفاق مشترك ،وبطلب
من أحد الطرفﲔ .وتدخل التعديﻼت اﳌعتمدة حيز التنفيذ
ط ـب ـق ـا لﻺج ـراء اﳌنصوص ع ـل ـيـه ﰲ الـفـقـرة اﻷوﱃ مـن هـذه
اﳌادة.
 .٥.8ﰲ حـالـة إنـهـاء أو تـعـديـل أحكام هذا اﻻتفاق ،تبقى
رخص اﻹقامة اﳌمنوحة صاﳊة إﱃ غاية انقضاء مدة الشغل
اﳌرخص بها.
 .6.8تتم تسوية اﳋﻼفات بشأن تفسير وتطبيق هذا
اﻻتـ ـ ـفـ ـ ـاق ب ـ ـات ـ ـف ـ ـاق مشت ـ ـرك بﲔ ال ـ ـط ـ ـرفﲔ ،ع ـ ـب ـ ـر ال ـ ـق ـ ـن ـ ـاة
الدبلوماسية.
إثباتا لذلك ،قام اﳌفوضان ،اﳌرخص لهما قانونا من
قبل حكومتيهما ،بالتوقيع عﲆ هذا اﻻتفاق.
حرر بباريس ﰲ  26أكتوبر سنة  2٠١٥من نسختﲔ
أصليتﲔ باللغتﲔ العربية والفرنسية ،ولكﻼ النصﲔ نفس
اﳊجية القانونية.

اﻹقـامـة اﳌنصوص عـلـيـهـما ﰲ التشريع الساري ﰲ الدولة

عن حكومة اﳉمهورّية

عن حكومة اﳉمهورّية

اﳌضي ـف ـة ،وك ـذا مـن أجـل تـذلـيـل الصعـوبـات الـتي قـد تـطـرأ

ية
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ية
الّشعب ّ

ية
الفرنس ّ

اﳌادة 7

وزير الدولة ،وزير

وزير الشؤون اﳋارجية

الشؤون اﳋارجية

والتنمية الدولية

مستقبﻼ ،ﰲ أقرب اﻵجال اﳌمكنة.

يقرر الطرفان إنشاء ﳉنة متابعة تطبيق هذا اﻻتفاق،

والتعاون الدوﱄ

– تقييم نتائج تنفيذ أحكام هذا اﻻتفاق،

رمطان لعمامرة

تتشكل من ﳑثﲇ إدارتي الدولتﲔ ،وتتوﱃ :

لوران فابيوس

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ

11

مراسيم تنظيمّية
مرسوم تنفيذي رقـم  ٣٨٩-١7مؤرخ ﰲ  ٨ربيع الثاني

اﳌ ـادة  : 2يخ ـصص لـمـيزانيـة سـنـة  2٠١7اعتمـاد
دف ـع قـ ـدره اثـ ـنـ ـا عشر مـ ـل ـي ـار دي ـن ـار )  ١2.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(

ت ـوزي ـع ن ـف ـق ـات م ـي ـزان ـيـة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لسنـة

ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة
ملي ـ ـون دين ـ ـار ) 6٥.7٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يق ـي ـ ـدان فـ ـي النفقـ ـات
ذات الط ـابع النهـ ـائي )اﳌنص ـ ـوص عليـ ـها ف ـ ـ ـي القـ ـ ـان ـون
رق ـم  ١٤-١6اﳌ ـؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافـق 28
ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠١7
طبقا للجدول “ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

عام  ١٤٣٩اﳌوافق  27ديسمبر سنة  ،20١7يعّدل
 20١7حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
 بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية، وبناء عﲆ ال ـدستـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌـ ـادتان  ٤-99و١٤٣) الفقرة  (2منه،
 -وﲟقتضى القانون رقم  ١7 - 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال

اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق 27
ديسمبر سنة .2٠١7

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ

أحمد أويحيى

اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
 -وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-١6اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع

اﳌلحق
اﳉدول “أ” مساهمات نهائية

)بآﻻف الدنانير(

اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١7

اﳌبالغ اﳌلغاة

القطاع

اعتماد
الدفع

 وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
 وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
 -وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227- 98اﳌؤرخ

رخصة
البرنامج

 دع ـ ـ ـم الـ ـ ـنشـ ـ ـ ـاط اﻻقـ ـ ـتصـ ـادي)تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخصيصات ﳊسابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
الـ ـ ـتـ ـ ـخصيص اﳋاص وخـ ـ ـفض
نسب الفوائد(

10. 000.000

-

 احـ ـتـ ـي ـ ـاطي لـ ـنـ ـف ـقـ ـات غ ـ ـ ـي ـرمتوقعة

2. 000.000

65.700.000

ﰲ  ١9ربيع اﻷول عام  ١٤١9اﳌوافق  ١٣يوليو سنة ١998
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنة  2٠١7اعتماد
دفـع قـدره اث ـ ـنـ ـا عشر مـ ـلـ ـيـ ـار ديـ ـنـ ـار ) ١2.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(

اﳌجموع

65.700.000 12.000.000

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية
القطاع

)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌخصصة
اعتماد
الدفع

ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة
مليون دينـار ) 6٥.7٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقيـدان فـي النفقات
ذات ال ـط ـاب ـع ال ـن ـه ـائي )اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـق ـانـون رقـم

 -اﳌنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآت ال ـقـ ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـديـة

 ١٤-١6اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  28ربي ـع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق 28

اﻻقتص ـ ـ ـ ـادية واﻹداريـ ـ ـ ـة

12.000.000

رخصة
البرنامج

65.700.000

ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠١7
طبقا للجدول “ أ “ اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﳌجموع

65.700.000 12.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ
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 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

مرسوم تنفيذي رقـم  60-١٨مؤرخ ﰲ  ١٨جمادى اﻷوﱃ

اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر

ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـ ـق  ٥ف ـب ـراي ـر سن ـة  ،20١٨ي ـع ـّدل

سنة  2٠١7واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠١8طبقا

ت ـوزي ـع ن ـف ـقـات مـيـزانـيـة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لسنـة

للجدول “ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

 20١٨حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
 -بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق
 ٥فبراير سنة .2٠١8
أحمد أويحيى

 وبنـ ـاء عـﲆ الـ ـدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌ ـادتـ ـان  ٤-99و١٤٣) الفقرة  (2منه،
 -وﲟقتضى القانون رقم  ١7 - 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال

اﳌلحق
اﳉدول “أ” مساهمات نهائية

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ

اﳌبالغ اﳌلغاة

القطاع

اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،

اعتماد
الدفع

 وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١7اﳌؤرخ ﰲ  8ربيعالثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠١7واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
 -وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ

متوقعة

70.000.000 63.249.633
اﳌجموع

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

القطاع

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنة  2٠١8اعتماد
دفـع قـدره ثﻼثة وستون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون
م ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـون ـ ـ ـ ـ ـا وست ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـة وثـ ـ ـ ـ ـﻼثـ ـ ـ ـ ـة وثـ ـ ـ ـ ـﻼثـ ـ ـ ـ ـون ألـ ـ ـ ـ ـف
دينار) 6٣.2٤9.6٣٣.٠٠٠دج( ورخصة برنامج قدرها سبعون
مليار دينار ) 7٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقيدان فـي النفقات ذات
الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم ١١-١7
اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر
سنـ ـ ـة  2٠١7واﳌتضمـ ـ ـن ق ـ ـ ـانون اﳌ ـ ـ ـالية لسن ـ ـة  (2٠١8طبقا
للجدول “أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 2يخ ـص ـ ـ ـص لـمـيـ ـ ـزانيـة سـن ـ ـة  2٠١8اعتمـ ـ ـاد
دفـ ـ ـ ـع قـ ـ ـ ـدره ثـ ـ ـﻼثـ ـة وستـ ـ ـ ـ ـون ملي ـ ـ ـارا وم ـائت ـ ـان وتسعـ ـ ـ ـة
وأربـ ـعـ ـ ـ ـون مـ ـلـ ـي ـ ـ ـونـ ـا وستـ ـم ـ ـ ـائ ـة وث ـ ـﻼثـ ـ ـة وث ـ ـﻼثـ ـ ـون أل ـ ـف
دينـ ـ ـار) 6٣.2٤9.6٣٣.٠٠٠دج( ورخصة برنامج قدرها سبعون
مليار دينار) 7٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقيدان فـي النفقات ذات
الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم ١١-١7

)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌخصصة
اعتماد
الدفع

 وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227- 98اﳌؤرخواﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،

70.000.000 63.249.633

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية

ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7

ﰲ  ١9ربيع اﻷول عام  ١٤١9اﳌوافق  ١٣يوليو سنة ١998

رخصة
البرنامج

 -اح ـ ـت ـ ـي ـ ـاطي ل ـ ـن ـ ـف ـ ـق ـ ـات غ ـ ـيـ ـر

ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
 -وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخ

)بآﻻف الدنانير(

رخصة
البرنامج

 اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعيةوالثقافية

2.000.000 10.088.633

 -الفﻼحة والري

68.000.000 23.140.000

 دعـ ـ ـ ـم الـ ـ ـ ـنشاط اﻻقـ ـ ـ ـتصادي)تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخص ـيصات ﳊساب ـ ـ ـ ـ ـ ـات
الـ ـتـ ـخصيص اﳋاص وخـ ـفض
نسب الفوائد(
اﳌجموع

30.021.000

-

70.000.000 63.249.633

مرسوم تنفيذي رقـم  6١ -١٨مؤرخ ﰲ  ١٨جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـ ـق  ٥ف ـب ـراي ـر سن ـة  ،20١٨ي ـع ـّدل
ت ـوزي ـع ن ـف ـقـات مـيـزانـيـة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لسنـة
 20١٨حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
 بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية، وبنـ ـاء عﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌ ـادتان  ٤-99و١٤٣) الفقرة  (2منه،

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ

 وﲟقتضى القانون رقم  ١7 - 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوالعام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
 وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١7اﳌؤرخ ﰲ  8ربيعالثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠١7واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
 وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
 وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
 وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227- 98اﳌؤرخﰲ  ١9ربيع اﻷول عام  ١٤١9اﳌوافق  ١٣يوليو سنة ١998
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنة  2٠١8اعتماد
دفـع قـدره خمسة عشر مليار دينار) ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
ورخصة ب ـ ـ ـرن ـ ـ ـامج ق ـ ـ ـدرهـ ـ ـا خـ ـ ـمسة عشر مـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـار ديـ ـ ـنـ ـ ـار
) ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مـ ـقـ ـي ـدان فـي ال ـن ـف ـق ـات ذات ال ـط ـاب ـع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ١١-١7اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر سنة 2٠١7
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠١8طبقا للجدول “أ”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 2يخ ـصص لـمـيزانيـة سـنـة  2٠١8اعتمـاد
دف ـع قدره خمسة عشر مليار دينار ) ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
ورخصة ب ـ ـ ـرن ـ ـ ـامج ق ـ ـ ـدرهـ ـ ـا خـ ـ ـمسة عشر مـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـار ديـ ـ ـنـ ـ ـار
) ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـ ـقـ ـيـ ـدان فـي الـ ـن ـف ـق ـات ذات ال ـط ـاب ـع
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النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ١١-١7اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق  27ديسمبر سنة 2٠١7
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠١8طبقا للجدول “ب”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ١8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣9اﳌوافق
 ٥فبراير سنة .2٠١8
أحمد أويحيى

اﳌلحق
اﳉدول “أ” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌلغاة

القطاع

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

 احـتـ ـيـاط ـي لـنـفـقـ ـ ـ ـ ـات غي ـ ـ ـ ـ ـرمت ـ ـ ـوقعة
15.000.000 15.000.000
اﳌجموع

15.000.000 15.000.000

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية

)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌخصصة

القطاع

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

 -التربية و التكوين

15.000.000 15.000.000

اﳌجموع

15.000.000 15.000.000

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام ١٤٣٩
اﳌـ ـواف ـ ـق  2١ديسم ـ ـب ـ ـ ـر سن ـة  ،20١7يـحــ ـ ـ دد عـ ـ ـدد
اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع الـوظـيـفي بـعنوان
إدارة اﳉماعات اﻹقليمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزي ـ ـرال ـ ـداخ ـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـهـ ـيئـ ـة
العمرانية،
ووزير اﳌالية،

– ﲟقت ـ ـ ـضى اﳌـ ـرس ـ ـوم الرئـ ـاسي رق ـ ـم  ٣٠7-٠7اﳌ ـ ـؤرخ
ف ـي  ١7رمض ـ ـ ـان عـ ـام  ١٤28اﳌـ ـوافق  29سبتمب ـ ـر سنـ ـة 2٠٠7
ال ـ ـذي يـح ـدد كـيـفـيـ ـ ـات مـنـ ـح ال ـزي ـ ـادة اﻻست ـ ـدﻻلي ـة لشـ ـاغلـ ـي
اﳌن ـاصب العلـيـ ـا فـ ـي اﳌ ـ ـؤسسات واﻹدارات العمـ ـ ـومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـق  ١٥غشت سن ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـق  ١7غشت سن ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟقـتضى اﳌرسوم الـتـنفيذي رقم  2٤7-9٤اﳌؤرخ

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

– اﳌكلف بالدراسات ﰲ اﻹدارة اﻹقليمية :

ﰲ  2ربيع اﻷول عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٠غشت سنة  ١99٤الذي

* واحد ) (١للبلديات ذات  2٠٠.٠٠٠نسمة فأقل،

يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية،

* اثـنـان ) ،(2عـلـى اﻷكـثـر ،للـبل ـديـات ذات 2٠٠.٠٠١

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 ١٥رمضان ع ـام  ١٤١٥اﳌوافـق  ١٥فـبـراير سنة  ١99٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
 وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٤-١١اﳌؤرخ ﰲ 22شوال ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٣2اﳌوافـ ـ ـق  2٠سب ـت ـم ـب ـر سن ـة 2٠١١
واﳌتضم ـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـون اﻷساسي اﳋاص ﲟوظـ ـ ـ ـفي إدارة

نسمة فأكثر.
– م ـ ـنسق أشغـ ـال دورات اﳌجـ ـالس اﳌنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـة
وﳉانها :
* واحد ) (١لكل بلدية.
– اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـاﻻستـ ـق ـب ـال وال ـت ـوج ـي ـه ﰲ اﻹدارة
اﻹقليمية :
* واحد ) (١لكل بلدية،

اﳉماعات اﻹقليمية،
 وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١9٣-١٤اﳌؤرخ ﰲ ٥رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٤الذي يحدد

* واحد ) (١لكل مندوبية بلدية.
– مساعد اﳌندوب البلدي :
* واحد ) (١لكل مندوبية بلدية.

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

اﳌادة  : 6ي ـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع

يقّررون ما يأتي :

الوظيفي التابعة لشعبة ” الترجمة  -الترجمة الفورية ”،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـواد  9٣و ١١٤و١٣9

كما يأتي :

و ١78و 2١9و 27١و ٣2٣و ٣٥٥مـن الـ ـمـرسوم التنفيذي رقم

– اﳌكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية :

 ٣٣٤-١١اﳌؤرخ ﰲ  22شوال عام  ١٤٣2اﳌوافق  2٠سبتمبر
سنة  2٠١١واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد عدد
اﳌنـ ـاصب الـ ـعـ ـلـ ـيـ ـا ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الـ ـوظـ ـيـ ـفي بـ ـعـ ـنـ ـوان إدارة
اﳉماعات اﻹقليمية.

* واحد ) (١لكل بلدية.
اﳌادة  : 7ي ـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع
الـوظـي ـفـي الـت ـاب ـ ـ ـعـة لـشـعـبـة ” الـوثـائـق واﶈـفـوظ ـات ”،
كما يأتي :

اﳌادة  : 2ي ـح ـدد ع ـدد اﳌن ـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع

– اﳌكلف بالبرامج الوثائقية واﻷرشيف :

الوظيفي ،بعنوان إدارة اﳉماعات اﻹقليمية ،ﲟوجب مداولة

* واحد ) (١للبلديات ذات  2٠٠.٠٠٠نسمة فأقل،

اﳌجلس الشعبي البلدي أو الوﻻئي ،حسب اﳊالة ،طبقا لهذا

* اثـنـان ) ،(2عـلـى اﻷكـثـر ،للـبل ـديـات ذات 2٠٠.٠٠١

القرار.

نسمة فأكثر.

اﳌادة  : ٣يشترط ﰲ فتح اﳌناصب العليا ذات الطابع
الوظيفي ،بالنسبة لكل شعبة ،توفر تعداد حقيقي يستوﰲ
شروط التعيﲔ اﳌنصوص عليها ﲟوجب أحكام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٣٤ -١١اﳌؤرخ ﰲ  22شوال عام  ١٤٣2اﳌوافق
 2٠سبتمبر سنة  2٠١١واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ٤ﻻ يمكن البلدية والوﻻية فتح مناصب عليا
ذات طاب ـ ـع وظيفي للتكفـ ـل بتـ ـأطي ـر النش ـ ـاطات اﻹداري ـة أو
التقنية ،التي كانت محل تفويض اﳌرفق العام أو اﳌتكفل
بها ضمن التنظيم الهيكﲇ للبلدية أو الوﻻية.
الفصل اﻷول
عدد اﳌناصب العليا ذات الطابع الوظيفي اﳌتعلقة
بالبلديات
اﳌادة  : ٥ي ـح ـدد ع ـدد اﳌن ـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع
الوظيفي التابعة لشعبة ” اﻹدارة العامة ” ،كما يأتي :

– محافظ اﳌكتبة :
* واحد ) (١لكل مكتبة حسب عدد اﳌكتبات التي
تنتم ـ ـي ﻷم ـ ـﻼك الب ـ ـلدية واﳌسّي ـ ـ ـرة عـ ـن طـ ـريـق اﻻستغـ ـ ـﻼل
اﳌباشر.

اﳌادة  : ٨ي ـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع
الوظيفي التابعة لشعبة ” اﻹعﻼم اﻵﱄ ” ،كما يأتي :
– مسؤول ق ـ ـواع ـ ـد اﳌع ـ ـط ـ ـيـ ـات واﳌنـ ـظـ ـومـ ـات
اﳌعلوماتية :
* واحد ) (١لكل بلدية.
– مسؤول الشبكة :
* واحد ) (١لكل بلدية.
– مسؤول رقمنة اﳊالة اﳌدنية :
* واحد ) (١لكل بلدية.

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ٩ي ـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابـع
الوظيفي التابعة لشعبة ” اﻹحصائيات ” ،كما يأتي :
– اﳌكلف بالبرامج اﻹحصائية :
* واحد ) (١لكل بلدية.
اﳌادة  : ١0يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الوظيفي التابعة لشعبة ” التسيير التقني واﳊضري ”،
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– مـ ـنس ـق ف ـرق الـ ـنـ ـظ ـاف ـة وال ـن ـق ـ ـاوة ال ـعـم ـوم ـي ـة
والبيئ ـة :
* واح ـ ـد )  (١ل ـك ـل خ ـمسة )  (٥رؤساء ف ـرق الـنـظـافـة
والنقاوة العمومية.
يحـ ـ ـ ـدد عـ ـ ـدد اﻷع ـ ـوان اﳌشك ـلﲔ لف ـرقة النظافـ ـة والنقـ ـاوة
العمومية ،ﲟوجب قرار من رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي.
اﳌادة  : ١2يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع

كما يأتي :
– رئيس مشروع تقني وحضري :
* واحد ) (١للبلديات ذات  ١٠٠.٠٠٠نسمة فأقل،
* اثنان ) ،(2عﲆ اﻷكثر ،للبلديات من  ١٠٠.٠٠١إﱃ
 2٠٠.٠٠٠نسمة،
* ثـﻼثـة ) ،(٣عـلـى اﻷكـثـر ،للـبـلـديـات مـن 2٠٠.٠٠١
نسمة فأكثر.
– منسق اﻷشغال :
* واحد ) (١للبلديات ذات  ١٠٠.٠٠٠نسمة فأقل،

الـ ـوظـ ـيـ ـفي الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة ل ـلشع ـب ـة ” اﻻج ـت ـم ـاعـيـة  -الـثـقـافـيـة
والتربوية والرياضية ” ،كما يأتي :
–

اﳌنسق اﻹق ـ ـل ـ ـي ـ ـمي ل ـ ـل ـ ـنشاط ـ ـات الـ ـثـ ـقـ ـافـ ـيـ ـة

والرياضـية :
* واحد ) (١لكل بلدية.
– اﳌنسق اﻹقـ ـلـ ـيـ ـمي لـ ـلـ ـنشاط ـات اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة
والتربوية :
* واحد ) (١لكل بلدية.
الفصل الثاني

* اثنان ) ،(2عﲆ اﻷكثر ،للبلديات من  ١٠٠.٠٠١إﱃ
 2٠٠.٠٠٠نسمة،

عدد اﳌناصب العليا ذات الطابع الوظيفي اﳌتعلقة

* ثـﻼثـة ) ،(٣عـلـى اﻷكـثـر ،للـبـلـديـات مـن 2٠٠.٠٠١
نسمة فأكثر.
– رئيس فوج تقني وحضري :
* ثـﻼثة ) ،(٣عﲆ اﻷكـثـر ،لـلبلديات ذات ١٠٠.٠٠٠
نسمة فأقل،
* ستة ) ،(6عﲆ اﻷكثر ،للبلديات من  ١٠٠.٠٠١إﱃ
 2٠٠.٠٠٠نسمة،
* تسعة ) ،(9عـلـى اﻷكـثـر ،للـبـلـديـات مـن 2٠٠.٠٠١
نسمة فأكثر.
اﳌادة  : ١١يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الـوظـيـفي التابعة لشعبة ” الـنـظـافة والنقاوة العمومية
والبيئة” ،كما يأتي :
– رئ ـيس م ـه ـم ـة ال ـن ـظ ـاف ـة وال ـن ـق ـاوة ال ـعـمـومـيـة
والبيئة :
* واحد ) (١للبلديات ذات  ١٠٠.٠٠٠نسمة فأقل،
* اثنان ) ،(2عﲆ اﻷكثر ،للبلديات من  ١٠٠.٠٠١إﱃ
 2٠٠.٠٠٠نسمة،
* ثـﻼثـة ) ،(٣عـلـى اﻷكـثـر ،للـبـلـديـات مـن 2٠٠.٠٠١
نسمة فأكثر.
– رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية :
* واحد ) (١لكل فرقة تضم ما بﲔ  ٥إﱃ  2٠عونا
للنظافة والنقاوة العمومية.

بالوﻻيات
اﳌادة  : ١٣يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الوظيفي التابعة لشعبة ” اﻹدارة العامة ” ،كما يأتي :
– اﳌكلف بالدراسات ﰲ اﻹدارة اﻹقليمية :
* واحد ) (١للوﻻيات ذات  6٥٠.٠٠٠نسمة فأقل،
* اثنان ) ،(2عﲆ اﻷكثر ،للوﻻيات من  6٥٠.٠٠١إﱃ
 ١.2٥٠.٠٠٠نسمة،
* ثـﻼثـة )  ،(٣عـلـى اﻷكـثـر ،ل ـ ـلـوﻻيـات مـن ١.2٥٠.٠٠١
نسمة فأكثر.
– م ـ ـنسق أشغ ـ ـال دورات اﳌج ـ ـالس اﳌن ـ ـتـ ـخـ ـبـ ـة
وﳉانها :
* واحد ) (١لكل وﻻية.
– اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـاﻻستـ ـقـ ـبـ ـال والـ ـتـ ـوج ـي ـه ﰲ اﻹدارة
اﻹقليمية :
* واحد ) (١لكل وﻻية.
اﳌادة  : ١٤يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الوظيفي التابعة لشعبة ” الترجمة  -الترجمة الفورية ”،
كما يأتي :
– اﳌكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية :
* واحد ) (١لكل وﻻية.
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اﳌادة  : ١٥يـحـدد ع ـ ـدد اﳌنـ ـاصب الـعـلـ ـيا ذات الط ـابع
الـوظـي ـفـي الـتـ ـابـعـة لـشـ ـ ـ ـعـبـة ” الـوثـائـق واﶈـفـوظات ”،
كما يأتي :

والرياضـية :
* واحد ) (١لكل وﻻية.

– اﳌكلف بالبرامج الوثائقية واﻷرشيف :
* واحد ) (١لكل وﻻية.
– محافظ اﳌكتبة :
* واحد ) (١لكل مكتبة ،حسب عدد اﳌكتبات التي
ت ـن ـت ـمي ﻷم ـﻼك الـوﻻيـة واﳌ س ـّي ـ ـ رة ع ـن ط ـري ـق اﻻست ـغ ـﻼل

اﳌباشر.

– اﳌنسق اﻹقـ ـلـ ـيـ ـمي لـ ـلـ ـنشاط ـات اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة
والتربوية :
* واحد ) (١لكل وﻻية.
اﳌادة  : 2١ي ـنشر هـذا الـقـرار ﰲ اﳉريـدة الـّرسمـّيـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  2ربيع الثاني عام  ١٤٣9اﳌوافق 2١

اﳌادة  : ١6يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الوظيفي التابعة لشعبة ” اﻹعﻼم اﻵﱄ ” ،كما يأتي :
–

–

اﳌنسق اﻹق ـ ـل ـ ـي ـ ـمي ل ـ ـل ـ ـنشاط ـ ـات الـ ـثـ ـقـ ـافـ ـيـ ـة

مسؤول ق ـ ـواع ـ ـد اﳌع ـ ـط ـ ـي ـ ـات واﳌن ـ ـظ ـ ـومـ ـات

اﳌعلوماتية :
* واحد ) (١لكل وﻻية.
– مسؤول الشبكة :

ديسمبر سنة .2٠١7
وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
نور الدين بدوي

بلقاسم بوشمال
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اﳌادة  : ١7يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
– اﳌكلف بالبرامج اﻹحصائية :
* واحد ) (١لكل وﻻية.

ق ـرار مـ ـؤرخ ﰲ  2٣ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌ ـ ـوافق ١2
ديسمبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،20١7يحـ ـ ـدد ق ـ ـ ـانون أخـ ـﻼقي ـ ـات
الش ـ ـرطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة  : ١٨يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الوظيفي التابعة لشعبة ” التسيير التقني واﳊضري ”،
كما يأتي :

عبد الرحمان راوية

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

* واحد ) (١لكل وﻻية.
الوظيفي التابعة لشعبة ” اﻹحصائيات ” ،كما يأتي :

وزير اﳌالية

ن وزيـ ـ ـ ـ ـر الداخل ـية واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـية والت ـهيئة
إ ّ
العم ـ ـرانية،

– رئيس مشروع تقني وحضري :
* واحد ) (١للوﻻيات ذات  6٥٠.٠٠٠نسمة فأقل،
* اثنان ) ،(2عﲆ اﻷكثر ،للوﻻيات من  6٥٠.٠٠١إﱃ
 ١.2٥٠.٠٠٠نسمة،
* ثـﻼثـة ) ،(٣عـلـى اﻷكـثـر ،للـوﻻيـات مـن ١.2٥٠.٠٠١
نسمة فأكثر.
اﳌادة  : ١٩يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع
الـوظـيـفي الـتـابعة لشعبة ” الـنـظافة والنقاوة العمومية
والبيئة” ،كما يأتي :
– رئ ـيس م ـه ـم ـة ال ـن ـظ ـاف ـة وال ـن ـق ـاوة ال ـعـمـومـيـة

– بناء عﲆ تقرير اﳌدير العام لﻸمن الوطني،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠6اﳌؤرخ ﰲ  ١9جمادى
الثانية عام  ١٤27اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن
القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت  2٠١7واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤7-9٤اﳌؤرخ
ﰲ  2ربيع اﻷول عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٠غشت سنة  ١99٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية،

والبيئة :
* واحد ) (١لكل وﻻية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣22-١٠اﳌؤرخ

اﳌادة  : 20يـحـدد عـدد اﳌنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع

ﰲ  ١6محرم عام  ١٤٣2اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠١٠

الـ ـوظـ ـيـ ـفي الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة ل ـلشع ـب ـة ” اﻻج ـت ـم ـاعـيـة  -الـثـقـافـيـة

واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ

والتربوية والرياضية ” ،كما يأتي :

لﻸسﻼك اﳋاصة لﻸمن الوطني ،ﻻ سيما اﳌادة  9منه،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  2٤رجب

ونـ ـ ـت ـ ـائج اﳌهـ ـ ـام اﳌنـ ـ ـج ـ ـزة وعـ ـ ـن كـ ـ ـ ـل ف ـ ـعـ ـل م ـ ـن ش ـ ـأن ـ ـه أن

عام  ١٤٣١اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠١٠واﳌتضمن تعيﲔ

يل ـ ـحق ض ـررا باﳌصلحة أو يسـ ـيء إﱃ سمع ـة جهـ ـاز اﻷمـ ـن

اﳌدير العام لﻸمن الوطني،

الـ ـوطني.

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  9من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣22-١٠اﳌؤرخ ﰲ  ١6محرم عام  ١٤٣2اﳌوافق
 22ديسمبر سنة  2٠١٠واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد قانون أخﻼقيات الشرطة.
الفصل اﻷول
مجال التطبيق
اﳌادة  : 2تطبق أحكام هذا القرار عﲆ موظفي الشرطة
اﳌكلفﲔ ﲟهام أمن اﻷشخاص واﳌمتلكات وحفظ النظام
العام ،وبصفة عامة ،أداء جميع اﳌهام اﳌسندة إﱃ اﻷمن
الوطني كما هي محددة ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.

اﳌادة  : ٩يتعّيـن عﲆ موظف الشرطة أن يتحﲆ
بسيرة حسنة ﻻ يشوبها أي عيب ،وبتصرفات ﻻئقة تتجﲆ
أساسا ﰲ احترام القيادة والزمﻼء وأي شخص آخر ،ﰲ كل
اﻷوقات والظروف ،وأن يجعل من التحية النظامية تعبيرا
عن اﻻحترام وعﻼمة تقدير وأن يكون حريصا عل أدائها
بطريقة صحيحة.
اﳌادة  : ١0يتعﲔ عﲆ موظف الشرطة أن يعمل عﲆ
توطيد عﻼقة الثقة بإدارته  ،من خﻼل احترام اﻻنضباط العام
واﳊرص عﲆ إخطار قيادته بكل طارئ أو واقعة ﲤس
حياته اﳌهنية أو الشخصية التي من شأنها التأثير عﲆ
حياده أو جاهزيته.
اﳌادة  : ١١يجب عﲆ موظف الشرطة العمل عﲆ
ترقية روح التضامن وتفعيل اﻻتصال الداخﲇ واﳌساهمة

اﳌادة  : ٣دون اﻹخﻼل باﻷحكام التشريعية والتنظيمية

الفع ـ ـ ـلية ﰲ ت ـ ـوطيد عﻼقـ ـ ـاته بالزمـ ـ ـﻼء ،من خـ ـ ـﻼل الت ـ ـآزر

اﳌطبقة عﲆ موظفي الشرطة ،يخضع هؤﻻء لقواعد قانون

وال ـت ـع ـاون ﰲ ح ـدود م ـا تسم ـح ب ـه ال ـق ـوانﲔ والـتـنـظـيـمـات،

أخﻼقيات الشرطة.

وتفادي كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يعكر جو العمل
الفصل الثاني

مبادئ وقيم أخﻼقيات الشرطة
اﳌادة  : ٤يلزم موظف الشرطة ،بصفته ﳑثﻼ للسلطة
والقوة العمومية ،ﲟمارسة مهامه وفق القوانﲔ والتنظيمات
اﳌعمول بها ،وهو ملزم باﻻمتناع عن كل فعل يتناﰱ مع
طبيعة وظيفته.
اﳌادة  : ٥يجب عﲆ موظف الشرطة أن يظهر وﻻءه
ﳉهاز اﻷمن الوطني واﻹخﻼص له من خﻼل اﻻعتزاز بانتمائه
له واﻹيمان بقّي ـمه واﳌساهمة اﻹيجابية ﰲ ﲢقيق أهدافه.
اﳌادة  : 6موظف الشرطة ملزم بتمثيل جهاز اﻷمن
الوطني بأمانة وصدق وصون سمعته أثناء وخارج الساعات
العادية للعمل.

أو يسيء إﱃ العﻼقات اﻷخوية بﲔ منتسبي اﻷمن الوطني.
اﳌادة  : ١2ﰲ إطار احترام السلطة السلّمية ،ﻻ يحق
ﳌوظف الشرطة مهما كانت رتبته وﰲ أي حال من اﻷحوال،
اﻹخﻼل بواجب الطاعة.
وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته
ﰲ إطار احترام اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول
بها ،غيرأنه ﰲ حالة تلقيه أمرا غير قانوني صريحا من
قائده ،يجوز له اللجوء إﱃ اﳌسؤول السّلمي اﻷعﲆ.
اﳌادة  : ١٣يتعّيـ ـن عﲆ موظف الشرطة أن يكون
جادا وحازما ومستعدا ﻷداء مهامه حسب ما يمليه عليه
الضمير اﳌهني ووفق القوانﲔ والتنظيمات ،دون تهاون
صل من اﳌسؤولية اﳌوكلة إليه.
أو ﲤاطل أو تن ّ
اﳌادة  : ١٤ي ـ ـجب عﲆ م ـ ـوظـ ـف الشرطـ ـة ،ﰲ إطـ ـار

اﳌادة  : 7ي ـ ـجب عﲆ م ـوظ ـ ـف الشرطـ ـة أن يـ ـتـ ـحﲆ

اﻻلتزام بواجب التحفظ ،اﻻعتدال ﰲ التعبير عن آرائه ،مهما

بح ـس ع ـ ـال من اﳌس ـ ـ ـؤولية وأن ُيبـ ـدي ﲤسكه بقي ـم النزاه ـة

كانت اﻷشكال اﳌستعملة واجتناب كل فعل أو سلوك من

واﻻست ـقـ ـام ـة ﰲ ج ـم ـي ـع تص ـرف ـات ـه وت ـعـ ـام ـﻼتـه مـع الـغـي ـر،
أثن ـاء وخ ـارج اﻷوق ـات العـ ـادية للعمل.

شأنه أن يسيء لشرف أو كرامة جهاز اﻷمن الوطني ،سواء
أثناء أو خارج الساعات العادية للعمل.

اﳌادة  : ٨عﲆ موظف الشرطة أن يكون صادقا ﰲ

اﳌادة  : ١٥عﲆ موظف الشرطة اﻻلتزام بالسر اﳌهني.

أقواله ومخلصا ﰲ عمله وحريصا عﲆ صون حقوق اﻷشخاص

وهو ملزم باﻻمتناع عن كشف معلومات أو وقائع أو وثائق

وأداء واجباته وإخطار سلطته السّلمية بأمانة عن ظروف

اطلع عليها أثناء تأدية مهامه أو ﲟناسبتها.
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ويتعّيـن عليه كذلك عدم الكشف عن أي بيانات أو

وثائق تتعلق بتقنيات وطرق العمل وتعداد ومشاريع اﻷمن

اﳌادة  : 20ي ـل ـزم م ـوظـف الشرطـة بـاحـتـرام حـقـوق
اﻹنسان وصون الكرامة اﻹنسانية وحماية اﳊريات الفردية

الوطني سواء كان ذلك بطريقة إرادية أو عرضية .ويستمر

واﳉماعية ﰲ حدود اختصاصه ،ويتعّي ـن عليه التقيد ﰲ
هذا الشأن ﲟا يفرضه القانون.

غير أنه يمكن السماح كتابيا ﳌوظف الشرطة من

كما يتعّي ـن عليه أن يأخذ بعﲔ اﻻعتبار أثناء عمليات

هذا اﻻلتزام بعد اﻻنتهاء الكﲇ من اﳋدمة.

طرف السلطة السّلمية اﳌؤهلة اﻹفصاح عن بعض اﳌعلومات

الشرطة ،التنوع ﰲ العادات والتقاليد والثقافات واﻷعراف

أو وقائع أو وثائق تتعلق بالنشاط الشرطي.

وإي ـﻼء عنـ ـاية خـ ـاصة بالفئ ـات الهش ـة ،وﻻ سيم ـا اﻷطفـ ـ ـال

كل إخﻼل بهذا الواجب يعّرض مرتكبه لعقوبات تأديبية،

دون اﻹخﻼل باﳌتابعات اﳉزائية.

اﳌادة  : ١6يلزم كل موظف شرطة كان شاهدا عﲆ
ﲡاوز أو إخﻼل باﻻنضباط أو أي مساس بأخﻼقيات الشرطة
صادر عن زميل باﻹسراع ﰲ التدخل لوضع حد لهذا الفعل،
ﰲ حدود ما يسمح به القانون ،مع اﻻمتناع عن أخذ أية
مبادرة غير محسوبة العواقب قد تعرضه وزمﻼءه أو الغير
للخطر.

واﳌسنيـن وذوي اﻻحتي ـاجات اﳋاصة.
اﳌادة  : 2١يلزم موظف الشرطة ،ﰲ حدود اختصاصه،
باﳊرص ﰲ كل اﻷحوال ،عﲆ ضمان حقوق وكرامة اﻷشخاص،
خاصة الذين هم محل توقيف أو الموقوفﲔ للنظر وهو
م ـطـالب أيضا بإي ـﻼء ع ـن ـاي ـة خ ـاصة ب ـالضح ـايـا وبـالشهـود
صر.
وبالق ّ
اﳌادة  : 22يتوجب عﲆ موظف الشرطة اﳌكلف
بالشخ ـص اﳌوقوف أو اﳌ ـوقوف للنظ ـ ـر أن يسه ـ ـر عﲆ

وﰲ جميع اﻷحوال ،عليه إخطار السلطة السّلمية عﲆ
الفور.

ضمـ ـان أمنه وسﻼمته اﳉسدية وصون كرامته اﻹنسانية
والسه ـر عﲆ ت ـل ـب ـي ـة ح ـاج ـات ـه الضروري ـة وك ـذا اتـخـاذ كـافـة
التدابير الﻼزمة ﳊمايته.

اﳌادة  : ١7يتعﲔ عﲆ موظف الشرطة أن يتحلّى
باﳌوضوعية أثناء أداء اﳌهام اﳌسندة إليه وﰲ تعامله مع
الغير وتفادي كل سلوك أو تصرف من شأنه اﳌساس ﲟبدأ
اﳊياد ،ﻻ سيما ﰲ التحقيقات اﳉزائية واﻹدارية ،وعدم
اﶈاباة أو التمييز بﲔ اﻷشخاص عﲆ أساس اﳌولد أو
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـرق أو اﳉنس أو الـ ـ ـ ـرأي أو أي شرط أو ظـ ـ ـ ـرف آخ ـ ـ ـر،
شخصي أو اجتماعي.

اﳌادة  : 2٣يتعّيـ ـن عﲆ موظف الشرطة احترام اﻷحكام

اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع الساري اﳌفعول عند إقدامه
عـ ـﲆ تقييـ ـد حـ ـري ـات وحق ـوق اﻷشخ ـ ـاص ،وﻻ سيما عـ ـ ـند

استخدامه لوسائل اﻹكراه ،كما يلزم أيضا باحترام وتكريس
قرينة البراءة لفائدة الشخص اﳌشتبه فيه.
اﳌادة  : 2٤يجب عﲆ موظف الشرطة أن ﻻ يلجأ إﱃ

وعﻼوة عﲆ ذلك ،فهو ملزم ،قبل الشروع ﰲ كل بحث
أو ﲢّر أو ﲢقيق عن مخالفات ،بإخطار القيادة ﰲ حالة
وجود صلة تربطه بأحد اﻷطراف اﳌعنيﲔ ،ليتم إعفاؤه
ﲟبدأ اﳊياد و كذا حماية له.
اﳌادة  : ١٨عﲆ م ـوظ ـف الشرط ـة ،ع ـنـد استـعـمـالـه
لشبكات التواصل اﻻجتماعي ،اﻻمتناع عن كل فعل أو قول
من شأنه أن يشّوه صورة جهاز اﻷمن الوطني أو يسيء
لسمعة مستخدميه ،وﻻ سيما من خﻼل اﻹشاعات اﳌغرضة
والهدامة ،وذلك ﲢت طائلة العقوبات اﳉزائية واﻹدارية.
الفصل الثالث
ﳑارسة مهام الشرطة ﰲ إطار احترام
حقوق اﻹنسان
اﳌادة  : ١٩يمارس موظف الشرطة مهامه ﰲ إطار
احترام حقوق اﻹنسان اﳌكّرسة ﰲ الدستور واﳌعاهدات
الدولية اﳌصادق عليها وقوانﲔ اﳉمهورية.

ﻻ ﰲ حاﻻت
استعمال القوة ووسائل اﻹكراه اﳌتفق عليها إ ّ
الضرورة وﰲ حدود ما يسمح به القانون ،وخارج هذا اﻹطار،
ﻻ يحق له التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير هذا اﻻستعمال.
ويتعّيـن عليه قبل اللجوء إﱃ القوة ووسائل اﻹكراه،
العمل عﲆ تغليب لغة اﳊوار واﻹقناع واستنفاد الوسائل
اﻷقل زجرا.
اﳌادة  : 2٥يجب عﲆ موظف الشرطة أن ﻻ يلجأ إﱃ
ﻻ ﰲ حالة الضرورة القصوى أو
استخدام اﻷسلحة النارية إ ّ
أثناء تنفيذ بعض اﳌهام اﳌأمور بها من طرف السلطة
السّلمية ،ﰲ حدود ما يقتضيه أداء الواجب اﳌهني ،وذلك
طبقا للقوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها.
الفصل الرابع
اﻻلتزامات اﳌهنية ﳌوظف الشرطة
اﳌادة  : 26يلزم موظف الشرطة بالتحفظ ﰲ سلوكياته
ز أو ساخر
وأقواله واﻻمتناع عن كل تصرف عدائي أو مستف ّ

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م
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أو مهﲔ ونبذ كل اﳊركات واﻷلفاظ غير الﻼئقة والتعامل

واستعماله واتخاذ كل اﳊيطة واﳊذر للمحافظة عليه من

مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس ،خاصة ﰲ اﳊاﻻت

الضياع أو تعرضه لﻺتﻼف ،وصيانته وفق التنظيم اﳌعمول

اﳌتوترة.

به ﰲ جهاز اﻷمن الوطني.

اﳌادة  : 27يتعّيـن عﲆ موظف الشرطة ضبط النفس
وتقدير ومراعاة الظروف التي من شأنها التأثير عﲆ سياق

واﳌثل اﻷعﲆ ﳌرؤوسيه سلوكا وتصرفا ،ويتوجب عليه

تدخﻼته وﲢول دون بلوغ اﻷهداف اﳌرجوة واﻻمتناع عن

العمل عﲆ ترقية القيم الشرطية ومعاملة مرؤوسيه بعدل

استغﻼل صفته للحصول عﲆ منافع شخصية ،ﻻ سيما إذا

وإنصاف.

تعلق اﻷمر بأشخاص محل ﲢقيق.

اﳌادة  : ٣٥يتعﲔ عﲆ القائد أن يكون القدوة اﳊسنة

وبه ـ ـ ـذه الصفـ ـة ،فهـ ـو مطالـ ـب باﻻحت ـرافية ف ـ ـي اﻷداء

اﳌادة  : 2٨يتعّيـن عﲆ موظف الشرطة أن يكون
دائما مستعدا وجاهزا لتلبية نداء الواجب اﳌهني ،وﻻ يسقط

يشرف عليه ،مع مراعاة كل الظروف اﶈيطة بتنفيذ اﳌهام

عنه هذا اﻻلتزام حتى بعد الساعات العادية للعمل.

والكفاءات اﳌهنية والنضج واﻻستعداد الشخصي للموظفﲔ

اﳌادة  : 2٩يلزم كل موظف الشرطة ،أثناء ﳑارسة
مهامه ،باﻻستجابة لطلبات النجدة واﳌساعدة بصدر رحب
وط ـ ـي ـ ـب ـ ـة نـ ـفس ،واﳊرص عﲆ اﻹسراع ،قـ ـدر اﻹمـ ـكـ ـان ،عﲆ

وباختيار أسلوب قيادة يتﻼءم مع طبيعة النشاط الذي

العاملﲔ ﲢت سلطته وأن تكون أوامره قانونية وقابلة
للتنفيذ وتهدف ﳋدمة اﳌصلحة العامة.

تلبيتها ﰲ حدود ما يسمح به القانون والتنظيم اﳌعمول

اﳌادة  : ٣6يتعّي ـن عﲆ القائد اﳊرص عﲆ احترام
كرامة مرؤوسيه واﻹصغاء إليهم والعمل عﲆ مساعدتهم

اﳌادة  : ٣0يلزم موظف الشرطة بحسن استقبال

ويتعّي ـن عليه التصدي للنزاعات وإيجاد ما يناسبها من
حلول وذلك ﰲ إطار الصﻼحيات اﳌخولة له ،كما هو ملزم

بهما.

اﳉمهور واﻹصغاء اﳉيد له ،مع التكفل الفعﲇ بانشغاﻻته

أيضا باحترام وفرض احترام قواعد اﻻنضباط العام.

أو العمل عﲆ توجيهه ،عند اﻻقتضاء ،إﱃ اﳌصالح اﳌختصة.

اﳌادة  : ٣7ﻻ يعفى القائد من اﳌسؤولية اﳌنوطة به

اﳌادة  : ٣١يلزم موظف الشرطة باﻻحترام الصارم

بسبب اﳌسؤولية اﳋاصة ﲟرؤوسيه واﳌتعلقة بتنفيذ

للتنظيمات اﳋاصة بالبذلة النظامية ولواحقها وارتدائها
بطريقة تتماشى مع اﳌهام اﳌنوطة بكل وظيفة أو رتبة
واﻻمتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه أن يسيء إﱃ

اﳌهام اﳌوكلة إليهم ،وهو مطالب بحثهم عﲆ احترام قواعد
أخﻼقيات الشرطة وتشجيعهم عﲆ التواصي فيما بينهم
عﲆ احترامها.

رمزيتها.

الفصل اﳋامس

اﳌادة  : ٣2خﻼل الساعات العادية للعمل ،يجب عﲆ
موظف الشرطة اﻻعتناء بالهندام والنظافة اﳉسدية مع
قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب.
يـ ـلـ ـزم الـ ـعـ ـنصر ال ـنسوي ﰲ ه ـذا الشأن ،ب ـارت ـداء ب ـذل ـة
تتناسب مع القامة واﳉسامة ،بتسريحة شعر قصيرة أو
ململمة واستعمال معتدل ﳌساحيق التجميل واﳊﲇ.
اﳌادة  : ٣٣يعتبر مساسا بأخﻼقيات الشرطة ارتياد
اﻷم ـ ـ ـاكن اﳌشبـ ـوهة وك ـ ـذا التـ ـدخﲔ والتسـ ـوق واﻹفـ ـراط ﰲ
استعمال الهاتف النقال وتناول اﳌأكوﻻت ﰲ اﻷماكن العامة
بالزي النظامي.
اﳌادة  : ٣٤يتعّي ـن عﲆ موظف الشرطة أن يحافظ
عﲆ كل الوسائل والتجهيزات التى وضعتها اﻹدارة ﲢت
تصرفه ،وأن يحرص عﲆ استعمالها بعقﻼنية ،وأن يتفادى
كل سلوك أو تصرف من شأنه أن يلحق بها ضررا.
ن موظف الشرطة ملزم
وزيادة عﲆ هذه اﻻلتزامات ،فإ ّ
ﰲ كل اﻷحوال باحترام القواعد اﻷمنية اﳋاصة بحمل السﻼح

أحكام خاصة وختامية
اﳌادة  : ٣٨دون اﳌسـ ـ ـاس ب ـاﻷح ـك ـ ـ ـام ال ـتشـ ـ ـري ـعـيـة
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ـة اﳌع ـمـ ـول ب ـهـا ،كـل إخـﻼل أو مساس بـقـواعـد
قانـون أخﻼقيــات الشــرطة يعـــّرض مـرتكبه ﻹحـــدى العقــوبـات
اﳌنص ـوص عليها ﰲ الق ـانون اﻷس ـاسي الـ ـخاص باﳌـ ـوظفﲔ

اﳌنتم ـﲔ لﻸس ـﻼك اﳋاصة لﻸم ـن الوطن ـي.
اﳌادة  : ٣٩ﲤنح لكل موظف شرطة ﲤّيز بالتزامه
وتقيده بقواعد أخﻼقيات الشرطة واﻻنضباط العام ،شهادة
حسن السيرة.
يحدد اﳌدير العام لﻸمن الوطني كيفيات تسليم شهادة
حسن السيرة اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : ٤0توضح القواعد اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القرار ﲟوجب دليل أخﻼقيات الشرطة الذي يشرح اﳌبادئ
اﻷخﻼقية والقيم اﻷدبية والضوابط التي يجب أن يتقيد بها
موظف الشرطة أثناء أداء وظيفته وخارج اﻷوقات العادية
للعمل.
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رسمّي ـة
اﳌادة  : ٤١ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة ال ّ

للجمهورية اﳉزائرّي ـة الّديمقراطّي ـة الّشعبّي ـ ـة.

حرر باﳉزائر ﰲ  2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق ١2
ديسمبر سنة .2٠١7

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٠-٠8اﳌؤرخ
ﰲ  27ربيع الثاني عام  ١٤29اﳌوافق  ٣مايو سنة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﻷستاذ الباحث،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣١-٠8اﳌؤرخ

نور الدين بدوي

وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  22ربيع اﻷول عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،20١7يحدد تصنيف
اﳌعـ ـهـ ـد الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـبـ ـحث ﰲ الـ ـتـ ـربـ ـيـ ـة وشروط
اﻻلتحاق باﳌناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزيراﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،

ﰲ  27ربيع الثاني عام  ١٤29اﳌوافق  ٣مايو سنة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص بالباحث الدائم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٥-٠8اﳌؤرخ
ﰲ  ١١شوال ع ـ ـ ـ ـام  ١٤29اﳌواف ـ ـق  ١١أك ـت ـوب ـر سن ـة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
لﻸسﻼك اﳋاصة بالتربية الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣96-١١اﳌؤرخ
ﰲ  28ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة 2٠١١
الـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد الـ ـ ـقـ ـ ـان ـ ـون اﻷساسي ال ـ ـن ـ ـم ـ ـوذجي ل ـ ـل ـ ـمؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٤٣-١١اﳌؤرخ

ووزيرة التربية الوطنية،

ﰲ أّول صفر عام  ١٤٣٣اﳌوافق  26ديسمبر سنة 2٠١١
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

ﻷسﻼك مستخدمي دعم البحث،

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠7-٠7اﳌؤرخ ﰲ
 ١7رمضان عام  ١٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصـب
العـلـيا ﰲ الـمـؤسـسات واﻹدارات العمـومية ،ﻻ سيما اﳌادة
 ١٣منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ
ﰲ  2٣ذي القعـ ـ ـدة ع ـ ـ ـ ـام  ١٤٣8اﳌ ـ ـوافـ ـق  ١٥غشـ ـت سنـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القع ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌـ ـواف ـق  ١7غشت سنـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-9٤اﳌؤرخ
ﰲ  29ربيـ ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  ١٤١٥اﳌ ـوافـق  6سبتمبر سنة ١99٤
الذي يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافـق  ١٥فبراير سنة  ١99٥الـذي
يحدد صﻼحيات وزيـر اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-١٣اﳌؤرخ ﰲ
 ١8ربيع اﻷول عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠١٣الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟـقـتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٥١-١6اﳌؤرخ
ﰲ  ١6شعـ ـبـ ـان عـ ـام  ١٤٣7اﳌواف ـ ـق  2٣مـ ـايـ ـو سنـ ـة 2٠١6
واﳌتضمن ﲢويل اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية إﱃ
مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ ٣٠
رجب عام  ١٤٣8اﳌوافق  27أبريل سنة  2٠١7الذي يحدد
التنظيم الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٣من اﳌرسوم
الـ ـرئ ـاسي رق ـم  ٣٠7-٠7اﳌؤرخ ﰲ  ١7رمضان عـ ـ ـ ـام ١٤28
الـمـوافـق  29سـبـتـمـبـر سـنـة  2٠٠7والـمـذكـور أعـﻼه ،يهدف
هذا القـرار إﱃ ﲢديد تصنيف اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ
التربية وشروط اﻻلتحاق باﳌناصب العليا التابعة له.
اﳌادة  : 2يصنف اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية
ﰲ الصنف ”أ” ،القسم ”.”١

 ١١محرم عام  ١٤29اﳌوافق  ١9يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن
الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي اﳋاص بـ ـاﳌوظ ـفﲔ اﳌن ـت ـمﲔ لﻸسﻼك

اﳌادة  : ٣ﲢدد الزيادة اﻻستدﻻلية للمناصب العليا

اﳌشت ـ ـرك ـ ـة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـيـ ـة ،اﳌعـ ـدل

الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة لـ ـل ـم ـع ـه ـد ال ـوط ـني ل ـل ـب ـحث ﰲ ال ـت ـرب ـي ـة وشروط

واﳌتمم،

اﻻلتحاق بهذه اﳌناصب ،طبقا للجدول اﻵتي :

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ
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التصنيف
اﳌؤسسة
العمومية

شروط اﻻلتـ ـحاق باﳌناصب

طريقة
التعيﲔ

اﳌدير

أ

1

م

1200

–

مرسوم

اﳌدير

أ

1

َم

720

– أستاذ بحث قسم” ،ب” عﲆ اﻷقل،

قرار

مـ ـرسم ويـ ـثـ ـبت ث ـﻼث ) (٣سن ـ ـوات مـ ـن

من

1

َم

اﳌناصب
العليا

الزيادة
اﳌستوى
الصنف القسم
السّلمي اﻻستدﻻلية

اﳌساعد

اﻷقدمية بصفة موظف،

الوزير

– أستاذ محاضر ،قسم ”ب” عﲆ اﻷقل،
مـ ـرسم ويـ ـثـ ـبت ث ـﻼث ) (٣سن ـ ـوات مـ ـن
اﻷقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي للبحث ،عﲆ اﻷقل،
اﻷمﲔ

أ

العام

720

أو رتـ ـ ـبـ ـ ـة مـ ـ ـعـ ـ ـادل ـ ـة ،ي ـ ـث ـ ـبت خ ـ ـمس )(٥

قرار

سنوات من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة،

من

– مـ ـ ـتصرف لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ـحث م ـ ـن اﳌست ـ ـوى

الوزير

الثاني أو اﻷول أو رتبة معادلة ،يثبت
عشر ) (١٠سنوات من اﳋدمة الفعلية
بهذه الصفة.

اﳌعهد
الوطني
للبحث ﰲ

مدير

التربية

قسم

– أستاذ بحث ،قسم ”ب” ،عﲆ اﻷقل،
أ

1

م١-

مرسم،
432

بحث

– أستاذ محاضر ،قسم ”ب” ،عﲆ اﻷقل،
مرسم.

قرار
من
الوزير

– مـ ـل ـح ـق ب ـال ـب ـحث ،عﲆ اﻷق ـل ،ي ـث ـبت
رئيس

أ

1

م١-

432

سن ـ ـتﲔ ) (2م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـل ـي ـة ب ـه ـذه

قسم

الصفة،

تقني

– مـ ـهـ ـن ـدس ال ـب ـحث ،عﲆ اﻷق ـل ،ي ـث ـبت
سن ـ ـتﲔ ) (2م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـل ـي ـة ب ـه ـذه
الصفة.
– م ـف ـتش الـتـربـيـة الـوطـنـيـة ،تـخصص
اﳌواد ،ي ـ ـث ـ ـبت سنـ ـتﲔ ) (2م ـ ـن اﳋدمـ ـة
الفعلية بهذه الصفة،
– م ـ ـه ـ ـنـ ـدس رئـ ـيسي لـ ـدعـ ـم الـ ـبـ ـحث أو
م ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـف رئـ ـ ـيسي بـ ـ ـاﻹعـ ـ ـﻼم الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمي
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـكـن ـ ـ ـولـ ـوجي ،عﲆ اﻷقـ ـل ي ـ ـ ـث ـ ـ ـبـ ـ ـ ـت
سن ـ ـتﲔ ) (2م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـل ـي ـة ب ـه ـذه
الصفة.
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق
الـ ـهـ ـنـ ـدسة أو مـ ـك ـل ـف ب ـاﻹع ـﻼم ال ـع ـل ـمي
والتكنولوجي من اﳌستوى الثاني أو
اﻷول ،يـ ـ ـ ـث ـ ـ ـبت سب ـ ـ ـع ) (7سن ـ ـ ـوات م ـ ـ ـن
اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار
من
الوزير

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد 0٨ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

التصنيف
اﳌؤسسة
العمومية

اﳌناصب
العليا

رئيس
مصلحة
إدارية

اﳌعهد
الوطني
للبحث ﰲ
التربية
)تابع(

رئيس
مصلحة
للقسم
التقني

شروط اﻻل ـتحاق باﳌناصب
الزيادة
اﳌستوى
الصنف القسم
السّلمي اﻻستدﻻلية

أ

أ

1

1

م١-

م2-

432

259

طريقة
التعيﲔ

– متصرف رئيسي للبحث ،عﲆ اﻷقل
أو رتبة معادلة ،يثبت سنتﲔ ) (2من
اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد رئيسي ،يثبت سنتﲔ ) (2مقرر من
من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة،
مدير
– مـ ـ ـتصرف لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ـحث م ـ ـن اﳌست ـ ـوى اﳌعهد
الثاني أو اﻷول أو رتبة معادلة ،يثبت
سبـ ـع ) (7سن ـوات م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـلـيـة
بهذه الصفة،
– مقتصد ،يثبت سبع ) (7سنوات من
اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مـ ـل ـح ـق ب ـال ـب ـحث ،عﲆ اﻷق ـل ،م ـرسم
يثبت ث ـﻼث ) (٣سنوات من اﻷقدمية
بصفة موظف،
– م ـ ـه ـ ـن ـ ـدس ب ـ ـحث ،عﲆ اﻷق ـ ـل ،مـ ـرسم
يث ـ ـبت ثـ ـ ـﻼث ) (٣سنـ ـوات من اﻷقدمية
بصفة موظف،
– م ـف ـتش الـتـربـيـة الـوطـنـيـة ،تـخصص
اﳌواد ،يـ ـ ـثـ ـ ـبت ثـ ـ ـﻼث ) (٣سنـ ـ ـوات مـ ـ ـن
اﻷقدمية بصفة موظف،
– م ـ ـه ـ ـنـ ـدس رئـ ـيسي لـ ـدعـ ـم الـ ـبـ ـحث أو
م ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـف رئـ ـ ـيسي بـ ـ ـاﻹعـ ـ ـﻼم الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمي
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـولـ ـ ـوجي ،عﲆ اﻷق ـ ـل ،م ـ ـرسم،
يثبت ثﻼث ) (٣سنوات من اﻷقدمية
مقرر من
بصفة موظف،
– متصرف رئيسي للبحث ،عﲆ اﻷقل ،مدير
اﳌعهد
مرسم ،أو رتبة معادلة ،يثبت ثﻼث )(٣
سنوات من اﻷقدمية بصفة موظف.
– وثـ ـائ ـقي أمﲔ م ـح ـف ـوظ ـات رئ ـيسي،
عﲆ اﻷق ـ ـ ـل ،م ـ ـ ـرسم ،ي ـ ـ ـث ـ ـ ـبت ث ـ ـ ـﻼث )(٣
سنوات من اﻷقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق
الـ ـهـ ـنـ ـدسة أو مـ ـكـ ـلـ ـف بـ ـاﻹعـ ـﻼم ال ـع ـل ـمي
والتكنولوجي من اﳌستوى الثاني أو
اﻷول ،يـ ـ ـ ـث ـ ـ ـبت أرب ـ ـ ـع ) (٤سنـ ـ ـ ـوات م ـ ـ ـن
اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة،
– م ـ ـ ـتص ـرف ال ـ ـ ـبـ ـ ـحث مـ ـ ـن اﳌستـ ـ ـوى
الثاني أو اﻷول أو رتبة معادلة ،يثبت
أربـ ـع ) (٤سن ـوات م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـل ـيـة
بهذه الصفة،
– وثائقي أمﲔ محفوظات ،يثبت أربع
) (٤سن ـوات م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـل ـي ـة ب ـه ـذه
الصفة.

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٨
اﳉريدة الرسم ّ
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التصنيف
اﳌؤسسة
العمومية

اﳌناصب
العليا

مسؤول
فرقة
بحث

اﳌعهد
الوطني
للبحث ﰲ
التربية
)تابع(

رئيس
مكتب
اﻷمن
الداخﲇ

شروط اﻻل ـتحاق باﳌناصب
الزيادة
اﳌستوى
الصنف القسم
السلّمي اﻻستدﻻلية

أ

أ

1

1

م2-

م2-

طريقة
التعيﲔ

– م ـل ـح ـق ب ـال ـب ـحث ،عﲆ اﻷقـل ،مـرسم ،مقرر من
يثبت ثﻼث ) (٣سنوات من اﻷقدمية مدير
اﳌعهد
بصفة موظف.

259

– متصرف رئيس للبحث ،عﲆ اﻷقل ،مقرر من
مدير
مـ ـرسم أو رتبـ ـ ـة مع ـ ـادلة ،يثب ـت ثﻼث
اﳌعهد
) (٣سنـ ـوات مـ ـ ـ ـ ـن اﻷقـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـة بصف ـ ـ ـ ـة

259

موظف،
– مـ ـ ـتصرف لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ـحث م ـ ـن اﳌست ـ ـوى
الثاني أو اﻷول أو رتبة معادلة ،يثبت
أربـ ـع ) (٤سن ـوات م ـن اﳋدم ـة ال ـف ـع ـل ـيـة
بهذه الصفة.

وزارة الصناعة واﳌناجم

اﳌادة  : ٤يجب أن ينتمي اﳌوظفون الذين يشغلون
اﳌنـاصب الـعـلـيـا إﱃ رتب تـكون مهامها موافقة لصﻼحيات

قرار مؤرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام  1439اﳌوافق 24

الهياكل اﳌعنية.
اﳌادة  : ٥ي ـنشر ه ـذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسمـّيـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ديسمبر سنة  ،2017يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ 21
رمضان عام  1437اﳌوافق  26يونيو سنـة 2016
واﳌتضّم ـ ـ ـن تـ ـ ـعـ ـ ـيﲔ أعضاء مـ ـ ـجـ ـ ـلس الـ ـ ـتـ ـ ـوجـ ـ ـيـ ـ ـه
واﳌراقبة ﳌركز التسهيل بجيجل.

حرر باﳉزائر ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣9اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١7

ﲟوجب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  5ربـ ـيـ ـع الـ ـث ـاني ع ـام 1439

وزير اﳌالية

وزيرة التربية الوطنية

عبد الرحمان راوية

نورية بن غبريت

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

طاهر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلقاسم بوشمال

اﳌوافـ ـق  24ديسمـ ـب ـر سن ـة  ،2017ت ـع ـدل ال ـقـائـمـة اﻻسمـيـة
ﻷعـضـاء م ـ ـج ـ ـلس ال ـ ـت ـ ـوج ـ ـي ـ ـه واﳌراق ـ ـب ـ ـة ﳌركـ ـز الـ ـتسهـ ـيـ ـل
بجـيجل اﶈددة ﰲ القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام 1437
اﳌوافق  26يونيو سنـة  2016واﳌتضّمـن تعيﲔ أعضاء
م ـج ـلس ال ـت ـوج ـيـ ـه واﳌ ـ ـ ـراقـبـة ﳌـ ـركـز الـتسهـي ـ ـل بـجـيـجـ ـ ـل،
كما يأتي :
” -قسمية بلقاسم ،ﳑثل وزير الصناعة واﳌناجم،
رئيسا،
) ................ -الباقي بدون تغيير( .”................
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 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م

وزارة اﻻتصال
قرار مؤرخ ﰲ  2٨ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٥يناير سنة  ،20١٨يتضمن ﲡديد تشكيلة اللجنتﲔ اﻹداريتﲔ
اﳌتساويتي اﻷعضاء اﳌختصتﲔ بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻻتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  28ربـيـع الـثـاني عـام  ١٤٣9اﳌوافـق  ١٥يـنـايـر سنة  ،2٠١8ﲡدد تشكـيـلـة الـلـجـنـتﲔ اﻹداريتﲔ
اﳌتساويتي اﻷعضاءاﳌختصتين بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻻتصال ،حسب اﳉدول اﻵتي :
ﳑثلو اﻹدارة
اﻷسﻼك والرتب

اللجان

اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

– اﳌتصرفون
– مساعدو اﳌتصرفﲔ
– اﳌترجمون التراجمة
– الوثائقيون أمناء اﶈفوظات
– مساعدو الوثائقيﲔ أمناء اﶈفوظات
– اﳌهندسون ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
اللجنة ١

إلياس
بوالريش
)رئيسا(
محمد
مشدن

خديجة
خليفي

كريمة
عليك

محمد
سعيدي

عبد الرحمان
مولة

أحمد
داﱄ عمر

نسرين
بوشاقور

– مساعدو اﳌهندسﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– التقنيون السامون ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– اﳌهندسون ﰲ اﻹحصائيات

عبد الجليل
جغادر

نادية
اﳉوزي

أحمد
كمال

مليكة
كانة

– مساعدو اﳌهندسﲔ ﰲ اﻹحصائيات
– التقنيون السامون ﰲ اﻹحصائيات
– اﳌلحقون الرئيسيون لﻺدارة
– اﶈاسبون اﻹداريون الرئيسيون
– كتاب اﳌديرية الرئيسيون
– اﳌلحقون اﻹداريون
– اﻷعوان الرئيسيون لﻺدارة
– أعوان اﻹدارة

إلياس
بوالريش
)رئيسا(

خديجة
خليفي

رضوان
بومعد

رضوان
كركار

– كتاب اﳌديرية
– الكتاب
اللجنة 2

– اﶈاسبون اﻹداريون

محمد
مشدن

كريمة
عليك

رضا
بقطاش

فريال سهام
بلخوجة

– التقنيون ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– اﳌعاونون التقنيون ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– أعوان اﳌكاتب
– أعوان حفظ البيانات
– العمال اﳌهنيون
– سائقو السيارات

عبد الجليل
جغادر

نادية
اﳉوزي

عبد الكرﱘ
بابا

سيد عﲇ
العمري

 20جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 7فبراير سنة  20١٨م
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قـرار مؤر خ ﰲ  2٨ربـيـع الـثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافـق ١٥

ﻷحكام اﳌادة  ١٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٣-٠7اﳌؤرخ

يـنـايـر سنـة  ،20١٨ي ـتضمـن ﲡديـد تشكـيـلـة ﳉنـة

ﰲ  6ربيع الثاني عام  ١٤28اﳌوافق  2٤أبريل سنة 2٠٠7

الطعن اﳌختصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية

الـ ـذي يضبـ ـط شروط وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات م ـن ـح اﻻع ـت ـم ـاد ل ـل ـه ـيئ ـات

لوزارة اﻻتصال.

اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر اﻷعباء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النموذجي اﳌتعلق ﲟمارسة اﳋدمة العمومية لتنصيب

ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  28رب ـي ـع ال ـث ـاني عـام ١٤٣9
اﳌوافـق  ١٥يـنـايـر سنة  ،2٠١8ﲡدد تشك ـي ـلـة ﳉنة الطعن
اﳌختصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻻتصال،

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  22ربـ ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣9
اﳌواف ـ ـق  ١١ديسمـ ـبـ ـر سن ـة  ،2٠١7ت ـع ـت ـم ـد ال ـهـيئـة اﳋاصة

حسب اﳉدول اﻵتي :

لـتـنـصـيـب الـعـمـال الـمـسـمـاة ” أومـبـرانـت أر أش ” ،الكائنة
ﳑثلو اﻹدارة

ﳑثلو اﳌوظفﲔ

إلياس بوالريش )رئيسا(

محمد سعيدي

محمد مشدن

عبد الرحمان مولة

فوزية بوحميدي

أحمد كمال

رضوان ذبيح

رضوان بومعد

سومية شايب

رضا بقطاش

الوناس بوغرارة

عبد الكرﱘ بابا

كريمة عليك

أحمد داﱄ عمر

بحي  2٠أوت  ،١9٥٥التعاونية العقارية للمجاهدين رقم
 ،١67٣بئـ ـ ـر خـ ـ ـادم ،اﳉزائـ ـ ـر ،طـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ـا ﻷح ـ ـك ـ ـام اﳌادة  ١٤من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٣-٠7اﳌؤرخ ﰲ  6ربيع الثاني
عام  ١٤28اﳌوافق  2٤أبريل سنة  2٠٠7الذي يضبط شروط
وكيفيات منح اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب العمال
وسح ـب ـه م ـن ـه ـا وي ـح ـدد دف ـت ـر اﻷع ـب ـاء ال ـن ـم ـوذجي اﳌت ـع ـلـق
ﲟمارسة اﳋدمة العمومية لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة  ،20١7يتضمن ﲡديد اعتماد هيئة
خاصة لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  22ربـ ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣9
اﳌوافق  ١١ديسمبـ ـر سنـ ـة  ،2٠١7يجـ ـدد اعتم ـ ـاد الهيئ ـ ـ ـة
اﳋ ـ ـاصة لتنصيب العمـ ـال اﳌسم ـ ـاة ” خليفـ ـي عبد النـ ـور
كـ ـ ـرﱘ ” ،الـ ـك ـ ـائ ـن ـة ب ـال ـت ـعـ ـاون ـي ـة رقـ ـم  ،٣ل ـول ـ ـوجي ،ال ـ ـقـ ـب ـ ـة،
اﳉزائر ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم

وزارة العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي
قراران مؤرخان ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١١ديسمبر سنة  ،20١7يتضمنان اعتماد هيئتﲔ
خاصتﲔ لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  22ربـ ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣9
اﳌواف ـ ـق  ١١ديسمـ ـبـ ـر سن ـة  ،2٠١7ت ـع ـت ـم ـد ال ـهـيئـة اﳋاصة

 ١2٣-٠7اﳌؤرخ ﰲ  6ربيع الثاني عام  ١٤28اﳌوافق 2٤
أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  2٠٠7الـ ـذي يضبـ ـط شروط وكـ ـيـ ـفـ ـي ـات م ـن ـح
اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه منها
ويحدد دفتر اﻷعباء الن ـموذجي اﳌتع ـ ـلق ﲟمـ ـ ـارسة اﳋـ ـدمة
العموميـ ـة لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات مؤرخة ﰲ  22ربيع اﻷول عام  ١٤٣٩اﳌوافق ١١
ديسم ـ ـ ـبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،20١7تـ ـ ـتضمـ ـ ـن سحب اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـاد
هيئات خاصة لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتنصيب العمال اﳌسماة ” قوة جوب ” ،الكائنة ﲟركز

ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  22ربـ ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣9

اﻷعمال القدس ،محل رقم  ،١2-١١الشراقة ،اﳉزائر ،طبقا

اﳌوافـ ـق  ١١ديسمـ ـب ـر سن ـة  ،2٠١7يسحب اع ـت ـم ـاد ال ـه ـيئـة
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الـخـاصة لـتـنـصـي ـ ـب الـعـمـ ـ ـال الـمـسـمـ ـ ـ ـ ـ ـاة ” كـ ـ ـ ـ ـ ـيت ديـ ـ ـ ـ ـ ـراكت

يضبط شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة

أمبلوا ” ،الكائنة بالتجزئة ” د ” ،رقم  ،٥٣العاشور ،اﳉزائر،

لـ ـتـ ـنصيب الـ ـعـ ـمـ ـال وسحـ ـبـ ـه مـ ـنـ ـهـ ـا ويـ ـحـ ـدد دفـ ـتـ ـر اﻷع ـب ـاء

طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١6من اﳌرسوم التنفيذي رقم ١2٣-٠7

النموذجي اﳌتعلق ﲟمارسة اﳋدمة العمومية لتنصيب

اﳌؤرخ ﰲ  6ربيع الثاني عام  ١٤28اﳌوافق  2٤أبريل سنة

العمال.

 2٠٠7الذي يضبط شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للهيئات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر اﻷعباء
النموذجي اﳌتعلق ﲟمارسة اﳋدمة العمومية لتنصيب

ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  22ربـ ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣9
اﳌوافـ ـق  ١١ديسمـ ـب ـر سن ـة  ،2٠١7يسحب اع ـت ـم ـاد ال ـه ـيئـة

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳋاصة لتنصيب العمال اﳌسماة ” الوطنية للتشغيل ”،
ال ـ ـك ـ ـائ ـ ـن ـ ـة بـ ـحي زعـ ـاف رابـ ـح ،فـ ـيـ ـﻼ رقـ ـم  ١١ع ـزاب ـة ،وﻻيـة

ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  22ربـ ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣9

سكيكدة ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١6من اﳌرسوم التنفيذي رقم

اﳌوافـ ـق  ١١ديسمـ ـب ـر سن ـة  ،2٠١7يسحب اع ـت ـم ـاد ال ـه ـيئـة

 ١2٣-٠7اﳌؤرخ ﰲ  6ربيع الثاني عام  ١٤28اﳌوافق 2٤

اﳋاصة لتنصيب العمال اﳌسماة ” بلحاج سليم ” ،الكائنة

أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  2٠٠7الـ ـذي يضبـ ـط شروط وكـ ـيـ ـفـ ـي ـات م ـن ـح

بـ  7شارع عﲇ دزيري ،حي الصديقية ،وهران ،طبقا ﻷحكام

اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه منها

اﳌادة  ١6من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٣-٠7اﳌؤرخ ﰲ 6

ويحدد دفتر اﻷعباء النموذجي اﳌتعلق ﲟمارسة اﳋدمة

ربيع الثاني عام  ١٤28اﳌوافق  2٤أبريل سنة  2٠٠7الذي

العمومية لتنصيب العمال.

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

