
العدد العدد 06
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

الثالثاء الثالثاء 20 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



20 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 206
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

4

6

16

17

17

19

20

21

21

22

24

فهرسفهرس

قوان%قوان%
 قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق أوّل فبراير سنة r2015 يتعلق بعصرنة العدالة..................

قــانـون رقم 15-04 مـؤرخ في 11 ربــيع الــثـانـي عـام 1436 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة r2015 يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اHـتــعــلــقـة
.................................................................................................................Yبالتوقيع والتصديق اإللكتروني

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســـوم رئــاسي رقم  14-392 مـــؤرّخ في 8 ربــيع األول عــام 1436 اHـــوافـق 30 ديــســمـــبــر ســنــة r2014  يـــتــضــمـن إحــداث بــاب
وحتويل اعـتـمــاد إلى ميزانيــة تسييــر وزارة التضـامـن الوطـنـي واألسـرة وقضايـا اHـرأة..................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-393 مـؤرخ في 8 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافــق 30 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـعــــدل تــوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقـم 15-21 مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1436 اHـوافق أول فبـراير سـنة r2015 يحـدد صالحيـات اHفـتشـية
العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وتنظيمها..............................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء 

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

Yنـاصب العلـيا لـلمـوظفHيـحدّد عـدد ا r2014 وافق 7  أكتـوبر سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 13  ذي احلجّـة عام 1435 ا
اHنتمY لألسالك اHشتركة بعنوان مركز األرشيف الوطني............................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 11 مـحـرم عــام 1436 اHـوافق 4 نـوفمـبـر سـنة r2014 يـعدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـاني عام 1430 اHـوافق 13 أبـريـل سـنة 2009 الـذي يـحدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل وتـصـنـيـفهـا ومـدة الـعـقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدماتr بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية..............
قــرار مـؤرخ في 23  صـفــر عـام 1436 اHـوافق 16  ديـســمــبــر ســنـة r2014 يــتـضــمّن تــعـيــY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيـه واHـراقــبـة
للمطبعة الرسمية.....................................................................................................................................

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار مؤرخ في 27 ربـيع األول عام 1436 اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة r2015 يـعـدل ويـتـمم الـقـراراHؤرخ في 22 جـمـادى األولـى عام
1418 اHوافق 24 سـبتـمبـر سنة 1997 واHتـضمن حتـديد مـوقع مركـز مراقـبـة مهـمة الـبحث عن الـطائـرات التي هي في

خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره.....................................................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 24 محـرّم عام 1436 اHوافـق 17 نوفمـبر سـنـة r2014 يـعدل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرخ
في 20 ذي الـقـعـدة عام 1430 اHـوافـق 8 نـوفمـبـر ســنـة 2009 الـذي يـحدّد تـعـداد مـنـاصب الـشغل وتـصـنـيـفهـا ومـدة الـعـقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية....................

وزارة اKاليةوزارة اKالية
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 6 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة r2014 يــحـدد عــدد اHــنــاصب الـعــلــيـا ذات
الطابع الوظيفي بعنوان اHديرية العامة للجمارك...........................................................................................
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وزارة النقلوزارة النقل
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 اHوافق 23 نوفمـبر سنة r2014 يـتضمن تصنـيف اHعهد العـالي للتكوين
في السكك احلديدية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مـؤرّخ في 14 ربــيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 5 يــنــايــر ســنـة r 2015 يــحــدّد قــائــمـة اإلدارات اHــمــثــلــة في مــجــلس الــغــرفـة
اجلزائرية للتجارة والصناعة......................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واKدينةوزارة السكن والعمران واKدينة

قــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 13 مـحـرم عـام 1435 اHـوافق 17 نـوفمـبـر سـنة r2013 يـتضـمن وضع بـعض األسالك الـتـقـنـية
اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة األشغال العمومية.............................

قـرار مؤرخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1435 اHـوافق 4 مارس سـنة r2014 يـتـضمن جتـديـد تـشكـيـلـة الـلجـنـة اHـتسـاويـة األعـضاء
..........................................................................YعماريHا YهندسHاخلاصة برؤساء مهندسي الدولة ورؤساء ا

قـــرار مؤرخ فــي 28 رجب عام 1435 اHوافق 28 مايـو سنة r2014 يـحدد تـشكيـلة الـلجـنة الوزاريـة اHشـتركـة لدراسـة مخطط
تهيئة اHدينة اجلديدة...................................................................................................................................

وزارة التعلـيم العالي وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 24  مــحــرّم عــام 1436 اHـــوافق 17  نــوفــمـــبــر ســنــة r2014 يــحــدّد مـــبــلغ اHـــنــحــة الـــتي تــدفع
للمستفيد من العطلة العلمية باخلارج..........................................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اKرأةوقضايا اKرأة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 28 صفـر عام 1436 اHـوافق 21 ديـسمـبـر سـنة r2014 يحـدد كـيفـيـات تـنظـيم وتـقـييم الـتـكوين
الـتــحــضـيــري بــعـد الــتــعـيــY في اHــنــاصب الـعــلــيــــا بــعــنـــــوان األســـالك اخلـاصــة بــاإلدارة اHـكــلــفـة بــالــتـضــامن الــوطـني
ومحتوى برامجه........................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

مـقرر رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق 4 يـنـاير سـنة r2015 يـتـضــمن نـشــر قـائـمــة الـبـنوك و قـائمة
اHؤسسات اHالية اHعتمدة في اجلزائر............................................................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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rوضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل -
- إرســال الــوثــائق واحملــررات الــقــضــائــيــة بــطــريــقـة

rإلكترونية
- اســـتــخـــدام تــقـــنـــيــة احملـــادثـــة اHــرئـــيـــة عن بـــعــد في

اإلجراءات القضائية.
الفصـل الثاني الفصـل الثاني 

اHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدل واإلشهاداHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدل واإلشهاد
 على صحة الوثائق اإللكترونية على صحة الوثائق اإللكترونية

القسم األول القسم األول 
اHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدلاHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدل

اHــادة اHــادة 2 : حتـــدث مـــنـــظـــومــة مـــعـــلـــومـــاتــيـــة مـــركـــزيــة
لـلـمعـاجلـة اآللـية لـلـمعـطـيـات تتـعـلق بـنشـاط وزارة الـعدل
واHـؤسـسات الـتـابـعة لـهـا وكذا اجلـهـات الـقضـائـيـة للـنـظام
الــقــضـائي الــعــادي والــنـظــام الــقــضـائـي اإلداري ومـحــكــمـة

التنازع. 
اHــادة اHــادة 3 : : تـــضـــمن احلـــمــايـــة الـــتــقـــنـــيــة لـــلـــمــعـــطـــيــات
اHــــذكــــورة في اHــــادة 2 أعالهr قــــراءة وكــــتــــابــــةr بــــواســــطـــة
بـرنامج إلكتروني يـرخص باستعـمال معطيـات اHنظومة

اHركزية. 
القسم الثاني القسم الثاني 

التصديق اإللكترونيالتصديق اإللكتروني
اHــــــادة اHــــــادة 4 :  : �ــــــكـن أن تــــــمــــــهـــــــر الــــــوثــــــائـق واحملــــــررات
الـــــقـــــضــــائـــــيـــــة الــــتـي تـــــســــلّـــــمـــــهــــا مـــــصـــــالح وزارة الـــــعــــدل
واHــؤســسـات الــتــابــعـة لــهــا واجلــهـات الــقــضــائـيــة بــتــوقـيع
إلكتروني تكـون صلته باحملرر األصلي مضمونة بواسطة

وسيلة حتقق موثوقة.
اHـادة اHـادة 5 : : تـفـتــرض اHـوثـوقـيــة في وسـيـلــة الـتـصـديق
إلى غايـة إثبات الـعكس مـتى أنشئ الـتوقيع اإللـكتروني

وكانت هوية اHوقع أكيدة و سالمة العقد مضمونة. 
اHـادةاHـادة 6 : : يـتم إثـبـات الـعالقـة بـY معـطـيـات الـتـحقق
مـن الــتــوقــيع اإللــكـــتــروني وصــاحب الــتـــوقــيع عن طــريق

شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل.
اHــــادة اHــــادة 7 : : تــــضـــــمن وزارة الـــــعــــدل الـــــتـــــصــــديـق عــــلى
التـوقـيع اإللـكـتـروني بـواسـطـة تـرتـيب إلـكـترونـي مؤمن
يضـمن التـعرف على هـوية الـشخص اHـرسل إليه وتاريخ

صالحية التوقيع واHعلومات التي يتضمنها.

  قـانـون رقم قـانـون رقم 15-03 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام  ربـيع الــثــاني عـام 1436
اHــوافق أواHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنـة ل فــبــرايــر ســنـة r2015 يــتـعــلـق بــعــصــرنـةr يــتـعــلـق بــعــصــرنـة

العدالة.العدالة.
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 و125 و 126 و151 منه
- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-58  اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000-03  اHـــؤرخ في 5
جمـادى األولى عام 1421 اHوافق 5  غشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rعدلHا rالسلكية والالسلكية
- و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-09  اHــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25  فبـراير سـنة 2008 واHـتضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 5  غـشت سـنة 2009 واHـتـضمن
الـــــقـــــواعـــــد اخلـــــاصـــــة بـــــالـــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائم اHـــــتـــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

 الفصل األول  الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة
القسم األول القسم األول 
اHوضوعاHوضوع

اHادة األولى :اHادة األولى : يـهدف هذا الـقانـون إلى عصرنـة سير
قطاع العدالة من خالل : 

قوان%قوان%
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حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : تــــتــــحــــمـل وزارة الــــعــــدل جتــــاه األشــــخــــاص
الـذين صـدقت على تـوقـيـعـهم وكذا جتـاه الـغـير اHـسـؤولـية

القانونية اHتعلقة بالشهادات التي تصدرها.
الفصل  الثالثالفصل  الثالث

 إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية  إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية 
بالطريق اإللكترونيبالطريق اإللكتروني

القسم األولالقسم األول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHــادة اHــادة 9 :  : فـــضال عـن الــطـــرق اHـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في
قــانــون اإلجــراءات اHــدنــيــة واإلداريــة وقــانــون اإلجــراءات
اجلـــزائـــيـــة في هـــذا اجملـــالr �ـــكن أن يـــتم تـــبـــلـــيـغ وإرســال
الـــوثــائق واحملــررات الــقــضــائــيـــة واHــســتــنــدات بــالــطــريق
اإللــكــتـرونـي وفـقــا لـلــشــروط والـكــيــفـيــات احملــددة في هـذا

القانون.
حتـدد كيفيـات تطبـيق هذه اHادةr عنـد االقتضاءr عن

طريق التنظيم.
اHــــادة اHــــادة 10 :  : يــــجب أن تــــضــــمـن الــــوســــائل الــــتــــقــــنــــيــــة
اHـــســـتــــعـــمــــلـــة فـي إرســـال الــــعـــقــــود والـــوثـــائـق بـــالــــطـــريق

اإللكترونيr ما يأتي : 
- الـــــــتـــــــعــــــرف  اHـــــــوثـــــــوق عــــــلـى أطـــــــراف الــــــتـــــــراسل

rاإللكتروني
rرسلةHسالمة الوثائق ا -
rأمن و سرية التراسل -

- حـفظ اHعطـيات  ا يسـمح بتحـديد تاريخ اإلرسال
واالستالم من طرف اHرسل إليه بصفة أكيدة. 

تـــتــمـــتع الــوثـــيــقــة اHـــرســلـــة بــالــطـــريق اإللــكـــتــروني
بــصـــحــة وفـــعـــالــيـــة الــوثـــيـــقــة األصـــلــيـــة إذا أعـــدت وفق مــا
تـقـتضـيه اإلجـراءات وتـوفرت الـشـروط اHـنـصوص عـلـيـها

في الفقرة السابقة.
حتـدد كيفيـات تطبـيق هذه اHادةr عنـد االقتضاءr عن

طريق التنظيم.
القسم الثاني القسم الثاني 

الكيفيات واHصاريفالكيفيات واHصاريف
اHــادة اHــادة 11 : : يـــتـــرتب عـــلى إرســـال الـــعـــقـــود والــوثـــائق
بـالطـريق اإللـكتـروني إشـعار بـاالسـتالم اإللكـتروني وارد

من اHرسل إليهr يبY تاريخ وساعة االستالم.

يكون اإلشعار بـاالستالم اHنصوص عليه في الفقرة
الـــســابـــقــة  ـــثـــابــة تـــأشــيـــرة وخــتـم وتــوقـــيع أو أي إشــارة
مـوضوعة على الـعقد أو نـسخته تفـيد االستالم r إذا كانت

هذه الشكليات منصوصا عليها قانونا.

اHــادة اHــادة 12 : : إذا كـــان الــقـــيـــام بــإجـــراء مــا واجـــبــــا قــبل
انــــــقـــــضــــــاء أجل مــــــحــــــددr ولم يــــــكن بــــــاإلمــــــكــــــان إرســــــالــه
بالطــريق اإللكتروني في آخر يوم منه لسبب خارج عن

إرادة اHرسلr �دد األجل إلى يوم العمل اHوالي.

اHادة اHادة 13 : : إذا ¥ تسليم الـوثائق القضائـية بالطريق
اإللـــكــــتـــرونيr حتـــصـل اHـــصـــاريف وغـــيــــرهـــا من احلـــقـــوق
اHـسـتـحــقـة لـلـخـزيـنـة الــعـمـومـيـة وفـقــا لـلـتـشـريع الـسـاري

اHفعول. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع

 استعمال احملادثة اHرئية عن بعد أثناء اإلجراءات استعمال احملادثة اHرئية عن بعد أثناء اإلجراءات
القضائيةالقضائية

القسم األولالقسم األول

شروط االستعمالشروط االستعمال

اHـادة اHـادة 14 :  : إذا اســتـدعـى بـعــد اHــسـافــة أو تــطـلب ذلك
حسن سير الـعدالةr �كن استـجواب وسماع األطراف عن
طــــريق احملــــادثـــة اHــــرئـــيــــة عن بــــعــــدr مع مــــراعـــاة احــــتـــرام
احلقـوق والـقواعـد اHـنصـوص عـليـها فـي قانـون اإلجراءات
اجلزائية ووفقا لألحكام اHنصوص عليها في هذا الفصل.

يجب أن تضمن الوسـيلة اHستعـملة سرية اإلرسال
وأمانته.

يـــتم تـــســـجـــيل الـــتـــصـــريـــحــات عـــلـى دعـــامــة تـــضـــمن
سالمتها وترفق  لف اإلجراءات.

تــدون الــتــصـريــحــات كــامــلــة وحــرفــيــا عــلى مــحــضـر
يوقع من طرف القاضي اHكلف باHلف وأمY الضبط.

القسم الثانيالقسم الثاني

اإلجراءاتاإلجراءات

اHــــادة اHــــادة 15 : : �ــــكـن قـــاضـي الـــتــــحــــقــــيق أن يــــســــتـــعــــمل
احملـادثـة اHـرئـيـة عن بـعـد في اسـتـجـواب أو سـمـاع شـخص

وفي إجراء مواجهات بY عدة أشخاص.

�كـن جهـة احلـكم أيـضـا أن تـسـتـعـمل احملـادثـة اHـرئـية
عن بعد لسماع الشهود واألطراف اHدنية واخلبراء.
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و�ـكن جــهـة احلـكم الــتي تـنــظـر في قـضــايـا اجلـنح أن
تـلـجـأ إلى نـفس اآللـية لـتـلـقي تـصـريـحـات مـتـهم مـحـبوس

إذا وافق اHعني والنيابة العامة على ذلك.
اHـادة اHـادة 16 : : يـتم االسـتــجـواب أو الــسـمـاع أو اHــواجـهـة
بــاســتـعــمــال آلــيـة احملــادثــة اHــرئـيــة عن بــعــد  ـقــر احملــكــمـة
األقـــــرب من مـــــكـــــان إقــــامـــــة الـــــشـــــخص اHـــــطـــــلـــــوب تــــلـــــقي
تـصـريـحـاتهr بحـضـور وكـيل اجلـمـهـورية اخملـتص إقـلـيـمـيا

وأمY الضبط.
يـتـحــقق وكـيل اجلـمـهـوريــة من هـويـة الـشـخص الـذي

يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك.
إذا كــان الـشــخص اHــســمــوع مــحـبــوســاr تــتم احملــادثـة
اHـرئـيـة عن بـعـد من اHـؤسـسـة الـعـقـابـيـة الـتي يـوجـد فـيـها
احملـبـوس وفـقـا لـلـكـيـفـيـات احملـددة في الـفـقـرة الـسـابـقـة مع
مــراعــاة األحـــكــام اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 14 من هــذا

القانون. 
الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
األحكام اجلزائيةاألحكام اجلزائية

17 :  : يــعــاقب بــاحلــبس مـن ســنـة (1) إلى خــمس اHـادة اHـادة 
( 5)  ســــنــــوات وبـــــغــــرامــــة تـــــتــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شـخـص يـسـتـعــمل بـطـريــقـة غـيـر قــانـونـيـة

الـعـنـاصـر الـشـخـصيـة اHـتـصـلـة بـإنـشـاء تـوقـيع إلـكـتـروني
يتعلق بتوقيع شخص آخر.

اHـادةاHـادة 18 :  : يـعــاقب بــاحلـبس من ســنـة (1)  إلى خـمس
(5)  ســـــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة تـــــتـــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شــخص حــائــز شـهــادة إلــكـتــرونــيــة يـواصل

استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صالحيتها أو إلغائها.
اHادة اHادة 19 : : ينـشر هـذا القانـون في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 15 -  - 04 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام  ربـيع الـثـانـي عام 1436
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل فــــبـــرايــــر ســـنـــة ل فــــبـــرايــــر ســـنـــة r2015 يـــحـــدد الــــقـــواعـــدr يـــحـــدد الــــقـــواعـــد
.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيHالعامة ا.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيHالعامة ا

ــــــــــــــــــــ
rإن رئيس اجلمهورية

 - بـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمـــا اHــواد 119 و120
rو122 و125 و126 منه

- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية

- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا

- و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عــام 1408 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 1988  
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rاالقتصادية

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في5
جـمادى األولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rعدلHا rالسلكية والالسلكية

 - و ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03-03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rتممHعدل واHا rنافسةHتعلق باHوا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط §ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
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- و قتضى القانون رقم 08-09 اHؤرخ في 18 صفر
عام 1429 اHوافق 25 فبـراير سنة 2008 واHتـضمن قانون

rدنية واإلداريةHاإلجراءات ا
 - و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من اجلــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
الباب األول الباب األول 
أحكـام عامــةأحكـام عامــة
الفصل األول الفصل األول 

اHوضوعاHوضوع
اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانـــــون إلـى حتـــــديــــد
الــــقــــواعــــد الــــعــــامــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــتــــوقــــيع والــــتــــصــــديق

.Yاإللكتروني
الفصل الثاني الفصل الثاني 
 التعاريف التعاريف

اHادةاHادة 2 :  :  يقصد بـما يأتي :
 1 - الــــتـــــوقــــيـع اإللــــكـــــتــــروني :  - الــــتـــــوقــــيـع اإللــــكـــــتــــروني : بـــــيــــانــــات فـي شــــكل

إلـــكـــتـــرونـيr مـــرفـــقـــة أو مـــرتـــبـــطـــة مـــنـــطـــقـــيـــا بـــبـــيـــانــات
إلكترونية أخرىr تستعمل كوسيلة توثيق.

2 - اHـو - اHـوّقع :قع : شــخص طــبـيــعي يــحـوز بــيــانـات إنــشـاء
الـتوقيع اإللـكتروني ويتـصرف حلسـابه اخلاص أو حلساب

الشخص الطبيعي أو اHعنوي الذي �ثله.
3 - بـيـانـات إنـشــاء الـتـوقـيع اإللـكـتـروني : - بـيـانـات إنـشــاء الـتـوقـيع اإللـكـتـروني :  بـيـانات
فـريــدةr مـثل الـرمـوز أو مـفـاتـيح الــتـشـفـيـر اخلـاصـةr الـتي

يستعملها اHوّقع إلنشاء التوقيع اإللكتروني.
4 - آلــيـــة إنـــشـــاء الــتـــوقـــيع اإللـــكــتـــروني : - آلــيـــة إنـــشـــاء الــتـــوقـــيع اإللـــكــتـــروني : جـــهــاز أو
بـرنامـج معـلومـاتي معـدّ لتـطبـيق بـيانـات إنشـاء التـوقيع

اإللكتروني. 
5 -  بـــيــانــات الـــتــحــقـق من الــتـــوقــيع اإللـــكــتــروني : -  بـــيــانــات الـــتــحــقـق من الــتـــوقــيع اإللـــكــتــروني :
رمــوز أو مــفــاتـــيح الــتــشـــفــيــر الــعــمـــومــيــة أو أي بــيــانــات

أخـــــرىr مــــســـــتــــعـــــمــــلـــــة من أجـل الــــتـــــحـــــقق من الـــــتـــــوقــــيع
اإللكتروني.

6 - آلـيـة الـتـحـقـق من الـتـوقـيع اإللـكـتـروني : - آلـيـة الـتـحـقـق من الـتـوقـيع اإللـكـتـروني : جـهـاز
أو بـرنـامج معـلومـاتي مـعد لـتطـبـيق بيـانـات التـحقق من

التوقيع اإللكتروني.
7 - شـهادة الـتـصديق اإللـكـتروني : - شـهادة الـتـصديق اإللـكـتروني : وثيـقـة في شكل
إلكتروني تثبت الصلة بY بيانات التحقق من التوقيع

اإللكتروني و اHوّقع.
8  - مفتـاح التشـفير اخلاص : - مفتـاح التشـفير اخلاص : هو عبـارة عن سلـسلة
مـن األعــداد يـــحـــوزهــا حـــصـــريـــا اHــوقّـع فــقـطr وتــســـتـــخــدم
إلنـشاء التوّقـيع اإللكترونيr ويـرتبط هذا اHفـتاح  فتاح

تشفير عمومي.
9 - مـــفــتــاح الــتـــشــفــيــر الـــعــمــومي : - مـــفــتــاح الــتـــشــفــيــر الـــعــمــومي :  هــو عــبــارة عن
سلسـلة من األعـداد  تكـون موضوعـة في متـناول اجلـمهور
rبـهــدف تـمــكـيــنــهم من الـتــحـقـق من اإلمـضــاء اإللـكــتـروني

وتدرج في شهادة التصديق اإللكتروني. 
10 - الـــتـــرخــيص :  - الـــتـــرخــيص : يـــعـــني نـــظــام اســـتـــغالل خـــدمــات

الــــتـــصــــديق اإللــــكـــتــــروني الــــذي يـــتــــجـــســــد في الــــوثـــيــــقـــة
rبـطـريـقـة شـخـصـيـة rــؤدّي اخلـدمـاتH ـمـنـوحـةHالـرسـمـيـة ا

تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته.
11 - الطـرف الثالث اHوثوق : - الطـرف الثالث اHوثوق : شخص مـعنوي يقوم

 ــنح شــهــادات تــصـديـق إلـكــتــروني مــوصـوفــةr وقــد يــقـدم
خــدمـات أخــرى مــتـعــلـقــة بــالـتــصــديق اإللـكــتــروني لـفــائـدة

اHتدخلY في الفرع احلكومي.
 12- مؤدي خـدمـات الـتصـديق اإللـكـتروني - مؤدي خـدمـات الـتصـديق اإللـكـتروني : شـخص

طبيعي أو معـنوي يقوم  نح شهادات تصديق إلكتروني
مـوصـوفـةr وقد يـقـدم خـدمـات أخـرى في مـجـال الـتـصـديق

اإللكتروني.
 13 - اHـتــدخــلـون فـي الـفــرع احلــكـومي :  - اHـتــدخــلـون فـي الـفــرع احلــكـومي : اHــؤســسـات

واإلدارات الـعــمــومــيــة والــهــيـئــات الــعــمــومــيـة احملــددة في
الــتـشــريع اHــعـمــول بهr واHــؤسـســات الــوطـنــيـة اHــســتـقــلـة
Yـــبـــادالت مـــا بــHـــتـــدخـــلـــون في اHوا rوســـلـــطــات الـــضـــبط
الــبـــنــوكr وكـــذا كل شــخـص أو كــيـــان يــنـــتــمي إلـى الــفــرع

احلكومي بحكم طبيعته أو مهامه.
 14 - صاحب شهـادة التصـديق اإللكتروني : - صاحب شهـادة التصـديق اإللكتروني : شخص

طـــــبــــيــــعـي أو مــــعــــنــــوي حتـــــصل عــــلـى شــــهــــادة الـــــتــــصــــديق
اإللــــــكــــــتــــــرونـي من طــــــرف مــــــؤدي خـــــــدمــــــات الــــــتــــــصــــــديق

اإللكتروني أو طرف ثالث موثوق.
 15 - ســـيـــاســـة الـــتــصـــديـق اإللــكـــتـــروني : - ســـيـــاســـة الـــتــصـــديـق اإللــكـــتـــروني : مـــجـــمــوع

الــقــواعــد واإلجــراءات الــتــنــظـيــمــيــة والــتــقــنــيــة اHــتــعــلــقـة
.Yبالتوقيع والتصديق اإللكتروني



20 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 806
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

 16 - الــتــدقـيق : - الــتــدقـيق :  الـتــحــقق من مــدى اHـطــابــقـة وفــقـا

Hرجعية ما.
الفصل الثالث الفصل الثالث 
مباد© عامةمباد© عامة

اHادةاHادة 3 : : دون اإلخالل بـالتـشريع اHـعمـول بهr ال يلزم
أيّا كان القيام بتصرف قانوني موّقع إلكترونيا.

اHــادة اHــادة 4 :  : حتـــفظ الــوثـــيــقـــة اHـــوقــعـــة إلــكـــتــرونـــيــا في
شـكـلــهـا األصـلـي. ويـتم حتــديـد الـكــيـفـيــات اHـتـعــلـقــة بـحـفظ

الوثيقة اHوقعة إلكترونيا عن طريق التنظيم.
اHادة اHادة  5 : : يجب أن تتـواجد على الـتراب الوطني كل
الــبــيــانــات واHــعـــلــومــات ذات الــطــابع الــشــخــصي الــتي ¥
جمعها مـن طرف مؤدي خدمات التـصديق اإللكترونيr أو
الـــــطــــــرف الـــــثــــــالث اHــــــوثـــــوقr أو ســــــلـــــطــــــات الـــــتـــــصــــــديق
اإللكـتـرونيr وكـذلك قـواعـد الـبـيـانـات الـتي حتـتـويـهاr وال
�ــكن نـقــلـهــا خــارج الـتــراب الـوطــني إالّ في احلــاالت الـتي

ينص عليها التشريع اHعمول به.
الباب الثانيالباب الثاني

التوقيع اإللكترونيالتوقيع اإللكتروني
الفصل األول الفصل األول 

مباد© اHماثلة وعدم التمييز جتاه التوقيع اإللكترونيمباد© اHماثلة وعدم التمييز جتاه التوقيع اإللكتروني
6 : : يــســتــعــمل الــتــوقــيع اإللــكــتــروني لــتـوثــيق اHـادة اHـادة 
هـوية اHـوقّع وإثـبـات قـبوله مـضـمـون الـكتـابـة في الـشكل

اإللكتروني.
اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : الـــــتـــــوقـــــيع اإللـــــكـــــتـــــرونـي اHـــــوصـــــوف هــــو
الـــتـــوقـــيـع اإللـــكـــتـــرونـي الـــذي تـــتـــوفــــر فـــيه اHــــتـــطـــلـــبـــات

اآلتية:
1 - أن يـنشـأ عـلى أسـاس شـهادة تـصـديق إلـكـتروني

rموصوفة
rوقّع دون سواهH2 - أن يرتبط با

rوقّعH3 - أن  �كّن من حتديد هوية ا
4 - أن يـكـون مـصـمّـمـا بـواسـطـة آلـيـة مـؤمـنـة خـاصة

rبإنشاء التوقيع اإللكتروني
5 - أن يــكـــون مــنـــشــأ بـــواســطـــة وســائل تـــكــون حتت

rالتحكم احلصري للموقّع
6 - أن يكـون مرتبـطا بالـبيـانات اخلاصّـة بهr بحيث

�كن الكشف عن التغييرات الالحقة بهذه البيانات.
اHــادة اHــادة 8 :  : يـــعــتــبـــر الــتـــوقــيع اإللـــكــتــرونـي اHــوصــوف
وحـــده §ـــاثـال لـــلــــتـــوقــــيع اHـــكــــتـــوبr ســــواء كـــان لــــشـــخص

طبيعي أو معنوي.

rـــــادة 8 أعــــالهHـادة 9 : : بـغض الــنـظـر عن أحــكـام اHـادة اHا
ال �ــــكن جتــــريـــــد الــــتــــوقــــيع اإللــــكـــــتــــروني مـن فــــعــــالــــيــــته

القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب :
 rأو r1 - شكله اإللكتروني

2 - أنه ال يــعـــتــمــد عــلى شــهــادة تـــصــديق إلــكــتــروني
rأو rموصوفة

3 - أنه لم يـتم إنشاؤه بـواسطة آلـية مؤمـنة إلنشاء
التوقيع اإللكتروني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني اHوصوف والتحققآليات إنشاء التوقيع اإللكتروني اHوصوف والتحقق

منهمنه
10 :  : يــــجب أن تـــكـــون آلـــيـــة إنــــشـــاء الـــتـــوقـــيع اHــادة اHــادة 

اإللكتروني اHوصوف مؤمنة.
اHـــــادةاHـــــادة 11 :  : اآللــــــيــــــة اHــــــؤمــــــنـــــــة إلنــــــشــــــاء الــــــتــــــوقــــــيع
اإللــكــتــروني هي آلــيــة إنــشــاء تــوقــيع إلــكــتــروني تــتــوفـر

فيها اHتطلبات اآلتية :
1 - يــجب أن تــضـمـن  بـواســطــة الــوسـائـل الـتــقــنــيـة

واإلجراءات اHناسبةr على األقلr ما يــأتي :
أ - أالّ �ـكن عـمــلـيـا مـصـادفـة الـبــيـانـات اHـسـتـخـدمـة
إلنـــشـــاء الـــتـــوقـــيع اإللـــكـــتــرونـي إال مـــرّة واحــدةr وأن يـــتم
ضــمـان ســريــتــهـا بــكل الــوســائل الــتــقـنــيــة اHــتــوفـرة وقت

rاالعتماد
ب - أالّ �ـكـن إيــجـاد الــبــيــانــات اHــسـتــعــمــلــة إلنــشـاء
التوقيع اإللكتروني عن طريق االستنتاج وأن يكون هذا
الـــتـــوقــــيع مـــحــــمـــيـــا مـن أي تـــزويـــر عـن طـــريق الــــوســـائل

rتوفرة وقت االعتمادHالتقنية ا
ج - أن تـكـون البـيـانات اHـسـتعـمـلة إلنـشاء الـتـوقيع
اإللــكــتـــروني مــحــمــيـــة بــصــفــة مــوثـــوقــة من طــرف اHــوقع

الشرعي من أي استعمال من قبل اآلخرين.
2 - يـجب أن ال تُـعـدّل الــبـيـانـات مـحل الـتـوقـيع وأن
ال تمـنع أن تـعرض هـذه البـيـانات عـلى اHوّقع قـبل عـملـية

التوقيع.    
اHادة اHادة 12 : : يجب أن تكون آلـية التحـقق من التوقيع

اإللكتروني اHوصوف موثوقة.
اHــادةاHــادة 13 : : اآللـــيــة اHــوثـــوقــة لـــلــتــحـــقق من الـــتــوقــيع
اإللـــكـــتــروني هـي آلــيـــة حتــقق مـن الــتـــوقــيـع اإللــكـــتــروني

تتوفر فيها اHتطلبات اآلتية :
1 - أن تــتـوافق الـبــيـانــات اHـسـتــعـمـلــة لـلـتــحـقق من
التوقيع اإللكتـروني مع البيانات اHعروضة عند التحقق

rمن التوقيع اإللكتروني
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2 - أن يتم الـتحـقق من التـوقيع اإللـكتـروني بصـفة
مــؤكـدة وأن تـكـون نــتـيـجــة هـذا الـتــحـقق مـعــروضـة عـرضـا

rصحيحا
3 - أن يــــكــــون مــــضــــمــــون الــــبــــيــــانــــات اHــــوقــــعـــةr إذا
اقــتــضى األمــرr مــحــددا بــصــفــة مــؤكــدة عــنــد الــتــحــقق من

rالتوقيع اإللكتروني
4 - أن يــتم الـــتــحــقـق بــصــفــة مـــؤكــدة من مـــوثــوقــيــة
وصالحــيــة شــهــادة الـتــصــديق اإللــكــتــروني اHــطـلــوبــة عــنـد

rالتحقق من التوقيع اإللكتروني
5 - أن يــتم عــرض نـــتــيــجــة الـــتــحــقق وهـــويــة اHــوقّع

بطريقة واضحة وصحيحة.  
14 :  : يــتم الــتــأكــد من مــطــابــقــة اآللــيــة اHــؤمــنــة اHـادة اHـادة 
إلنـشـاء التـوقـيع اإللـكـتـروني اHـوصوفr واآللـيـة اHـوثـوقة
لــــلـــــتـــــحـــــقق مـن الـــــتــــوقـــــيـع اإللــــكـــــتـــــروني اHـــــوصـــــوفr مع
اHتـطلـبات اHنـصوص عـليـها فـي اHادت11Y و13 أعالهr من
طــرف الــهـيــئــة الــوطـنــيــة اHــكـلــفــة بـاعــتــمــاد آلـيــات إنــشـاء

التوقيع اإللكتروني والتحقق منه.
الباب الثالثالباب الثالث

التصديق اإللكترونيالتصديق اإللكتروني
الفصل األوالفصل األوّل

شهادة التصديق اإللكتروني اHوصوفةشهادة التصديق اإللكتروني اHوصوفة
اHـادة اHـادة 15 : : شـهــادة الـتــصـديق اإللــكـتــروني اHــوصـوفـة
هي شـهــادة تـصــديق إلــكـتــروني تـتــوفـر فــيـهــا اHـتــطـلــبـات

اآلتية :
1 - أن تـــمـــنح مـن قـــبل طـــرف ثــــالث مـــوثـــوق أو من
قــبل مــؤدي خـدمــات تـصــديق إلـكــتــرونيr طـبــقـا لــسـيــاسـة

rوافق عليهاHالتصديق اإللكتروني ا
r2 - أن تمنح للموقّع  دون سواه

3 - يجب أن تتضمن على اخلصوص :
 أ - إشــارة تـدلّ عــلى أنه ¥ مــنح هــذه الــشــهــادة عـلى

rأساس أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة
ب -  حتـديد هويّـة الطـرف الثالث اHـوثوق أو مؤدي
خدمات التصـديق اإللكتروني اHرخص له اHصدر لشهادة

rالتصديق اإللكتروني وكذا البلد الذي يقيم فيه
ج - اسم اHــــوقّـع أو االسم اHــــســــتــــعـــــار الــــذي يــــســــمح

rبتحديد هويته
د -  إمــــكــــانــــيــــة إدراج صـــفــــة خــــاصــــة لــــلــــمـــوقّـع عــــنـــد
االقـــتـــضـــاءr وذلك حـــسـب الـــغـــرض من اســـتـــعـــمـــال شـــهــادة

rالتصديق اإللكتروني

هـ - بــــيـــــانــــات تــــتـــــعــــلـق بــــالــــتـــــحــــقـق من الــــتـــــوقــــيع
اإللـكــتـرونـيr وتـكــون مــوافـقــة لـبــيــانـات إنــشـاء الــتــوقـيع

rاإللكتروني
و- اإلشـارة إلى بـدايـة و نـهـايـة مـدة صـالحـيـة شـهادة

rالتصديق اإللكتروني
rز- رمز تعريف شهادة التصديق  اإللكتروني

ح - الــتـوقـيع اإللــكـتــروني اHـوصـوف Hــؤدي خـدمـات
الـتـصـديق اإللــكـتـروني أو لـلـطــرف الـثـالث اHـوثـوق الـذي

rنح شهادة التصديق اإللكتروني�
rط - حدود اسـتـعـمال شـهـادة الـتصـديق اإللـكـتروني

rعند االقتضاء
ي - حــدود قــيــمـة اHــعــامالت الــتي قــد تــســتـعــمل من

rعند االقتضاء rأجلها شهادة التصديق اإللكتروني
كـ - اإلشـــارة إلـى الـــوثــــيــــقـــة الــــتي تــــثــــبت تــــمـــثــــيل

شخص طبيعي أو معنوي آخرr عند االقتضاء.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلطات التصديق اإللكترونيسلطات التصديق اإللكتروني
القسم األولالقسم األول

السلطة الوطنية للتصديق اإللكترونيالسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني
اHــادة اHــادة 16 : : تــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر األول ســلــطــة إداريــة
rاليHعـنويـة واالستـقالل اHمـستـقلـة تتـمـتع بالـشخـصيـة ا
تـسـمى الـسـلطـة الـوطـنـيـة لـلـتـصـديق اإللـكـترونـي وتدعى

في صلب النص "السلطة".
تـسـجل االعـتـمـادات اHـالـيـة الالزمـة  لـسـيـر الـسـلـطة

ضمن ميزانية الدولة .
اHادة اHادة 17 :  : يحدد مقر السلطة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 18 : : تكلف السلـطة بترقية استعمال التوقيع
والـتصديق اإللـكتـرونيـY وتطـويرهمـا وضمـان موثـوقية

استعمالهما.
وفي هذا اإلطارr تتولّى اHهام اآلتية :

1 - إعداد سـيـاستـها لـلـتصـديق اإللكـتـروني والسـهر
على تطبيـقهاr بعد احلصول على الرأي االيجابي من قبل

rوافقةHكلفة باHالهيئة ا
2 - اHـوافـقــة عـلى سـيـاســات الـتـصـديـق اإللـكـتـروني
الصادرة عن السلطـتY احلكومية واالقتصادية للتصديق

rاإللكتروني
3 - إبـــــرام اتــــفـــــاقــــيـــــات االعــــتـــــراف اHــــتـــــبـــــادل عــــلى

rستوى الدوليHا
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4 - اقـتـراح مـشـاريع تـمـهـيديـة لـنـصـوص تـشـريـعـية
أوتـنـظـيـمـيـة تـتـعـلق بـالــتـوقـيع اإللـكـتـروني أو الـتـصـديق

rاإللكتروني على الوزير األول
5 - الــــقـــيــــام بـــعــــمــــلـــيــــات الـــتــــدقـــيـق عـــلـى مـــســــتـــوى
rاحلـكومية واالقتـصادية للتـصديق اإللكتروني Yالـسلطت

عن طريق الهيئة احلكومية اHكلفة بالتدقيق.
تـتم اسـتــشـارة الـســلـطـة عـنــد إعـداد أي مـشـروع نص
تــشـريــعي أو تــنـظــيـمـي ذي صـلــة بـالــتــوقـيع أو الــتــصـديق

.Yاإللكتروني
اHــادة اHــادة 19 :  : تـــتــشـــكل الـــســلـــطــة مـن مــجـــلس ومـــصــالح

تقنية وإدارية.
يـتــشـكل مـجــلس الـسـلـطــة من خـمـسـة (5) أعـضـاء من
بـيـنـهـم الـرئـيسr يـعــيـنـهم رئــيس اجلـمـهــوريـة عـلى أسـاس
كــفـاءاتــهمr ال ســيـمــا في مـجــال الـعــلـوم الــتـقــنـيــة اHـتــعـلــقـة
بــتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصـــالr وفي مـــجــال قـــانــون
تـــــــكــــــنــــــولـــــــوجــــــيـــــــات اإلعالم واالتــــــصـــــــالr وفي اقـــــــتــــــصــــــاد

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
يــتـــمــتع اجملــلـس بــجــمـــيع الــصالحـــيــات الالزمــة ألداء
مـهام السلطـةr وبهذه الصـفة �كن اجمللس أن يـستعY بأي

كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله.
حتـــدد عــــهــــدة أعــــضـــاء مــــجــــلس الــــســــلــــطـــة بــــأربع (4)

سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
اHادة اHادة 20 :  : يـسيّر اHصـالح التقنـية واإلدارية للـسلطة
نه رئيس اجلمهوريةr بناء على اقتراح من مدير عام يُعيـ»

الوزير األول.
يــحـدد تــنــظــيم هــذه اHـصــالح وســيــرهـا ومــهــامــهـا عن

طريق التنظيم.
اHـادةاHـادة 21 :  : تــتــنــافى وظــيــفـة عــضــو مــجــلس الــســلــطـة
ومـديـرها الـعـام مع أي وظـيفـة عـمـومـية أخـرىr أو وظـيـفة
rأو مـهنـة حرة أو أي عهــدة انتخـابيــة rفي القـطاع اخلاص
وكــذا كل إشـهـــار أو دعمr أو كـل امـتـالك مـبـاشـر أو غـيــر
مباشر Hصالـح في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات

اإلعالم واالتصال.
اHـــــادةاHـــــادة 22 : : رئــــــيس مــــــجـــــلـس الـــــســــــلـــــطــــــة هـــــو اآلمـــــر

بالصرفr و�كنه تفويض هذه الصالحية للمدير العام.
اHــادة اHــادة 23 : : يــتــخـــذ اجملــلس قـــراراته بــاألغــلـــبــيــةr وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 
اHــــادة اHــــادة 24 : : يــــحـــدد نــــظــــام الـــرواتب اخلــــاص بــــرئـــيس
مــجــلـس الــســلـطــة وأعــضــائــهــا ومــديــرهــا الــعــام عن طــريق

التنظيم.

اHادةاHادة 25 :  :  يعد مجلس السلطة نظامه الداخلي الذي
ينشر في اجلريدة الرسمية.

القسم الثانيالقسم الثاني

السلطة احلكومية للتصديق اإللكترونيالسلطة احلكومية للتصديق اإللكتروني

26 :  : تـــنــــشـــأ لــــدى الـــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــبـــريـــد اHــادة اHــادة 
وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــال ســــلــــطـــة حــــكـــومــــيـــة
لــــلــــتــــصــــديـق اإللــــكــــتــــروني تــــتــــمــــتـع بــــاالســــتــــقالل اHــــالي

والشخصية اHعنوية.

اHــادة اHــادة 27 :  : حتــدد طـــبــيـــعــة هــذه الـــســلـــطــة احلــكـــومــيــة
للتصـديق اإللكتـروني وتشكـيلهـا وتنظـيمهـا وسيرها عن

طريق التنظيم.

اHــادةاHــادة 28 :  : تـــكــلف الـــســـلــطـــة احلـــكــومـــيـــة لــلـــتـــصــديق
اإللـــــكــــتــــروني  ـــــتــــابــــعــــة ومـــــراقــــبــــة نــــشــــاط الـــــتــــصــــديق
اإللــكـتــروني لألطـراف الــثـالــثـة اHــوثـوقــةr وكـذلك تــوفـيـر
خـــدمــات الــتـــصــديق اإللـــكــتــرونـي لــفــائـــدة اHــتـــدخــلــY في

الفرع احلكومي.

وفي هذا اإلطارr تتولّى اHهام اآلتية :

1 - إعداد سـياستـها للـتصديق اإللـكتروني وعـرضها
rعلى السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها

2 - اHـوافـقـة عـلى سـيـاسـات الـتـصـديق الـصادرة عن
rوثوقة والسهر على تطبيقهاHاألطراف الثالثة ا

3 - االحـــتــفــاظ بـــشــهــادات الــتـــصــديق اإللــكـــتــرونــيــة
اHـنتهية صالحيـتهاr والبيـانات اHرتبطـة  نحها من قِبل
الطـرف الثـالث اHوثـوقr بـغرض تـسلـيمـها إلى الـسلـطات
الــقـــضـــائـــيـــة اخملـــتـــصـــةr عـــنـــد االقـــتـــضـــاءr طـــبــقـــا لـألحـــكــام

rعمول بهاHالتشريعية والتنظيمية ا

4 - نــشــر شــهــادة الــتــصــديق اإللــكــتــروني لــلــمــفــتـاح
rالعمومي للسلطة

5 - إرسال كل اHعلومـات اHتعلقة بنشاط التصديق
rاإللكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها

6 - الـقـيــام بـعـمـلـيـة الـتـدقـيق عـلى مـسـتـوى الـطـرف
الــثــالث اHــوثــوقr عن طــريق الــهــيــئــة احلــكــومــيــة اHــكــلــفــة

بالتدقيقr طبقا لسياسة التصديق.  

القسم الثالث القسم الثالث 

السلطة االقتصادية للتصديق اإللكترونيالسلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني

اHــادة اHــادة 29 : : تــعــY الـــســلــطــة اHـــكــلّــفــة بــضـــبط الــبــريــد
rواصالت السلكـية والالسلكية في مفهوم هذا القانونHوا

سلطة اقتصادية للتصديق اإللكتروني.
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30 : : تــكــلف الــســلــطــة االقــتــصـاديــة لــلــتــصــديق اHـادة اHـادة 
اإللكـتـروني  ـتـابـعـة ومراقـبـة مـؤديي خـدمـات الـتـصديق
اإللـكـتروني الـذين يـقـدمـون خـدمات الـتـوقـيع والـتـصديق

اإللكترونيY لصالح اجلمهور.
وفي هذا اإلطارr تتولى اHهام اآلتية :

1 - إعداد سيـاستـها لـلتصـديق اإللكـتروني وعـرضها
rعلى السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها

2 - مــــنح الــــتـــراخــــيص Hـــؤديـي خـــدمــــات الـــتــــصـــديق
rاإللكتروني بعد موافقة السلطة

3 - اHـوافـقـة عـلى سـيـاسـات الـتـصـديق الـصـادرة عن
مـــؤديـي خـــدمـــات الــتـــصـــديـق اإللــكـــتـــرونـي والــســـهـــر عـــلى

rتطبيقها
4 - االحــتـــفــاظ بـــشــهــادات الـــتــصــديـق اإللــكــتـــرونــيــة
اHــنـتــهـيــة صالحــيـتــهـاr والــبــيـانــات اHـرتــبـطــة  ــنـحــهـا من
طـــرف مـــؤديي خـــدمـــات الـــتـــصـــديق اإللـــكـــتـــرونـي بـــغــرض
تـــســـلـــيـــمـــهــا إلـى الـــســلـــطـــات الـــقـــضـــائــيـــة اخملـــتـــصـــةr عـــنــد
االقتضاءr طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول

rبها
5 - نــشــر شــهــادة الــتــصــديق اإللــكــتــروني لــلــمــفــتــاح

rالعمومي للسلطة
6 - اتــخــاذ الــتــدابـيــر الالزمــة لــضــمـان اســتــمــراريـة
اخلــــدمـــــات في حـــــالـــــة عــــجـــــز مــــؤدي خـــــدمــــات الـــــتــــصـــــديق

rاإللكتروني عن تقد® خدماته
7 - إرسال كل اHعلومـات اHتعلقة بـنشاط التصديق

rاإللكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها
8 - الــتـــحــقق مـن مــطـــابــقـــة طــالــبـي الــتـــراخــيص مع
ســيــاســة الـــتــصــديق اإللـــكــتــروني بـــنــفــســـهــا أو عن طــريق

rمكاتب تدقيق معتمدة
9 - الـــســـهــر عـــلى وجـــود مـــنــافـــســـة فــعـــلـــيــة ونـــزيـــهــة
باتخاذ كل التدابـير الالزمة لترقية أو اسـتعادة اHنافسة

rمؤديي خدمات التصديق اإللكتروني Yب
10 - الــتــحـكــيم في الــنــزاعـات الــقــائـمــة بــY مـؤديي

خــــدمـــات الــــتـــصــــديق اإللــــكـــتــــروني فــــيـــمــــا بــــيـــنــــهم أو مع
rعمول بهHطبقا للتشريع ا YستعملHا

11 - مطـالبـة مؤديي خـدمات الـتصـديق اإللكـتروني

أو كل شـخص مـعـني بأي وثـيـقـة أو معـلـومـة تسـاعـدها في
 rهام اخملولة لها  وجب هذا القانونHتأدية ا

12 - إعــــداد دفـــــتـــــر الــــشـــــروط الـــــذي يــــحـــــدد شــــروط

وكـيــفـيـات تـأديــة خـدمـات الـتــصـديق اإللـكــتـروني وعـرضه
rعلى السلطة للموافقة عليه

13 - إجــراء كل مــراقــبــة طـبــقــا لــسـيــاســة الــتــصـديق

اإللكتروني ودفتـر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات
rتأدية خدمات التصديق اإللكتروني

14 - إصدارالتقاريـر واإلحصائيات الـعمومية وكذا

تقـرير سنـوي يتضـمن وصف نشاطـاتها مع احـترام مبدأ
السرية.

تــقـوم الـسـلــطـة االقـتــصـاديـة لـلــتـصـديق اإللــكـتـروني
بــــتـــبـــلـــيـغ الـــنـــيـــابــــة الـــعـــامـــة بـــكـل فـــعل ذي طــــابع جـــزائي

يكتشف  ناسبة تأدية مهامها. 

 القسم الرابع القسم الرابع

 طرق الطعن طرق الطعن

31 : : تـــكــــــون الـــقـــرارات اHــــتـــخــــــذة من طـــرف اHــادة اHــادة 
السلـطة االقتصـادية للـتصديق اإللكـتروني قابلـة للطــعن
أمــام الـسـلــطـــة في أجل شــهـر واحـد (1) ابــتـداء من تـاريخ

تبليغها وال يكون لهذا الطعن أثر موقف.

32 :  : تـــــكـــــون الـــــقـــــرارات اHـــــتــــخـــــذة مـن طــــرف اHــــادة اHــــادة 
الـسلـطـة قـابلـة لـلطـعن أمـام مـجلس الـدولـة في أجل  شـهر
واحد (1)  ابتداء من تاريخ تبليغها وال يكون لهذا الطعن

أثر موقف.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق اإللكترونيالنظام القانوني لتأدية خدمات التصديق اإللكتروني

القسم األول القسم األول 

مؤدي خدمات التصديق اإللكترونيمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني

الفرع األول الفرع األول 

شهادة التأهيل والترخيصشهادة التأهيل والترخيص

اHـادةاHـادة 33 : : يــخـضـع نـشــاط تــأديــة خـدمــات الــتــصـديق
اإللـكــتـروني إلى تــرخـيص تــمـنــحه الـســلـطــة االقـتــصـاديـة

للتصديق اإللكتروني.

34 : : يـــجب عــــلى كل طـــالـب تـــرخـــيـص لـــتـــأديـــة اHــادة اHــادة 
خـــدمـــة الـــتـــصـــديـق اإللـــكـــتـــروني أن يـــســـتـــوفي الـــشـــروط

اآلتية:

- أن يـــكــون خــاضـــعــا لــلــقـــانــون اجلــزائــري لـــلــشــخص
rعنوي أو اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعيHا

rأن يتمتع بقدرة مالية كافية -

- أن يـــتـــمـــتع  ـــؤهـالت وخـــبـــرة ثـــابـــتـــة في مـــيـــدان
تـكــنـولــوجــيـات اإلعالم واالتــصـال لــلـشــخص الــطـبــيـعي أو

rعنويHسير للشخص اHا
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- أن ال يـــكـــون قـــد ســـبق احلـــكم عـــلـــيه فـي جـــنـــايــة أو
جــــنـــحـــة تـــتــــنـــافى مـع نـــشـــاط تــــأديـــة خـــدمـــات الــــتـــصـــديق

اإللكتروني.

اHـادة اHـادة 35 :  : تـمـنح شـهـادة الــتـأهـيل قـبل احلـصـول عـلى
الــتــرخـــيص Hــدة ســـنــة واحــدة (1)  قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد مــرة
واحدةr وتـمنح لكل شـخص طبيـعي أو معنـوي لتهـيئة كل

الوسائل الالزمة لتأدية خدمات التصديق اإللكتروني.

وفي هـذه احلالةr يـتم تبلـيغ الشهـادة في أجل أقصاه
ستون (60)  يوما ابتداء من تاريخ استالم الطلب اHثبت

بإشعار باالستالم.  

ال �ـكن حامـل هذه الـشهـادة تـأدية خـدمـات التـصديق
اإللكترونيr إال بعد احلصول على الترخيص.

اHـــــادةاHـــــادة 36 :  : �ـــــنـح الـــــتــــرخـــــيـص إلى صـــــاحـب شـــــهــــادة
الـتـأهـيل ويـتم تـبـلـيـغه في أجل أقـصـاه سـتـون (60)  يـوما
ابـتداء من تاريخ اسـتالم طلب التـرخيص اHثـبت بإشعار

باالستالم.

اHادة اHادة 37 :  : يجب أن يكون رفض منح شهادة التأهيل
والـــتــــرخــــيص مــــســـبــــبــــاr ويـــتـم تـــبــــلــــيـــغـه مـــقــــابل إشــــعـــار

باالستالم.

اHــادة اHــادة 38 : : يــرفق الـــتــرخــيـص بــدفــتـــر شــروط يــحــدد
rشـروط وكــيـفـيـات تــأديـة خـدمــات الـتـصـديـق اإللـكـتـروني
وكـذا تـوقـيع شـهادة الـتـصـديق اإللـكتـروني اخلـاصـة  ؤدي
اخلـــدمـــاتr من طـــرف الـــســـلـــطــة االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــتــصـــديق

اإللكتروني. 

اHـادة اHـادة 39 : : تمـنح شـهـادة التـأهـيل والـترخـيص بـصـفة
شخصيةr وال �كن التنازل عنهما للغير.

rــدة خـمس (5) سـنـواتH ـادة 40 : : �ـنح الــتــرخـيصHـادةاHا
ويـتم جتديـده عنـد انتـهاء صالحـيته وفـقا لـلشـروط احملددة
فـي دفــتــر األعـــبــاءr الــذي يــحـــدد شــروط وكــيــفـــيــات تــأديــة

خدمات التصديق اإللكتروني.

يـخــضع الـتـرخــيص لـدفع مــقـابل مــالي يـحـدد مــبـلـغه
عن طريق التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

تأدية خدمات التصديق اإللكترونيتأدية خدمات التصديق اإللكتروني

اHــــــادة اHــــــادة 41 : : يـــــــكـــــــلـف مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق
اإللـكتروني بـتسجيل وإصـدار ومنح وإلغـاء ونشر وحفظ
شهـادات التـصـديق اإللكـترونيr وفـقا لـسـياسـة التـصديق
اإللـــكــتـــروني اخلـــاصــة بـهr الــتـي وافــقـت عــلـــيــهـــا الـــســلـــطــة

االقتصادية للتصديق اإللكتروني.

اHــــادة اHــــادة 42 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
اإللــكــتــروني احلــفـاظ عــلى ســريّــة الــبــيـانــات واHــعــلــومـات

اHتعلقة بشهادات التصديق اإللكتروني اHمنوحة.
اHــــــادةاHــــــادة 43 :  : ال �ـــــــكن مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الــــــتـــــــصـــــــديق
اإللـكـتروني جـمع الـبـيـانـات الـشـخصـيـة لـلـمـعـنيr إال بـعد

موافقته الصريحة.
وال �ــكن مــؤدي خــدمــات الــتــصـديـق اإللــكـتــروني أن
يـجــمع إال الـبــيـانــات الـشــخـصـيــة الـضــروريـة Hــنح وحـفظ
شــهــادة الــتـصــديق اإللــكــتــرونيr وال �ــكن اسـتــعــمــال هـذه

البيانات ألغراض أخرى.
اHــــادةاHــــادة 44 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
اإللـكـتـرونيr قـبل مـنح شـهـادة الـتـصـديق اإللـكتـرونيr أن
يـتــحـقق من تـكـامل بـيـانـات اإلنــشـاء مع بـيـانـات الـتـحـقق

من التوقيع.
�نح مؤدي خدمـات التصديق اإللـكتروني شهادة أو
أكـــثـــر لــكـل شـــخص يـــقــدم طـــلـــبـــا وذلك بـــعـــد الــتـــحـــقق من

هويتهr وعند االقتضاءr التحقق من صفاته اخلاصة. 
وفـيــمــا يـخـص األشـخــاص اHــعـنــويــةr يـحــتــفظ مـؤدي
خـدمــات الـتـصــديق اإللـكــتـرونـي بـسـجـل يـدوّن فـيـه هـويـة
وصــفــة اHـــمــثل الــقــانــوني لــلــشـــخص اHــعــنــوي اHــســتــعــمل
لــــلــــتـــوقــــيـع اHـــتــــعــــلق بــــشــــهـــادة الــــتــــصــــديق اإللــــكـــتــــروني
اHـوصوفـةr بـحـيث �ـكن حتديـد هـويـة الـشخص الـطـبـيعي

عند كل استعمال لهذا التوقيع اإللكتروني.
اHــــــادةاHــــــادة 45 : : يـــــــلـــــــغـي مـــــــؤدي خــــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصــــــــديق
اإللـــكـــتــروني شـــهـــادة الــتـــصــديـق اإللــكـــتــرونـي في اآلجــال
احملـــددة في ســيــاســـة الــتـــصــديقr بــنـــاء عــلى طـــلب صــاحب
شهادة التصـديق اإللكتروني اHوصـوفة الذي سبق حتديد

هويته.
ويـلـغي مـؤدي خـدمـات الـتـصـديق اإللـكـتـروني أيـضـا

: Yوصوفة عندما يتبHشهادة التصديق اإللكتروني ا
1 - أنه قـد ¥ منـحهـا بنـاء عـلى معـلومـات خاطـئة أو
مـــزورةr أو إذا أصــبـــحت اHـــعــلـــومــات الـــواردة في شـــهــادة
الـــتــصــديق اإللـــكــتــروني غـــيــر مــطــابـــقــة لــلــواقعr أو إذا ¥

rانتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع
r2 - أنها لم تصبح مطابقة لسياسة التصديق

3 - أنـه ¥ إعـالم مــــــــــؤدي خـــــــــــدمـــــــــــات الــــــــــتـــــــــــصــــــــــديـق
اإللـكتـرونـي بـوفاة الـشـخص الـطـبـيـعي أو بـحل الـشـخص

اHعنوي صاحب شهادة التصديق اإللكتروني.
يــجب عـــلى مــؤدي خـــدمــات الـــتــصـــديق اإللــكـــتــروني
إخـطــار صـاحب شــهـادة الـتــصـديق اإللــكـتـروني اHــوصـوفـة

بإلغاء هذه األخيرة مع تسبيب ذلك.   
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يـــجب عـــلى مــؤدي خـــدمـــات الــتـــصــديـق اإللــكـــتــروني
تــبـلــيغ صــاحب شــهــادة الـتــصــديق اإللــكـتــروني اHــوصــوفـة
بــانــتــهـاء مــدة صالحــيــتــهــاr في اآلجــال احملــددة في ســيــاسـة

التصديق.

يعتبر إلـغاء شهادة التصديـق اإللكتروني اHوصوفة
نهائيا. 

اHــــــادة اHــــــادة 46 : : يــــــتـــــــخــــــذ مـــــــؤدي خـــــــدمــــــات الـــــــتــــــصـــــــديق
اإللــكــتــرونيr الــتــدابــيــر الالزمــة من أجل الــرد عــلى طــلب
اإللــغـاء وفــقــا لــســيــاســته لــلــتــصــديق الــتي وافــقت عــلــيــهـا

السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني.

rيحـتج باإللغـاء جتاه الـغير ابـتداء من تاريخ الـنشر
وفــقـــا لـــســـيــاســـة الـــتـــصــديـق اإللــكـــتـــروني Hـــؤدي خـــدمــات

التصديق اإللكتروني.

اHــــادةاHــــادة 47 : : يـــــجب عــــلـى مــــؤدي خـــــدمــــات الــــتـــــصــــديق
اإللــــكـــتــــروني حتــــويل اHــــعـــلــــومـــات اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــشــــهـــادات
rـوصـوفـة بـعـد انـتـهـاء صالحـيـتـهاHالـتـصـديق اإللـكتـروني ا
إلى الـسلـطـة االقـتـصـاديـة لـلـتـصديـق اإللكـتـروني من أجل

حفظها.

اHــــــادةاHــــــادة 48 : : ال �ـــــــكـن مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق
اإللـكـتـروني حـفظ أونسخ بـيـانـات إنـشاء تـوقـيع الـشخص

الذي منحت له شهادة التصديق اإللكتروني اHوصوفة.

اHــــادة اHــــادة 49 : يــــجب عــــلى مـــؤديـي خـــدمــــات الـــتــــصـــديق
اإللـــكـــتـــروني تـــطـــبـــيق الـــتـــعـــريـــفـــات اخلـــاصـــة بـــاخلـــدمــات
اHـمنوحة وفقـا Hباد© حتديد الـتعريفة اHـعتمدة من طرف
السـلـطـة االقـتـصـادية لـلـتـصـديق اإللـكـترونـيr واحملدّدة عن

طريق التنظيم. 

اHادة اHادة 50 : : يقدّم مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني
خدماته في إطار مبدئي الشفافية وعدم التمييز.

ال �ـكن مـؤدي خـدمـات الـتصـديق اإللـكـتـروني رفض
تقد® خدماته بدون سبب وجيه.

الفرع الثالثالفرع الثالث

الرقابة والتدقيقالرقابة والتدقيق

51  : تــقــوم الــســـلــطــة االقــتــصــاديــة لــلــتــصــديق اHـادة اHـادة 
اإللـكـتـرونيr أو مـكـتـب الـتـدقـيق اHـعـتـمـدr وفـقـا لـسـيـاسـة
الـتصديق اإللكتـروني للسلـطة االقتصاديـة ودفتر األعباء
الـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــأديــة خــدمــات الــتـصــديق
اإللكتـرونيr بإجنـاز تدقـيق تقـييـميr  بناء عـلى طلب من
صـاحب شـهـادة الـتأهـيل قـبل مـنح تـرخيص تـقـد® خـدمات

التصديق اإللكتروني.

52 : تــتم مــراقــبــة مــؤديي خــدمــات الــتــصــديق اHـادة اHـادة 
اإللــكـتــروني من قـبل الــسـلــطـة االقــتـصــاديـةr ال سـيــمـا من
خـالل عـمـلــيـات تــدقـيق دوريــة ومـراقــبـات فــجـائــيـة طــبـقـا
لسـياسـة التـصديق للـسلـطة االقـتصـادية ولـدفــتـر األعباء
الذي يـحـــدد شـــروط وكـيـفـيـات تـأديـة خـدمـات الـتصـديق

اإللكتروني.
القسم الثاني القسم الثاني 

مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني وصاحبمسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني وصاحب
شهادة التصديق اإللكترونيشهادة التصديق اإللكتروني

الفرع األول الفرع األول 
واجبات مؤدي خدمات التصديق اإللكترونيواجبات مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني

ومسؤوليتهومسؤوليته
53 : : يـــــــكـــــــون مــــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق اHــــــادة اHــــــادة 
اإللــــكـــــتــــرونـي الــــذي ســـــلم شـــــهــــادة تـــــصــــديـق إلــــكـــــتــــروني
مـوصـوفـةr مـســؤوال عن الـضـرر الـذي يـلـحق بـأي هـيـئـة أو
شـخص طـبيـعي أو مـعـنويr اعـتـمد عـلى شـهادة الـتـصديق

اإللكتروني هذهr وذلك فيما يخص :

1 - صــــحـــة جـــمـــيـع اHـــعـــلـــومـــات الــــواردة في شـــهـــادة
الــــتـــصـــديق اإللـــكــــتـــروني اHـــوصـــوفـــةr فـي الـــتـــاريخ الـــذي
مـنحت فيهr ووجـود جميع البـيانات الـواجب توفرها في
شـــهــــادة الـــتـــصــــديق اإللـــكــــتـــروني اHــــوصـــوفـــة ضــــمن هـــذه

rالشهادة

r2 - الـتـأكـد عنـد مـنح شـهـادة التـصـديق اإللـكـتروني
أن اHـــوقع الـــذي ¥ حتــديـــد هــويـــته في شـــهـــادة الــتـــصــديق
اإللكتـروني اHوصـوفةr يـحوز كل بيـانات إنـشاء الـتوقيع
اHــوافــقــة لـبــيــانــات الــتـحــقق مـن الـتــوقــيع اHــقــدمـة و/ أو

rاحملــدّدة في شهادة التصديق اإللكتروني

3 - الــتـأكــد من إمــكـانــيــة اسـتــعــمـال بــيــانـات إنــشـاء
التوقيعr والتحقق منه بصفة متكاملة.

إال في حـــالــة مـــا إذا قـــدّم مـــؤدي خــدمـــات الـــتــصـــديق
اإللكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.

54 : : يـــــــكـــــــون مــــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق اHــــــادة اHــــــادة 
اإللــــكـــــتــــرونـي الــــذي ســـــلم شـــــهــــادة تـــــصــــديـق إلــــكـــــتــــروني
مــــوصـــوفـــةr مـــســـؤوال عـن الـــضـــرر الـــنــــاجت عن عـــدم إلـــغـــاء
شـــهــادة الـــتــصـــديق اإللــكـــتــرونـي هــذهr والـــذي يــلـــحق بــأي
هــيــئـة أو شــخص طــبـيــعي أو مــعـنــوي اعــتـمــدوا عــلى تـلك
الشـهادةr إال إذا قـدّم مؤدي خدمـات التـصديق اإللـكتروني

ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.
اHــــــــادة اHــــــــادة 55 :  : �ــــــــكـن مــــــــؤدي خــــــــدمـــــــــات الــــــــتــــــــصـــــــــديق
اإللـكـتـروني أن يـشيـرr في شـهـادة الـتـصـديق اإللـكـتروني
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اHوصـوفـةr إلى احلدود اHـفروضـة عـلى استـعمـالـهاr بـشرط
أن تـكون هذه اإلشـارة واضحة ومفـهومة من طـرف الغير.
 وفـي هــــذه احلـــالــــةr ال يــــكــــون مــــؤدي خــــدمــــات الـــتــــصــــديق
اإللـــكــتـــروني مــســـؤوال عن الــضـــرر الــنـــاجت عن اســتـــعــمــال
شـــهــادة الـــتــصـــديق اإللـــكـــتــرونـي اHــوصـــوفـــةr عــنـــد جتــاوز

احلدود اHفروضة على استعمالها.
اHــــــــادة اHــــــــادة 56 :  :  �ــــــــكـن مــــــــؤدي خــــــــدمــــــــات الــــــــتـــــــــصــــــــديق
اإللكـتـرونيr أن يـشيـرr في شـهادة الـتـصديق اإللـكـتروني
اHـوصـوفـةr إلى احلـد األقـصى لقـيـمـة اHـعـامالت الـتي �كن
أن تـسـتـعـمـل في حـدودهـا هـذه الـشـهـادةr بـشـرط أن تـكـون
هذه اإلشارة واضحـة ومفهومة من طرف الغير. وفي هذه
احلـــالــةr ال يـــكــون مـــؤدي خــدمـــات الــتـــصــديـق اإللــكـــتــروني

مسؤوال عن الضرر الناجت عن جتاوز ذلك احلد األقصى.
اHـــــادة اHـــــادة 57 : : ال يــــــكــــــون مــــــؤدي خــــــدمـــــات الــــــتــــــصــــــديق
اإللــكـتــروني مـســؤوال عن الــضـرر الـنــاجت عن عــدم احـتـرام
صـاحب شـهـادة الـتـصـديق اإللـكـتـروني اHـوصـوفـة لـشروط

استعمال بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني.
اHــــادة اHــــادة 58 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
اإللــــكـــتـــرونـيr إعالم الـــســـلــــطـــة االقـــتــــصـــاديـــة لـــلــــتـــصـــديق
اإللكترونيr في اآلجـال احملددة في سياسة التصديق لهذه
الــســلــطـةr بــرغــبــته في وقف نــشــاطــاته اHــتــعـلــقــة بــتــأديـة
خـدمـات الـتـصـديق اإللـكـتـروني أو بـأي فـعل قـد يـؤدي إلى

ذلك.
وفـي هــذه احلــالــةr يــلــتــزم مــؤدي خــدمــات الــتــصــديق
اإللــــكــــتــــرونـي بــــأحـــكــــام ســــيــــاســــة الــــتــــصــــديـق لــــلــــســــلــــطـــة
االقـتصـادية لـلـتصـديق اإللكـتروني اHـتعـلقـة باسـتمـرارية

اخلدمة.
يترتب على وقف النشاط سحب الترخيص.

اHــــادة اHــــادة 59 :  : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
اإللـــكـــتـــروني الـــذي يـــوقـف نـــشـــاطه ألســـبـــاب خـــارجـــة عن
إرادته أن يـــــعـــــلـم الــــســـــلـــــطـــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلـــــتـــــصـــــديق
اإللـــكـــتـــرونـي بـــذلك فـــوراr وتـــقـــوم هـــذه األخـــيـــرة بـــإلـــغـــاء
شــــــهـــــادته لــــــلـــــتـــــصـــــديـق اإللـــــكـــــتــــــروني اHـــــوصــــــوفـــــة بـــــعـــــد

تقديراألسباب اHقدمة.
وفي هــذه احلــالــةr يــتــخــذ مــؤدي اخلــدمــات الــتــدابــيــر
الالزمــــةr واHــــنـــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي ســـيــــاســـة الــــتــــصـــديق
اإللكتروني للـسلطة االقتصاديةr من أجل حفظ اHعلومات
اHــرتـــبـــطـــة بـــشـــهــادة الـــتـــصـــديق اإللـــكـــتـــروني اHـــوصـــوفــة

اHمنوحة له.
60 : : يــــتـــعـــY عـــلى مـــؤدي خــــدمـــات الـــتـــصـــديق اHــادة اHــادة 
اإللكتروني أن يكتـتب عقود التأمY اHنصوص عليها في

سياسة التصديق اإللكتروني للسلطة االقتصادية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
مسؤولية صاحب شهادة التصديق اإللكترونيمسؤولية صاحب شهادة التصديق اإللكتروني

اHـــــادة اHـــــادة 61 : : يـــــعــــــتـــــبـــــر صــــــاحب شــــــهـــــادة الـــــتــــــصـــــديق
اإللــكــتــروني فــور الـتــوقــيع عــلــيــهـا اHــســؤول الــوحــيـد عن

سرية بيانات إنشاء التوقيع.
وفي حــالـــة الــشك فـي احلــفـــاظ عــلى ســـريــة بـــيــانــات
إنـــــشـــــاء الـــــتــــوقـــــيـعr أو في حـــــالـــــة مـــــا إذا أصــــبـــــحـت هــــذه
الـبيـانات غـير مـطابـقة لـلمـعـلومـات اHتـضمـنة في شـهادة
الـتـصــديق اإللـكـتـرونيr فـإنه يــجب عـلى صـاحب الـشـهـادة
أن يـعمل عـلى إلـغائـها من طـرف مـؤدي خدمـات التـصديق

اإللكتروني.
ال يجـوز لصاحـب شهادة الـتصديـق اإللكتـروني عند
انـتهاء صالحيتهـا أو عند إلغائـها استعمـال بيانات إنشاء
الــتــوقـــيع اHــوافــقـــة لــهــا من أجـل تــوقــيع أو تـــصــديق هــذه
الـبـيـانـات نـفـسـهـا من طـرف مـؤد آخـر خلـدمـات الـتـصـديق

اإللكتروني. 
اHــــادة اHــــادة 62 :  : ال يـــــجــــوز لــــصــــاحـب شــــهــــادة الـــــتــــصــــديق
اإللــكـتــروني اHـوصــوفـة اســتـعــمـال هــذه الـشــهـادة ألغـراض

أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.
الفصل الرابع الفصل الرابع 

االعتراف اHتبادلاالعتراف اHتبادل
63 : : تـكــون لــشــهــادات الــتــصــديق اإللــكـتــروني اHـادة اHـادة 
التي �ـنـحهـا مؤدي خـدمـات التـصديق اإللـكـتروني اHـقيم
في بلد أجنبيr نـفس قيمة الشهادات اHمنوحة من طرف
rـقـيم في اجلـزائرHمـؤدي خـدمـات الـتـصديق اإللـكـتـروني ا
بشـرط أن يكـون مؤدي اخلـدمات األجـنبي هـذا قد تـصرف

في إطار اتفاقية لالعتراف اHتبادل أبرمتها السلطة.
الباب الرابع الباب الرابع 
 العقوبات العقوبات

الفصل األول الفصل األول 
العقوبات اHالية واإلداريةالعقوبات اHالية واإلدارية

اHــــادة اHــــادة  64 : : في حـــالــــة عـــدم احــــتـــرام مــــؤدي خـــدمـــات
الــتــصــديق اإللــكــتــروني أحــكــام دفــتــر األعــبــاء أو ســيــاسـة
الـــتــصـــديق اإللــكـــتــروني اخلـــاصــة به واHـــوافق عــلـــيــهــا من
طــرف الــســلـطــة االقــتــصــاديـةr تــطــبق عــلــيه هـذه الــســلــطـة
عــقــوبــة مـالــيــة يــتــراوح مــبـلــغــهــا بــY مــائـتـي ألف ديــنـار
r(5.000.000 دج ) ديـــــنــــار Y(200.000 دج) وخــــمـــــســــة مـاليــــ
حسب تصنيف األخـطاء اHنصوص عليه في دفتر األعباء
اخلاص  ؤدي اخلدمـاتr وتعذره باالمتـثال اللتزاماته في
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r(30) يـــومــا Yثــمـــانــيــة (8) أيـام وثالثـ Yمــدة تـــتــراوح  بـــ
rـتــخـذة ضـد مـؤدي اخلـدمـاتHـآخـذ اHحـسب احلـالـة. وتــبـلّغ ا
حــتى يـتــسـنى له تــقـد® مــبـرراته الــكـتــابـيـة ضــمن اآلجـال

اHذكورة سابقا.

rوفي حـــالـــة عـــدم امـــتـــثـــال مـــؤدي اخلـــدمـــات لألعـــذار
تـتــخـذ ضـده الـسـلـطـة االقــتـصـاديـة لـلـتــصـديق اإللـكـتـروني
قـرار سحب التـرخيص اHمـنوح له وإلغـاء شهادتهr حسب

احلالةr بعد موافقة السلطة.

حتــدد كـيـفــيـات حتـصــيل  اHـبـالغ اHــتـعـلــقـة بـالــعـقـوبـة
اHـالـية اHـنـصـوص عـلـيهـا في الـفـقـرة األولى من هـذه اHادة

عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 65 : : في حـالة انتـهاك مـؤدي خدمات الـتصديق
اإللكـتـروني للـمـقتـضـيات الـتي يـتطـلـبهـا الدفـاع الـوطني
واألمن الــعـمـوميr تــقـوم الـسـلــطـة االقـتــصـاديـة لــلـتـصـديق
اإللــكـــتــروني بـــالــســحب الـــفــوري لــلـــتــرخــيـصr وذلك بــعــد

موافقة  السلطة.

وتـــــكــــــون جتـــــهـــــيـــــزات مــــــؤدي خـــــدمـــــات الـــــتــــــصـــــديق
اإللكتروني محل تدابـير حتفظية طبقـا للتشريع اHعمول

بهr وذلك دون اإلخالل باHتابعات اجلزائية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أحكام جزائيةأحكام جزائية

66 :  : يــعـاقـب بـاحلــبس مـن ثالثـة (3) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثالث (3) ســــنـــــوات وبــــغـــــرامــــة مـن عــــشـــــرين ألـف ديــــنــــار
(20.000 دج)  إلـى مــــــائــــــتي ألـف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) أو
بــإحــدى هــاتـY الــعــقــوبــتـY فــقطr كـل من أدلى بــإقـرارات
كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.

اHـادة اHـادة 67 : : يـعـاقب بـاحلبـس من شـهرين (2) إلى سـنة
(1) واحـدة وبـغـرامـة من مـائـتي ألف ديـنـار ( 200.000 دج)
Yأو بــــإحــــدى هــــاتـــ r(1.000.000 دج) إلـى مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
العـقوبتـY فقطr كل مـؤدي خدمات الـتصديق اإللـكتروني
أخل بــالـــتــزام إعالم الــســلــطــة االقــتــصــاديــة بــالــتــوقف عن
نـــشـــاطه فـي اآلجـــال احملـــددة في اHـــادتـــY 58  و59 مـن هـــذا

القانون.

68 : : يــعـاقـب بـاحلــبس مـن ثالثـة (3) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثـــالث (3) ســــــنــــــــوات وبــــــغــــــرامــــــة مـن مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
r(5.000.000 دج) ديـنار Y(1.000.000 دج) إلى خـمـسـة ماليـ
أو بإحـدى هـاتـY الـعـقـوبـتـY فـقط r كل من يـقـوم بـحـيازة
أو إفـشـاء أو اســتـعـمـال بـيــانـات إنـشـاء تـوقــيع إلـكـتـروني

موصوف خاصة بالغير.

اHــــادة اHــــادة 69 : : يــــعــــاقـب بــــاحلــــبس مـن شــــهــــرين (2)  إلى
ثالث ( 3) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من عــــشــــرين ألـف ديــــنـــار
( 20.000 دج) إلى مــــــائـــــتـي ألف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) أو
بـإحدى هاتY الـعقوبتـY فقطr كل من يخل عمـدا بالتزام

حتديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.

اHـادة اHـادة 70 :  : يــعـاقب بــاحلـبـس من ثالثـة (3) أشــهــر إلى
سـنتY (2) وبـغرامـة من مـائتي ألف ديـنار (200.000 دج)
Yإلـى مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار (1.000.000 دج) أو بــــإحــــدى هــــاتـــ
الـعقوبتـY فقطr كل مؤدي خـدمات التصـديق اإللكتروني

أخل بأحكام اHادة 42 من هذا القانون.

71 :  : يــعــاقب بــاحلــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثالث (3) ســـــنـــــواتr وبــــغـــــرامـــــة من مـــــائــــتـي ألف ديـــــنــــار
(200.000 دج) إلى ملـيون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى
هــاتـــY الــعــقـــوبــتـــY فــقطr كـل مــؤدي خـــدمــات الــتـــصــديق

اإللكتروني أخل بأحكام اHادة 43 من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 72 : : يـعــاقب بــاحلـبس من ســنـة (1) واحـدة إلى
ثالث (3) ســـــنـــــواتr وبــــغـــــرامـــــة من مـــــائــــتـي ألف ديـــــنــــار
( 200.000 دج)  إلى  مـــــلــــيـــــوني ديـــــنــــار (2.000.000 دج) أو
بــإحــدى هــاتــY الــعــقــوبــتــY فـــقطr كل من يــؤدي  خــدمــات
الــتـــصــديق اإللــكــتـــروني لــلــجــمـــهــور دون تــرخــيص أو كل
مـؤدي خدمات الـتصديق اإللـكتروني يـستأنف أو يواصل

نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه. 

تـــصـــادر الـــتــجـــهـــيـــزات الـــتي اســـتـــعـــمـــلت الرتـــكــاب
اجلر�ة طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 73 :  : يـعـاقب بــاحلـبس من ثالثـة (3)  أشـهـر إلى
سـنتY (2) وبـغرامـة من عـشرين ألف ديـنار (20.000 دج)
Yإلى مــــائــــتي ألـف ديــــنـــار(200.000 دج) أو بـــإحـــدى هـــاتــ
الـــعــقـــوبـــتــY فـــقطr كل شـــخص مـــكــلـف بــالـــتــدقـــيق يـــقــوم
بـــكـــشـف مـــعـــلـــومـــات ســـريــــة اطـــلع عـــلـــيـــهــــا أثـــنـــاء قـــيـــامه

بالتدقيق .

اHــــادة اHــــادة 74 :  : يـــــعــــاقب بـــــغــــرامـــــة مـــن ألــــفــــي ديــــنــــــار
( 2.000 دج)  إلـى مــــــائــــــتـي ألف ديــــــنــــــار (200.000 دج) كل
شخص يستعـمل شهادته للتصديق اإللكتروني اHوصوفة

لغير األغراض التي منحت من أجلها.

اHــادة اHــادة 75 : : يــعــاقب الـــشــخص اHــعـــنــوي الــذي ارتــكب
إحـدى اجلــرائم اHـنـصـوص عــلـيـهــا في هـذا الـفــصل بـغـرامـة
تـعـادل خمس (5) مـرات احلـد األقـصى لـلغـرامـة اHـنـصوص

عليها بالنسبة للشخص الطبيعي.
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الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقالية و ختاميةأحكام انتقالية و ختامية

اHــادة اHــادة 76 :  : يـــتـــعــY عـــلى الـــهـــيـــئــات الـــتي تـــســـتـــعــمل
الـتوقيع والتـصديق اإللكتـرونيY عنـد تاريخ إصدار هذا
rأن تطابق نـشاطـها مع مـقتـضيـات هذا الـقانون rالـقانـون
حسب الكيفيات التي حتددها السلطة ووفق توجيهاتها.
اHــادة اHــادة 77 :  : تـــبــقى شـــهـــادات الــتـــصــديـق اإللــكـــتــروني
الـتي أصـدرتهـا الـهـيئـات اHـستـعـمـلة لـلـتوقـيع والـتـصديق
اإللـكـترونـيـY قـبل إصـدار هـذا القـانـونr صـاحلـة إلى غـاية
تـاريخ انـتـهـاء صالحيـتـهـا في حـدود اآلجـال الـقـصـوى التي

حتددها السلطة.
اHــادة اHــادة 78 :  : تـــوكل مــهـــام الــهـــيــئــة اHـــكــلـــفــة بــاالعـــتــمــاد
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 14 مـن هـــذا الــــقـــانــــون إلى
اHصالح اخملـتصـة في هذا اجملـال لفتـرة انتـقالـية تدوم إلى
حY إنشـاء الهيـئة اHكلـفة بهـذه اHهمةr عـلى أن ال تتجاوز
هــذه اHـدة خـمس (5) ســنـوات ابـتــداء من تـاريخ نــشـر هـذا

القانون في اجلريدة الرسمية.
Yوالـسـلـطـت rـادة 79 : : تـوكل مـهـام تـدقيـق السـلـطـةHـادة اHا
االقتصـادية واحلكوميةr والطرف الـثالث اHوثوقr وكذلك

مــــؤديي خـــدمــــات الــــتـــصــــديق اإللـــكــــتـــرونـي إلى اHــــصـــالح
اخملــتــصــة فـي هــذا اجملــال الــتي حتــدد عن طــريق الــتــنــظــيم
لــفــتــرة انــتــقــالـيــة إلى حــY إنــشــاء الــهــيــئـة اHــكــلــفــة بــهـذه
اHـهــمــةr عـلـى أن ال تـتــجـاوز هــذه اHــدة خـمس (5) سـنـوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
80 : : تــوكل مــهــمــة هــيــئــة اHــوافــقــة اHــنــصــوص اHـادة اHـادة 
rـادة 18 من هـذا الــقـانـونHعــلـيـهـا في الـنــقـطـة األولى من ا
إلى مجلس السلـطة لفترة انتقـالية تدوم إلى حY إنشاء
الـهـيـئة اHـكـلـفـة بهـذه اHـهـمـةr على أن ال تـتـجـاوز هـذه اHدة
خـمس (5) ســنــوات ابـتــداء من تــاريخ نـشــر هــذا الـقــانـون

في اجلريدة الرسمية.
اHــــادة اHــــادة 81 :  :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا

القانون.
اHادة اHادة 82 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق أوّل فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  14-392 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014  يـــتـــضـــمنr  يـــتـــضـــمن

إحــــداث بـــــاب وحتــــويل اعــــــتـــــمـــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــةإحــــداث بـــــاب وحتــــويل اعــــــتـــــمـــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــة
تــــســـيــــيــــــر وزارة الـــتــــضـــــامـن الــــوطــــنــي واألســــرةتــــســـيــــيــــــر وزارة الـــتــــضـــــامـن الــــوطــــنــي واألســــرة

وقضايـا اHـرأة.وقضايـا اHـرأة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبناء على الـدستورr ال سيّما اHادّتان 77-8 و125
r( الفقرة األولى) منه

- و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و قتضى القانون رقم 13-08 اHؤرخ في 27 صفر
عــام 1435 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2013  واHـــتـــضـــمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و ـقـتـضى اHـرســوم الـرئـاسي اHـؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اHوافـق 6  فبـراير سنة 2014 واHتضمن

تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2014 لسنة
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-53 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHــــتـــــضــــمـن تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصــــة لـــــوزيــــرة
الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اHـرأة من مـيـزانـيـة

r2014 الية لسنةHالتسيير  وجب قانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتــضـامن الــوطــني واألسـرة وقــضــايـا اHــرأةr بـاب
رقــمه 37-13 وعــنــوانه "مــخــصص لــفــائــدة الــهالل األحــمـر
اجلـــزائــــري بــــعـــنــــوان الــــعـــمـل الـــتــــضــــامـــنـي إزاء الـــشــــعب

الليبي".
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـتــمـــاد قــــدره خـمــســون مــلـيــون ديــنـار (50.000.000 دج)
مقـيّـد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احتيــــــاطي لنفقــــات غير متوقعة
 الـمـجــمـــــوع  .............................الـمـجــمـــــوع  .............................

رخصة البرنامجرخصة البرنامج
اHلغاةاHلغاة

53 601 000

53 601 000

اHلحقاHلحق

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنـة 2014  اعـتــمـاد
قـــــدره خـمـسـون مـلـيـون ديـنـار (50.000.000 دج)  يــقـــيّــد
فــي ميـزانـيـة تسـيـير وزارة الـتـضامن الـوطـني واألسرة
وقـضــايـا اHــرأة وفي الـبـاب رقم 37-13 "مـخـصص لــفـائـدة
الـهالل األحـمـر اجلـزائـري بـعنـوان الـعـمـل التـضـامـني إزاء

الشعب الليبي".
4 : : يــكــلف وزيــر اHــالــيـــة ووزيـــرة الــتــضــامن اHــاداHــادّة ة 
الوطني واألسرة وقضـايا اHرأةr كل فيما يخصّهr بتنفيذ
هـــــــذا اHـــرســـــوم الـــذي يــــنـــشــــر فـي اجلـــريـــدة الــــرّســـمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-393 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
يــــعـــــــدل  rيــــعـــــــدل r2014 ــــوافــق 30 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــةHــــوافــق  اH1436 ا

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنـةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنـة
r2014 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و قتضى القانون رقم 13-08 اHؤرخ في 27 صفر
عــام 1435 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 واHــــتــــضـــمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يــــولــــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الــدولـة  لــلـتــجـهــيـزr اHــعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  تــــلـــــغــى مـن مــــيـــزانــــيـــة ســــنــــة 2014
رخـصة بـرنـامج قـدرها ثالثـة وخـمـسون مـلـيـارا وستـمـائة

وواحـــد مـــلـــيـــون ديـــنـــار (53.601.000.000 دج) مـــقـــيّــــدة في
النـفــــقــــات ذات الـطـابــع الـنـهـائـي (اHـنـصــــوص عـلـيـهــا
فــي الــقــانــون رقـم 13-08 اHــؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2014) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 :   :  تخــصـــص Hـيــزانـيــة سـنــة 2014 رخـصة
بـرنامج قـــدرها ثالثـة وخمـسون مـليـارا وستـمائـة وواحد
ملـيون ديـنار (53.601.000.000 دج)  تـقيّــــد في الـنفـــقـات
ذات الـطـابع الـنـهــائي ( اHــنـصـــوص عـلـيـهــا فــي الـقـانـون
رقم 13-08 اHــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اHــــــوافق 30
ديسـمبر سنة 2013 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2014)

طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- مواضيع مختلفة
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رخصة البرنامجرخصة البرنامج
اخملصصةاخملصصة

53 601 000

53 601 000

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 15-21 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يـــحــدد  rيـــحــدد r2015 ـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنــةHـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنــة  اH1436 ا عــام عــام 
صالحــيـــات اHــفـــتــشـــيـــة الــعـــامــة لـــلــمـــديــريـــة الــعـــامــةصالحــيـــات اHــفـــتــشـــيـــة الــعـــامــة لـــلــمـــديــريـــة الــعـــامــة

للوظيفة العمومية للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وتنظيمها.واإلصالح اإلداري وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء على الـدسـتـورr ال سيـمـا اHـادتان 85 -3 و125
r(الفقرة 2) منه



20 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1806
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

- و ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 90 -188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجـة عام 1410 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيـــــة وأجــــهــــزتـــــهــــا في

rالوزارات
- و قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 98-112 اHؤرخ
في 9  ذي احلــــجــــة عـــام 1418 اHــــوافق 6 أبــــريل ســــنـــة 1998

rتمّمHا rتعلق  فتشيات الوظيف العموميHوا
- و ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 04 - 147
اHؤرخ في 29 ربـيع األول عام 1425 اHوافق 19 مايـو سنة
 2004 الـذي يـحـدد صالحـيـات اHــفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـديـريـة

rالعامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
- و قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة 2014 الـذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــدي رقم 14 - 194
اHــؤرّخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيـم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــوظـــيـــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14 - 194 اHـؤرّخ في 5 رمــضـان عـام 1435
اHـوافق 3 يــولـيــو ســنـة 2014  واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
اHرسـوم إلى حتديد صالحيـات اHفتـشية العـامة للـمديرية
العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وتنظيمها. 
اHادة اHادة 2 :  : اHـفتشية الـعامة للمـديرية العامـة للوظيفة
الــــعــــمــــومــــيــــة  واإلصالح اإلداري جــــهــــاز دائم لــــلــــتــــفــــتــــيش
والـرقــابـة والــتـقــيـيم والــتـدقــيق اخلــاصـة بــتـنــظـيم هــيـاكل
اHــديـريــة الــعـامــة لــلـوظــيـفــة الــعـمــومــيـة واإلصالح اإلداري
واإلدارة الـــعــــمـــومــــيـــة وســـيــــرهـــاr وكــــذا عـــمـل الـــســــلـــطـــات

العمومية في مجال اإلصالح اإلداري.
تمـارس اHـفـتـشـيـــة العـامـــة  اHـوضـوعـة حتت سـلـطة
اHديـر الـعام لـلوظـيـفة الـعمـومـية واإلصالح اإلداريr اHـهام

اآلتية :

1 - في مـجال سيـر الهياكل اHـركزية واHـصالح غير - في مـجال سيـر الهياكل اHـركزية واHـصالح غير
اHمـركزة لـلمـديرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـومية واإلصالحاHمـركزة لـلمـديرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـومية واإلصالح

اإلداري : اإلداري : 
- تـــتــــأكـــد من الــــســـيــــر احلـــسن لــــلـــهــــيـــاكل اHــــركـــزيـــة
واHــصـــالح غــيــر اHــمــركـــزة لــلــمــديــريــة الــعـــامــة لــلــوظــيــفــة
العـمومـية واإلصالح اإلداري وتـقتـرح كل تدبـير من شأنه

rعمل هذه الهياكل وتدعيمها Yحتس
- تــقــوم بــتـــقــيــيم تــنــظـــيم هــيــاكل اHـــديــريــة الــعــامــة

rللوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وسيرها
- تــــســــهــــر عــــلى احملــــافــــظـــة عــــلـى الـــوســــائـل واHـــوارد
اHوضوعـة حتت تصرف مـصالح اHـديرية الـعامـة للوظـيفة
الــــعـــمـــومـــيــــة واإلصالح اإلداري واســـتـــعــــمـــالـــهـــا الــــعـــقالني

واألمثل.
2 - في مـــــجـــــال تـــــســـــيـــــيـــــر اHـــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة في - في مـــــجـــــال تـــــســـــيـــــيـــــر اHـــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة في

اHؤسسات واإلدارات العمومية :اHؤسسات واإلدارات العمومية :
- تقـوم باالتصال مع اHـفتشـيات الوالئـية للـمديرية
الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة واإلصالح اإلداري واإلدارات
اHـــعـــنــيـــةr بـــتـــقـــيـــيم ظـــروف وكـــيـــفــيـــات تـــســـيـــيـــر اHــوارد

rؤسسات واإلدارات العموميةHالبشرية في ا
- تـــقــوم بـــعــمـــلــيــات الـــتــفـــتــيش والـــتــدقــيـق اخلــاصــة
بـــتـــســـيــيـــر اHـــوارد الـــبــشـــريـــة في اHـــؤســـســات واإلدارات
الـعــمــومـيــة قــصـد تــقـيــيم اســتــعـمــالـهــا وحتــديـد الــنــقـائص

احملتملة وتقترح في هذا اجملال كل تدبير لتحسينها.
3 - في مجال اإلصالح اإلداري : - في مجال اإلصالح اإلداري :

- تـقـوم بـتقـيـيـم تـنـظيـم  إدارات الـدولـة واجلـمـاعات
اإلقــلـيــمـيــة والـهـيــئـات واHــؤسـســات الـعــمـومــيـة وســيـرهـا
وتـكـيـيـفهـا مع الـتـطـورات االقـتـصاديـة واالجـتـمـاعـية ومع
احــتـــيــاجـــات اHــواطـــنــY وتـــقــتـــرح كل تــدبـــيــر يـــهــدف إلى

حتسينها وجناعتها.
وتــكـلـف في هــذا اإلطـارr بــالــتـشــاور مع اHــؤســسـات

واإلدارات اHعنية بـما يأتي :
- تـقــيـيـم الـشــكـلــيـات واإلجــراءات اإلداريـة وتــقـتـرح

rكل تدبير يرمي إلى ضبط معاييرها وتبسيطها
YواطنHتقييم ظـروف استقبال وإعالم وتـوجيه ا -

rوتقترح كل تدبير يسمح بتحسينها
- تــقـــيــيم األعـــمــال اجلــواريـــة واإلصــغــاء Hـــســتـــعــمــلي

اHرفق العام واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقيتها.
- تــــســـاهم فـي كل دراســـة تــــتـــعــــلق  ـــســــائل اإلصالح

اإلداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية.  
اHادة اHادة 3 : : تتدخل اHـفتـشيـة العـامة بـناء علـى برنامج
سنوي للتفتيش والتدقيق والتقييمr تعده وتعرضه على

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
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8 : : يــــخـــول اHـــفـــتـــشــــون طـــلب كـل اHـــعـــلـــومـــات اHــادة اHــادة 
والـــوثـــائـق الـــضـــروريـــة ألداء مـــهـــمـــتـــهم لـــدى اHـــؤســـســـات

واإلدارات العموميةr ويلزمون باحلفاظ على سريتها.
اHـادة اHـادة 9 :  : وظـيـفـتـا اHـفـتش الـعـام واHـفـتش وظـيـفـتان
عـلـيــيـان في الـدولـةr تــصـنـفـان ويــدفع مـرتـبـهــمـا اسـتـنـادا
إلى وظـيفـتي مـدير دراسـات ومـدير لـدى مـصالح الـوزير

األول.
اHـادة اHـادة 10 : : تـلـغى أحـكـــام اHـرســـوم الـتـنـفـيـــذي رقــم
04-147 اHــــؤرّخ في 29 ربــــيـع األول عـــام 1425 اHــــوافق 19

مايو سنة 2004 واHذكور أعاله.
11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHــادة اHــادة 4 : �ـــكن أن تــدعى اHـــفــتــشــيـــة الــعــامــةr زيــادة
عـلى ذلكr لـلـقـيـام بـأي مـهـمـة ظـرفـيـة لـلـرقـابـة أو الـتقـيـيم

حول وضعيات خاصة.
اHـادة اHـادة 5 : : تــتــوج كل مــهــمـة تــفــتــيش بــتـقــريــر يــقـدمه
اHـــفــتـش الــعـــام إلى اHـــديــر الـــعــام لـــلـــوظــيـــفــة الـــعـــمــومـــيــة

واإلصالح اإلداري.
يـــرسل هـــذا الـــتـــقـــريـــرr حـــسب احلـــالـــةr إلـى الـــوزيــر

اHعني أو مسؤول اHؤسسة أو اإلدارة اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 :  : تـعـد اHــفـتـشـيـة الــعـامـة تـقــريـرا سـنـويـا عن
نــشــاطــاتـهــا يــرفق بــتــوصــيـات وتــرســله إلى اHــديــر الــعـام

للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
اHادة اHادة 7 : يـدير اHفـتشـية العـامة لـلوظـيفة الـعمـومية
.Yواإلصالح اإلداري مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتش
يــحـدد اHـديــر الـعــام لـلـوظــيـفـة الــعـمــومـيـة  واإلصالح
اإلداري تـوزيع اHهـام بـY اHفـتـشY بـناء عـلى اقـتراح من

اHفتش العام.

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 13  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عام ـة عام 1435
اHـوافق اHـوافق 7  أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2014 يـحـدr يـحـدّد عـدد اHـنـاصبد عـدد اHـنـاصب
الــعــلــيــا لــلــمـوظــفــY اHــنــتــمــY لألسالك اHــشــتــركـةالــعــلــيــا لــلــمـوظــفــY اHــنــتــمــY لألسالك اHــشــتــركـة

بعنوان مركز األرشيف الوطني.بعنوان مركز األرشيف الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rالعام لرئاسة اجلمهورية Yواألم

rاليةHووزير ا
-  قـتضى اHرسوم رقم 87-11 اHؤرّخ في 6 جمادى
األولى عـام 1407 اHـوافق 6 يــنـايــر ســنـة 1987 واHــتــضـمّن

rعدّلHا rإنشاء مركز للمحفوظات الوطنية
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و ـقــتــضــــى اHــرســـــوم الــتّـنــفــيـــــذيّ رقم 04-08
اHــؤرّخ في 11 مـــحــــــرّم عــام 1429 اHــوافــــق 19 يـــنـــايــــــر
ســـــنــــــــة 2008 واHـــــتـــــضـــــمّن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي اخلــــاص
بـاHـوظــفـY اHـنــتـمــY لألسـالك اHـشــتـركـة في اHــؤسـسـات
r197ـواد 76 و98 و133 وHال سـيـمـا ا rواإلدارات الـعـمـومـيـة

rو235 منـه

- و ــقـــتــضــــى اHــرســــــوم الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 193-14
اHـــــؤرّخ في 5 رمـضــان عـام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة
2014 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرّئاسـيّ اHؤرّخ في 23 صـفر
Yتضمّن تعيHوافق أوّل مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

rالعامّ لرئاسة اجلمهورية Yاألم

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــوادّ 76 و98 و133
و197 و235 من اHـــرســـوم الــتّـــنـــفـــيــذيّ رقــم 08-04 اHــؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
واHـذكــور أعالهr يـحــدّد عــدد اHـنــاصب الـعــلــيـا ذات الــطـابع
الـــوظــــيـــفيr بــــعـــنـــوان مــــركـــز األرشـــيـف الـــوطـــنـيr وفـــقـــا

للجدول اHبيّن أدناه :
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـــضـــان عــام 1415 اHــوافق 15 يــنـــايـــر ســـنــة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 23 صـفر
Yتضمن تعيHوافق أول مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

rالعام لرئاسة اجلمهورية Yاألم
- و ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 13 أبــريل ســنــة 2009

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

rأو اخلدمات بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدّل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اHنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في
17 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 13 أبــريل ســنــة 2009

واHذكور أعالهr كما يأتي :

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهورية اجلزائريّة الدّ�قراطيّية الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 13 ذي احلـجّـة عام 1435 اHـوافق 7
أكتوبـر سنة 2014.

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

الوثائق واحملفوظات

اخملبر والصيانة

1

1

1

1

1

2

2

1

مكلف باالستقبال والتوجـيه

مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية

مسؤول قواعد اHعطيات

مسؤول الشبكة

مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

مكلف بالبرامج الوثائقية

رئيس مخبر

رئيس مصلحة الصيانة

الشعبالشعب

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

األمY العاماألمY العام لرئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
العقبي حبةالعقبي حبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 11 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 4 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2014 يـــــعـــــدل الـــــقــــرارr يـــــعـــــدل الـــــقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 17 ربـيع الــثـاني عـام ربـيع الــثـاني عـام
1430 اHوافق  اHوافق 13 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2009 الذي يـحدد تـعداد الذي يـحدد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلدماتr بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية.أو اخلدماتr بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rالعام لرئاسة اجلمهورية Yواألم
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 95-147 اHـؤرخ
في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1415 اHــوافق 27 مـــايـــو ســـنــة 1995
واHـتـضـمن إنـشـاء احملـافـظـة الـسـامـيـة لألمـازيـغـيـة اHـكـلـفـة

rبرد االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

6

3

6

2

17

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة العقدالتعداد حسب طبيعة العقد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3

3

-
-
6

3

-
6

2

11

1

1

1

2

200

200

200

219

rــــثال عـن وزيــــــر الــــعـــــدل§ rمــــروك نــــصــــر الــــديـن -
rحـافظ األختـام

rاليةHثال عن وزير ا§ rديدان مولود -
rثال عن وزيرة الثقافة§ rدرياس خلضر -

- قـــشــــاو مــــحـــمــــد الــــهــــاديr §ـــثـال عن وزيــــر الـــعــــمل
rوالتشغيل والضمان االجتماعي

Yمــنـتــخـبـ Yـثــلـ§ rمـــزاري كـمــال وسـعــدي نـبــيل -
عن مستخدمي اHطبعـة الرسمية.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 27 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 18
ينـاير سنة ينـاير سنة r2015 يعدل ويـتمم الـقراراHؤرخ في r يعدل ويـتمم الـقراراHؤرخ في 22
جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام 1418 اHـوافق  اHـوافق 24 سـبــتـمـبـر سـنـة سـبــتـمـبـر سـنـة
1997 واHـتـضـمـن حتـديـد مـوقع مـركـز مـراقـبـة مـهـمـة واHـتـضـمـن حتـديـد مـوقع مـركـز مـراقـبـة مـهـمـة

الـبحـث عن الطـائـرات الـتي هي في خـطـر وإنـقـاذهاالـبحـث عن الطـائـرات الـتي هي في خـطـر وإنـقـاذها
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــ
rإن وزير الدفاع الوطني

- بــنــاء عــلى اقــتــراح الــلّــجــنــة الــوزاريــة اHــشــتــركــة
rللبحث عن الطائرات التي هي في خطر أو إنقاذها

- و ــقــتــضى األمــر رقم 96-24 اHــؤرخ في 23 صــفــر
عام 1417 اHوافق 9 يولـيو سـنة 1996 واHـتـضمن اHـوافـقة
عــلى االتـفـاق اHــتـعــلق بـالـبــرنـامج الــدولي لـنـظــام األقـمـار

r(COSPAS/SARSAT) الصناعية للبحث واإلنقاذ
- و ــقـتـضى اHـرسـوم رقم 85-231 اHـؤرخ في 9 ذي
احلـجّـة عام 1405 اHـوافق 25 غــشت سـنـة 1985 الـذي يـحدد
شــروط تــنـظــيـم الـتــدخالت واإلسـعـافــات وتـنــفـيـذهــا عـنـد

rكما يحدد كيفيات ذلك rوقوع الكوارث

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 مـــحـــرم عـــام 1436 اHــوافق 4
نوفمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

األمY العاماألمY العام لرئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
العقبي حبةالعقبي حبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 23  صـفـر عام  صـفـر عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 16  ديـسـمـبـر  ديـسـمـبـر
ســـــنــــة ســـــنــــة r2014 يـــــتــــضــــمr يـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــY أعــــضـــــاء مــــجــــلسن تـــــعــــيــــY أعــــضـــــاء مــــجــــلس

التوجيه واHراقبة للمطبعة الرسمية.التوجيه واHراقبة للمطبعة الرسمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــؤرّخ في 23 صــــــــفـــــــر عـــــــام 1436
اHــوافـق 16 ديـــســمـــبــر ســـنــة r2014 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتـــيــة
أسماؤهمr تطبيقـا ألحكـام اHادّة 10 من اHرسوم الرّئاسيّ
رقم 03-189 اHـــــؤرّخ في 26 صـــــفـــــر عـــــام 1424 اHـــــوافق 28
أبــريل ســنـة 2003 واHــتــضــمّن تــعــديـل الـقــانــون األســاسي
للمطبعة الرسميةr أعضاء في مجلس التوجيه واHراقبة

للمطبعة الرسمية Hدة ثالث (3) سنوات :
rسليماني كر® : §ثال عن وزير الدفاع الوطني -

rـــــثال عــن وزيــــــــر الـــــدولــــــــة§ rفــــــضـــــــيل أحـــــمــــــــد -
rوزيـــر الداخلـية واجلماعات احمللـية

rثال عن وزير الشؤون اخلارجية§ rمنور ربيعي -
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" اHــادة 2 : يــقــام مـــركــز مــراقــبــة مــهـــمــة الــبــحث عن
الطـائـرات الـتي هي في خـطـر وإنـقـاذهـا باHـدرسـة الـعـلـيا
لـــلــدفــاع اجلـــوي عن اإلقــلـــيم - عــلي شـــبــاطي - / الـــرغــايــة
بــالــنـــاحــيــة الــعــســكـــريــة األولىr الــتي تـــضــمن له اإلســنــاد

متعدد األشكال.
يــشـكل مـركـز مـراقــبـة مـهـمـة الــبـحث عن الـطـائـرات
الـــــتي هـي في خـــــطــــر وإنـــــقــــاذهـــــا مع احملـــــطــــات األرضـــــيــــة
الستقـبال إشارات الـنجدة على 406 ميغـا هرتزr لـلرغاية
/ الناحية العسكرية األولى وورقلة / الناحية العسكرية
الـرابــعـة اجلـزء األرضـي اجلـزائــري طـبـقــا لالتــفـاق اHـتــعـلق
بــالــبــرنـامـج الـدولـي لـنــظــام األقــمـار الــصــنــاعـيــة لــلــبـحث
واإلنـــقـــاذ (COSPAS/SARSAT) اHــــوقّع عـــلــــيه فـي بـــاريس

بتاريخ أول يوليو سنة 1988 ".
اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق

18 يناير سنة 2015.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 24 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1436
اHــــوافـق اHــــوافـق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســــنــــة  نـــوفـــمــــبـــر ســــنــــة r2014 يـــعــــدل الـــ يـــعــــدل الـــقـــرارقـــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام ذي الـــقـــعـــدة عــام
1430  اHــوافـق اHــوافـق 8 نـــوفــمـــبــر ســــنـــة  نـــوفــمـــبــر ســــنـــة 2009 الـــذي يـــحــد الـــذي يـــحــدّد

تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــY في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــY في نــشــاطــات احلــفظ أو
الــــصـــيــــانــــة أو اخلـــدمــــات بــــعـــنــــوان وزارة الــــشـــؤونالــــصـــيــــانــــة أو اخلـــدمــــات بــــعـــنــــوان وزارة الــــشـــؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rووزير الشؤون اخلارجية

rاليةHووزير ا
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 02-403 اHـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا

- و ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 85-232 اHـؤرخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

rبالوقاية من أخطار الكوارث
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 94-457 اHـؤرخ
في 16 رجب عــام 1415 اHــوافق 20 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1994
الذي يحدد قواعـد تنظيم البـحث عن الطائرات التي هي
في خـطر وسيـره وإنقـاذهاr ال سيـما اHواد 2 و10 و11 و12

rو19 منه
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-290 اHـؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء مـــركــز وطـــني ومــراكـــز جــهـــويــة

rلعمليات احلراسة واإلنقاذ في البحر
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-290 اHـؤرخ
في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1417 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة

rYتضمن تنظيم البحث واإلنقاذ البحريH1996 وا

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-342 اHـؤرخ
في 29 جــمـادى األولى عـام 1417 اHـوافق 12 أكـتـوبــر سـنـة
1996 واHـــــتــــضـــــمـن انــــضـــــمـــــام اجلـــــمـــــهــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريــــة

الــد�ـقـراطــيـة الـشــعـبـيـة إلـى االتـفـاق اHـتــعـلق بـالــبـرنـامج
الـــدولي لـــنـــظـــام األقـــمـــار الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــلــبـــحـث واإلنـــقــاذ
(COSPAS/SARSAT) اHــــوقّـع عــــلـــيـه في بــــاريس بــــتــــاريخ

r1988 أول يوليو سنة
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-317 اHـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

rوصالحياته
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 22 جـــمــادى األولى
عــام 1418 اHــوافق 24 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1997 واHـــتـــضــمن
حتديـد مـوقع مـركـز مـراقـبة مـهـمـة الـبـحث عن الـطـائرات

rالتي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
- وبـــــعــــــد االطالع عــــــلى رســـــالــــــة تـــــبـــــلـــــيـغ اشـــــتـــــراك
اجلـــمـــهــــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطــــيـــة الـــشـــعــــبـــيـــة في
الـــبـــرنــــامج الـــدولي (COSPAS/SARSAT) بـــصـــفـــته §ـــون

r1996 ؤرخة في 23 يناير سنةHا rاجلزء األرضي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمم الــــقـــرار
اHـــــــــؤرخ في 22 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اHـــــــــوافق 24

سبتمبر سنة 1997 واHذكور أعاله.
اHــادة اHــادة 2 : : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 2 من الـــقـــرار
اHـــــــــؤرخ في 22 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اHـــــــــوافق 24

سبتمبر سنة 1997 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 20 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

- و ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

rعدلHا rأو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اHنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في
20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

واHذكور أعالهr كما يأتي :

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

219

240

263

288

315

348

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

72

4

65

21

-
17

-
-
5

-
42

-
13

239

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

72

4

65

21

-
17

-
-
5

-
42

-
13

239

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثاني

- سائق سيارة من اHستوى الثالث
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول

- عامل مهني من اHستوى الرابع
- عون وقاية من اHستوى الثاني

الـمـجـمـوع  الـعـامالـمـجـمـوع  الـعـام

اHادة اHادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائرفي 24 محرم عام 1436 اHوافق 17 نوفمبر سنة 2014.

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة النقلوزارة النقل
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 30 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 23 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2014 يـتــضـمن تــصـنـيفr يـتــضـمن تــصـنـيف
اHــــعـــهــــد الـــعــــالي لــــلـــتــــكـــوين فـي الـــســــكك احلــــديـــديـــةاHــــعـــهــــد الـــعــــالي لــــلـــتــــكـــوين فـي الـــســــكك احلــــديـــديـــة

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا
rووزير النقل

-  ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 85-243 اHـــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHتضمن القانون النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين

rالعالي
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

وزارة اKاليةوزارة اKالية
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 6 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1436
28 ديـسـمبـر ديـسـمبـر سـنة  سـنة r2014 يحـدد عدد اHـناصبr يحـدد عدد اHـناصب اHوافق اHوافق 
الــعـــلــيـــا ذات الــطـــابع الــوظـــيــفـي بــعـــنــوان اHـــديــريــةالــعـــلــيـــا ذات الــطـــابع الــوظـــيــفـي بــعـــنــوان اHـــديــريــة

العامة للجمارك.العامة للجمارك.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةHووزير ا

-  ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-286 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rادة 82 منهHال سميا ا rلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك

- و ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 193-14
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 82 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-286 اHـؤرخ في 8 ذي احلــجـة عـام 1431
اHوافق 14 نـوفـمبـر سـنة 2010 واHذكـور أعالهr يحـدد عدد
اHـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي بـعـنـوان اHـديـرية

العامة للجماركr طبقا للجدول اآلتي :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

منسق التكوين

رئيس مـهمة االسـتعالمات
والتحقيقات

26 منصبا توزع كاآلتي :

- أربـــعــة (4) مـــنـــاصب لـــكل
مـــلـــحـــقـــة جـــهـــويـــة لـــلـــمـــركــز
الوطني لـلتكـوين اجلمركي

: (6x4)
- مــنــصــبــان (2) لــلــمــدرســة

الوطنية للجمارك.

6

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــــرر بــــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 6 ربــــــــيـع األول عــــــــــام 1436
اHوافــق 28 ديسمبر سنة 2014.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1432 اHــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالنقلHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـرار إلى حتــديـد تـصـنـيـف اHـعـهـد الـعـالـي لـلـتـكـوين في
الـسكك احلـديديـة وكذا شـروط االلتـحاق بـاHنـاصب العـليا

التابعة له.

اHادة اHادة 2 : : يصـنف اHعـهد العـالي للـتكـوين في السكك
احلديدية في الصنف بr القسم 1.

3 :  : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHــنــاصب الــعـلــيــا الـتــابــعـة لــلــمـعــهــد الــعـالي لــلــتـكــوين في
الـســكك احلـديــديـة وكــذا شـروط االلــتـحـاق بــهـذه اHــنـاصب

طبقا للجدول اآلتي :

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-22 اHـؤرخ
فـي 29 رجـب عـــــــام 1409 اHــــــــوافق 7 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 1989
واHــتــضــمن إنــشــاء اHـــعــهــد الــعــالي لــلــتـــكــوين في الــســكك

rاحلديدية
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب العلياباHناصب العليا

-

- أســتــاذ مــســاعــد قــسم " ب " أو أســتــاذ مــســاعــد
قــسـم " أ " عـلى األقـلr مـرسمr يــثـبت ثالث (3)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.
rمـهـنـدس رئيـسي في الـنـقل الـبـري على األقل -
مــرسمr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مهندس دولة في النقل البري يثبت أربع (4)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــتــصــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسمr يــثــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مـتـصـرف يـثـبت أربع (4) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار وزاري
مشترك

قرار من
الوزير
الوصي

597

215

215

م

م-1

م-1

1

1

1

ب

ب

ب

مدير

مدير فرعي
للشؤون

البيداغوجية

مدير فرعي
لإلدارة
واHالية
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHناصب العلياباHناصب العليا

- أستاذ مسـاعد قسم "ب" أو أستاذ مساعد قسم
"أ" عــلى األقـلr مــرسمr يــثــبت ســنــتــY (2) من

األقدمية بصفة موظف.
- مـــــهــــــنــــــدس رئـــــيــــــسي فـي الـــــنــــــقل الــــــبـــــريr أو
مــتــصــرف رئــيــسي عــلى األقلr مــرسمr يــثــبت

سنتY (2) من األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنــدس دولــة في الــنــقل الــبـري أو مــتــصـرف
يـثـبت ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

مقرر من
مدير اHعهد

129 م-2 1 ب رئيس قسم

اHـادة اHـادة 4 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 10 من اHـرســوم الــرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29
سبـتمبـر سنة 2007 واHذكـور أعالهr حتدد الزيـادة االستـدالليـة للـمنـصب العـالي " رئيس مـصلـحة اHـعهـد العـالي للـتكوين

في السكك احلديدية " وكذا شروط االلتحاق بهr طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHستوىاHستوىاHناصب العليااHناصب العليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق شروط االلتحاق باHنصب العالي باHنصب العالي 

- مـــــلــــحـق رئــــيـــــسي لـإلدارة أو مــــحـــــاسب إداري
رئـيــسي يــثـبت ثالث (3) سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــــلــــحق اإلدارةr يــــثــــبت ست (6) ســــنــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير اHعهد

55 4 رئيس مصلحة

اHـادة اHـادة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرم عــام 1436 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2014.

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــادة اHــادة 
قـانــونــيــة فـي اHـنــاصـب الــعــليـا اHـذكـورة أعاله والذين
ال يـــســــتــــوفــــون شـــروط الــــتــــعــــيـــY اجلــــديــــدة من الــــزيـــادة
االســتــداللـيــة احملــددة  ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اHناصب العليا اHشغولة.

6 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــادة اHــادة 
قانونية في اHـنصب العالي لرئيس اHصلحة اHذكور في
اHادة 4 أعالهr من الـزيادة االسـتداللـية احملـددة  وجب هذا

القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008.

اHادة اHادة 7 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفـون الذين يـعيـنون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.

وزيرالنقلوزيرالنقل
عمار غولعمار غول

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة السكن والعمران واKدينةوزارة السكن والعمران واKدينة
قــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 13   مـــحـــرم عـــام  مـــحـــرم عـــام 1435
اHوافق اHوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2013 يتـضمن وضع بعضr يتـضمن وضع بعض
األسالك الـتـقــنـيــة اخلـاصـة بــاإلدارة اHـكـلــفـة بــالـسـكناألسالك الـتـقــنـيــة اخلـاصـة بــاإلدارة اHـكـلــفـة بــالـسـكن
والـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارةوالـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yاألم rإن الوزير
rووزير األشغال العمومية

rدينةHووزير السكن والعمران وا
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اHـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اHـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعام للحكومة Yاألم rالوزير Yتضمن تعيHوا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

rوالعمران
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهr يــوضع في
حـالة الـقيـام باخلـدمة لـدى وزارة األشغـال العـمومـية وفي
rــــنـــصــــوص عـــلـــيـه  ـــوجب هــــذا الـــقـــرارHحـــدود الــــتـــعـــداد ا

: Yاآلتي Yنتمون للسلكHوظفون اHا

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 14 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1436 اHوافق  اHوافق 5 يـناير يـناير
r 2015 يـــحـــد r يـــحـــدّد قـــائـــمـــة اإلدارات اHــمـــثـــلـــة فيد قـــائـــمـــة اإلدارات اHــمـــثـــلـــة في ســـنــة ســـنــة 

مجلس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.مجلس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اHـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
rتـضمّن إنـشاء الـغرفـة اجلزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةHوا

rتمّمHعدّل واHا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 16 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 96-94 اHــــؤرّخ في 14 شــــوّال عــــام 1416
اHــوافق 3 مــارس ســنــة 1996 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
القرار إلى حتديـد قائمة اإلدارات الـتي تمثل في مجلس

الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
اHاداHادّة ة 2 :  : تـتشكل قـائمة اإلدارات اHـمثلـة في مجلس
الـغـرفـة اجلـزائـريـة للـتـجـارة والـصـنـاعة اHـنـصـوص عـلـيـها

في اHادّة األولى أعالهr من الوزارات اHكلّفـة :
rبالداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHبا -
rبالتجارة -

rناجمHبالصناعة وا -
rبالنقـل -

rباألشغال العمومية -
rدينةHبالسكن والعمران وا -
rYهنيHبالتكوين والتعليم ا -

rبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي -
- بالسياحة والصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 14 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 5 يناير سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

التعدادالتعداد األسالك األسالك 
اHهندسون اHعماريون

تقنيو السكن والعمران
1

1

اHـادة اHـادة 2 : : تـضـمن مـصـالـح وزارة األشـغـال الـعـمـومـية
Yلــلــســلــكـ Yالــتــابــعـ Yــهــني لــلــمـوظــفــHــســار اHتــســيــيـر ا
اHـــــــذكـــــــورين فـي اHـــــــادة األولـى أعالهr طـــــــبـــــــقـــــــا لـألحـــــــكــــــام
الــقـانــونـيــة األسـاســيـة احملــددة بـاHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقــم
09-241 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يــولــيـو

سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 09-241 اHــــــؤرخ في 29 رجب

عام 1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.
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قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 2 جــــمـــــادى األولى عــــام  جــــمـــــادى األولى عــــام 1435 اHـــــوافق  اHـــــوافق 4
مـارس سنة مـارس سنة r2014 يـتضـمن جتـديد تـشكـيـلة الـلجـنةr يـتضـمن جتـديد تـشكـيـلة الـلجـنة
اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخلـــاصـــة بـــرؤســـاء مـــهـــنـــدسياHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخلـــاصـــة بـــرؤســـاء مـــهـــنـــدسي

.YعماريHا YهندسHالدولة ورؤساء ا.YعماريHا YهندسHالدولة ورؤساء ا

ــــــــــــــــــــ

 ــــوجـــب قـــــــــرار مـــــــؤرخ في 2 جــــمـــــــــادى األولى
عـــــــــام 1435 اHـــــوافــــق 4 مـــــــــارس ســــــنـــــة r2014 جتــــــــدد
تــشــكــيــلــــــة الــلــجــنـــــة اHــتــســاويــــــة األعــضـــــاء اخلــاصــــة
YـعمــــاريHا YـهندسHورؤســــاء ا YهنـدسHبـرؤســــاء ا
في وزارة الــــســــكـــــن والــــعــــمــــــــران واHــــديــــنــــــــةr  وفــــقـــا

للجدول اآلتي :

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســـتـــفـــاد مـن الـــتـــرقـــيـــة مــــحل حتـــويـل إلى الـــرتـــبـــة

اجلديدة.
اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اHــوافق 17

نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرr األمY العام للحكومةعن الوزيرr األمY العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السكن وزير السكن 
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزيراألشغالوزيراألشغال
العموميةالعمومية

فاروق شيعليفاروق شيعلي

السلك أو الرتبةالسلك أو الرتبة
 YوظفHثلو ا§YوظفHثلو ا§

رؤساء مهندسون

رؤســـــــــــــاء مـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــدســــــــــــون
معماريون

§ثلو §ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

بوصوفة عمار

عنان التونسي

عمران محمد

هواري نصيرة

بلعيدي بلقاسم

زبيلخ عبد الوهاب

ريال محمد

أجيري عبد احلليم

شرارد مالك

بودوان يوسف

علي بن ساعد عمار

دفوس بدر الدين

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

مـــايـــو قــــــرار مــــؤرخ فــي قــــــرار مــــؤرخ فــي 28 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1435 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مـــايـــو 
ســـنـــة ســـنـــة r2014 يـــحــــدد تـــشــــكـــيــــلـــة الــــلـــجــــنـــة الــــوزاريـــةr يـــحــــدد تـــشــــكـــيــــلـــة الــــلـــجــــنـــة الــــوزاريـــة

اHشتركة لدراسة مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.اHشتركة لدراسة مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.
ــــــــــــــــــــ

 ــوجب قــرار مـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 اHـوافق
28 مـايـو سـنـة r2014 تـتـشـكل الـلـجـنة الـوزاريـة اHـشـتـركة

لـدراسـة مـخـطط تـهـيـئـة اHـديـنـة اجلـديـدة. تـطـبـيـقـا ألحـكام
اHـادتY 8 و9 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-76 اHـــؤرخ
في 13 ربــيـــع األول عـــام 1432 اHــوافق 16 فـــبــرايــر ســنــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

اHــديــنـة اجلــديــدة وإعـداده واعــتــمـادهr اHــعــدل واHـتــممr من
األعضاء اآلتية أسمائهم :

السادة :
rـــديـــنـــةHـــكـــلف بـــاHـــثـل الـــوزيـــر ا§ rتـــواتي كـــمـــال -

rرئيسا
rثل وزير الدفاع الوطني§ rبوعبسة سعودي -

- رومـان يوسـفr §ثـل وزير الـداخـلـيـة واجلـمـاعات
rاحمللية

rاليةHثل وزير ا§ rرغيس جمال عبد الناصر -

rكلف بالطاقةHثل الوزير ا§ rبن زايد فوزي -

- مـــــجــــوبـي خــــيـــــر الــــديـنr §ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف
rناجمHبالصناعة وا

- آيت عــــبـــد الــــله بــــوبــــكـــرr §ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
rبالنقل

- أحــــمــــد عـــــلي عــــبـــــد اHــــالكr §ـــــثل وزيــــر الـــــفالحــــة
rوالتنمية الريفية

rثل وزير األشغال العمومية§ rماما فريد -

- بـــــنــــــعـــــوم عــــــبـــــد الــــــقـــــادرr §ــــــثل وزيــــــر الـــــبــــــريـــــد
rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- مقـراني الـيـاسr §ـثل وزيـر الـتـهيـئـة الـعـمـرانـية
rوالبيئة

rائيةHوارد اHثل وزير ا§ rطايبي رشيد -
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-  ــــقـــتــــضـى الــــرّئــــاسيّ رقم 14-145 اHــــؤرّخ في 28
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1435 اHــوافق 28 أبــريل ســنــة 2014

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيHوا

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

rاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-280 اHؤرّخ
في 19 شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافــق 9 يـــولــيــو ســنــــة 2012

rالذي يحدّد كيفيات االستفادة من العطلة العلمية
- و قـتـضى اHرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHوافق 30 ينـاير  سنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي.
- و ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 شـوّال عـــام 1425 اHـوافــق 8 ديـســمــبـر ســنــة 2004
الــذي يحـدّد مـبلغ اHنـحة اHـدفوعة لـلمسـتفـيد من العـطلة

rالعلمية باخلارج وشروط منحها

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 13 من اHـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 12-280 اHـؤرّخ في 19 شـعــبــان عـام 1433
اHـوافــق 9 يــولـيــو ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهr يــحــدّد هـذا
الـقــرار مـبـلغ اHــنـحـة الــتي تـدفع لـلــمـسـتــفـيـد من الــعـطـلـة

العلمية باخلارج.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـحــدّد اHــبــلغ الــشــهــري لــلـمــنــحــة اHــدفــوعـة
لــلـمـسـتـفـيــد من الـعـطـلـة الــعـلـمـيـة بــاخلـارجr حـسب رتـبـته
واHــنــطــقــة الــتـي يــنــتــمي إلــيــهــا الــبــلــد اHــســتــقــبلr طــبــقــا

للجدول اHبيّن أدنـاه :

- والة الـــواليـــات الـــتي تـــوجـــد فـــيـــهـــا اHـــدن اجلـــديــدة
rعنيةHا

rدن اجلديدةHديرون العامون لهيئات اHا -
- رؤســاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة الـــبــلـــديـــة لــلـــبــلـــديــات

rعنيةHا
- رؤســاء اجملــالس الـــشــعــبــيــة لــلـــواليــات اHــعــنــيــة أو

rثلوهم§
- §ـــثــلــو الـهــيــئــات اHـكــلـــفــة عـلى اHـسـتـوى احملـلي

 ا يأتي :
rتوزيع الطاقة * 

rياه وتطهيرهاHتوزيع ا * 

rالنقل * 

rاالتصاالت السلكية والالسلكية * 

rاحملافظة العقارية * 

rمديرية أمالك الدولة * 

- §ــثـل عن كل قـــطـــاع وزاري و/أو هـــيـــئــة �ـــكن أن
تكون معنية بأشغال اللجنة.

تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اHـؤرخ في 26 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1434 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تـشـكـيـلـة
اللجنة الوزاريـة اHشتركة لدراسة مخطط تهيئة اHدينة

اجلديدة.

وزارة التعلـيم العاليوزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 24  مـــحـــر  مـــحـــرّم عــام م عــام 1436
اHوافق اHوافق 17  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنة r2014 يحد يحدّد مـبلغ اHنحةد مـبلغ اHنحة
الـــتي تـــدفع لـــلـــمـــســتـــفـــيـــد من الـــعـــطـــلــة الـــعـــلـــمـــيــةالـــتي تـــدفع لـــلـــمـــســتـــفـــيـــد من الـــعـــطـــلــة الـــعـــلـــمـــيــة

باخلارج.باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
rاليّةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

اHبلغ الشهرياHبلغ الشهري الـرتبـةالـرتبـة

أستاذ وأستاذ استشفائي جامعي ومدير بحث

أســتــاذ مــحــاضــر قــسم "أ" وأســتــاذ مــحــاضــر اســتـشــفــائي
جامعي قسم "أ" وأستاذ بحث قسم "أ"

اHنطقة الثانية

184.000.00 دج

152.000.00 دج

اHنطقة األولى

208.000.00 دج

176.000.00 دج
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بقاسم بوشمالبقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

- و ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87-258 اHــــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أول ديــسـمـبــر سـنـة 1987
واHـتـضـمن تـغـيـيـر تـسـمـيـة مـدرسـة تـكـوين اإلطـارات في

rالشراقة وإعادة تنظيمها
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا 

- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-71 اHـؤرخ
في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1411 اHــــوافق 2 مــــارس ســــنــــة 1991
YـــوظــــفـــHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــتــــكـــويـن اHــــتـــضــــمن نــــقل اHوا

rYتخصصHا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
YــــوظــــفـــHوالــــمـــــتــــضــــمن الــــقـــانــــون األســــاسي اخلــــاص بـــا
اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

rادة 166 منهHال سيما ا rالوطني
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 166 من اHرسوم
التـنفيذي رقم 09-353 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430
اHـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 واHـذكـور أعالهr يــحّـدد هـذا
الـقرار كيفيات تـنظيم وتقيـيم التكوين التـحضيري بعد
الــتــعــيــY في اHــنــاصب الــعــلــيــا بــعــنـوان األسـالك اخلــاصـة
بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـتـضــامن الـوطــني ومــحـتـوى بــرامـجه

حسب ما يأتي :
rتخصصةHمفتش تقني وبيداغوجي للتربية ا -
rتخصصHمفتش تقني وبيداغوجي للتعليم ا -

rمفتش إداري ومالي -
rمنسق نفساني -
rمنسق اجتماعي -

- مراقب عام.
اHـادة اHـادة 2 : : يتـم االلتـحـاق بـالـتـكـوين الـتـحـضـيـري بـعد
تعيY اHوظفY اHعنيY في اHناصب العليا اHذكورة في

اHادة األولى أعالهr وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـتـم فـتح دورة الـتـكــوين الـتـحــضـيـري بـعـد
الـتعيY فـي اHناصب العـليا اHـذكورة أعالهr  وجب قرار
من الـوزيـر اHـكــلف بـالـتـضـامن الـوطـني الـذي يـحـدد عـلى

اخلصوص ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : حتــــدّد قــــائــــمــــة الــــبــــلــــدان اHـــصــــنــــفــــةr عــــلى
الــتــواليr فـي اHــنــطــقــتــY األولى والـــثــانــيــة واHــنــصــوص

عليها في اHادّة 2 أعالهr كما يأتي :
rالـــيـــابـــان rـــنـــطـــقـــة 1 :  : بـــلـــدان االحتــــاد األوروبيHـــنـــطـــقـــة - اHا -
rYالـصـ rكـوريـا rـتـحـدة األمــريـكـيـةHالـواليـات ا rســويـسـرا

اإلمارات العربية اHتحدةr الكويتr األردنr روسيا.
- اHنطقة - اHنطقة 2 :  : البلدان األخـرى.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في 25 شـوّال عــام 1425 اHوافـق 8 ديسـمبـر سنـة

2004 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرّم عــام 1436 اHــوافق 17
نوفمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اKرأةوقضايا اKرأة

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 28 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2014 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات
Yتنـظـيم وتقـيـيم الـتكـوين الـتحـضـيري بـعـد التـعـيYتنـظـيم وتقـيـيم الـتكـوين الـتحـضـيري بـعـد التـعـي
فـي اHــــنــــاصب الـــــعــــلــــيــــا بــــعـــــنــــوان األسالك اخلــــاصــــةفـي اHــــنــــاصب الـــــعــــلــــيــــا بــــعـــــنــــوان األسالك اخلــــاصــــة
بـــاإلدارة اHـــكـــلــفـــة بـــالـــتـــضـــامن الـــوطـــني ومـــحـــتــوىبـــاإلدارة اHـــكـــلــفـــة بـــالـــتـــضـــامن الـــوطـــني ومـــحـــتــوى

برامجه.برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

-  ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممHعدل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87-257 اHــــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أوّل ديــسـمـبــر سـنـة 1987
YــــوظــــفـــHـــتــــضــــمن إنــــشـــاء مــــركــــز وطــــني لــــتـــكــــوين اHوا

rYعوقHفي مؤسسات ا Yاالختصاصي
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11 :  : يـتولى تـأطـير ومـتابـعة اHـوظـفY شـاغلي اHادة اHادة 
أحـد اHـنــاصب الـعـلــيـا أثـنــاء الـتـكـويـن الـتـحـضــيـريr سـلك
أســاتـذة الـتـعــلـيم لـلـمــؤسـسـات الـعــمـومـيـة لــلـتـكـوين و/أو

اإلطارات اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.
12 : : يــــتـــابع اHـــوظـــفـــون اHــــعـــيـــنـــون في إحـــدى اHــادة اHــادة 
اHـنـاصب العـلـيـا اHذكـورة في هـذا القـرارr أثـناء الـتـكوين
الـتـحضـيـري تـربصـا تـطـبيـقـيـا مـدته ثالثة (3) أشـهـر لدى
اHؤسسات العمومـية اHتخصصة التـابعة للوزارة اHكلفة
بـــــالـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــنـيr ويـــــعـــــدون عـــــلى إثـــــره تـــــقـــــريـــــر

نهايةالتربص.
اHــــادة اHــــادة 13 : يـــــلـــــزم اHــــوظـــــفـــــون اHــــعـــــيـــــنــــون فـي أحــــد
اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا اHــذكـــورة أعالهr قـــبل نـــهــايـــة الــتـــكــوين
الـتحضيري بـإعداد ومناقشـة مذكرة نهايـة التكوين حول
مـــــوضــــوع لـه صــــلـــــة بــــالـــــوحــــدات اHـــــدرســــة واHـــــقــــررة في

البرامج.
اHـادة اHـادة 14 : : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة

البيداغوجية اHستمرة وتشمل امتحانات دورية.
اHادة اHادة 15 :  : تتم كيـفيـات تقـييم التـكوين الـتحـضيري

كما يأتي :
- مــعــدل اHــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اHــســتــمــرة جملــمل

r1 عاملHدرسة : اHالوحدات ا
r1 عاملHعالمة التربص التطبيقي : ا -

- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : اHعامل 2.
اHــــادة اHــــادة 16 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الـتكـوين التـحـضيـري لـلمـوظفـY اHـعنـيـY احلائـزين على
معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم اHذكور
في اHـادة 15 أعالهr من طــرف جلـنــة نـهــايـة الــتـكــوين الـتي

تتكون من :
- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـY أو §ــثـلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناHا
- مـديــر اHـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اHــعـنــيـة أو

rثله§
- §ــثـــلــY اثـــنــY (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم

للمؤسسة العمومية للتكوين اHعنية.
تـــبـــلّغ نـــســـخـــة من مـــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنـــهـــائي إلى
مــصــالح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة في أجل ثــمــانــيــة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
rـادة 17 :  : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريHـادة اHا
Yالناجح Yيسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظف

نهائيا على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
18 :  : تــــنــــهى مــــهــــام اHــــوظــــفــــY اHــــعـــيــــنــــY في اHــــادة اHــــادة 
اHـــنــاصب الـــعـــلـــيــا اHـــذكـــورة في اHـــادة األولى أعالهr غـــيــر

الناجحY في التكوين التحضيري.

rعنيةHناصب العليا اHنصب أو اHا -
- عــــدد اHــــنـــــاصب الـــــعــــلــــيـــــا اHــــفـــــتــــوحــــة لـــــلــــتـــــكــــوين
الـــتـــحـــضـــيـــري احملـــدد فـي اخملـــطط الـــقـــطـــاعي الـــســـنـــوي أو
اHتعـدد السنـوات للتـكوينr اHصـادق عليه بـعنوان الـسنة

rعمول بهاHطبقا لإلجراءات ا rعتبرةHا
rمدة دورة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -
rعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -

YـعنـيHـنـاصب العـليـا اHشـاغلي ا YـوظفـHقـائـمة ا -
بالتكوين.

اHـادة اHـادة 4 : : تبـلغ نـسـخة من الـقـرار اHـذكور أعالهr إلى
مـصـالح الــوظـيـفـة الــعـمـومـيــةr خالل أجل عـشـرة (10) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
اHـادة اHـادة 5 : : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبـداء رأي اHطـابـقـة خالل أجل عـشرة (10) أيـام ابـتداء من

تاريخ استالم القرار.
اHادة اHادة 6 : : يلـزم اHوظـفون اHـعيـنون في أحـد اHناصب
الـــعــلـــيـــا اHــذكـــورة في اHـــادة األولى أعـالهr  ــتـــابـــعــة دورة

تكوين حتضيري.
تـعــلم اإلدارة اHــســتـخــدمــة اHـوظــفــY اHـعــنــيـY خالل
أجل شــهــر واحـد (1) قــبل تــاريخ بــدايــة الــتــكــوين  ــوجب
اســــتـــــدعــــاء فـــــردي وبــــأي وســـــيــــلـــــة مالئـــــمــــة أخـــــرىr عــــنــــد

االقتضاء.
اHـادة اHـادة 7 : : تـضـمن الــتـكـوين الــتـحـضـيــري اHـؤسـسـات

العمومية للتكوين اآلتية :
YـتـخــصـصـHا YـوظـفــHـركـز الــوطـني لــتـكـويـن اHا -

rوالية اجلزائر rلبئر خادم
Yاالخـتصـاصـي YوظـفـHـركـز الـوطني لـتـكـوين اHا -

 ؤسسات اHعوقY بقسنطينةr والية قسنطينة.
اHادة اHادة 8 :  : يـنظم التـكوين التحـضيري بـشكل تناوبي

ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
اHــــادة اHــــادة 9 : : حتــــدد مــــدة الــــتــــكــــويـن الــــتــــحــــضــــيــــري في
اHــنــاصـب الــعــلــيــا اHــذكــورة فـي اHــادة األولى أعاله بــســنــة
واحـدة r(1) طـبـقـا ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 353-09
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHــــادة اHــــادة 10 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التحضيـري ويتم تفصيل محـتواها من طرف اHؤسسات

العمومية للتكوين اHذكورة في اHادة 7 أعاله.
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اHادة اHادة 19 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 28 صفر عام 1436 اHوافق 21 ديسمبر سنة 2014.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hفتش تقني وبيداغوجي للتربية اHتخصصةبرنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hفتش تقني وبيداغوجي للتربية اHتخصصة

اHدة : اHدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : اHدة تسعة (9) أشهر

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات
التشريع وأدبيات وأخالقيات اHهنة

تقنيات االتصال
منهجية اHمارسات اHهنية

النظافة واألمن في الوسط اHؤسساتي
مقاربة اإلعاقة وعدم التكيف

بيداغوجية التقنيات التربوية والتنشيط
منهجية اHشروع اHؤسساتي 
تقنيات التفتيش والتقييم

عناصر اإلحصائيات اHطبقة في العلوم االجتماعية
التدقيق الداخلي

البيداغوجيا اHتخصصة
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

100 سا

100 سا

100 سا

24 سا

100 سا

24 سا

100 سا

100 سا

24 سا

24 سا

24 سا

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

720 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة ثالثة (3) أشهر

اHلحق اHلحق 2
برنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hفتش تقني وبيداغوجي للتعليم اHتخصصبرنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hفتش تقني وبيداغوجي للتعليم اHتخصص

اHدة : اHدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : اHدة تسعة (9) أشهر

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات
التشريع وأدبيات وأخالقيات اHهنة

تقنيات االتصال
منهجية اHمارسات اHهنية

النظافة واألمن في الوسط اHؤسساتي
مقاربات اإلعاقة وعدم التكيف

تقنيات ووسائل التعليم اHتخصص

100 سا

100 سا

100 سا

24 سا

100 سا

24 سا

1

1

1

1

1

1
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اHلحق اHلحق 2  (تابع)  (تابع)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات
منهجية اHشروع اHؤسساتي 

تقنيات التفتيش والتقييم

عناصر اإلحصائيات اHطبقة في العلوم االجتماعية

التدقيق الداخلي

البيداغوجيا باحملتوى والهدف والكفاءة

احلجم الساعي اإلجماليحلجم الساعي اإلجمالي

100 سا

100 سا

24 سا

24 سا

24 سا

1

1

1

1

1

720 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة ثالثة (3) أشهر

اHلحق اHلحق 3
برنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hفتش إداري وماليبرنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hفتش إداري ومالي

اHدة : اHدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : اHدة تسعة (9) أشهر

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

التشريع وأدبيات وأخالقيات اHهنة

تقنيات االتصال

منهجية اHمارسات اHهنية

النظافة واألمن في الوسط اHؤسساتي

التدقيق الداخلي

مدخل للقانون اإلداري

تسيير اHوارد البشرية

تسيير أمالك اHصالح اHشتركة

تسيير الوسائل العامة

تسيير اHيزانية واHالية

تقنيات التفتيش والتقييم

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

100 سا

100 سا

100 سا

24 سا

24 سا

24 سا

100 سا

100 سا

100 سا

24 سا

24 سا

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

720 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة ثالثة (3) أشهر
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اHلحق اHلحق 4
برنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hنسق نفسانيبرنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hنسق نفساني

اHدة : اHدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : اHدة تسعة (9) أشهر

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

التشريع وأدبيات وأخالقيات اHهنة
تقنيات االتصال

منهجية اHمارسات اHهنية
النظافة واألمن في الوسط اHؤسساتي

التكفل النفسي البيداغوجي
منهجية اHشروع اHؤسساتي 

عناصر اإلحصائيات اHطبقة في العلوم االجتماعية
تقنيات التقييم

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

120 سا

100 سا

120 سا

50 سا

110 سا

120 سا

50 سا

50 سا

1

1

1

1

1

1

1

1

720 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة ثالثة (3) أشهر

اHلحق اHلحق 5
برنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hنسق اجتماعيبرنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hنسق اجتماعي

اHدة : اHدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : اHدة تسعة (9) أشهر

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

التشريع وأدبيات وأخالقيات اHهنة

تقنيات االتصال

منهجية اHمارسات اHهنية

النظافة واألمن في الوسط اHؤسساتي

تقنيات التقييم

منهجية اHشروع اHؤسساتي 

عناصر اإلحصائيات اHطبقة في العلوم االجتماعية

االقتصاد االجتماعي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

120 سا

100 سا

120 سا

50 سا

50 سا

120 سا

50 سا

110 سا

1

1

1

1

1

1

1

1

720 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة ثالثة (3) أشهر
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اHلحق اHلحق 6
برنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hراقب عامبرنامج التكوين التحضيري بعد التعيY في اHنصب العالي Hراقب عام

اHدة : اHدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : اHدة تسعة (9) أشهر

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

التشريع وأدبيات وأخالقيات اHهنة

تقنيات االتصال

منهجية اHمارسات اHهنية

النظافة واألمن في الوسط اHؤسساتي

منهجية اHشروع اHؤسساتي 

جهاز االستقبال

عناصر اإلحصائيات اHطبقة في العلوم االجتماعية

مقاربات اإلعاقة وعدم التكيف

التدقيق الداخلي

تنسيق النشاطات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

100 سا

100 سا

100 سا

24 سا

100 سا

100 سا

24 سا

100 سا

24 سا

48 سا

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

720 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة ثالثة (3) أشهر

بنك اجلزائربنك اجلزائر
مــــقـــــرر رقم مــــقـــــرر رقم 15-01 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 13 ربــــيـع األول عـــــام  ربــــيـع األول عـــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 4 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة r2015 يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر
قـــــائــــمــــة الـــــبـــنـــوك و قــــائـــمـــة اHــــؤســـســـات اHــــالـــيـــةقـــــائــــمــــة الـــــبـــنـــوك و قــــائـــمـــة اHــــؤســـســـات اHــــالـــيـــة

اHعتمدة في اجلزائر.اHعتمدة في اجلزائر.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر

-  ـقــتــضى األمـر رقم 03-11 اHـؤرخ في 27 جـمـادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق
 rادة 93 منهHال سيما ا rتممHعدّل واHا rبالنقد و القرض

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
- و  قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2 يــونـيــو ســنـة 2001 و اHــتــضـمن

rمحافظ و نواب محافظ بنك اجلزائر Yتعي

- و  قتضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 5 جمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يونيو سنة 2006 واHتضمن

rنائب محافظ بنك اجلزائر Yتعي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مــــادة وحـــيــدة :مــــادة وحـــيــدة : تــــطـــــبـــيــــقــــا ألحـــكـــام اHــــادة 93 من
األمــــر رقــم 03-11 اHــؤرخ في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
rـــــتـــــممHـــــعـــــدّل و اHا r2003 ـــــوافق 26 غـــــشـت ســـــنــــةH1424 ا

rتـــــنـــــشـــــر في اجلـــــريـــدة الـــرســـمـــيــة rـــــذكـــــور أعــالهHوا



rترست بنك - اجلزائر -

rبنك اإلسكان للتجارة والتمويل - اجلزائر -

rبنك اخلليج - اجلزائر -

rفرنسا بنك - اجلزائر -

- كــريـدي  اقــريـكـول كــربـورات وانـفــسـتـمــانت بـنك
rأجليري

r(فرع بنك) إتش . إس . بي . سي - اجلزائر -

- مصرف السالم - اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدةقائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدة

إلى غاية إلى غاية 4 يناير سنة  يناير سنة 2015

rشركة إعادة التمويل الرهني -

- الشركة اHالـية لالستثمار واHـساهمة والتوظيف
r"  ش . م . ا . م . ت - ش . أ "

rاليHالشركة العربية لإليجار ا -

rالي - اجلزائرHغاربية لإليجار اHا -

rسيتيالم اجلزائر -

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفالحية "مؤسسة
r" مالية

rالي - شركة أسهمHالشركة الوطنية لإليجار ا -

rإيجار ليزينغ اجلزائر- شركة أسهم -

- اجلزائر إيجار- شركة أسهم.

قــائـمـة الـبـنـوك وكـذا قـائـمـة اHـؤسـسـات اHـالـيـة اHـعـتـمـدة
في اجلــــزائــر إلـى غــايـة 4 يــنــايــر ســنـة 2015 واHــلــحــقــتـان

بهذا اHقرر.

حــــــرّر بـــــــاجلـــــــزائـــــــــر فــي 13 ربــــــيـع األول عــــــام 1436
اHوافق 4 يناير سنة 2015.

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة البنوك قائمة البنوك اHعتمدةاHعتمدة

 إلى غاية  إلى غاية 4 يناير سنة  يناير سنة 2015

rبنك اجلزائر اخلارجي -

rالبنك الوطني اجلزائري -

rالقرض الشعبي اجلزائري -

rبنك التنمية احمللية -

rبنك الفالحة والتنمية الريفية -

r(بنك) الصندوق الوطني لالدخار واالحتياط -

rبنك البركة اجلزائري -

r(فرع بنك) سيتي بنك - اجلزائر -

rصرفية - اجلزائرHؤسسة العربية اHا -

rنتيكسيس - اجلزائر -

rسوسيتي جينيرال - اجلزائر -

r(فرع بنك) البنك العربي - اجلزائر -

rبي . ن . بي باريباس - اجلزائر -

اKطبعة الرسمياKطبعة الرسميّة7  ة7  حي البسات%7 بئر مراد رايس7 ص.ب حي البسات%7 بئر مراد رايس7 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

20 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3606
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م


