
العدد العدد 53
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

اخلميس اخلميس 24 ذو  ذو احلجاحلجّة ة عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 15-254 مؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 5 أكـتـوبر سـنة t2015  يـتـضمّن الـتـصديق عـلى اتـفاق
التـعـاون في مـجاالت الـصـحـة العـمـومـية والـعـلـوم الطـبـيـة بY حـكـومـة اجلمـهـوريّـة اجلزائـريّـة الـدّ�قـراطـيّـة الشّـعـبـيّة
وحكومة جمهورية األرجنتtY اHوقّع باجلزائر بتاريخ 17  نوفمبر سنة 2008.....................................................
مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي احلجة عام 1436 اHوافق 5 أكتـوبر سنة t2015  يـتضمّن الـتصديق على اتـفاقية
الـتـعاون الـقـانوني والـقـضائي في اجملـال اجلـزائي بY حـكـومة اجلـمـهوريّـة اجلـزائريّـة الـدّ�قـراطـيّة الـشّـعبـيّـة وحكـومة
دولـة الكويتt اHوقّعة باجلزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة 2010..........................................................................
مرسـوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 5 أكتـوبر سنة t2015 يتـضمّن الـتصديق عـلى اتفـاقية
تسليم اجملرمY بـY حكومة اجلمهوريّة اجلــزائـريّـة الدّ�قـراطيّـة الـشّعبيّـة وحكومـة دولــة الكويتt اHوقّعة باجلزائر
بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة 2010.....................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي احلجة عام 1436 اHوافق 8 أكتوبر سنة t2015 يحدد تشكـيلة وتنظيم وكيفيات
سير الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم اHتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلجة عام 1436 اHـوافـق 30 سبتـمبر سنة t2015 يـتضمن إنهاء مـهام مكلف �هـمة برئاسة
اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة)...............................................................................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 15-254 مؤر مؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجة  عام ذي احلـجة  عام
1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 5 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة t2015  يـــــتـــــضـــــم  يـــــتـــــضـــــمّن

التصديق عـلى اتفاق التعـاون في مجاالت الصحةالتصديق عـلى اتفاق التعـاون في مجاالت الصحة
الـعمومية والـعلوم الطبـية بY حكومـة اجلمهوريالـعمومية والـعلوم الطبـية بY حكومـة اجلمهوريّة
اجلـــزائـــرياجلـــزائـــريّــــة الـــدــــة الـــدّ�ـــقـــراطــــي�ـــقـــراطــــيّـــة الـــشـــة الـــشّـــعـــبــــيـــعـــبــــيّـــة وحـــكـــومـــةـــة وحـــكـــومـــة
جمـهـوريـة األرجنـتـtY اHـوقجمـهـوريـة األرجنـتـtY اHـوقّع باجلـزائـر بـتاريخ ع باجلـزائـر بـتاريخ 17

نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2008.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون
tاخلارجيّة والتعاون الدولي

tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلى اتــفــاق  الــتــعــاون في مــجــاالت
الـــصـــحــــة الـــعـــمــــومـــيـــة والــــعـــلـــوم الـــطــــبـــيـــة بــــY حـــكـــومـــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
جــــمــــهــــوريــــة األرجـــنــــتــــtY اHــــوقّع بــــاجلــــزائــــر بـــتــــاريخ 17

t2008 نوفمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولـى :ة األولـى : يصــــدّق عـلـــــى اتفــــاق الـتعـــــاون
فــــــي مــجــــــــاالت الـــصـــحـــــــة الـــعـــمـــومــيــــــــة والـــعـــلــــــوم
الـــطـــبـــيـــــــة بـــY حـــكـــومـــــــة اجلـــمـــهـــوريّـــــــة اجلـــزائـــريّـــــــة
الـــدّ�ــقـــراطـــيّـــــــة الـــشّـــعـــبـــيّـــــــة وحـــكـــومـــــة جـــمـــهـــوريــــــة
األرجــنـتـــــtY اHــوقّــــع بــاجلــزائــــــر فــــي 17  نــوفــمــبــــــر
ســنــــــة t2008 ويــنــشـــــــر فــــــي اجلــريـــــــدة الــرّســمــيّـــــــة

للجمهوريّــــة اجلزائريــــة الدّ�قراطيّـــــة الشّعبيّــــة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون في مجاالت الصحة العموميةاتفاق تعاون في مجاالت الصحة العمومية
والعلوم الطبيةوالعلوم الطبية

بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

Yوحكومة جمهورية األرجنتYوحكومة جمهورية األرجنت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الشّعبيّة من جـهةt وحكومة جمهورية األرجنتtYمن جهة

t"Yشــار إليهما فيمـا يأتي بـ "الطـرفHا tأخرى

- إذ حتــدوهمـا الــرغـبـة في إرســـاء تعــاون مـثمــر
ذي مــنـــفــعـــة مــتـــبــادلـــة في مـــجــاالت الـــصــحـــة الــعـــمــومـــيــة
والـــعــلـــــوم الـــطـــبـــــيــةt واHـــســــاهـــمــــة أيـــضــــا في تــــرقــــيــة
Yالـــشـــعـــبــ Yـــتـــبـــادل وعالقـــات الـــصــداقــــة بـــHالـــتـــفــــاهم ا

tاجلــزائري واألرجنتيني

اتفقتـا على مـا يأتي :اتفقتـا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يــلــتـــزم الــطــرفـــان بــالــتــعـــاون في مــجـــاالت الــصــحــة
العمومية والعلوم الطبيةt خاصة فيما يأتي :

1) - تبـادل اخلبـراء قصـد االطالع على الـتقـدم احملقق

في مـجال األدوية وتـسيـير الـهيـاكل الصحـية والـتقـنيات
االســتـــشــفــائــيــة والــتـــربــيــة الــصــحــيـــة والــرعــايــة اHــقــدمــة

tYسنHلألشخاص ا

2) - تـرقــيــة إجنـاز مــشــاريع مــشـتــركــة في مــجـاالت
الصحة العمـومية والبحثt خاصة فـيما يخص السرطان
والـــعالج بــاألشـــعــة وكــذا فـي مــجـــاالت مــكــافـــحــة األمــراض

tاإلنسان واحليوان Yتنقلة بHال سيما تلك ا tتنقلةHا

3) - إقــــامـــــة عالقــــات بـــــY اHــــؤســـــســــات الــــصـــــحــــيــــة
لــــلــــبــــلــــديــنt ال ســــيــــمــــــا في مــــجــــــاالت االخــــتــــصـــــاصـــــات

tتطـورة جـداHا

4) - تـبـادل اHـعـلـومــات حــــول الـوضـعـــيـة الـوبـائــيـة
tنشورات العلمية والطبيةHفي البلدين وكذا تبادل ا

5) - تــــبـــادل الـــتـــجــــارب في مـــجـــال صــــحـــة األمـــومـــة

tوالطفولـة
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عن عن حكومةحكومة
اجلمهورية اجلـزائريةاجلمهورية اجلـزائرية
الدالدّ�قراطية الش�قراطية الشّعبيةعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

6) - التعاون في مجاالت تسجيل األدوية :
أ) اســــتـــيــــراد األدويـــة مـن األرجـــنــــتـــY إلـى اجلـــزائـــر
وتـــصــــديـــر األدويـــة  اجلــــزائـــريـــة لـألرجـــنـــتــــY وذلك وفـــقـــا

tللتشريعات الصيدلية والتجارية للبلدين
ب) اهتـمام اجلـزائر باتـفاقات الـشراكـة في مجاالت
tالـصـنـاعـة الـصـيــدالنـيـة والـشـراء احملـتـمل لـلـمـواد األولـيـة

في إطار احترام اHعايير التقنية اHعمول بها.
7) - إرساء تعـاون بY الـبلدين بغـية تأمY نوعـية
الـــعالج الـــطـــبيt ال ســـيـــمـــا مـــراقـــبــــة اHـــمـــارســـة اHـــهـــنـــيـــة
وتــأهــــيل الــهـــيــاكل  الـــصــحـــيــة وكـــذا إعــداد بـــروتــوكــوالت

tخاصـة بالعالج
8) - تـــــرقـــــيــــة تـــــنـــــظـــــيم الـــــتـــــظـــــاهـــــرات الــــعـــــلـــــمـــــيــــة

واHـــؤتـــمـــرات واHـــلـــتــــقـــيـــات والـــنـــدوات في كـال الـــبـــلـــدين
وتسهيل اHشاركة في هذا النوع من التظاهرات.

اHاداHادّة ة 2
tـذكـورة سـابـقـاHيـلـتـزم الـطـرفـان بـدعم الـنـشـاطـات ا

وذلك قدر اHستطاع.

اHاداHادّة ة 3
فـي إطـــار هـــذا االتــفـــاقt تـــتـــحـــمّــل الـــدولـــة اHـــرســـلــة
تـكـالـيف الـسـفـر ذهـابـا وإيـابـا بـY الـبـلـدينt كـمـا تـتحـمّـل
الـــدولـــة اHـــضــــيـــفـــة تـــكـــالـــيف الــــســـفـــر داخـل هـــذه الـــدولـــة

واإلقامة واHصاريف ذات الصلـة.

اHاداHادّة ة 4
يـــدخـل هــذا االتــفــاق حــيّــز الــتـــنــفــيــذ بــتــاريخ تــبــادل

الطرفY وثائق التصديق اخلاصـة بهما.
ويبقى هذا االتفاق ساري اHفعول Hدة غير محدّدة.
�ـكن لـكــل من الـطـرفـY إنــهـاء الـعـمـل بـهـذا االتـفــاق
في أي وقتt وذلك بـإبالغ الـطـرف اآلخـر بـواسـطـة إشـعار
مـــــســـــبـق مــــدتـه ســـــتــــة (6) أشـــــهـــــرt يـــــرسل عـــــبـــــر الـــــقـــــنــــاة

الدبلوماسية إلى الطرف اآلخر.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 17 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة t2008 من
نـــســـخــتـــY أصـــلــيـــتـــY بـــالــلـــغـــات الــعـــربـــيّـــة واإلســبـــانـــيــة
والــفـرنــسـيـةt ولــكل من الــنـصــوص الـثالثــة نـفس احلــجـيـة

القانونية.

عن عن حكومةحكومة
Yجمهورية األرجنتYجمهورية األرجنت
جورج أنريكي تاياناجورج أنريكي تايانا

وزير العالقات اخلارجيةوزير العالقات اخلارجية
والتجارة الدولية واألوقافوالتجارة الدولية واألوقاف

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-255 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة t2015  يــــتــــضــــمt  يــــتــــضــــمّن

الــــتـــصــــديق عــــلى اتــــفـــاقــــيــــة الـــتــــعـــاون الــــقــــانـــونيالــــتـــصــــديق عــــلى اتــــفـــاقــــيــــة الـــتــــعـــاون الــــقــــانـــوني
والـــــقــــــضــــــائي فـي اجملـــــال اجلــــــزائـي بـــــY حــــــكــــــومـــــةوالـــــقــــــضــــــائي فـي اجملـــــال اجلــــــزائـي بـــــY حــــــكــــــومـــــة
اجلـــمــهــورياجلـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريـــة اجلــزائــريّـــة الــدـــة الــدّ�ــقــراطـــي�ــقــراطـــيّــة الــشــة الــشّـــعــبــيـــعــبــيّــةــة
وحـكـومـة دولـة الـكـويتt اHـوقوحـكـومـة دولـة الـكـويتt اHـوقّـعة بـاجلـزائـر بـتاريخـعة بـاجلـزائـر بـتاريخ

12 أكتوبـر سنـة  أكتوبـر سنـة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون
tاخلارجيّة والتعـاون الدولي

tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -
- وبــعـــد االطّالع عــلى اتــفـــاقــيــة الــتــعـــاون الــقــانــوني
والـقــضـائـي في اجملــال اجلـــزائي بـY حــكـومــة اجلـمــهــوريّـة
tاجلزائـريّة الدّ�قــراطيّة الـشّعبيّـة وحكومـة دولة الكويت

t2010 وقّعـة باجلـزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـةHا
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــصـــــدّق عــــلـى اتــــفـــــاقـــــيــــة الـــــتـــــعــــاون
الـــقـــانـــوني والـــقـــضـــائي فـي اجملـــال اجلـــزائي بـــY حـــكـــومــة
اجلـمـهــوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومة
دولـــة الـــكــويتt اHـــوقّــعـــة بـــاجلـــزائـــر بــتــاريخ 12 أكــتــوبــر
سـنـة t2010 وتـنــشــر في اجلـريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5

أكتوبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقية التعاون القانوني والقضائي في اجملال اجلزائياتفـاقية التعاون القانوني والقضائي في اجملال اجلزائي
بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّـــة وحــكـــومـــة دولــــة الــكــــويت ويــشـــار إلــيــهــمــــا

t"Yفيمــا بعـد بـ"الطـرف
- رغـبـة من الـطـرفY فـي تفـعـيل أحـكـام االتـفـاقـيات
الـدولـيـة الـتي يـرتـبط بـهـا الـبـلـدانt وخـصـوصـا في مـجال

tنظمة والفسادHمكافحة اإلرهاب واجلر�ة ا
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- وحــرصــا مــنـهــمــا عــلـى إرســاء الـتــعــاون الــقــانــوني
tواد اجلزائيةHوالقضائي في ا

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :
اHاداHادّة األولىة األولى

االلتـزام بالتعاونااللتـزام بالتعاون
يـتـعـهـد الـطــرفــان وفـقـا لـلـشـروط والـقـواعـد اHـبـيـنة
في هـذه االتــفـاقــيـة أن يـقــدم كـل مـنـهـمـا لــآلخـر أكـبـر قـدر

من التعاون القانوني والقضائي في اجملال اجلزائي.
اHاداHادّة ة 2

نطاق تطبيق التعاوننطاق تطبيق التعاون
1 - يشمل التعاون مـا يأتي :

tأ) جمع الشهادات أو أقوال األشخاص
tلفات وأدلة إثبات أخرىHب) تقد¢ الوثائق وا

tستندات وتبليغ األوراق القضائيةHج) تسليم ا
tد) حتديد مكان وهوية األشخاص

هـ) النقل اHـؤقت لألشخاص احملبوسY أو ألشخاص
tآخرين بصفتهم شهودا

tو) تنفيذ طلبات التفتيش واحلجز
ز) الـــــتـــــعــــــرف وحتـــــديــــــد مـــــكــــــان عـــــائــــــدات اجلـــــر�ـــــة
tوجتــمــيـــدهــا أو حــجــزهــا ومـــصــادرتــهــا والــتـــصــرف فــيــهــا

tتصلة بالطلبHوالتعاون في اإلجراءات ا
tح) استرداد األموال

ط) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
2 - �ــنـح الــتــعـــــاون دون مـــراعــــاة مــبــدأ الـــتــجــــر¢

.Yلـدى كال الطرف
3 - في حـالــة طلـبـات الـتفـتـيش واحلـجـز والتـجـمـيد
أو اHـصــادرةt فـإن اجلــر�ـة مــحل الـطــلب يـجب أن يــعـاقب

.Yعليها طبقا لقانون كال الطرف
اHاداHادّة ة 3

حتديد السلطة اHركزيةحتديد السلطة اHركزية
1 - تـتمـثل السـلـطة اHـركزيـة بـالنـسبـة لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل.
2 - تــتـــمـــثل الـــســلـــطـــة اHــركـــزيـــة بــالـــنـــســبـــة لـــدولــة

الكويت في وزارة العدل (إدارة العالقات الدولية).
3 - يـخــطـر كل طـرف الــطـرف اآلخــرt عـبـر الــقـنـوات

الدبلوماسية اHعتادةt بأي تغيير لسلطته اHركزية.

4 - تـــــرســل الــــــطــــــلــــــبـــــــات اHـــــقــــــدمـــــــة �ــــــوجـب هـــــذه
االتــفــــاقـــيـــة مــبــاشـــرة من الــســـلــطـــة اHـــركـــزيـــة لـــلــطـــرف

الطالب إلى السلطة اHركزية للطرف اHطلوب منه.
اHاداHادّة ة 4

رفض أو تأجيل تنفيذ طلب التعاونرفض أو تأجيل تنفيذ طلب التعاون
1 - يرفض تنفيذ طلب التعاون في احلاالت اآلتية :
أ) إذا كـانت اجلــر�ـة الــتي طـلـب من أجـلــهـا الــتـعـاون
tتـعـتـبـر جــر�ــة سيـاســيـة أو مـرتـبـطـة بـجـر�ـة سـيـاسـية
وال يــــعـــــتــــبـــــر مـن قــــبـــــيل تـــــلك اجلـــــرائـم جــــر�ـــــة اإلرهــــاب
واالعـتــداء عـلى رئـيس دولــة أحـد الـطـرفــY أو ولي الـعـهـد

tبالنسبة لدولـة الكويت
tب) إذا كـانت اجلر�ة الـتي طلب من أجـلها الـتعاون

tتعتبر مجرد خرق لاللتزامات العسكرية
ج) إذا كان تنفـيذ الطلب من شـأنه أن �س بالنظام

العام للطرف اHطلوب منه أو بسيادته أو بسالمته.
2 - �ـــكن لـــلــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه الـــتــعــاون تـــأجــيل
تقد¢ التعـاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل
مع الــتـحــقــيـقــات أو اHــتــابـعــات أو اإلجــراءات الــقـضــائــيـة

اجلـاريـة لديـه.
3 - قــبل رفـض الــطــلب أو تـــأجــيل تــنـــفــيــذهt يــراعي
الـــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه إمـــكــانــيـــة تــقـــد¢ الــتــعـــاون ضــمن
الشروط التي يـراها مناسبةt وإذا وافق الطرف الطالب

على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه مراعاتها.
4 - يـــجب بــيـــان أســبــاب كـل حــالــة رفـض أو تــأجــيل

لتنفيذ طلب التعاون.
اHاداHادّة ة 5

شكل ومحتوى طلب التعاونشكل ومحتوى طلب التعاون
1 - يـــجب أن يـــقــــدم كـــل طــلب لـــلـــتــعــــــاون كــتـــابــــة
وفي حـــالــــة االســـتــــعـــجــــال �ـــكن لــــلـــطــــرف اHـــطـــلــــوب مـــنه

التعاون قبول الطلب بشكل آخر يترك أثرا كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :

أ) اسم الـــســــلـــطـــة اخملـــتـــصــــة اHـــكـــلّـــفـــة بــــالـــتـــحـــريـــات
tتصلة بالطلبHواإلجراءات القضائية ا

tب) موضوع وأسباب الطلب
tنسوبةHج) بيان للوقائع ا

د) النص القانوني اجلزائي اHطبق ذي الصلة.
3 - كمـا يـحـتوي الـطـلبt عـند االقـتـضـاءt وفي حدود

اإلمكـانt على :
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أ) الـهـويـة وتـاريخ اHـيالد واHـكـان الـذي يـتـواجـد فـيه
tطلوب شهادتهHالشخص ا

ب) الـهوية وتـاريخ اHيالد واHكـان الذي يتـواجد فيه
tالشخص الذي يجب تبليغه

ج) اHعلومات اخلـاصة بهوية ومـكان تواجد الشخص
tالذي يجب حتديد مكان تواجده

د) وصـف دقــــــيـق لـــــــلــــــمـــــــكــــــان الـــــــواجـب تــــــفـــــــتــــــيـــــــشه
tمتلكات التي يجب حجزهاHوا

هـ) وصف الــطـــريــقــة الــتي يــتم بـــهــا أخــذ وتــســجــيل
tالشهادة أو التصـريح

و) قـائـمـة األسـئـلـة الـتـي يـجب طـرحـهـا عـلى الـشـاهـد
tأو على اخلبـير

ز) وصـف اإلجــــراءات اخلـــــاصــــة الـــــواجب اتــــبـــاعــــهـــا
tخالل تنفـيذ الطلب

tح) متطلبات السـريـة
ط) أيـة معـلـومات أخـرى تـقدم إلى الـطـرف اHطـلوب

منه لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
4 - فـي حــالــة طــلــبــات احلــجــز أو جتــمــيــد ومــصــادرة
مـتــحــصالت أو أدوات اجلـــر�ــــةt يــجب بــقــــدر اإلمــكــــان

أن يتضمن الطلب مـا يأتي :
أ) وصف تفـصـيلي Hـتـحصالت أو أدوات اجلـر�ـة �ا

tفي ذلك حتديد مكانها
ب) بــيــان األســبــاب الـتـي تــدعـو لـإلعــتــقــاد بــأن تــلك
األمـــــوال أو اHـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات مـــــتـــــحــــصـــــلــــــة عـن جــــــر�ــــــة أو

مستخدمـة فيهـا.
5 - إذا اعتـبر الـطرف اHـطلـوب منه أن هـناك حـاجة
Hـعـلـومات إضـافــيـة لـتنـفـيـذ الـطلبt يـجـوز لـذلك الـطـرف

أن يطلب تلك اHعلومات اإلضافية.
اHاداHادّة ة 6

تنفيذ طلبات التعاونتنفيذ طلبات التعاون
1 - تــنــفـذ طــلـبــات الـتــعـاون وفــقــا لـتــشـريع الــطـرف

اHطلوب منه.
2 - �كن للطرف اHـطلوب منه تنفيذ طلب التعاون
عـلى الـوجه الـذي يـحـدده الـطـرف الـطـالب مـا لم يـتـعارض

ذلك مـع تشريعـه الوطني.
3 - يــخـــطــــر الــطــــرف اHــطــلــــوب مــنــه الــتــعـــــاون
في الـــوقت اHـــنــاسـب الــطـــرف الــطـــالبt بـــنـــاء عــلـى طــلب
صـــريح من هــــذا األخـــيـــرt بـــتـــاريخ ومـــكــــان تـــنـــفـــيـــذ طـــلب
الـتــعــاون لـكي يـتــسـنى لألطــراف اHـعـنـيــة احلـضـور ضـمن
الـشـروط اHـنـصـوص عـليـهـا في الـقـانـون الـسـاري اHـفـعول

للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ.

اHاداHادّة ة 7

تسليم الوثائق واألشياءتسليم الوثائق واألشياء

1 - يــجـــوز لــلــطـــرف اHــطـــلــوب مـــنه تــأجـــيل تــســـلــيم
الــوثــائق واألشـــيــاء اHــطـــلــوبــة إذا كــانـت ضــروريــة إلجنــاز
إجـراءات جـزائـيـة جــاريـةt عـلى أن يــقـوم بـتـسـلــيـمـهـا فـور

انتهاء هذه اإلجراءات.

2 - ويـــعـــيـــد الـــطـــــرف الـــطـــالـب الـــوثــائـق واألشـــيــاء
الـــتي ســـلـمت إلـــــيه مــــا لم يــتــنــــازل الــطـــــرف اآلخـــــر

عن حقـه استـردادهـا.

اHاداHادّة ة 8

التعاون التلقائيالتعاون التلقائي

لـلـسـلـطـات اHـعـنــيـة لـكـل من الـطـرفـtY دون مـسـاس
بــقــانــونــهــا الــداخــليt ودون أن تــتــلــقى طــلــبــا مــســبــقــاt أن
ترسـل معـلـومـات ذات صـلـة �سـائل جـزائـيـة إلى الـسـلـطة
اخملـــتــــصــــة في الــــطــــرف اآلخـــر حــــيــــثـــمــــا تــــعـــتــــقــــد أن هـــذه
اHـــعــلــومـــات �ــكن أن تــســـاعــد تــلك الــســـلــطــة عـــلى الــقــيــام
بـالـتحـريـات واإلجـراءات اجلـزائـيـة أو إتمـامـها بـنـجاح أو
قــــد تـــفـــضـي إلى تـــقــــد¢ الـــطـــرف اآلخـــر طــــلـــبـــا لــــلـــتـــعـــاون

�قتضى هذه االتفاقـية.

اHاداHادّة ة 9

تبليغ الوثائق القضائيةتبليغ الوثائق القضائية

1 - يتم تـبـليغ الـوثـائق القـضـائيـة طـبقـا لإلجراءات
tــطــلــوب مــنه و�ــكنHــعــمـول بــهــا فـي تـشــريـع الــطـرف اHا
بـنـاء عـلى طـلب الـطـرف الـطـالبt تـنـفـيـذ ذلك بـأي طـريـقة

أخرى ما لم تتعارض مع تشريع الطرف اHطلوب منه.

2 - يـثـبـت الـتـبـلـيغ بـواســطـة إيـصـال مـؤرخ ومـوقع
عليه مـن الطرف اHـعني أو بـواسطـة تصـريح من السـلطة
اخملتصـة للطـرف اHطـلوب منهt تـثبت فـيه إجراء التـبليغ
وشـكــلـه وتــاريـخــهt ويـوجـه فــورا أحــد هـذيـن اHـســتــنـدين

إلى الطرف الطالب.

3 - يــرســـل طـــلب تــبــلـــيـغt الـتــكــلـــيف بــاحلــضـــور
(60) Yـطـلـوب مـنه في مـدة ال تـقل عن سـتـHإلى الــطـرف ا
يـومـا قـبل تــاريخ مـثـول الـشـخص وفـي حـالـة االسـتـعـجـال

�كن للطرف اHطلوب منه التعاون تخفيض هذه اHدة.

4 - وإذا لم يــتم الــتــبـلــــيغt فــإن الــطــــرف اHــطـــلـوب
مـنه يـخـطـر فورا الـطـرف الـطالب بـاألسـبـاب الـتي حالت

دون إجنـازه.
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اHاداHادّة ة 10
تلقي الشهاداتتلقي الشهادات

1 - يــتـلـقى الــطـرف اHــطـلـوب مــنه طـبــقـا لـتــشـريـعـه
tشــهــادات أو تــصـــريـحـــات األشــخـاص tوبـنـــاء عــلى طــلب
كـمـا �ـكـنه أن يـطـلب من األشـخـاص حتـضـيـر و/ أو تـقـد¢

عناصر اإلثبات إلرسالها للطرف الطالب.
2 - بـنــاء عـلى طـلب الــطـرف الـطـالـبt يـقـدم الـطـرف
اHــطــلــوب مــنه إشــعـــارا مــســبــقـــا كــافــيــا بـتــاريـخ ومــكـــان

سمـاع الشهـود.
3 - بـــــنــــــاء عـــــلـى طـــــلب الــــــطـــــرف الـــــطـــــالـبt يـــــجـــــوز
لألطـراف في اإلجــراءات الــقـضــائـيــة اHـتــبــعـة في الــطـرف
الـطــالب وHـمــثـلــيـهـم الـقــانـونــيـY وكــذلك Hـمــثـلي الــطـرف
الـطــالب احلـضـور خالل اإلجــراءات الـقـضـائــيـة مع مـراعـاة

قوانY وإجراءات الطرف اHطلوب منه.
4 - يسمح الطـرف اHطلوب منه بحضور األشخاص
اHذكورين في الطـلب أثناء تنفـيذهt وفي حدود ما يسمح
بـه قــانـونـهt �ـكــن أن يـســمـح لـهـم بـطــــرح األسـئـلــة عـلى
tـــعــني لإلدالء بـــشــهــادتـه وتــقــد¢ أدلـــة إثــبـــاتHالـــشــخص ا
وفي حالة مـا إذا كان طـرح األسئـلة اHبـاشر غـير مـسموح
بهt يــــســــمح لــــهــــؤالء األشــــخــــاص بــــعــــرض األســــئــــلــــة الــــتي
يــــريـــدون أن تــــطـــرح عــــلى الـــشــــخص اHــــعـــني الــــذي يـــدلي

بشهادته أو يقدم دليل اإلثبات.
5 - بــإمـــكــــان الــشـــخص اHــدعــــــو لإلدالء بــشــهـــادتــه
في الـطـــرف اHـطــلـــوب مـنـه تـبــعــا لـلـطـلب اHــقــدمt طـبـقـا
لـــهــــذه اHـــادة أن يـــــرفض اإلدالء بــــهــــا عـــنــــدمــــا يــــســـمح لـه
قـــــانـــــون الــــطــــــرف اHـــــطــــلــــــوب مـــــنــه بــــذلـك في ظـــــروف
¨ــاثــلــــــة أثــنــاء إجـــراءات قــضــائــيـــة مــتــخـــذة في الــطــرف

اHطلـوب منـه.
6 - إذا ادعى الـــــــشــــــــخص الــــــــذي يـــــــســـــــتـــــــدعـى لإلدالء
بــشـهــادته في الـطــرف اHـطــلـوب مـنـه وفـقـا Hــا تـنص عــلـيه
هـــــذه اHــــادة بــــأن لــه احلــق أن يــــــرفـض اإلدالء بــــشــــهــــادتـه
تـــبــــعـــــا لـــقــــوانـــY الــــطـــــرف الــــطـــــالبt �ــــكــن لــــلـــطـــــرف

اHطلـوب منـه إمـا :
أ) مـطــالــبــة الــطــرف الـطــالب بــتــقــد¢ شــهــادة تـثــبت

tوجود هذا احلق
ب) أن يــــــــطــــــــلـب مـع ذلك مـن الــــــــشـــــــــخص أن يـــــــــدلي
بـشــهــادته ويــقــدمــهــا إلى الــطــرف الــطــالب لــيــحــدد وجــود

احلـق اHطالب به من طرف الشخص.
اHاداHادّة ة 11

مثول األشخاص لدى الطرف الطالبمثول األشخاص لدى الطرف الطالب
Y1 - �ــــكن تــــقــــد¢ طــــلب الــــتــــعــــاون من أجـل تــــمــــكـــ
الــشــخص في مــســــاعــدة الــتـحــقـــيـق أو اإلدالء بـشــهـادتــه

في إجـراءات قـضـائـيـة بشـأن جـر�ـة ارتـكـبت في الـطرف
الــطـالب مــا لم يـكـن هـذا الــشـخص مــحل حتــقـيق أو مــدانـا

بارتكـابـه جلـر�ـة.
2 - يـتــعـيّن عـلى الــطـرف اHـطـلـوب مــنه إذا تـبـيّن له
بــأن الـــطــرف الــطـــالب ســيـــوفــر كل الـــتــرتــيـــبــات الالزمــة
حلــمـــايـــة الـــشـــخص اHـــعــنـيt أن يـــطــلـب من هـــذا الــشـــخص
و�ـحض إرادته تــقـد¢ اHـسـاعــدة في الـتـحـريـات أو اإلدالء
بشـهـادته في إجراءات قـضائـيـةt كمـا يتـعـيّن على الـطرف
اHــــطــــلـــــوب مــــنـه أن يــــتــــخـــــذ كـل اإلجــــراءات الـــــضــــروريــــة

لتسهـيل تنفيذ الطلب.
3 - يـــجـب أن يـــتـــضـــمّن الـــطــــلب أو االســـتـــدعــــاء في
tـادةHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــفــقــرة (1) مـن هــذه اHاحلــالـــة ا
مــبـلـغـا تـقـريـبـا لــلـتـعـويـضـات الـتي يــنـبـغي دفـعـهـا وكـذلك

التعويضات عن مصاريف السفر واإلقامة.
4 - �ـــكن عـــنــد االقـــتـــضـــاءt أن يــســـتـــلم الـــشـــاهــد عن
طريق السلطات الـقنصلية للطرف الطالبt مسبقا جزءا

من اHصاريف اHتعلّقة بالسفر أو مجملها.
اHاداHادّة ة 12

Yؤقت للمحبوسHالنقل اYؤقت للمحبوسHالنقل ا
1 - إذا كــان حــضـور الــشــخص احملـبــوس في الــطـرف
اHــــطـــلـــــوب ضــــروريــــا في الــــطــــــرف الـــطـــــالب تــــمـــاشـــــيـــا
وأهـــداف هــذه االتـــفــاقـــيــةt يـــشــرع فـي نــقـــلـــــــــه لــلـــغــرض
Yـطـلـوب إلـى الـطـرف الـطـالب شـريـطـة أن تـكـون قـوانـHا
الطـرفY تـسمح بـذلكt على أن تــراعى موافـقـة الـشخص
احملــبــــوس وكـــذا انــتــفـــاء وجـــود ســبب مـــوضـــوعي يــدعـــو

إلى الرفض بالنسبة للطرف اHطلوب منه.
2 - يـــتـــمـــتع الـــطـــرف الـــطـــالب بـــســـلـــطـــة االحـــتـــفــاظ
tبــــالــــشـــــخص وجـــــوبـــــا في احلـــــبس طــــيـــــلــــة الـــــوقت الالزم
وإعــــادتــه إلى احلــــبس لـــــدى الـــطــــــرف اHـــطـــلـــــوب مـــنــه
عـنــد انــتـهــاء اإلجـــراءات الــتي طـلـب مـن أجـلـهـــا الـنـقـــل
أو فـي أقــــرب وقت ¨ــــكـن عــــنــــدمــــا يــــصـــــبح وجــــوده غــــيــــر

مـوضـوعي.
3 - تــخــفض اHــدة الــتي قــضــاهـــا الــشــخص اHــنــقـول
في الطرف الطالب من اHدة الزمنية التي حكم بها علـيه

في الطرف اHطلوب منـه.
4 - عـنــدمـا يـكـون الــشـخص اHـنــقـولt طـبــقــا ألحـكــام
هـــذه اHــــادةt قــــد قـــضـى مــــدة عـــقــــوبــــته وهــــو في الــــطــــرف
الطـالبt يتم اإلفـراج عـنهt وتكـون معامـلته وفقــا ألحكـام

اHادة (11) من هذه االتفـاقـية.
يــخــطـــر الــطـــرف اHــطــلـــوب مــنـه الــطـــرف الـطـــالب

عند نقـل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه.
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5 - �ــــكن رفـض نــــقـل الـــــشــــخص احملــــبــــوس إذا كــــان
وجــوده ضـروريــا في إجـراءات جــزائـيــة قـائــمـة في إقــلــيم

الطـرف اHطلـوب منـه.

اHاداHادّة ة 13

YنقولHضمانات األشخاص اYنقولHضمانات األشخاص ا

1 - فـي حــالـــة تـــواجـــد الـــشــخـص في إقـــلـــيم الـــطــرف
الـــطــــالبt تـــطــبـــيـــقــــا لـــطـــلب هــــذا األخـــيـــر اHـــقـــدم وفـــقـــا

ألحكـام اHادتY (11) و(12) :

tأ) ال �ــكـن أن يــكــون هــذا الــشــخـص مــوضع اعــتــقــال
(مالحـقـة) مـتـابـعـة قـضـائــيـةt عـقـوبـة أو أي تـقـيـيـد حلـريـته
في الـطــرف الـطـالب بـسـبب أفــعـال أو تـقـصـيـر أو إدانـات

tطلوب منـهHسبقت مغادرته للطرف ا

ب) ال يــلــزم الــشـــخص دون رضــاه بــاإلدالء بـــشــهــادته
في أي إجـراء أو بـتقـد¢ مـساعـدة في أي حتـقيق آخـر غـير

اإلجراء أو التحقيق الذي طلب من أجلـه.

2 - ال تسري أحـكام الفقرة األولى من هذه اHادةt إذا
لـم يــغــادر الــشــخص اHــعــني إقــلــيم الــطــرف الــطــالب خالل
مــدة خــمــســة وأربــعـY (45) يــومــا غـــيــر مــنــقــطـــعــة بــعــدمــا
تـســنى له مـغـادرته وبـعـد إخـبــاره أو تـبـلـيـغه رسـمـيـا بـأن
حــضـــوره لم يـــعـــد ضــروريـــا أو أن هـــذا الـــشــخـص عــاد إلى

إقليم الطرف الطالب �حض إرادته بعد مغادرته لـه.

3 - الــشــخص الـذي ال يــبــدي مـوافــقـتـه في اHـســاعـدة
حـسـبــمـا جــاءت بـه اHـادتـان (11) و(12) ال �ـكن جملـــرد ذلك
أن يـكون مـوضـوع عـقـوبة أو أن يـخـضع ألي إجـراء قـسري

حتى وإن تضمنه الطلب.

اHاداHادّة ة 14

مصاريف التعاونمصاريف التعاون

1 - يـــتـــحـــمّــل الـــطــــرف اHـــطــــلـــوب مـــنه مـــصــــاريف
تـــنـــفـــيـــذ طــــلب الـــتـــعـــــاونt عــــدا ذلـك يـــتـــحـــمّــل الـــطـــــرف

الطـالب مـا يأتي :

أ) اHــصـــاريف والــتـعــويــضــــات اHــرتـبـطـــــة بـنـقـــل
أي شــــخـص �ــــوجب أحــــكــــام اHــــادتــــY (11) و(12) من هـــــذه

tاالتفـاقــية

ب) نفقـات وأتعاب اخلبراء.

2 - إذا تــبـيّن أن تـنـفـيــذ طـلب الـتـعــاون قـد يـسـتـلـزم
نــفـقـات غــيـر عــاديـةt يـتــشـاور الــطـرفـان مــسـبــقـا لـتــحـديـد
األحــكـــام والـــشـــروط الــتـي �ــكـن �ــوجـــبـــهـــا تــنـــفـــيــذ طـــلب

التعاون وطريقة حتمل النفقات.

اHاداHادّة ة 15
تبـادل صحف احلـالـة اجلـزائـيةتبـادل صحف احلـالـة اجلـزائـية

(السوابق القضائية)(السوابق القضائية)
tYــركـــزيــتــان لــلــطــــرفـH1 - تــتــبـــادل الــسـلــطــتـــان ا
بـــيــان اإلدانـــات اHــســـجــلـــة في صــحـــيــفـــة احلــالـــة اجلــزائـــيــة
(الـسـوابق الــقـضـائـيــة) والـصـادرة عن اجلــهـات الـقــضـائـيـة
لــــلــــطــــرفــــtY ضــــد مــــواطــــني الــــطــــرف اآلخــــر واألشــــخـــاص
اHــولــودين في إقــلــــيـم الـطــــرف اآلخـــر مـن خالل تــبــادلــهـا

على األقـل مرة كـل سنة.
2 - يـــجـــوز لــلـــطـــرف الـــطـــالب حـــال مـــتـــابـــعــتـه ألحــد
األشــخـاصt احلــصـــول من الــطــــرف اHـطــلــوب مــنــه فــورا
عــلى صــحـيــفـــة احلــالـــة اجلــزائــيــة (الــسـوابـق الـقــضــائـــيـة)

لـذلك الشخص.
3 - بــاســـتــثــنــاء حـــالــة اHــتــابـــعــةt يــجــوز لـــلــســلــطــات
الـــقــــضـــائــــيـــة أو اإلداريـــة ألحــــد الـــطــــرفـــY احلـــصــــول عـــلى
صحيفة احلالـة اجلزائية (السوابق القضائية) من الطرف
اآلخـــرt كـــمــــا يـــجـــوز لـــهـــا احلــــصـــول عـــلـــيـــهــــا مـــبـــاشـــرة من
الــســلــطــات اخملــتــصــة حــســبــمـا يــقــضـي به قــانــون الــطـرف

اHطلوب منـه.
اHاداHادّة ة 16

التعـاون في إطـار إجراءات التجمـيدالتعـاون في إطـار إجراءات التجمـيد
أو احلجز أو اHصادرةأو احلجز أو اHصادرة

1 - يـتــفق الــطـرفــان عــلى الـتــعــاون خالل اإلجـراءات
اHتعـلّقة بـتحـديد وتعـيY مـوقع عائدات ووسـائل ارتكاب
اجلــر�ــة قــصـد جتــمــيــدهــا أو حــجــزهـا ومــصــادرتــهــا طــبــقـا

للقانون الوطني للطرف اHطلوب منه التعاون.
2 - يـــنـــبــغـي أن يــتـــضـــمّن طـــلب الـــتــعـــاونt اHـــتـــعــلّق
بـإجــــراءات الـتـجـمــيـد أو احلـجــز واHــصــادرة t عالوة عـلى

األحكام الواردة في اHادة (5) أعاله البيانات اآلتـية :
أ) مـــــعـــــلــــــومــــــات حـــــــول اHـــــمـــــتـــــلـــــكـــــــات مــــــوضــــــوع

tطلـوبHالتعـــاون ا
tمتلكـاتHب) مكـان تواجد ا

ج) الــعالقـــة بـــY اHـمـتــلـكــــات واجلـــرائم اHـقــتــرفـــة
tإن وجـدت

د) مــعــلــومــــات بــخـصــــوص مــصـــــالح الـغــيــــر حــول
اHمتلكـات.

هـ) نــســخــــة طـبـق األصــل عـن قــــرار الـتــجــمــــيـد أو
احلــجــــز أو الـــقــــرار الــنـــهـــائي لـــلــمــصــــادرة الــذي قــررتـه

tاجلهـة القضائـية
3 - ال �س أي بـــنــد مـن هــذه اHـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسـن النـية.
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اHاداHادّة ة 17
استرداد األموالاسترداد األموال

1 - إذا ارتـــكـــبـت جـــر�ـــة وصــــدرت إدانـــة في إقــــلـــيم
الــطــــرف الــطــــالبt �ــكــن اســتــــرداد األمــــوال احملــجــوزة
tــــطـــلـــوب مـــنه إلـى الـــطـــرف الـــطـــالبHمـن قـــبل الـــطـــرف ا
بـــغـــرض اHـــصـــادرةt طـــبـــقـــا لـــلـــقـــانـــون الـــوطـــني لـــلـــطــــرف

اHطلــوب منـه.
2 - ال �س أي بـــنــد مـن هــذه اHـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسـن النـية.
3 - يتم االستـرداد فور صدور حكم نـهائي في إقليم

الطـرف الطـالب.
اHاداHادّة ة 18

تسليم األموال العمومية اخملتلسةتسليم األموال العمومية اخملتلسة
1 - إذا قـــــــام الــــطــــــرف اHــــطـــــلــــوب مــــنــه الــــتــــعـــــاون
بـــحـــجــــز أو مـــصـــــادرة أمـــــوال عــمـــومـــــيـــةt كـــــانت أو لـم
tتــكــن مـحال لـلـتــبـيــيض أو لـعـمــلـيـــات غـســــيل األمــــوال
تـم اخـــتالســـهــــا مــن الــطـــــرف الــطــــالبt يـــســـلم الـــطــــرف
اHــــــطــــــلـــــــــوب مــــــنـــه إلـى الــــــطـــــــــرف الــــــطــــــــالـب األمــــــــوال
احملــــجــــــوزة أو الـــــتي تــــمت مـــــصــــادرتــــهــــا بــــعــــد اقــــتــــطـــــاع

تكــاليف التنفـيذ.
2 - يــتم تـــســلــيـم األمــوال اHــشــار إلـــيــهــا فـي الــفــقــرة
الــــســـــابــــقـــــــة فـــــــور صــــــدور حـــــكـــم نــــهـــــــائي فـي إقــــلــــــــيم

الطـــرف الطـالب.
اHاداHادّة ة 19

اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق
تـــعــــفى الــــوثــــائق اHــــرســــلـــة تــــطــــبـــيــــقــــا ألحـــكــــام هـــذه
االتــفــاقـيــةt من أي شـكـــل من أشـكــــال الـتــصـــديـق ويـجب
أن تكـون مـوقعـة من السـلـطة الـتي لهـا صالحـية إصـدارها

وعليها خاتمها الرسمي.
اHاداHادّة ة 20

حدود االستخدامحدود االستخدام
مــا لـم يــتــفق عـــلى خالف ذلكt يـــتــعــيّن أالّ يـــســتــخــدم
الـطــرف الـطالـب أو يـنـقـل أي أدلــة أو بـيـانـات شـخـصــية
tـطـلـوب مـنـهHأو مـعـلـومـات يـحـصـل عـلـيـهـا من الـطــرف ا
في أي حتــقــــيق أو إجــراء خـالفـا Hــا هـــو مـنــصــوص عــلــيه

في الطلبt بدون موافقة الطرف اHطلوب منه.
اHاداHادّة ة 21

اتفاقات أخرىاتفاقات أخرى
ال تـخل أحـكــام هذه االتـفـاقــية بـأي الـتـزامات قـائـمة
بــY الــطـرفــY �ــقـتــضى مــعــاهـدات أو اتــفــاقـيــات أخـــرى

وقعها الطرفان.

اHاداHادّة ة 22

تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات

يــتــبــادل الـطــرفــان اHــعــلــومــات اHـتــعــلــقـــة بــنــصـوص
الـــــتـــــشـــــريـــــعــــــات والـــــتـــــنـــــظـــــــيـم الـــــقـــــضـــــــائي واHـــــبـــــادىء
القضـائــيـةt وذلك بالطريق اHنـصوص عليه في اHادة (3)

من هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 23

التشاورالتشاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــY الــــطــــرفــــY فـــــوراt بــــطــــلب من
أحدهـماt فـيـما يـتـعلق بـتـفسـير أو تـطـبيق هـذه االتـفاقـية

بشكل عامt أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اHاداHادّة ة 24

التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - تـــــخــــضـع هـــــذه االتــــفـــــاقـــــيـــــة لــــلـــــتـــــصـــــديق وفـــــقــــا
tYــــتـــبــــعــــة فـي كال الـــطـــــرفـــHلـإلجـــراءات الــــدســـتــــوريــــة ا
وتـدخـل حــيّـز الــتـنــفـيــذ بـعــد ثالثـY (30) يــومـا مـن تـاريخ
اإلشـعار األخير الـذي يخطـر فيه أي من الطـرفY الطرف
اآلخـر عبـر القنـوات الدبـلومـاسيـة باسـتيفـائه لإلجراءات

القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.

2 - تــظـل هـذه االتــفـاقـيــة سـاريـة اHــفـعــول مـا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبــلـومــاسـيـة بــرغـبـتـه في إنـهـائــهـا ويــسـري اإلنـهــاء بـعـد

سنة واحدة من تاريخ اإلشعار.

وإثـــبـــاتـــا لـــذلكt وقـع مـــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عـــلى هـــذه
االتفاقـية.

حــرّرت �ــديـنــة اجلـــزائـــر يـــوم الـثالثــــاء بــتــاريخ 4
ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1431 هـ  اHــــوافــق 12 أكـــتـــوبـــــر ســـنــــة
t2010 من نــســخـتــY أصــلــيــتـY بــالــلــغــة الــعــربــيّـــة ولـكــل

منهمـا ذات احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

د. محمد صباح د. محمد صباح 
السالم الصباحالسالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

الطيب بلعيزلطيب بلعيز
وزير العدلt حافظ األختاموزير العدلt حافظ األختام
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- رغبة منـهما في احلفـاظ على الروابط التي جتمع
بـY الـبـلـديــن وتـقــويـتـهـــاt وبـاخلـصــوص دعـم عالقـاتـهـمـا
في مـــيـــدان الــتـــعــــاون الـــقـــانــــوني والـــقـــضـــائي بـــيــنـــهـــمــا

tكـافحـة اإلجرام بكـل أشكالهH

- ورغــبــة مـــنــهــمـــا في إقــامــــة الــتــعــــاون في مــيــدان
tYتسلـيم اجملرم

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

االلتـزام بالتسليمااللتـزام بالتسليم

يــتــعـهــد الــطــرفـــان بــتـســلــــيم األشـخــاص اHــوجـودين
(YالحــــقــــHا) YـــتــــابـــعـــــHوا Yفــــوق إقـــلـــــيم أحــــد الـــطـــــرفــــ
قـــضــــائـــيـــا من أجـل جـــر�ـــة أو اHـــبــــحـــوث عـــنـــهم من أجـل
تــنــفـــيــذ عـــقــوبــة ســـالــبـــة لــلــحـــريــة صـــادرة عن الــســـلــطــات
الـقــضــائــــيـة وذلـك وفـقــــا لـلــقــواعـــد والــشـــروط احملـــددة

في هـذه االتفـاقـية.

اHاداHادّة ة 2

شروط التسليمشروط التسليم

يخضـع للتسلـيم :

أ) األشـخــــاص اHــتــابـعــــون (اHالحــقـــــون) قـضـــائـــيــا
Yالــطـــرفــ Yمـن أجــل جــــرائم مــعــــاقب عـــلــيـــهــا فـي قــوانـــ
بعـقــوبــة سـالبــة لـلحــريــة Hـدة ال تـقــل عـن سنــة واحــدة

tأو بعقـوبـة أشـد

ب) األشـــخـــــاص الـــذين يـــرتـــكـــبـــون جــــرائم يـــعــــاقب
عــلـــيــهـــا الـــطــــرف اHـــقــــدم إلـــيــه الــطـــلب والــذيـن حـــكــمت
عـليـهـم محـــاكم الدولـــة الطـالبــة بعـقوبــة ستـة (6) أشـهر

عـلى األقــل.

اHاداHادّة ة 3

رفض طلب التسليمرفض طلب التسليم

1 - ال يجوز التسليم في احلاالت اآلتية :

أ) إذا كـان الـشـخص اHـطـلـوب تـسـلـيـمه من مـواطـني
الطرف اHـطلوب مـنه التـسلـيم ويـعتـد في ذلك باجلنـسية
وقت ارتــكـــاب اجلــر�ــةt ويـلــتــزم  كـل من الــطــرفــY بــنـاء
tعـــلى طـــلب الـــطـــرف اآلخــــر أن يـــبـــادر طـــبـــقـــا لــقـــوانـــيـــنه
بـــاتــــخــــاذ اإلجــــراءات اجلـــــزائــــيـــة ضــــد أي من مـــواطــــنــــيه

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-256 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
يــــتـــــضــــمّن  tيــــتـــــضــــم t2015 ـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــةHـــــوافق  اH1436 ا

Yبــ Yالـــتـــصــديـق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـلــيـم اجملـــرمـــYبــ Yالـــتـــصــديـق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـلــيـم اجملـــرمـــ
حــكــومـــة اجلــمــهـــوريحــكــومـــة اجلــمــهـــوريّــة اجلـــزائــــريــة اجلـــزائــــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطــي�ـــقـــراطــيّـــةـــة
الــــشالــــشّـــعــــبــــيـــعــــبــــيّــــة وحــــكـــومـــــة دولــــة الــــكـــويـتt اHـــوقــــة وحــــكـــومـــــة دولــــة الــــكـــويـتt اHـــوقّــــعـــةــــعـــة

باجلزائر بتاريخ باجلزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة  أكتوبـر سنـة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون
tاخلارجيّة والتعـاون الدولي

tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

Yبـ Yوبـعــد االطّالع عــلى اتـفــاقـيــة تـسـلــيم اجملــرمـ -
حـكومـة اجلـمهــوريّـة اجلــزائـريّــة الدّ�ـقــراطيّــة الشّـعبـيّـة
وحـكـــومــة دولــة الــكـويـتt اHـوقّــعــة بـاجلـــزائـر بــتـاريخ 12

t2010 أكتوبـر سنـة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Yـادّة األولى : ة األولى : يـصـدق على اتـفـاقيـة تـسلـيم اجملـرمHـاداHا
بـــY حـــكــومـــة اجلـــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــقــــراطـــيّـــة
الـشّـعـبــيّــة وحـكــومــة دولــة الـكـــويتt اHـوقّـعـــة بـاجلـــزائـر
بـــتــاريخ 12 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة t2010 وتـــنـــشــــر في اجلـــريـــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Yاتفـاقية تسليم اجملرمYاتفـاقية تسليم اجملرم

بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّـــة وحــكـــومـــة دولــــة الــكــــويت ويــشـــار إلــيــهــمــــا

t"Yفيمــا بعـد بـ"الطـرف
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يــكـــون قـــد ارتـكـب عـلـى إقـلــــيم الــطــــرف اآلخــــر جـــر�ـــة
¨ــا يـجـوز فـيـهـا الــتـسـلـيمt ولـهـذا الــغـرض تـرسل اHـلـفـات
واHـسـتـندات واألشـيـاء اHـتـعـلـقـة بـاجلـر�ـةt ويـبـلغ الـطرف

tطالب التسليم علما �آل طلبه

ب) إذا كانت اجلر�ة قـد ارتكبت على إقـليم الطرف
tطلوب منه التسليمHا

ج) إذا كــــانـت الـــدعــــوى اجلــــزائــــيــــة أو الــــعــــقــــوبــــة قـــد
انـقـضت حـسب تـشـريـع أي من الـطـرفـY سـواء بـالـتـقـادم

tأو ألسباب أخـرى

د) إذا كــان الــشــخص اHــطــلــوب تــســلــيـمـه قــد سـبــقت
مــحــاكــمــته عــن اجلـــر�ـــة اHــطــلـــوب تــســلــيــمـه من أجــلــهـــا
وحكـم ببـراءتـه أو بـإدانـتـهt واستـوفى الـعـقـوبــة احملـكــوم

tبها أو كان يجري تنفيذها في شأنه

ذا كــــان الـــــشــــخص اHـــــطــــلــــوب تـــــســــلــــيـــــمه رهن هـ) إ
التـحـقيـق أو احملاكـمـة في الدولـة اHـطـلوب إلـيـهـا التـسـليم

tطلوب تسليمه من أجلهاHعن ذات اجلر�ة ا

و) إذا كــانت اجلــر�ــة اHــطــلــوب من أجــلــهــا الــتــسـلــيم
مــعـــتــبــرة في نـــظــــر الــطــــرف اHــطـــلـــوب مــنـه الـــتــســلـــيم
جـر�ـة سياسيـة أو مرتبطة بـجر�ة سياسـيةt وال يعتبر
من قـــبـــيل تـــلك اجلـــــرائم جــــر�ـــــة اإلرهـــــاب أو االعـــتــداء
عـلى رئـيـس دولـة أحـد الــطـرفـY أو ولـي الـعـهــد بـالـنــسـبـة

tلدولـة الكـويت

ز) إذا كـانت اجلـر�ـة قـد وقـعت خـارج إقـلـيم الـطرف
طــالب الــتــســـلــيم ولم يــكن قــانــون الــطــرف اHــطــلــوب مــنه
الـتـســلـيم يــسـمح بـاتــخـاذ إجـراءات جــزائـيــة عن مـثل هـذه

tفي نفس هذه احلالة tاجلر�ة

ي) اجلـرائم العسكـريـة احملضة.

t2 - ال يــــــرفـض الـــــتــــــســــــلــــــيـم في مــــــيــــــدان الــــــرســـــوم
والــضــرائب واجلــمــاركt والــصـــرف بــدعــــوى أن الــقــانــون
في الــطـرف اHــطــلــوب مـنـه الـتــســلــيمt ال يـنـص عـلـى نـفس
أنـواع الرسـوم والـضرائبt أو لـكـون التـنظـيم في مـيدان
الــرســـوم والـضــرائبt واجلـمـــاركt والـصــــرف مـخـتـلـفـــا

عـن التنظيم اجلاري به العمل في الطرف الطالب.

3 - إذا ¬ رفض طـلب التـسليمt فـيجب عـلى الطرف
اHطلوب مـنه أن يخطر الطرف الطالب بذلك وأن يوضح

له أسباب هذا الرفض.

اHاداHادّة ة 4

تقد¢ طلب التسليم تقد¢ طلب التسليم 

1 - يـــقــــدم طــــلب الــــتـــســــلــــيم كــــتــــابـــيــــا ويــــوجه عــــبـــر
الــــقـــنــــوات الـــدبــــلــــومـــاســـــيـــةt ويــــجب أن يــــتــــضـــمـن طـــلب
الــتـســلـــيم اسم الــشــخص اHــطـلــوب تــســلـيــمهt وجــنــســيـته
ومـــعــلـــومـــات عن مـــوطـــنه أو إقــامـــته وبـــيـــان عن اجلـــر�ــة

وتكييفها القـانـوني.

2 - يــــــــجـب أن يــــــــــرفــــق بــــــــطــــــــــلب الـــــــــتــــــــســــــــلـــــــــــــيم
اHستنــدات اآلتـية :

أ) صورة رسميـة من أمر القبض الصادر عن سلطة
قــــضـــائـــيـــة مع بــــيـــان مـــفـــصّـل عـن ظـــروف ونـــوع اجلـــر�ـــة
وتكيـيفهـا القانـونيt وذلك في حالـة طلب متـعلّق �تـابعة
(�الحــقــة) قــضــائـيــةt وصــورة رســمــيـة مـن احلـكـم الـواجب
tالـتـنــفـيـذ فـي حـالــة طــلب احملـكـــوم عـلــيـه لـتـنــفـيـذ عــقـوبـة
tـراد تـنــفـيـذه صـدر غــيـابـيـاHوفي حـالــة مـا إذا كـان احلــكم ا
إرفـاق النصوص القـانونية الـتي تبيح الطـعن باHعارضة

tأو االستئناف أو غيرهما من وسائل الطعن

tاجلــزائــيــة لـدى الــطــرف الــطـالب Yب) نص الــقــوانـ
tوالذي تعتبر الواقعة جر�ة �قتضاها

ج) وصف الــشــخص اHــطــلــوب تــســلـيــمـهt وبـصــمــاته
tوصورته إن أمكن

د) أيـة مـعـلـومـات أخرى قـد تـسـاعـد فـي حتـديـد هـوية
الشخص اHطلوب تسليمه.

اHاداHادّة ة 5

معلومات تكميليةمعلومات تكميلية

1 - يـجـوز لـلـطـرف اHـطـلـوب مـنه الـتـسـلـيمt إذا رأى
tقدمـة تدعيمـا لطلب التـسليم غيـر كافيةHعلـومات اHأن ا
بـالنظر إلى تشـريعه اHتعـلّق بتسلـيم اجملرمtY أن يطلب

معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها.

2 - إذا كـــــان الــــشـــــخص اHـــــطـــــلــــوب تـــــســــلـــــيـــــمه رهن
احلـبسt وكانـت اHعـلومـات التـكمـيلـية اHـقدمـة غيـر كافـية
أو لم تـصل في اHهـلة احملـددةt يجـوز اإلفراج عن الـشخص
اHطلوب تسـليمه غير أن هذا اإلفراج ال يحول دون تقد¢

الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم.

3 - عــــنــــدمــــا يــــتم اإلفــــراج عن الــــشــــخـص اHــــطــــلـــوب
تـــســلـــيـــمه طـــبـــقــا لـــلـــفـــقــرة (2) مـن هــذه اHـــادةt يــجـب عــلى
الـطـرف اHـطــلـوب مـنه الــتـسـلــيم إخـطـار الــطـرف الـطـالب

متى كان ذلك ¨كنا.
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اHاداHادّة ة 6

البحث عن الشخص وتوقيفهالبحث عن الشخص وتوقيفه

يــجب عــــلـى الــطـــــرف اHــطـــلـــــوب مــنــه الـــتــســلــــيم
بـــعــــد تـــلــقـــيه الـــطــلب أن يـــبــحـث عن الــشـــخص اHـــطــلــوب
تـســلـيــمه وأن يــتـخــذ دون تـأخــيـر إجــراءات الــقـبض عــلـيه

وفقـا لقانونه الوطني.

اHاداHادّة ة 7

التوقيف اHؤقتالتوقيف اHؤقت

1 - يـــجـــوز تــوقـــيف الـــشـــخص اHـــطـــلــوب تـــســـلـــيــمه
مـؤقتـا قبل تـلقي طـلب التـسلـيمt إذا كان الـطرف الـطالب
قـد أخـطــر الـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـســلـيم بـصـدور األمـر
بـالـقــبض عـلـيه أو بـصـدور حـكـم واجب الـنـفـاذ ضـده وبـأنه
ســـيـــتم إرســال طـــلب الـــتــســـلــيـمt و�ــكن أن يـــتم مـــثل هــذا
الـطـلب بـطـريق الــبـريـد أو بـأي وسـيـلـة أخـرى تـتـرك أثـرا

مكتوبا على أن يقع تأكيده عبر القنوات الدبلوماسية.

2 - يــــجب إخــــطــــار الــــطــــرف الــــطــــالـب دون تــــأخــــيـــر
بالقبض على اHتهم الذي يتم وفقا لنص هذه اHادة.

3 - �ــكن إنــهــاء إلــقــاء الــقـــبض اHــؤقت إذا مــر عــلــيه
ثالثــون (30) يـــومـــاt ولم تـــرد إلى الـــطــرف اHـــطـــلـــوب مــنه
الـتـسلـيم أيـا من اHـسـتـنـدات اHـبيـنـة وفـقـا لـلـفـقرة األولى
مـن هــــذه اHـــــادةt وال �ــــكـن في أيــــة حـــــالـــــة من األحــــوال أن
تــتــعــدى مـــدة االعــتــقــال ســتــY (60) يــومـــاt غــيـــر أنه �ــكن
إخالء سـبيله فـي أي وقتt إذا ما اتخـذت الدولة اHـطلوب
مــنــهــا جـمــيع الــتــدابــيــر الـتـي تـراهــا ضــروريــة Hــنع فـرار

الشخص اHطلوب.

4 - إن إخالء سبيل الـشخص اHطـلوب ال يحول دون
إلـــقــاء الــقـــبض عـــلــيه مـن جــديـــد وتــســـلــيـــمه إذا ورد طــلب

التسليم فيما بعد.

اHاداHادّة ة 8

تأجـيل التسليمتأجـيل التسليم

1 - إذا كان ثـمة اتـهـام موجه إلى الـشـخص اHطـلوب
تــسـلــيــمه أو كــان مــحـكــومــا عــلــيـه في الـطـــرف اHـطــلــوب
مـــنه الـــتــــســـلــــيمt عن جـــر�ــــة أخـــرى غـــيـــر تـــلك اHـــطـــلـــوب
الـتــسـلـيم من أجــلـهــاt فـيـؤجـل تــسـلــيـم الـشـخص اHــطـلـوب
بعد البت في طلب الـتسليمt وذلك حتى انتهاء محاكمته
فـي الـطــرف اHـطــلـوب مــنه الـتــسـلــيم أو حــتى يـتم تــنـفــيـذ

العقوبة اHقضي عليه بها.

2 - إذا كان تـأجـيل الـتسـلـيم اHـشار إلـيه في الـفـقرة
الـــســابـــقــة من شـــأنه أن يــؤدي إلـى انــقــضـــاء مــدة الـــتــقــادم
بــالــنــســبــة لــلــدعــوى اجلــزائــيــة أو كــان من شــأنه أن يــؤثــر
جديـا على سيـر إجراءات التـحقيقt جـاز تسلـيم الشخص

اHطلوب تسليمهt بصفة مؤقتة.

3 - يــــــجب دون تـــــأخــــــيـــــر إعـــــادة الـــــشــــــخص الـــــذي ¬
تـسليمه بـصفة مؤقـتة فور انتـهاء اإلجراءات في الدعوى

اجلزائية التي سلم من أجلها.

4 - إذا كان الشخص الـذي ¬ تسليمه مـؤقتا يقضي
عقـوبـة سـالبـة لـلحـريـةt فإن تـنـفـيذ هـذه الـعقـوبـة يسـتـمر
لـدى الــطــرف الـطــالب حــتى إعــادة تـســلــيـمه إلـى سـلــطـات
الــــطــــرف اHــــطـــلــــوب مــــنهt وتــــخــــصم اHــــدة الــــتي قــــضــــاهـــا
مــحــبـوســا لــدى الــطــرف الــطــالب ¨ــا تــبــقى من الــعــقــوبـة
احملـكــــوم بـهـا عـلـــيه في الـطـــرف اHــطـلــوب مــنـه اعـتـبــارا

من تاريخ تسليمه مؤقتا.

اHاداHادّة ة 9

تعدد طلبات التسليمتعدد طلبات التسليم

إذا قـــدمت لـــلــــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم عـــدة
طــلـبــات من دول مــخــتـلــفــة عن ذات اجلــر�ـة أو عـن جـرائم
tيكـون لهـذا الطـرف أن يفـصل في هذه الـطلـبات tمـتعـددة
عــــلى أن يــــراعـى في ذلك طــــبــــيــــعـــــةt وخــــطـــــورة اجلـــــر�ـــة
ومــكـان ارتــكـابــهـا وجــنـســيـة الــشــخص اHـطــلـوب تــسـلــيـمه
tالــدول الــطــالــبـة Yوإمـكــانــيــة تــعــاقب الــتـســلــيم فــيــمــا بـ

وتاريخ وصول الطلبات.

اHاداHادّة ة 10

قاعدة التخصيصقاعدة التخصيص

ال يــجــوز مـــتــابــعـــة (مالحــقـــة) أو مــحــاكـــمــة أو حــبس
الــشــخـص الــذي ¬ تــســلــيــمه بـــغــرض تــنــفــيــذ عــقــوبــة لــدى
الـطرف الـطالب عن جـر�ة سـابقـة على تـسليـمه غيـر تلك

التي طلب من أجلها التسليم إال في احلاالت اآلتـية :

أ) إذا لم يـــكن الـــشــخـص الــذي ¬ تـــســلـــيـــمه مــواطـــنــا
لـلـطـرف الـطالـب ولم يغـادر إقـلـيـمه خالل شـهـر من تاريخ
انتهاء محاكـمته أو من تاريخ تنفيذ العقوبة اHقضي بها
عـلــيهt وال يــحـتـسـب ضـمن هــذه اHـدة الــوقت الـذي يــتـعـذر
فـــيـه عـــلـى هـــذا الــــشــــخص مــــغــــادرة إقـــلـــــيم هــــذا الــــطــــرف

tألسبـاب خارجـة عن إرادته
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ب) إذا كـــان الــشــخـص اHــطــلـــوب تــســـلــيــمـه قــد غــادر
tإقليم الطرف الذي سلم إليه ثم عاد إليه �حض إرادته

ج) إذا وافـــق عـــــــلـى ذلك الـــــــطــــــــرف الـــــــذي ســــــلــــــمــه
شـــــرط تـــقــــــد¢ طــــلب جــــديـــــد لــــهـــذا الــــغـــرض مــــصـــحــــوبـــا
بـالــوثــائق اHــنـصـــوص عـلـيــهـــا في الـفـقــــرة الـثـانـــيـة (2)
من اHـادة الــرابــعــة (4) من هـذه االتــفـاقــيـةt وكــذا �ـحــضـر
قـضائي يتضـمن تصريحـات الشخص اHسـلم حول تمديد
الـتــسـلـيم وتــقـيـد فــيه اإلمـكــانـيـة الــتي خـولت له لــتـوجـيه
tطلوب منه التسليمHمذكرة دفاع إلى سلطات الطرف ا

د) إذا وافـق عـــلى ذلـك الـــشــــخص الـــذي ¬ تــــســـلــــيـــمه
أثناء مثوله أمام سلطات الطرف اHطلوب منه التسليم.

اHاداHادّة ة 11

الفصل في طلب التسليمالفصل في طلب التسليم

1 - يـجب عــلى الـطـــرف اHــطـلـــوب مــنـه الـتــسـلــــيم
أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم.

2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا.

3 - فـي حـــالــــة قــــبــــول الــــتـــســــلــــيم مـن قــــبل الــــطـــرف
اHــــطـــلــــوب مـــنـهt يـــحــــدد مـــكــــان وتـــاريـخ تـــســــلم الــــشـــخص

.Yالطرف Yطلوب باتفاق مشترك بHا

4 - عــلى الــطــرف الــطــالب اســتالم الــشــخص اHــقــرر
تــســـلــيــمــه خالل ثالثـــY (30) يـــومــــا ابـــتـــداء من الـــتـــاريخ
احملــدد لـلــتــســلـيـمt وعـنــد انــقــضــاء هـذه اHــدة يــخــلى ســبـيل
الـــشــــخـص مــــحل الــــتــــســــلــــيم وال �ــــكن إطـالقــــا اHــــطــــالــــبـــة

بتسليمه من أجـل نفس الفعل.

5 - غـــيـــر أنـه إذا حـــالـت ظـــروف اســـتــــثـــنــــائـــيـــة دون
تـــســـلـــيم أو اســـتالم الـــشـــخص اHـــطــلـــوب تـــســـلـــيــمـهt يــعـــلم
الـطـرف اHـعنـي باألمـرt الـطـرف اآلخـر بـذلك قـبل انـقـضاء

األجل اHقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.

6 - يـخـطـر الـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـسـلـيم الـطـرف
الــطـــــالب بــاHــدة الــتـي كــــان الــشــخص اHـــطــلــــوب خاللــهــا
رهن احلـبس قـبـل تـسـلـيـمـه وتـخـصـم اHـدة الـتي قـضــاهــا

من اHدة احملكـوم بها.

اHاداHادّة ة 12

إعادة التسليم لدولة أخرىإعادة التسليم لدولة أخرى

ال يـــجـــوز لـــلـــطـــرف الـــذي ¬ تـــســـلـــيم الـــشـــخص إلـــيه
تــــســــلـــــيم هــــذا األخـــــيـــــر إلى دولـــــة أخـــــرى دون مــــوافــــقـــــة
الــــطــــــرف الــــذي ســــلــــمـه لــهt إالّ إذا لم يــــغــــــادر الــــشــــخص

إقــــلـــــيـم الـــطــــرف الـــطـــالـب أو عـــاد إلــــيه حـــسـب الـــشـــروط
اHـقـــررة فـي الـفـقــرتـY (أ) و(ب) مـن اHـادة الـعـاشـرة (10)

من هذه االتفاقـية.
اHاداHادّة ة 13

هروب الشخص اHسلهروب الشخص اHسلّم
إذا تــهــرب الــشــخص الــذي ¬ تـــســلــيــمه بــأي طــريــقــة
كـانت من إجـراءات اHتـابعـة (اHالحـقة) ضـده أو من تـنفـيذ
عـــقــوبــة جــزائــيــة وعــاد إلى إقــلـــيم الــطــرف اHــطــلــوب مــنه
الـتسـلـيمt يعـاد تـسلـيـمه بعـد تـقد¢ طـلب جـديد دون حـاجة
إلى إرسال الوثائق اHـدعمة لهt ما لم تـطرأ وقائع جديدة

تبرر إرسال وثائق أخرى.
اHاداHادّة ة 14

تسليم األشياءتسليم األشياء
1 - عــنــدمـا يــقـبل الــتـســلــيم يـقــوم الـطــرف اHـطــلـوب
مـنه الـتـسـلـيمt طـبـقـا لـتـشـريـعه بـتـسـلـيم الـطـرف الطـالب
بـنـاء عـلى طـلـبه األشـيـاء الـتي كـانت في حـيـازة الـشـخص
اHطـلـوب اHسـتعـمـلة في ارتـكاب اجلـر�ـةt وكذلك األشـياء
اHــــتـــــحــــصـــــلـــــة من اجلـــــر�ــــة أو الـــــتي كـــــانت فـي حــــيـــــازته
والـــنــاجتـــة عـن ارتــكـــاب اجلــــر�ـــةt وتـــســلم هـــذه األشــيـــاء
حتى ولـو لم يتم تـسليم الـشخص اHـطلوبt بـسبب وفاته

أو ألي سبب آخـر.
2 - يجوز لـلطـرف اHطـلوب منه الـتسـليم االحـتفاظ
مؤقـتـا باألشـياء اHـشـار إليـها في الـفـقرة األولى اHـذكورة

أعالهt إذا احتاج إليها في إجراءات جزائية أخرى لديه.
3 - غيـر أنهt يـتـعـيّن حـفظ احلقـوق اHـكـتـسبـة لـلـغـير
حسن النيـة على هذه األشياء إن وجـدت مثل هذه احلقوق
ويــجب رد األشــيــاء إلى الــطــرف اHــطــلــوب مــنه الــتــسـلــيم
عـــلى نــفــقــة الــطـــرف الــطــالب في أقـــرب وقت ¨ــكن عــقب

نهاية اHتابعة (اHالحقة) لدى هذا الطرف.
t4 - إذا كـانت األشيـاء الـتي يطـلب تسـلـيمـها كـدليل
مـــحـال لـــتـــحـــقـــيـــقـــات أخـــرى لـــدى الــــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه
الــتـــســلــيمt يــجــوز تــســـلــيــمــهــا لــلــطـــرف الــطــالب شــريــطــة

إعادتها بعد انتهاء اإلجراءات.
اHاداHادّة ة 15
العبورالعبور

1 - يـسـمح الـطـرفـان عـنـد الـطلـب بـعـبـور األشـخاص
الـــذين يـــجـــرى تــســـلـــيـــمــهـم أليــهـــمـــا من دولـــة ثـــالــثـــة عـــبــر
أراضـيــهـمــاt وفي حــالـة اســتـعــمـال الــطــريق اجلـوي تــطـبق

اHقتضيات اآلتية :
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أ) إذا لم يـــكن مــقــررا أي هـــبــوط عــلى إقـــلـــيم أي من
الطـرفtY فإن على الـدولة الطـالبة لـلتسـليم إبالغ الدولة
الــتي ســتــعــبـرهــا الــطــائــرة اHــقـلــة مــدعــمــة ذلك بــالـوثــائق

tرفقة بطلب التسليمHا

ب) في حــالــة الـهــبــوط الــطـارىء يــكــون لــهـذا اإلبالغ
آثـــار طــلب الــتــــوقــيف اHــؤقت اHــذكـــور في الــفــقــرة (1)
من اHادة الـسابعة (7) وتوجه الدولة الـطالبة آنـذاك طلبا

للمرور طبقا للصيغ الواردة في الفقرات السابقة.

2 - إذا كـان الـهــبـوط مـقـرراt تــوجه الـدولـة الــطـالـبـة
للتسليم طلبا بالعبور.

3 - يـــقـــدم طـــلب الـــعـــبـــور ويـــتم الـــفـــصل فـــيـه بــذات
األوضاع اHقررة لطلب التسليم.

4 - يسمح الطـرف اHوجه إليه الطلب بـالعبور عبر
إقليمهt بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة له.

اHاداHادّة ة 16

مصاريف التسليممصاريف التسليم

1 - يـــــتــــحــــمـل الــــطــــرف اHـــــطــــلــــوب مــــنـه الــــتــــســـــلــــيم
مــــصــــاريـف اإلجــــراءات اHــــتــــرتـــــبــــة عن طـــــلب الــــتـــــســــلــــيم
واHـصــاريف الـتي يـقـتـضـيـهـا تـوقـيف الـشـخص اHـطـلوب

على إقليمـه.

2 - يــــتـــــحـــــمل الـــــطـــــرف الــــطـــــالب مـــــصـــــاريف نـــــقـل
الــشــخص اHــطــلـوب والــعــبــور انـطالقــا من إقــلــيم الــطـرف

اHطلوب منه التسلـيم.

اHاداHادّة ة 17

إجراءات التسليم اHبسطةإجراءات التسليم اHبسطة

1 - �ـــكن لـــلـــطـــرف اHـــطــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم وفـــقــا
لتـشريعهt أن يسـمح بالتـسليم اHـبسطt شريـطة أن يعلـن

الشخص اHطلوب موافقته على التسليم.

2 - تــعــفى الــســلـــطــات طــالــبــة الــتــســلــيم من الــقــيــام
باإلجــراءات اHـنصـــوص علـيهــا في هـذه االتفــاقــيـةt بعد

اHوافقة اHكتوبة للشخص اHطلوب تسليمه.

اHاداHادّة ة 18

قبول الوثائققبول الوثائق

كـل وثـــيـــقــة تـــقــدم لــتـــأيــيــد طـــلب الــتــســـلــيم تـــســتــلم
وتــقـبـــل كــــوثـيـقـــــة إثـبـــات خــالل إجــــراءات الـتــسـلــــيم
إذا كـــانت هــذه الـوثـيــقـــة مـوقـعــــة أو ¬ اإلشـهـــاد عــلـيـهـــا

من قبـل قاض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

د. محمد صباح د. محمد صباح 
السالم الصباحالسالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

الطيب بلعيزلطيب بلعيز
وزير العدلt حافظ األختاموزير العدلt حافظ األختام

اHاداHادّة ة 19

تبادل اHعلومات حول النصوص التشريعيةتبادل اHعلومات حول النصوص التشريعية

في مجال التسليمفي مجال التسليم

يــتــبـادل الــطــرفـانt بــطــلب من أحــدهـمــاt اHــعـلــومـات
اHتعلقة بأحكام هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 20

التشاورالتشاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــY الــــطــــرفــــY فـــــوراt بــــطــــلب من
أحدهـماt فـيـما يـتـعلق بـتـفسـير أو تـطـبيق هـذه االتـفاقـية

بشكل عامt أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اHاداHادّة ة 21

التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - تـخــضع هــذه االتـفــاقــيـة لــلـتــصــديق عـلــيــهـا وفــقـا
لإلجـراءات الدسـتـورية اHـتـبعـة في كال الـطرفـtY وتدخل
حـيّـز الــتـنـفـيــذ بـعـد ثالثـY (30) يـومـا من تــاريخ اإلشـعـار
األخــيــر الــذي يـــعــلن فــيه أي مـن الــطــرفــY الــطــرف اآلخــر
عـــبــر الـــقــنـــوات الــدبـــلــومـــاســيـــة بــاســـتــيـــفــائـه لإلجــراءات

القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.

2 - تــظـل هـذه االتــفـاقـيــة سـاريـة اHــفـعــول مـا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبــلـومـاسـيـةt بـرغـبــته في إنـهـائـهــا ويـسـري اإلنـهـاء بـعـد

سنة واحدة من تاريخ اإلشعار.

وإثـــبـــاتـــا لـــذلكt وقـع مـــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عـــلى هـــذه
االتفاقية.

حــرّرت �ــديـنــة اجلـــزائـــر يـــوم الـثالثــــاء بــتــاريخ 4
t2010 ـوافق 12 أكــتـوبــر ســنـةHذي الـقــعــدة عــام 1431 هـ  ا
من نـسخـتY أصـلـيتـY بالـلـغة الـعربـيّة ولـكل مـنهـما ذات

احلجية القانونية.



24 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1653
8 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
حتديـد تـشكـيلـة وتنـظيم وكـيفـيات سـير الـهيـئة الـوطنـية
لـــلــوقـــايــة من اجلـــرائم اHــتـــصــلـــة بــتـــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم
واالتـــصـــال ومــــكـــافـــحــــتـــهـــا الــــتي تـــدعـى في صـــلـب الـــنص

"الهيئة".
اHــاداHــادّة ة 2 :  : الـــهــيــئــة ســـلــطــة إداريــة مـــســتــقــلـــة تــتــمــتع
بــالــشــخـــصــيــة اHـــعــنــويــة واالســـتــقالل اHــالـيt تــوضع لــدى

الوزير اHكلف بالعدل.
اHاداHادّة ة 3 :  : يحدد مقر الهيئة �دينة اجلزائر.

اHاداHادّة ة 4 :  : تمارس الـهيـئة اHـهام اHـنصـوص علـيها في
اHــادة 14 من الــقــانــون رقم 09-04 اHــؤرخ في 14 شــعــبــان
عـــــام 1430 اHــــــوافق 5 غــــــشـت ســــــنـــــــة t2009 حتـت رقــــــابـــــة
الـــســلــطــة الـــقــضــائــيـــةt طــبــقــا ألحـــكــام الــتــشـــريع الــســاري
اHـــفـــعـــولt ال ســـيـــمـــا مـــنـــهـــا قـــانـــون اإلجـــراءات اجلـــزائـــيـــة
والـــقـــانــون رقم  09-04 اHــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام 1430

اHوافق 5 غشت سنة 2009 واHذكور أعاله.
تكـلف الـهـيـئـةt في ظل احـتـرام األحـكام الـتـشـريـعـية

اHبينة أعاله على اخلصوصt �ا يأتي :
- اقـتراح عـنـاصر االسـتـراتيـجـية الـوطـنيـة لـلوقـاية
من اجلــرائـم اHــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال

tومكافحتها
- تــنـشــيط وتــنـســيق عـمــلـيــات الــوقـايــة من اجلـرائم

tتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهاHا
- مـسـاعـدة الـسـلـطـات الـقـضـائـيـة ومصـالـح الـشـرطة
الـــــقــــضـــــائــــيــــة فـي مــــجـــــال مــــكــــافـــــحــــة اجلـــــرائم اHــــتـــــصــــلــــة
بــتــكــنـولــوجــيـات اإلعـالم واالتـصــالt �ــا في ذلك من خالل
جـــمـع اHـــعــــلــــومــــات والـــتــــزويــــد بــــهـــا ومـن خالل اخلــــبـــرات

tالقضائية
- ضـمان اHـراقبـة الوقـائيـة لالتصـاالت اإللكـترونـية
قـصــد الـكــشف عن اجلـرائـم اHـتـعــلـقــة بـاألعــمـال اإلرهــابـيـة
والتـخريبـية واHسـاس بأمن الدولـةt حتت سلطـة القاضي

tاخملتص وباستثناء أي هيئات وطنية أخرى
- جتـــمـــيع وتـــســـجـــيل وحـــفظ اHـــعـــطــيـــات الـــرقـــمـــيــة
وحتـــديــد مـــصــدرهـــا ومــســـارهـــا من أجل اســـتــعـــمــالـــهــا في

tاإلجراءات القضائية
-  السهـر على تـنفـيذ طلـبات اHـساعـدة الصادرة عن
الـبــلـدان األجـنـبـيـة وتــطـويـر تـبـادل اHـعــلـومـات والـتـعـاون

tستوى الدولي في مجال اختصاصهاHعلى ا

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 15-261 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 8 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة t2015 يـحــدد تـشـكــيـلـةt يـحــدد تـشـكــيـلـة

وتـنـظـيم وكـيـفـيـات سـيـر الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايةوتـنـظـيم وكـيـفـيـات سـيـر الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـاية
من اجلـــــرائم اHـــــتــــصـــــلــــة بـــــتــــكـــــنــــولـــــوجـــــيــــات اإلعالممن اجلـــــرائم اHـــــتــــصـــــلــــة بـــــتــــكـــــنــــولـــــوجـــــيــــات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها.واالتصال ومكافحتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
- بـــــنــــاء عـــــلى الـــدســــتـــــورt ال ســــيـــــمــــا اHــواد 39

tو77 (1 و2 و8) و125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

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

tتممHعدل واHا t اإلجراءات اجلزائية
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

tتممHعدل واHا tباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

 tتممHعدل واHا tالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

tبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكــام عامـة - تعاريفأحكــام عامـة - تعاريف

اHاداHادّة األولى :  ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من الـقانون
رقم 09-04 اHـــــؤرخ في 14 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1430 اHـــــوافق 5
غـشت سنة 2009 واHـذكور أعـالهt يهـدف هذا اHـرسوم إلى
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- تــــطــــويــــر الــــتـــعــــاون مـع اHــــؤســـســــات والــــهــــيــــئـــات
الوطنـية اHعـنية باجلـرائم اHتـصلة بتـكنولـوجيات اإلعالم

tواالتصال

- اHــسـاهــمـة فـي تـكــوين احملـقــقــY اHـتــخـصــصـY في
مجال الـتحريات الـتقنيـة اHتصلـة بتكنـولوجيات اإلعالم

tواالتصال

- اHــســـاهــمــة فـي حتــديث اHـــعــايـــيــر الـــقــانــونـــيــة في
مجال اختصاصها.

اHاداHادّة ة 5 : :  يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

- "االتـصــاالت اإللـكـتـرونـيـةاالتـصــاالت اإللـكـتـرونـيـة" : كل تـراسل أو إرسـال
أو اسـتــقــبـال عـالمـات أو إشــارات أو كــتـابــات أو صـور أو
أصــوات أو مـعــلـومــات أيــا كـانت طــبـيــعــتـهــا عن طـريق أي
وســيـلـة إلـكــتـرونـيـةt �ــا في ذلك وسـائل الــهـاتف الـثـابت

tوالنقال

الـــهـــيـــئـــة" : اHـــســـتــــخـــدمـــون الـــذين - "مـــســـتـــخـــدمـــو الـــهـــيـــئـــةمـــســـتـــخـــدمـــو 
�ارسـون عمـلهم بـالتـوقيت الـكامل في الـهيـئة مـهمـا كان

وضعهم القانوني األصلي.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تشكيلة الهيئة وتنظيمهاتشكيلة الهيئة وتنظيمها

اHاداHادّة ة 6 : :  تضم الهيئة :

tجلنة مديرة -

tمديرية عامة -

tمديرية للمراقبة الوقائية واليقظة اإللكترونية -

tمديرية للتنسيق التقني -

tمركز للعمليات التقنية -

- ملحقات جهوية.

اHــاداHــادّة ة 7 : :  يـــرأس الـــلــجـــنــة اHـــديـــرة الــوزيـــر اHـــكــلف
بالعدلt وتتشكل من األعضاء اآلتي ذكرهم :

tكلف بالداخليةHالوزير ا -

- الــوزيـر اHــكـلـف بـالــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم
tواالتصال

tقائد الدرك الوطني -

tدير العام لألمن الوطنيHا -

tثل عن رئاسة اجلمهورية¨ -

tثل عن وزارة الدفاع الوطني¨ -

- قاضيان من احملكمـة العليا يعـينهما اجمللس األعلى
للقضاء.

يــــعـــY ¨ــــثال رئــــاســــة اجلـــمــــهــــوريـــة ووزارة الــــدفـــاع
الوطني �وجب مرسوم رئاسي.

tــديـرة عــلى اخلــصـوصHـادّة ة 8 : : تـــكـــلـف الـلـــجـــنـة اHـاداHا
�ا يأتي :

tتوجيه عمل الهيئة واإلشراف عليه ومراقبته -
tدراسة كل مـسألـة تخـضع جملال اخـتصـاص الهـيئة -
ال سـيــمـا فـيـمــا يـتـعـلق بــتـوفـر شـروط الــلـجـوء لـلــمـراقـبـة
الـوقـائـيـة لالتـصــاالت اإللـكـتـرونـيـة اHـنــصـوص عـلـيـهـا في
اHادة 4 من الـقانون رقم 09-04 اHؤرخ في 14 شعـبان عام

tذكور أعالهHوافق 5 غشت سنة 2009 واH1430 ا

- ضــــبط بــــرنــــامـج عـــمـل الــــهــــيــــئــــة وحتــــديــــد شـــروط
tوكيفيات تنفيذه

- الـــقـــيـــام دوريــا بـــتـــقـــيــيـم حــالـــة اخلـــطـــر في مـــجــال
اإلرهـاب والـتـخـريب واHـساس بـأمن الـدولـةt لـلـتـمكن من
حتـديــد مـشـتـمالت عــمـلـيـات اHــراقـبـة الـواجب الــقـيـام بـهـا

t نشودة بدقةHواألهداف ا
- اقــــتــــراح كل نــــشــــاط يــــتـــصـل بــــالـــبــــحـث وتـــقــــيــــيم
األعمـال اHـباشـرة في مـجال الـوقـاية من اجلـرائم اHـتصـلة

tبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
- دراسة مشـروع النـظام الـداخلي للـهيـئة واHـوافقة

 tعليه
tوافقة عليهHدراسة مشروع ميزانية الهيئة وا -

- دراســـة الــتـــقـــريـــر الـــســنـــوي لـــنـــشـــاطــات الـــهـــيـــئــة
tصادقة عليهHوا

tإبداء رأيها في كل مسألة تتصل �هام الهيئة -
-  تـقـد¢ كل اقـتـراح مفـيـد يـتصـل �جـال اخـتـصاص

الهيئة.
Yـــديــريـــة الــعـــامـــة مــديـــر عــام يـــعــHــادّة ة 9 : : يـــديــر اHــاداHا
�ـوجـب مـرســوم رئــاسي. وتــنــهى مــهــامه حــسب األشــكـال

نفسها.
اHـاداHـادّة ة 10 : : يــتـولـى اHـديــر الــعــام الـصـالحـيــات اآلتــيـة

على اخلصوص :
tالسهر على حسن سير الهيئة -

tالسهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة -
- تـــنــشــيـط نــشــاطـــات هــيـــاكل الــهـــيــئــة وتـــنــســيـــقــهــا

tومتابعتها ومراقبتها
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tديرةHحتضير اجتماعات اللجنة ا -
- تـــمـــثــــيل الـــهـــيـــئـــة لــــدى الـــســـلـــطـــات واHـــؤســـســـات

tالوطنية والدولية
- تــمـثــيل الــهــيــئـة لــدى الــقــضـاء وفي جــمــيع أعــمـال

tدنيةHاحلياة ا
- ¨ـــارســة الـــســـلـــطــة الـــســـلّـــمــيـــة عـــلى مـــســـتــخـــدمي

الهيئة.
- الـــســـهـــر عـــلـى احـــتـــرام قـــواعـــد حــــمـــايـــة الـــســـر في

tالهيئة
- الـــســـهـــر عـــلى الـــقـــيـــام بـــإجـــراءات الـــتـــأهـــيل وآداء

tفي الهيئة YعنيHا YستخدمHفيما يخص ا Yاليم
- إعـداد التقريـر السنوي لـنشاطات الهـيئة وعرضه

tديرة للمصادقة عليهHعلى اللجنة ا
- ضمان التسيير اإلداري واHالي للهيئة.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  :  تـــكــــلـف مـــديــــريــــة اHــــراقــــبـــة الــــوقــــائــــيـــة
واليقظة اإللكترونية على اخلصوصt �ا يأتي :

- تــنــفــيــذ عــمــلــيـات اHــراقــبــة الــوقــائــيــة لالتــصـاالت
اإللــــكـــتــــرونـــيــــةt من أجل الــــكـــشـف عن اجلـــرائـم اHـــتــــصـــلـــة
بـــتـــكـــنــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصـــالt بـــنـــاء عـــلى رخـــصــة
مــكـتـوبـة من الـســلـطـة الـقـضــائـيـة وحتت مـراقـبــتـهـا طـبـقـا

tفعولHللتشريع الساري ا
- إرسال اHعلـومات احملصل عليـها من خالل اHراقبة
الــوقـائــيــة إلى الـســلــطـات الــقــضــائـيــة ومــصـالح الــشــرطـة

tالقضائية اخملتصة
- تـنـفـيـذ طـلـبـات اHـسـاعـدة الـقـضـائـيـة األجـنـبيـة في
مـجـال تــدخل الـهـيـئـة وجـمع اHـعـطـيـات اHـفـيـدة في حتـديـد
مـكــان تـواجــد مـرتـكــبي اجلـرائم اHــتـصـلــة بـتــكـنـولــوجـيـات

tاإلعالم واالتصال والتعرف عليهم
- جـــمع ومــــركـــزة واســـتــــغالل كل اHــــعـــلـــومــــات الـــتي
تــســمـح بــالــكــشف عن اجلــرائـم اHــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات

tاإلعالم واالتصال ومكافحتها
- تنظـيم و/أو اHشـاركة في عـملـيات الـتوعـية حول
اسـتعـمال تـكنـولـوجيـات اإلعالم واالتصـالt وحول اخملـاطر

 tتصلة بهاHا
tديرةHتنفيذ توجيهات اللجنة ا -

- تــزويـد الــســلـطــات الــقـضــائـيــة ومــصـالـح الـشــرطـة
الــقـضــائــيــةt تــلــقــائــيــا أو بــنـاء عــلى طــلــبــهــاt بــاHــعــلــومـات
واHـعــطـيـات اHــتـعــلـقـة بــاجلـرائم اHــتـصـلــة بـتــكـنـولــوجـيـات

tاإلعالم واالتصال

- وضع مركز العملـيات التقنية واHلحقات اجلهوية
قـيد اخلـدمة والـسهـر على حـسن سيـرها وكـذا احلفـاظ على

tنشآتها وجتهيزاتها ووسائلها التقنيةH احلالة اجليدة

- تطبيق قواعد احلفاظ على السر في نشاطاتها.

اHـاداHـادّة  ة  12 :  : تـكــلف مـديــريــة الـتــنـســيق الــتـقــني عـلى
اخلصوصt �ا يأتي :

- إجنـاز اخلــبـرات الــقــضـائــيـة فـي مـجــال اخـتــصـاص
tالهيئة

- تـكويـن قاعـدة مـعـطيـات حتـلـيلـيـة لإلجـرام اHـتصل
tبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واستغاللها

- إعــداد اإلحــصـائــيـات الــوطـنــيـة اHــتــعـلــقـة بــاجلـرائم
tتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالHا

- الـقــيـام �ــبـادرة مــنـهــا أو بـنـاء عــلى طــلب الـلــجـنـة
اHـــــديـــــرةt بــــــكل دراســــــة أو حتـــــلــــــيل أو تـــــقــــــيـــــيـم يـــــتــــــعـــــلق

tبصالحياتها

- تسيير منظومة اإلعالم للهيئة وإدارتها.

اHاداHادّة ة 13 :  : يـزود مركـز العـملـيات الـتقـنيـة باHـنشآت
YــســـتــخـــدمــHــاديـــة وكــذا بـــاHوالـــتــجـــهــيـــزات والــوســـائل ا
التقـنيY الضروريـY لتنفيـذ العملـيات التقنـية Hراقبة

االتصاالت اإللكترونية.

ويـــتـــبع هـــذا اHـــركـــز مـــديـــريـــة اHـــراقـــبـــة الـــوقـــائـــيـــة
واليقظة اإللكترونية ويتم تشغيله من طرفها.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتم تـشـغـيل اHـلـحـقـات اجلـهـويـة من طرف
مـديـريـة اHــراقـبـة الـوقـائـيــة والـيـقـظـة اإللـكــتـرونـيـة الـتي

تتبعها.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــحـدد الـتـنـظـيـم الـداخـلي لـهـيــاكل الـهـيـئـة
tبـــالــعــدل YــكـــلــفــHالــوزراء ا Yــوجـب قــرار مــشـــتــرك بـــ�

والدفاع الوطنيt والداخلية.

الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات سير الهيئةكيفيات سير الهيئة

اHاداHادّة ة 16 :  : جتتـمع الهـيئة اHـديرة بنـاء على اسـتدعاء
من رئيسها أو بناء على طلب أحد أعضائها.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تــعــد الــهــيـئــة نــظــامـهــا الــداخــلي وتــصـادق
عليه.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : تـــزود الـــهـــيـــئـــة بـــقـــضـــاة وفـــقـــا لـــلـــشـــروط
والـكـيـفـيـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا �ـوجب الـتـشـريع الـسـاري

اHفعول.
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كـمـا تـزود بـضـبـاط وأعـوان لـلـشـرطـة الـقـضـائيـة من
اHــصـالح الــعـســكــريـة لالســتـعـالم واألمن والـدرك الــوطـني
واألمن الـوطـنيt يـحــدد عـددهم �ـوجب قـرارات مـشـتـركـة
tوالــــدفــــاع الـــــوطــــني tبــــالــــعـــــدل YــــكـــــلــــفـــــHالــــوزراء ا Yبـــــ

والداخلية.
tوتـزود أيــضـا �ــسـتــخـدمي الــدعم الـتــقـني واإلداري
ويـــجـــلـب هـــؤالء اHــــســـتـــخــــدمـــون مـن ضـــمن مــــســـتــــخـــدمي
اHــصـالح الــعـســكــريـة لالســتـعـالم واألمن والـدرك الــوطـني

واألمن الوطني.
اHاداHادّة ة 19 :  : �ـكن أن تستـعY الهـيئة بـأي خبير أو أي

شخص �كن أن يعينها في أعمالها .
20 : : تؤهل الـهـيئـة لـكي تطـلب من أي جـهاز أو اHاداHادّة ة 
مـــؤســســـة أو مــصـــلــحــة كـل وثــيـــقــة أو مــعـــلــومـــة ضــروريــة

إلجناز اHهام اHسندة إليها.
21 :  : قـــصــــد الـــوقـــايــــة من األفـــعــــال اHـــوصـــوفـــة اHــاداHــادّة ة 
tــســاس بــأمن الــدولــةHبــجــرائم اإلرهــاب أو الــتـــخــريب وا
تـكــلف الـهـيـئـة حـصــريـا �ـراقـبـة االتـصــاالت اإللـكـتـرونـيـة
وجتــــمــــيع وتــــســــجـــيـل مــــحـــتــــواهــــا في حــــيــــنـــهــــا والــــقــــيـــام
بـإجـراءات الـتـفتـيش واحلـجـز داخل مـنـظـومة مـعـلـومـاتـية
حتت ســلـــطــة قــاض مـــخــتصt ووفــقـــا لألحــكـــام اHــنــصــوص
علـيها في اHــادة 4 من القانون رقــم 09-04 اHؤرخ في 14
شــعـــبــان عــام 1430 اHــوافق 5 غــشت ســنــة 2009 واHــذكــور

أعاله.
اHــاداHــادّة ة 22 :  : �ـــكن الــهـــيــئــة لــتـــنــفــيـــذ عــمــلــيـــة Hــراقــبــة
االتـصاالت اإللكـترونيـةt أن تضع وحدة مـراقبة واحدة أو
أكثرt تزود بالوسائل والتجهيزات التقنية الضرورية.
تــتـكــون الـوحـدة من مــسـتــخـدمـY تــقـنــيـY يـعــمـلـون
حتت إدارة ومــــراقــــبــــة قــــاض يـــــســــاعــــده ضــــابط واحــــد من

الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة.
تــمـــتـــثل الـــوحــدة في عـــمـــلــهـــا إلى أحـــكــام الـــتـــشــريع
الـسـاري اHفـعـول وشـروط الرخـصـة اHـسـلّمـة من الـشـرطة

القضائية.
وحترر أشغالهـا في محضر يعد طـبقا ألحكام قانون

اإلجراءات اجلزائية.
اHــاداHــادّة ة 23 : : ال �ـــكن أن يـــشــارك في عـــمــلـــيــة Hـــراقــبــة
االتـصــاالت اإللـكــتـرونــيـة إال أعــضـاء الــوحـدة أو الــوحـدات

التي أوكلت لها السلطة القضائية هذه اHهمة.
يــتـــخــذ مــســـؤول الــوحــدة أثـــنــاء ســيـــر الــعــمـــلــيــة كل
الـتـدابيـر الالزمـةt بـاالتـصـال مع اHـسؤولـY اHـعـنـيY في
الهيئةt من أجل ضمـان سرية العمليـة وحماية اHعلومات

اHستقاة من اHراقبة.

24 :  : حتفظ اHـعـلومـات اHـستـقـاة أثنـاء عـملـيات اHاداHادّة ة 
اHـــراقــبـــةt  خالل حـــيــازتـــهــا مـن الــهـــيــئـــةt وفـــقــا لـــلــقـــواعــد

اHطبقة على حماية اHعلومات اHصنفة.
اHــاداHــادّة ة 25 :  : تـــســـجل االتـــصـــاالت اإللـــكـــتـــرونــيـــة الـــتي
تـكـون موضـوع مـراقـبـةt وحتـرر وفقـا لـلـشـروط واألشـكال

اHنصوص عليها في قانون اإلجراءات اجلزائية.
تــــســـــلّم الــــتــــســـــجــــيالت واحملــــررات إلـى الــــســــلــــطــــات
الــقـضــائــيــة وإلى مــصــالح الــشــرطــة الــقــضــائــيــة اخملــتــصـة
وحتتفظ السلطـات القضائيةt دون سواها بهذه اHعطيات
أثــنــاء اHــدة الــقــانــونــيــة اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريع

الساري اHفعول.
26 :  : يـجـبt حتت طــائــلـة الــعــقــوبــات اجلــزائــيـة اHـاداHـادّة ة 
tـفـعـــولHـنـصـــوص عـلـيـهـــــا فــي الـتـشـريـــع الـســـاري اHا
أال تــســتـخــدم اHــعــلـومــات واHــعـطــيــات الـتي تــســتـلــمــهـا أو
جتــمـــعـــهـــا الـــهـــيـــئـــةt ألغـــراض أخـــرى غـــيـــر تـــلك اHـــتـــعـــلـــقــة
بــالــوقــايــة من اجلـــرائم اHــتــصــلــة بــتـــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
واالتـــصــال ومــكــافــحــتــهــا وذلـك وفــقــا لألحــكــام اHــنــصــوص
عـليـهـا في الـقـانون رقم 09-04 اHـؤرخ في 14 شعـبـان عام

1430 اHوافق 5 غشت سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـلـزم مــسـتـخـدمـو الــهـيـئـة  بــالـسـرّ اHـهـني
وواجب التحفظ .

ويخـضع اHسـتخدمـون من بيـنهم الـذين يدعون إلى
االطالع على معلومات سرّية إلى إجراءات التأهيل.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يــؤدي مـســتـخـدمــو الـهـيــئـة الــذين يـدعـون
إلى االطالع عـلى اHـعلـومات الـسـرّيةt الـيـمY أمـام اجمللس

القضائيt قبل تنصيبهمt اآلتي نصه : 
"أقـسم بـالــله الـعـلي"أقـسم بـالــله الـعـليّ الــعـظـيم أن أقـوم بــعـمـلي أحـسن الــعـظـيم أن أقـوم بــعـمـلي أحـسن
قــيــامt وأن أخــلص في تــأديـة مــهــنــتيt  وأن أكــتم األسـرارقــيــامt وأن أخــلص في تــأديـة مــهــنــتيt  وأن أكــتم األسـرار
واHــعــلــومــات أيــا كــانـت الــتي أطــلع عــلـــيــهــا أثــنــاء قــيــاميواHــعــلــومــات أيــا كــانـت الــتي أطــلع عــلـــيــهــا أثــنــاء قــيــامي
بـعـمـلي أو �ـنـاسـبـتهt وأن أسـلك في كل الـظـروف سـلـوكابـعـمـلي أو �ـنـاسـبـتهt وأن أسـلك في كل الـظـروف سـلـوكا

شريفا".شريفا".
29 : : يــوضع مــسـتــخــدمــو الــهـيــئــة حتت ســلــطـة اHـاداHـادّة ة 

اHدير العام.
اHـاداHـادّة ة 30 :  : �ـكن أن يـقـوم الــقـضـاة وضـبــاط الـشـرطـة
الـقضائية التـابعون للهيـئة أثناء ¨ارسـتهم لوظائفهم أو
�نـاسبـتهـاt طـبقـا للـشـروط والكـيفـيات اHـنـصوص عـليـها
في الـــــتــــشـــــريع الـــــســــاري اHـــــفــــعـــــولt وال ســــيـــــمــــا قـــــانــــون
اإلجراءات اجلزائيةt بـتفتيش أي مكـان أو هيكل أو جهاز
بـــــلـغ إلى عـــــلـــــمـــــهـم أنه يـــــحـــــوز و/أو يـــــســـــتـــــعـــــمل وســـــائل

وجتهيزات موجهة Hراقبة االتصاالت اإللكترونية.
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tوفـي حــالــة مـــعــايــنـــة أفــعـــال �ــكن وصـــفــهــا جـــزائــيــا
تـخـطـر الـهـيــئـة الـنـائب الـعـام اخملـتص لــلـقـيـام بـاHـتـابـعـات

احملتملة.

Yـادّة ة 31 :  : �كـن أن تطـلب الـهـيئـة مـسـاعدة مـوظـفHـاداHا
مختـصY من الـوزارات اHعنـية في مـجال تكـنولـوجيات
اإلعالم واالتـصـالt طـبـقا لـلـشـروط والكـيـفـيـات احملددة في

التنظيم الساري اHفعول.

اHـاداHـادّة ة 32 :  : يـرفع رئـيس الـلـجـنـة اHـديـرة لـلـهـيئـة إلى
رئيس اجلمهورية تقارير فصلية عن نشاطات الهيئة.   

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــاداHــــادّة ة 33 :  : يــــعــــد اHـــديــــر الـــعــــام مـــيــــزانــــيـــة الــــهـــيــــئـــة
ويعرضها على اللجنة اHديرة للموافقة عليها.

تسجـل ميزانيـة الهيئـة في اHيزانـية العامـة للدولة
طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اHفعول. 

ويــكـــون اHــديـــر الــعـــام هــو اآلمـــر بــصـــرف مــيـــزانــيــة
الهيئة.

34 :  : تــــشـــتـــمل مــــيـــزانـــيــــة الـــهـــيـــئــــة عـــلى بـــاب اHــاداHــادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- إعانات الدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

tنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : تـــمــسـك مـــحــاســـبـــة الـــهـــيـــئـــة وفق قـــواعــد
احملاسبة العمومية.

يــتـــولى مــسـك احملــاســبـــة عــون مــحـــاســبــة يـــعــيــنه أو
يعتمده الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : �ــارس اHــراقـبــة اHــالـيــة لــلــهـيــئــة مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام قانونية أساسيةأحكام قانونية أساسية

اHـاداHـادّة ة 37 :  : يـعـيّن مـديـر اHـراقــبـة الـوقـائـيـة والـيـقـظـة
اإللـكــتـرونـيــة ومـديـر الــتـنـسـيـق الـتـقـنـي �ـوجب مـرسـوم

رئاسي. وتنهى مهامهما حسب األشكال نفسها.

38 :  : يـبقى ضـبـاط وأعوان الـشـرطة الـقـضائـية اHاداHادّة ة 
وكــــذا اHــــســــتــــخـــدمــــون الــــتــــابــــعــــون لـــلــــوزارات اHــــعــــنــــيـــة
واHــمـــارســـون وظـــائــفـــهم فـي الــهـــيـــئـــة خــاضـــعـــY لألحـــكــام
الـتشـريـعيـة والتـنـظيـمـية والـقانـونـية األسـاسيـة اHـطبـقة

عليهم.
اHــاداHــادّة ة 39 :  : يــســـتـــفــيـــد مـــســتـــخـــدمـــو الــهـــيـــئــةt طـــبـــقــا
لـــلــــتــــشـــريـع الـــســــاري اHــــفــــعـــولt مـن حـــمــــايــــة الـــدولــــة من
tمهما تكن طبيعتها tالتهديدات أو الضـغوط أو اإلهانات
الـــتي قـــد يــتـــعــرضـــون لــهـــا بــســـبب أو �ــنـــاســبـــة قــيـــامــهم

�هامهم.
اHــاداHــادّة ة 40 :  : حتـــدد طــريـــقــة صــرف الـــرواتب والـــنــظــام
التعويضي اHطبقY على مستخدمي الهيئة �وجب نص

خاص يحدد تصنيف الوظائف في الهيئة.
الفصل السادسالفصل السادس

أحكام خاصة ونهائيةأحكام خاصة ونهائية
41 :  : تـــمـــارس الـــهـــيـــئـــة احلــــصـــريـــة في مـــجـــال اHــاداHــادّة ة 
مـــراقـــبـــة االتـــصــاالت اإللـــكـــتـــرونــيـــة حتت مـــراقـــبـــة قــاض
مـخـتصt بـاسـتـثـنـاء احلـاالت اHـنـصـوص عـلـيهـا فـي قـانون

اإلجراءات اجلزائية.
وزيـــــادة عــــلى ذلـكt ومــــا عــــدا احلــــاالت اHــــبـــــيّــــنــــة في
الـفـقرة الـسـابـقـةt ال �ـكن أن تسـتـورد أو تـقـتـني أو حتوز
أو تــســتــعــمل الــوســائل والــتــجــهــيـزات الــتــقــنــيــة Hــراقــبـة
tأو عـنــد االقـتــضـاء  tاالتــصــاالت اإللـكــتـرونــيـة إال الــهــيـئــة
ســـلــطـــة ضـــبط االتـــصـــاالت الــســـلـــكـــيــة والـالســلـــكـــيـــة وكــذا
اHـؤسـسـة الـعـمـومـيـة اHـكـلـفـة بـشـبـكـات االتـصـاالتt  وذلك

باستثناء أي هيئة أو مؤسسة أو شخص.
يــتـــولى األعـــوان اHــؤهـــلـــون في الـــهــيـــئـــة ووحــداتـــهــا
tلــصــالح ضــبـاط الــشــرطـة الــقــضـائــيـة tــراقــبـةHــكـلــفــة بـاHا
اجلوانب الـتقـنيـة للعـملـيات اHـنصـوص علـيهـا في  قانون

اإلجراءات اجلزائية.
42 :  : حتــــول إلى الـــهـــيــــئـــة نـــشـــاطــــات مـــراقـــبـــة اHــاداHــادّة ة 
االتصـاالت اإللكتـرونية الـتي كانت تـمارسهـا في السابق

هيئات وطنية أخرى.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اHادة �وجب نص خاص.
اHاداHادّة ة 43 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 24 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 8

أكتوبر سنة 2015.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مـــهـــام مـــديـــر تـــســيـــيـــر اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة بــوزارةمـــهـــام مـــديـــر تـــســيـــيـــر اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة بــوزارة

التربـية الوطنـية.التربـية الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجـــــب مـــرســــــــوم رئـــاســـــيّ مــــــــؤرّخ فــــي 24
ذي الــقــعــــــدة عـــــــام 1436 اHــوافـــــق 8 ســبـــتــمــبـــــر ســنــة
2015 تـنـهى مـهـام الـسّـيــد عـبـد احلـكـيم بـوسـاحـيـةt بـصـفـته

مـــديـــرا لـــتـــســـيـــيـــر اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة بـــوزارة الـــتـــربـــيــة
الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء

مهام مفتش بوزارة التربـية الوطنـية.مهام مفتش بوزارة التربـية الوطنـية.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الـــسّـــيــد عـــبـــد الـــوهــاب قـــلـــيلt بـــصـــفــتـه مــفـــتـــشـــا بــوزارة

التربية الوطنيةt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مــهــام مــفــتش بــاHــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــبــيــداغــوجــيــامــهــام مــفــتش بــاHــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــبــيــداغــوجــيــا

بوزارة التربـية الوطنـية.بوزارة التربـية الوطنـية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــيــد الــــزيـن حــفــصيt بــصــفـــتـه مــفــتــشــــا بــاHــفــتــشـــيــة
tالــعـــامـــة لـــلـــبــيـــداغــوجـــيــا بـــوزارة الـــتــربــــيــة الــــوطــنــــيــة

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مـهـام مــديـرة اHـعـهـد الــوطـني لـتـكـويـن مـسـتـخـدميمـهـام مــديـرة اHـعـهـد الــوطـني لـتـكـويـن مـسـتـخـدمي

التربية وحتسY مستواهم.التربية وحتسY مستواهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّـيـدة لطـيـفـة صغـيـرt بـصفـتـهـا مديـرة لـلـمعـهـد الـوطني

لتكوين مستخدمي التربية وحتسY مستواهم.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 16 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1436
اHـــوافـق اHـــوافـق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة t2015 يـــتــضــمن إنــهــاءt يـــتــضــمن إنــهــاء
مــــهــــام مـــــكــــلـف �ــــهــــمــــة بــــرئـــــاســـــة اجلـــمـــهـــوريـــةمــــهــــام مـــــكــــلـف �ــــهــــمــــة بــــرئـــــاســـــة اجلـــمـــهـــوريـــة

(األمانة العامة للحكومة).(األمانة العامة للحكومة).

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلـجة عام
1436 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2015 تـنهـى مـهـام الـسـيد

بـــوعالم عـــبـــد الــرزاقt بـــصـــفـــته مـــكـــلـــفــا �ـــهـــمـــة بـــرئـــاســة
اجلــمـــهــوريــة (األمـــانــة الـــعــامــة لـــلــحــكـــومــة)t إلحــالـــته عــلى

التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء

.Yمهام قاضي.Yمهام قاضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
tYالـسّــيــدة والـسّــيـد اآلتـي اسـمـــاهـمـــا بــصـفــتـهــمــا قـاضــيـ

بنـاء على طلبيهما :

tسامية بوعشوم -

- خلميسي عثماني.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةـف بـــالـــدراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

التربـية الوطنـية.التربـية الوطنـية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّـيــد عــبـد اجملــيــد هـدواسt بــصـفــته مــكـلّــفــا بـالــدّراسـات
والــتـــلـــخــيـص بــوزارة الـــتـــربـــيـــة الــــوطــنــــيـــةt لـــتــكـــلـــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية



24 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2253
8 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء

مهام مدير اHدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا.مهام مدير اHدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــيــد مـــحــمــد عــبــد الــعــاليt بــصـــفــته مــديــرا لــلــمــدرســة

الدولية اجلزائرية بفرنسا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
اHـوافق اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـتـضـمt يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

مهام مديرين للتربية في الواليات.مهام مديرين للتربية في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
السّيدين اآلتي اسمـاهـمـا بصفتهما مديرين للتربية في

الواليتY اآلتيتtY لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

tفي والية األغواط tمحمد بن يحيى -

- اليمY مخالديt في والية البويرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــيــد أحـمــد قــلــيلt بــصــفــته مــديـرا لــلــتــربــيـة فـي واليـة

وهـران.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء

مهام نائبة مدير بجامعة قسنطينة مهام نائبة مدير بجامعة قسنطينة 3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــيــدة نــاديــة مــســاسيt بــصــفـتــهــا نــائــبــة مــديــر مــكــلّــفـة
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
والــبــحث الـعــلــمي والــتـكــوين الــعــالي فـيــمــا بـعــد الــتـدرج

بجامعة قسنطينة t3 لتكليفها بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مـــهـــام نــائـــبـــة مـــديـــر بـــوزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــنيمـــهـــام نــائـــبـــة مـــديـــر بـــوزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــني

واألسرة - سابقا.واألسرة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــيـدة نــوال بن قــفــورt بـصــفــتـهــا نــائــبـة مــديــر لإلدمـاج
االجــــتـــمــــاعي واالقــــتـــصــــادي لــــلـــمــــرأة بـــوزارة الــــتــــضـــامن

الوطني واألسرة - سابقاt لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 19 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1436
Yيـــتــضـــمن تـــعـــيــ tYيـــتــضـــمن تـــعـــيــ t2015 ـــــوافـق 3 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــةHـــــوافـق اHا
مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 ذي احلـــجــة
عــام 1436 الـــمـــوافـق 3 أكــتــوبــر ســنـة 2015 يـعـY الــسـيـد
نـــصـــر الـــدين قـــمـــورt مـــكـــلـــفـــا بـــالـــدراســـات والــتـــلـــخـــيص

برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيــم رئـاسـيـــة مــؤرخـة فـي مـراسـيــم رئـاسـيـــة مــؤرخـة فـي 24  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1436
Yتــتــضــمـن تــعــيــ tYتــتــضــمـن تــعــيــ t2015 ــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــةHــوافق اHا

قضاة.قضاة.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرّخ  في 24 ذي الــقــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة t2015 تعـY السـيدات

واآلوانــس والسادة اآلتيـة أسماؤهم  قـضاة :
tعديلة العطري -
tجهيدة خفاف -

tبوعزيز Yياسم -
tمهدية جلودي -

tفاطمة  الزهراء أوشن -
tدالل التجاني -
tسمية الزين -
tنوال بلكامل -

tصافية  بن خلوف -
tسارة  رڤيڤ -

tسارة بن زينب -
tاسماعيل دبدوش -
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tصالح دريد -
tمراد ربيعي -

tقادة  رحماني -
tحدان Yياس -

tسليم بن سعيدي -
tمحمد السعيد بن عوة -

tمجيد بن زادي -
tعبد الوهاب بولزازن -

tسامي بولعتالي -
tمولود بوهالي -

tمحمد حاج سعيد -
tالسبتي سامي حجاب -

tميلود عمر داموش -
tمحمد ديبون -
tرزيق Yياس -

tرمضان رغدي -
tصالح رڤيڤ -

- قاسم أمY بسو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرّخ  في 24 ذي الــقــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة t2015 تعـY السـيدات

واآلوانس والسادة اآلتيـة أسماؤهم  قـضاة :
tحسينة سامر -
tعليمة زرور -
tفاطمة زحاف -
tنعيمة بزين -
tإ�ان بريك -

tنعيمة سحنون -
tسليمة بن براهيم -

tإشراق بالك -
tزوجة عبان tسمية بريك -

tسمية بريك -
tياسمينة بخيرة -

tفتيحة شقالل -
tآمال عبد العزيز -

tنعيمة طالب -

tحيات صانا -
tمحمد سرير عبد الله -

tتوفيق ساعو -
tخالد ساسي -

tبراهيم زنيخري -
tنور الدين زمالي -

tفريد زكري -
tمحمد زريف -
tسليم ريغي -

tعبد احلكيم رميل -
tغاني رمول -

tمحمد نور اإلسالم مهدي -
tفضيل علوطي -

tرشيد عماد -
tعمار عمايدية -

- رابح غليمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرّخ  في 24 ذي الــقــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة t2015 تعـY السـيدات

واآلوانس والسادة اآلتيـة أسماؤهم  قـضاة :
tنعيمة كبيل -

tمفيدة  ضيف -
tمر¢ عزاب -

tإبتسام كرا�ية -
tسناء كبداني -

tمر¢ قالب -
tآسيا قادري -

tوسام شنطوح -
tسلمى عبد النبي -

tرزيقة عبدون -
tأسماء طرطاق -
tأسماء عشاري -

tعبد اجمليد عضمن - 
tمنير عثامنة -

tنبيل عبد الله خلوف -
tرضا عبادة -
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tكر¢ طيبي -
tدحو طيبي -
tمحمد طيب -
tقادة  عبيد -

tصافي بن سليمان Yمحمد األم -
tعبد الرحمان ڤوطاس -

tأعمر قويدري -
tعبد الكر¢ كانون  -
tقنطار Yمحمد أم -

tبالل  كاملي -
- نور الدين قدوش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرّخ  في 24 ذي الــقــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة t2015 تعـY السـيدات

واألوانس والسادة اآلتيـة أسماؤهم  قـضاة :
tمنى بوخميس -
tحكيمة درواز -
tفهيمة دحيم -

tصوفيا حليمي -
tليلية مر¢ حيدوس -

tمجيدة خالدي -
tآسية بوعرورة -

tهندة تريعة -
tسماح بوطكوك -

tمونية  بن عبد الرحمان -
tسارة رزقاني -

tمسعودة  بوشويحة -
tإ�ان عثماني -

tسعيدة بوزليفة -
tسارة بوجعطاط -
tعبد احلق عدوان -

tمبارك شيخ -
tزوهير أيت طيب -

tمحفوظ برامة -
tمونير بلحاج -

tعبد الباسط بن بوزه -

tمحمد بن حليمة -

tعبد الرؤوف بوزاهر -

tحميد بوزيد -

tحسان بوشيحة -

tYرضا ت -

tتوفيق تومي -

tرياض بوناب -

tYعبد احلكيم بوعقل -

- أحمد خنيفر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرّخ  في 24 ذي الــقــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سـبـتمـبر سـنة t2015 تعـY السـيدتان

واألوانس والسادة اآلتيـة أسماؤهم  قـضاة :
tنسيمة العسلة -

tمر¢ خلوية -
tمنى بوخرو -

tأسماء بلخيري -
tفاطمة  الزهرة حيمداوي -

tمر¢ خلفي -
tزهرة خنتاشي -

tعبد احلميد بوحفص -
tمصطفى بوظهر  -
tYعبد احلليم باس -

tعادل بقلي -
tسليم بلعايش -

tرشيد بن السعدي -
tحبيب حجاجي -
tمهدي  حمامة -

tسمير بن رمضان -
tمحمد رؤوف بن حمادي -

- نبيل الداي حملة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعـيـYيـتـضـمّن  تـعـيـ tيـتـضـم t2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية.رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة 2015 يعيّـن السّيد عبد

اجمليد هدواسt رئيسا لديوان وزيرة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
Yنان  تـعيYيتضـمّنان  تـعي tيتضـم t2015 وافق 8  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنةHوافق اHا
مـكـلمـكـلّفـY بـالـدراسات والـتـلـخـيص بوزارة الـتـربـيةفـY بـالـدراسات والـتـلـخـيص بوزارة الـتـربـية

الوطنية.الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد
يوسف شـكري بناقـوجيلt مكـلّفا بـالدراسات والـتلخيص

بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة 2015 تــعـيّـن الـسّــيـدة
نـوال بن قــفـورt مـكــلّـفـة بـالــدراسـات والـتــلـخـيص بـوزارة

التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعـيـYيـتـضـمّن  تـعـيـ tيـتـضـم t2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا
مـفـتـشـة بــاHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـبـيـداغـوجـيـا بـوزارةمـفـتـشـة بــاHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـبـيـداغـوجـيـا بـوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـــــب مـرســــــوم رئـاســـــيّ مــــــؤرّخ فــــــي 24
ذي الــــقــــعــــــــــدة عـــــــــام 1436 اHــــوافــــــق 8 ســــبــــتـــمــــبــــــــر
tYســـنـــــــة 2015 تـــعــيّـن الــسّـــيــدة صـــبـــاح عــفـــيــفـــة بــوســـكــ
مفـتشـة باHـفتـشيـة العـامة لـلبـيداغـوجيـا بوزارة الـتربـية

الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعـيـYيـتـضـمّن  تـعـيـ tيـتـضـم t2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــــــوجـــب مـــــــرســـــــــوم رئـــــــاســـيّ مــــــــؤرّخ فــي 24 ذي
الـــقـــعــــدة عـــام 1436 اHــــوافــق 8 ســـبــــتـــمـــبـــــــر ســـنـــــة 2015
يــعــيّــن الــسّــيــــد أحــمــــد إبــراهــيـم مــــزاريt نــائــب مــديـر

للتوثيق التربوي بوزارة التربية الوطنية.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعـيـYيـتـضـمّن  تـعـيـ tيـتـضـم t2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

مديرة اHدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا.مديرة اHدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة 2015 تــعـيّـن الـسّــيـدة
نــاديـــة مــســاسيt مـــديــرة لــلـــمــدرســة الـــدولــيــة اجلـــزائــريــة

بفرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعـيـYيـتـضـمّن  تـعـيـ tيـتـضـم t2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا
اHدير العاماHدير العامّ للمعهد الوطني للبحث في التربية. للمعهد الوطني للبحث في التربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد
مــحــمــد بـــراهــيم صــاحليt مـــديــرا عــامــا لــلــمـــعــهــد الــوطــني

للبحث في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
Yن  تـعـيـYتـتـضـمّن  تـعـيـ tتـتـضـم t2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبـر سـنـة 2015 يـعـيّن الـسّـيـدان
Yاآلتـي اســـمـــــاهــــمـــــا مــــديـــريـن لــــلـــتــــربــــيــــة في الـــــواليــــتـــ

: Yاآلتيتـ
tفي والية الشلف tمحمد بن يحيى -

- الــــيــــمــــيــن مـــــخـــــالـــــديt بـــــالـــــجـــــزائـــر - شـــرق
(والية اجلـزائر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســـبـــتـمــبــر ســنـة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
عــبــد الــوهــاب قــلــيلt مــديــرا لــلــتــربــيــة بــاجلــزائــر - غــرب

(والية اجلـزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد

الزين حفصيt مديرا للتربية في والية إيليزي.
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 3 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1436
اHــوافق اHــوافق 18 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّن وضع بــعضن وضع بــعض
األسالك اخلــاصــة الـــتــابــعـــة لإلدارة اHــكــلـــفــة بــاHــوارداألسالك اخلــاصــة الـــتــابــعـــة لإلدارة اHــكــلـــفــة بــاHــوارد
اHـائية والبـيئة في حالـة القيام بـاخلدمة لدى وزارةاHـائية والبـيئة في حالـة القيام بـاخلدمة لدى وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــة (مــصــالح اHــنــدوبــيــةالــداخــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــة (مــصــالح اHــنــدوبــيــة

الوطنية للمخاطر الكبرى).الوطنية للمخاطر الكبرى).
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tووزير الداخلية واجلماعات احمللية

tائية والبيئةHوارد اHووزير ا

- �قتـضــــى اHرســــوم الرّئاســـــيّ رقــــــم 125-15
اHـــــــــــؤرّخ فــــــي 25 رجـــــــــب عـــــــــــام 1436 اHـــــوافـــــــق
14 مــايـــــــو ســنـــــــة 2015 واHـتــضــمّن تــعـيــــــY أعــضــــــاء

tعدلHا tاحلكومة

- و�قتـضـــــــى اHرســــــــوم التّنفيــــــــذيّ رقــــــــم
08-232 اHــــــــــــــــــؤرّخ فـــــــــي 19 رجـــــــــب عــــــــــــــــــام 1429

اHـوافـــــــق 22 يــولـيــــــــــو ســنـــــــــة 2008 واHــتـضـمــــــــن
YـنتـمHا YـوظفـHالـقانــــــــون األسـاســــــــي اخلـــــــاص بـا
إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــالــبــيــئــة وتــهــيــئـة

tاإلقليم

- و�ـــقــتـــضـــــى اHـــرســـــــوم الــتّـــنــفـــيـــــــــذيّ رقــــــم
08-361 اHـــــــؤرّخ في 10 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1429 اHــــوافق 8

نـوفـمـبـر سـنة 2008 واHتـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلاص
بـاHـوظـفY اHـنـتمـY إلى األسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHكـلـفة

tائيةHوارد اHبا

- و�ـقـتــضــــــى اHـرســــــــوم الـتّــنـفـيــــــــذيّ رقـــــــم
14-193 اHــــــــــــؤرّخ فـــــــي 5 رمـــــضـــــــــــــان عــــــــــــام 1435

اHوافــــــــق 3 يوليــــــــو سنـــــــة 2014 الـــــــذي يحـــــــدد
صـالحـــــيـــــــــــــات اHـــــديـــــــــــــر الـــــعــــــــــــــام لـــــلــــــوظـــــيــــــفـــــــــــــة

tالعموميـــــــة واإلصــــــــالح اإلداري

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اHهندسون في البيئة

اHهندسون في اHوارد اHائية

1

2

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
tـــــادة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا YــــــنــــــتــــــمـــــHا
مـــصــــالـح وزارة الـــداخــــلــــيــــــة واجلــــمـــــــاعــــــــات احملــــلــــيـــــــة
(مـصــالح اHـنــدوبـيــة الـوطــنـيــة لـلـمــخـاطــر الـكــبـرى) طــبـقـا
لألحــكــام الـــقــانــونــيــة األســاســيـــة احملــددة �ــوجب اHــرســوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08-232 اHــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام 1429
اHـوافق 22 يــولــيــو ســنـة 2008 واHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم
08-361 اHـــــؤرّخ في 10 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1429 اHـــــوافق 8

نوفمبر سنة 2008 واHذكورين أعاله.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــســتــفـــيــد الــمـــوظــفـــون الــمـــوضـــوعــون
فـي حــالـة الــقــيــام بــاخلـدمــة من احلـق في الــتـرقــيــةt طــبــقـا
ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 08-232 اHــؤرّخ في 19
رجــب عـــــــام 1429 الـــــــمــــــــوافـق 22 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2008
واHـــــرســــوم الـــــتّـــــنـــــفـــــيــــذيّ رقم 08-361 اHـــــؤرّخ في 10 ذي
الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1429 اHــــــوافق 8 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

واHذكورين أعاله.

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08-232 اHــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام 1429
اHـــــوافق 22 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2008 واHــــادة 2 من اHـــــرســــوم
الـــــــتّــــــنـــــــفــــــيــــــــــــذيّ رقـــــم 08-361 اHـــــــــــؤرّخ فـــــي 10 ذي
الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1429 اHــــــوافق 8 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
واHــذكـورين أعالهt يــوضع في حــالـة الــقــيـام بــاخلـدمــة لـدى
وزارة الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات احملــلـيــة (مــصـالح اHــنـدوبــيـة
الـــوطـــنــيـــة لـــلــمـــخـــاطــر الـــكـــبـــرى) وفي حــدود الـــتـــعــدادات
اHنـصوص عليـها �وجب هـذا القرارt اHـوظفون اHـنتمون

ألحد األسالك اآلتية :
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التعدادالتعدادالسلكالسلك

اHــــــهــــــنــــــدســــــون في الــــــصــــــنـــــاعــــــة وتــــــرقــــــيـــــة
2االستثمارات

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
اHـنــتـمـY لـلــسـلك اHـذكـور في اHــادة األولى أعالهt مـصـالح
وزارة الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات احملــلـيــة (مــصـالح اHــنـدوبــيـة
الــوطـنــيـة لــلـمــخـاطــر الـكـبــرى) طـبــقـا لألحــكـام الــقـانــونـيـة
األساسـية احملـددة �وجب اHـرسوم الـتنـفيذي رقم 308-09
اHـؤرّخ في 4 شـوال عـام 1430 اHـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة

2009 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 : : يـسـتفــيد اHـوظفــون اHوضــوعون في حـالة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةt طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 09-308 اHـؤرّخ في 4 شـوال عـام

1430 اHوافق 23 سبتمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

YوظفHشـغولة من طـرف اHادة 4 : : تـكون الرتـبة اHادة اHا
الـذين اســتـفــادوا من الــتـرقــيـةt مــحل حتــويل إلى الـرتــبـة

اجلديدة.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

8 سبتمبر سنة 2015.

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
والبيئةوالبيئة

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
اHوافق اHوافق 8 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة t2015 يتـضـمt يتـضـمّن وضع بعضن وضع بعض
األسالك اخلـاصـة الـتـابـعـة لإلدارة اHـكـلـفـة بـالـصـنـاعـةاألسالك اخلـاصـة الـتـابـعـة لإلدارة اHـكـلـفـة بـالـصـنـاعـة
واHــــنــــاجم فـي حــــالــــة الـــقــــيــــام بــــاخلــــدمــــة لـــدى وزارةواHــــنــــاجم فـي حــــالــــة الـــقــــيــــام بــــاخلــــدمــــة لـــدى وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــة (مــصــالح اHــنــدوبــيــةالــداخــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــة (مــصــالح اHــنــدوبــيــة

الوطنية للمخاطر الكبرى).الوطنية للمخاطر الكبرى).
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tووزير الداخلية واجلماعات احمللية

tناجمHووزير الصناعة وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-308 اHؤرّخ
في 4 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اHــكـــلــفـــة بـــالــصـــنــاعـــة وتــرقـــيــة

tاالستثمارات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

tواإلصالح اإلداري

YوظفHشـغولة من طـرف اHادة 4 : : تـكون الرتـبة اHادة اHا
الـذين اســتـفــادوا من الــتـرقــيـةt مــحل حتــويل إلى الـرتــبـة

اجلديدة.

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

حــرّر بــاجلـــزائــر في 3 ذي الــقــعــدة عــام 1436 اHــوافق
18 غشت سنة 2015.

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقـــــا ألحكـــــام اHــــــادة 2 مــــــن
اHـرســــــوم الـتّـنـفـيــــــذيّ رقـــــم 09-308 اHــــــؤرّخ فـــــي
4 شـــــوال عــــام 1430 اHـــــوافق 23 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2009
واHـــذكــور أعـالهt يــوضـع في حـــالـــة الـــقــيـــام بـــاخلـــدمـــة لــدى
وزارة الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات احملــلـيــة (مــصـالح اHــنـدوبــيـة
الـــوطـــنــيـــة لـــلــمـــخـــاطــر الـــكـــبـــرى) وفي حــدود الـــتـــعــدادات
اHنـصوص عليـها �وجب هـذا القرارt اHـوظفون اHـنتمون

للسلك اآلتي :
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Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
tـــــادة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا YــــــنــــــتــــــمـــــHا
مـــصــــالـــح وزارة الـــداخــــلــــيــــــــة واجلــــمـــاعــــــــات احملــــلــــيـــــــة
(مـصــالح اHـنــدوبـيــة الـوطــنـيــة لـلـمــخـاطــر الـكــبـرى) طــبـقـا
لألحــكــام الـــقــانــونــيــة األســاســيـــة احملــددة �ــوجب اHــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-393 اHـؤرّخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1430
اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2009 واHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم
09-240 اHـؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يــولــيـو

سنة 2009 واHذكورين أعاله.

اHادة اHادة 3 : : يـسـتفــيد اHـوظفــون اHوضــوعون في حـالة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةt طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-393 اHـؤرّخ في 7 ذي احلـجـة
عــــام 1430 اHــــوافق 24 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2009 واHــــرســــوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09-240 اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430

اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكورين أعاله.

YوظفHشـغولة من طـرف اHادة 4 : : تـكون الرتـبة اHادة اHا
الـذين اســتـفــادوا من الــتـرقــيـةt مــحل حتــويل إلى الـرتــبـة

اجلديدة.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق
8 سبتمبر سنة 2015.

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
اHوافق اHوافق 8 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة t2015 يتـضـمt يتـضـمّن وضع بعضن وضع بعض
األسالك اخلــاصـة الــتــابـعــة لإلدارة اHــكـلــفــة بـالــصــحـةاألسالك اخلــاصـة الــتــابـعــة لإلدارة اHــكـلــفــة بـالــصــحـة
والــســكــان وإصـالح اHــســتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــاموالــســكــان وإصـالح اHــســتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــام
بــاخلــدمــة لــدى وزارة الـداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـةبــاخلــدمــة لــدى وزارة الـداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة

(مصالح اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).(مصالح اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tووزير الداخلية واجلماعات احمللية

tستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-393 اHؤرّخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسـالك اHــــمــــارســــY الــــطــــبــــيــــY الـــــعــــامــــY في الــــصــــحــــة

tالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-240 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

tللصحة العمومية Yألسالك النفساني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

tواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذي رقم 09-393 اHـؤرّخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1430
اHــــوافق 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2009 واHــادة 2 من اHـــرســـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09-240 اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHــوافق 22 يـــولــيــو ســنــة 2009 واHـــذكــورين أعـالهt يــوضع
في حالـة القيـام باخلدمـة لدى وزارة الداخـلية واجلـماعات
احملـلـيـة (مـصـالـح اHـنـدوبـيـة الـوطـنـيــة لـلـمـخـاطـر الـكـبـرى)
وفـي حـــدود الـــتـــعـــدادات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا �ـــوجـب هــذا

القرارt اHوظفون اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اHمارسون الطبيون العامون في
الصحة العمومية

النفسانيون العياديون للصحة
العمومية

2

1

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
اHـوافق اHـوافق 30 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2015  يـحـدد تـعـداد مـنـاصبt  يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــY في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــY في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان الوكاالت اHوضوعاتية للبحث.اخلدمات بعنوان الوكاالت اHوضوعاتية للبحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tاليةHووزير ا

tووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
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

tادة 8 منهHال سيما ا tطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHـــــؤرّخ في 25 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنــــة

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

tاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

tوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 19
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
واHــتــضــمن حتــويل الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويـر الــبــحث
اجلـــامـــعي إلى وكـــالــة مـــوضــوعـــاتــيـــة لــلـــبــحـث في الــعـــلــوم

tوالتكنولوجيا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 20
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
واHـتـضمن حتـويل الـوكالـة الـوطنـيـة لتـطويـر الـبحث في
الــصـــحـــة إلـى وكــالـــة مـــوضــوعـــاتــيــــة لــلـــبــحـث فـي عــلـــوم

tالصحة
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 95
اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHــوافـق أوّل مـارس
سنة 2012 واHتضمن إنشـاء الوكالة اHوضوعاتية للبحث

tفي البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمانعبد الرحمان

بن خلفةبن خلفة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 96
اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHــوافـق أوّل مـارس
سنة 2012 واHتضمن إنشـاء الوكالة اHوضوعاتية للبحث

tفي العلوم االجتماعية واإلنسانية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 97
اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHــوافـق أوّل مـارس
سنة 2012 واHتضمن إنشـاء الوكالة اHوضوعاتية للبحث

tفي علوم الطبيعة واحلياة
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 13 - 77
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1434 اHــــوافق 30 يــــنــــايـــر
سـنـة 2013 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

tوالبحث العلمي
- و�ـقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرخ في
30 جمـادى الثانيـة عـام 1432 اHوافق 2 يونـيو سنـة 2011

الــذي  يــحــدد تــعــداد مـــنــاصب الــشــغـل وتـــصــنــيــفــهــا ومــدة
الـعـقــد اخلاص بـاألعـوان الـعـامـلـY في نـشـاطـات احلفـظ أو

tعدّلHا tالصيانة أو اخلدمات بعنوان وكالتي البحث
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
Yالـــعــامـــلــ YــعـــنــيـــHوكــذا مـــدة الـــعــقـــد اخلــاص بـــاألعـــوان ا
بـعــنـوان الـوكـاالت اHـوضـوعــاتـيـة لـلـبـحثt طــبـقـا لـلـجـدول

اHلحق.
اHــاداHــادّة ة 2 :  تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرخ في 30 جـمـادى الثـانـيـة عام 1432 اHـوافق 2 يـونـيو

سنة t2011 اHعدّل واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

30 غشت سنة 2015.
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قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
اHـوافق اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـحـدد عـدد اHـناصبt يـحـدد عـدد اHـناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات

واحلجاب بعنوان اHدارس خارج اجلامعات.واحلجاب بعنوان اHدارس خارج اجلامعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tاليةHووزير ا

tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHـــــؤرّخ في 25 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنــــة

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

tاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اHـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهـــام  اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعــة

tوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

اHدارس خارج اجلامعةاHدارس خارج اجلامعة
اHناصب العليااHناصب العليا

رئيسرئيس
حظيرةحظيرة

رئيسرئيس
ورشةورشة

رئيسرئيس
مخزنمخزن

مسؤول اHصلحةمسؤول اHصلحة
اجملموعاجملموعالداخليةالداخلية

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمانعبد الرحمان

بن خلفةبن خلفة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

رئيسرئيس
مطعممطعم

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

اHدرسة العليا لألساتذة (بوزريعة)

اHدرسة الوطنية اHتعددة التقنيات-وهران

اHدرسة العليا لألساتذة-األغواط

4

4

4

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـهـنـيـHــتـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلــاص  بـالـعـمـال اHوا

tادة 38 منهHال سيما ا tوسائقي السيارات واحلجاب
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 13 - 77 اHؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

tالعمومية واإلصالح اإلداري
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــحــــدد عــــدد اHــــنـــــاصب الــــعــــلــــيــــا ذات
tـــدارس خــارج اجلـــامــعــاتHبـــعــنــوان ا tالـــطــابـع الــوظــيـــفي

طبقا للجدول اHلحق.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8

سبتمبر  سنة 2015.
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اHدرسة العليا لألساتذة قسنطينة

اHدرسة العليا لألساتذة القبة

اHدرسة العليا للتجارة

مدرسة الدراسات العليا التجارية

اHدرسة الوطنية العليا للهندسة والعمران

اHدرسة الوطنية اHتعددة التقنيات اجلزائر

اHدرسة الوطنية العليا للري

اHدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية

اHدرسة الوطنية العليا للبيطرة

اHدرسة الوطنية العليا للفالحة

اHـــدرســـــة الــــوطـــنــــيــــــــة الــــعـــلـــيــــــــا لإلعـــالم
اآللــي اجلزائر

اHـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة الــعـــلـــيــا لـــعـــلــوم الـــبـــحــر
وتهيئة الساحل

اHدرسة الوطنـية العليا لإلحصاء واالقتصاد
التطبيقي

اHــــــدرســــــــة الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــريـــــــــة لــــــلــــــعــــــلــــــــوم
والتقنيـــات عنابة

اHـــــدرســــــــة الـــــتــــــحـــــضـــــيـــــريــــــــــة لـــــلـــــعـــــلـــــــــوم
والتقنيات تلمسان

اHدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

اHدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

اHـدرســة الــتـحــضـيــريــة لـلــعــلـوم والــتــقـنــيـات
اجلزائر

اHـــدرســـة الــــوطـــنـــيـــة الـــعـــلــــيـــــا لـــلـــصـــحـــافــــــة
وعلـــوم اإلعالم

اHدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
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اHــدرســة الـتــحـضــيـريــة لــلـعــلـوم االقــتـصــاديـة
والتجارية وعلوم التسيير-اجلزائر

اHــدرســة الـتــحـضــيـريــة لــلـعــلـوم االقــتـصــاديـة
والتجارية وعلوم التسيير-عنابة

اHــدرســة الـتــحـضــيـريــة لــلـعــلـوم االقــتـصــاديـة
والتجارية وعلوم التسيير-تلمسان

اHــدرســة الـتــحـضــيـريــة لــلـعــلـوم االقــتـصــاديـة
والتجارية وعلوم التسيير-قسنطينة

اHــدرســة الـتــحـضــيـريــة لــلـعــلـوم االقــتـصــاديـة
والتجارية وعلوم التسيير-وهران

اHــــــدرســـــــــة الـــــتــــــحــــــضـــــيــــــريـــــــــة لـــــلــــــعــــــلــــــــوم
والتقنيـات-وهران

اHــــــدرســــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا ألســــــاتـــــذة الــــــتــــــعــــــلــــــيم
التكنولوجي-سكيكدة

اHـدرســـــة التـحـضـيـريــــة لعــــوم الـطـبـيـعـــة
واحلياة-اجلزائر

اHـــــــدرســـــــــــــة الــــــــوطـــــــنــــــــيــــــــــــة اHــــــــتـــــــعــــــــــددة
التقنيـــات-قسنطينة

اHــــــــــدرســـــــــة الــــــــــوطــــــــــنـــــــــيــــــــــة الــــــــــعـــــــــلــــــــــيــــــــــا في
البيوتكنولوجيا-قسنطينة

اHــدرســــــة الــتــحـــضــيــريـــة لــعــلـــوم الــطــبـــيــعــة
واحلياة-مستغا²

اHـــدرســــة الـــتــحـــضــيـــريــة لـــعــلـــوم الــطـــبــيـــعــة
واحلياة-وهران

اHدرسة العليا لألساتذة-وهران

اHدرسة العليا لألساتذة-مستغا²

اHـــدرســــــة الــــوطـــنــــيــــــــة الــــعـــلـــيـــــــا لإلعـــالم
اآللي-سيدي بلعباس

اHـــدرســــــة الـــوطــــنـــيــــــة الـــعــــلـــيـــــا لـــلــــمـــنـــاجم
واHعادن-عنابة

اجلموعاجلموع

رئيسرئيساHدارس خارج اجلامعةاHدارس خارج اجلامعة
حظيرةحظيرة

رئيسرئيس
ورشةورشة
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مخزنمخزن
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قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
اHـوافق اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـحـدد عـدد اHـناصبt يـحـدد عـدد اHـناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات

واحلجاب بعنوان اجلامعات.واحلجاب بعنوان اجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tاليةHووزير ا

tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــــقـــــتــــــضــى اHـــــرســــــوم  الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

tالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHـــــؤرّخ في 25 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنــــة

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

tاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اHوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

tتمّمHعدّل واHا tبتنظيمها وسيرها

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمانعبد الرحمان

بن خلفةبن خلفة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـهـنـيـHــتـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلــاص  بـالـعـمـال اHوا

tادة 38 منهHال سيما ا tوسائقي السيارات واحلجاب
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 13 - 77 اHؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

tالعمومية واإلصالح اإلداري
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــحــــدد عــــدد اHــــنـــــاصب الــــعــــلــــيــــا ذات
الــطــابع الـــوظــيــفيt بــعـــنــوان اجلــامــعــاتt طـــبــقــا لــلــجــدول

اHلحق.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8

سبتمبر  سنة 2015.
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مخزنمخزن

مسؤول اHصلحةمسؤول اHصلحة
اجملموعاجملموعالداخليةالداخلية

4

5

5

9

10

4

5

5

9

10

4

5

5

9

10

4

5

5

9

10

16

20

20

36

40

اجلزائر - 1 -

اجلزائر - 2 -

اجلزائر - 3 -

العلوم  والتكنولوجيا هواري بومدين

تيزي وزو
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اجلامعاتاجلامعات

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيسرئيس
حظيرةحظيرة

رئيسرئيس
ورشةورشة

رئيسرئيس
مخزنمخزن

مسؤول اHصلحةمسؤول اHصلحة
اجملموعاجملموعالداخليةالداخلية

6

8

8

5

7

9

10

10

11

8

7

8

8

4

8

13

9

7

8

8

10

13

6

8

8

5

7

9

10

10

11

8

7

8

8

4

8

13

9

7

8

8

10

13

6

8

8

5

7

9

10

10

11

8

7

8

8

4

8

13

9

7

8

8

10

13

6

8

8

5

7

9

10

10

11

8

7

8

8

4

8

13

9

7

8

8

10

13

24

32

32

20

28

36

40

40

44

32

28

32

32

16

32

52

36

28

32

32

40

52

اHدية

اجللفة

البليدة 1

البليدة 2

بومرداس

بجاية

الشلف

األغواط

أم البواقي

جيجل

تبسة

عنابة

سطيف 1

سطيف 2

قاHة

باتنة

قسنطينة 1

قسنطينة 2

قسنطينة 3

بسكرة

اHسيلة

ورقلة
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اجلامعاتاجلامعات

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيسرئيس
حظيرةحظيرة

رئيسرئيس
ورشةورشة

رئيسرئيس
مخزنمخزن

مسؤول اHصلحةمسؤول اHصلحة
اجملموعاجملموعالداخليةالداخلية

4

7

9

7

7

10

6

12

9

11

7

7

9

7

8

9

9

7

7

8

7

385

4

7

9

7

7

10

6

12

9

11

7

7

9

7

8

9

9

7

7

8

7

385

4

7

9

7

7

10

6

12

9

11

7

7

9

7

8

9

9

7

7

8

7

385

4

7

9

7

7

10

6

12

9

11

7

7

9

7

8

9

9

7

7

8

7

385

16

28

36

28

28

40

24

48

36

44

28

28

36

28

32

36

36

28

28

32

28

1540

العلوم اإلسالمية قسنطينة

سكيكدة

بشار

معسكر

سعيدة

تلمسان

أدرار

تيارت

سيدي بلعباس

مستغا²

وهران 1

وهران 2

العلوم والتكنولوجيا وهران

غرداية

خميس مليانة

البويرة

سوق أهراس

الوادي

خنشلة

برج بوعريريج

الطارف

اجملموعاجملموع
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اLطبعة الرسمياLطبعة الرسميّة;  ة;  حي البساتK; بئر مراد رايس; ص.ب حي البساتK; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

تــطــبـيــقــــا ألحـكــام اHــادّتـY 152 مــكــرّر و153 مــن اHــرسـوم
الــــرّئـــــــاسيّ رقم 10-236 اHــــؤرّخ في 28 شــــوّال عــــام 1431
اHوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واHتضـمّن تنظيم الـصفقات

العموميةt اHعدّل واHتمّمt من السّيدات والسّادة :
األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

- مـــراد بــــلــــحــــدادt مـــفــــتش مــــركــــزيt ¨ــــثل الــــوزيـــر
tرئيسا tYهنيHكلّف بالتكوين والتعليم اHا

tمـــديــــر الــتـــنــمــــيـــة والــتـــخــطــيط tجــمــــال دبــــاش -
tYــهــنــيـHــكــلّف بــالــتـكـــوين والــتــعــلــيم اHــثـل الـــوزيــر ا¨

tنـائبا للـرئيس

- أونـيـسـة عـلـونt مـديرة تـنـظـيم ومـتـابـعـة الـتـكوين
tYهنيHثلة قطاع التكوين والتعليم ا¨ tهنيHا

YـهـنـيHمـديـر التـكـوين والـتـعـلـيم ا tأحـمـد زقـنـون -
tYهنيHثل قطاع التكوين والتعليم ا¨ tلوالية اجلزائر

- مـــوسـى بـــداويt ¨ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكـــلّـف بـــاHـــالـــيـــة
t(ديرية العامة للميزانيةHا)

- مـلــيــكـة لــبـكــيــريt ¨ـثــلــة الـوزيــر اHـكــلّف بــاHـالــيـة
t(ديرية العامة للمحاسبةHا)

- رشيد معزوزيt ¨ثل الوزير اHكلّف بالتجارة.

األعضاء اHستخلفون :األعضاء اHستخلفون :

- مـحـمـد شـريـف بن طـالـبيt مـفــتش مـركـزيt ¨ـثل
tYهنيHقطاع التكوين والتعليم ا

- عــــقـــــيــــلـــــة شــــرقـــــوt مــــديــــرة الـــــتــــكـــــوين اHـــــتــــواصل
والعالقات اHشتركـة بY القطاعاتt ¨ثلة قطاع التكوين

tYهنيHوالتعليم ا

- خـــيــرة خـــضــيـــرt ¨ــثــلـــة الــوزيـــر اHــكـــلّف بــاHـــالــيــة
(اHديرية العامة للميزانية).

- ســمــيـرة حــمـوديt ¨ــثـلــة الـوزيــر اHــكـلّف بــاHـالــيـة
t(ديرية العامة للمحاسبةHا)

- محمد شعيبt ¨ثل الوزير اHكلّف بالتجارة.
يـضـمن أمـانـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة
الـتكـوين والـتعـليم اHـهنـيـY السّـيد رشـيد مـعمـريt نائب
مـديـر الــتـخـطــيط واإلحـصـائــيـاتt عـضــوا والـسّـيــد مـحـمـد

برصاليt نائب مدير للميزانيةt مستخلفا.
تلغى األحكام اخملالفة لهذا القرار.

KهنيLوالتعليم اKهنيLوزارة التكوينوزارة التكوين والتعليم ا
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 14 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1436 اHــــــوافــق  اHــــــوافــق 28
ســبــتـمــبــر ســنـة ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــتـضــمt يــتـضــمّن تــأســيس الــلن تــأســيس الــلّــجــنـةــجــنـة
الـقـطــاعـيـة لــلـصـفــقـات لـوزارة الـتــكـوين والـتــعـلـيمالـقـطــاعـيـة لــلـصـفــقـات لـوزارة الـتــكـوين والـتــعـلـيم

.YهنيHا.YهنيHا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tYهنيHإنّ وزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

tتمّمHعدّل واHا tتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
tYهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اHــادّة 142 مــكـــرّر
مـن اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال
عــام 1431 اHــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة t2010 اHــعــدّل واHــتــمّم
واHذكـور أعالهt تـؤسـس جلنـة قـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة

.YهنيHالتكوين والتعلـيم ا
اHاداHادّة ة 2 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا القرار.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجّــة عــام 1436 اHــوافق
28 سبتمبر سنة 2015.

محمد مباركيمحمد مباركي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 14 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1436 اHــــــوافــق  اHــــــوافــق 28
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 يـــحـــدt يـــحـــدّد تــشـــكـــيــلـــة الـــلد تــشـــكـــيــلـــة الـــلّــجـــنــةــجـــنــة
الـقـطـاعـيـة لـلــصـفـقـات لـوزارة الـتــكـوين والـتـعـلــيمالـقـطـاعـيـة لـلــصـفـقـات لـوزارة الـتــكـوين والـتـعـلــيم

.YهنيHا.YهنيHا
ــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 14 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1436
اHــــوافق 28 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة t2015 تــــتـــشــــكّــل الـــلــــجــــنـــة
tYهنيHالقطاعـية للـصفقات لوزارة التكـوين والـتعليم ا


