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اﻷربعاء  ٣0شعبان عام  143٩هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٦مايو سنة  20١٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

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

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

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

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

قوانﲔ
ق ـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـم  05-١٨مؤرخ ﰲ  2٤شع ـ ـب ـ ـان عـ ـام ١٤٣٩

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى

اﳌ ـواف ـق  ١0م ـاي ـو س ـنـة  ،20١٨يـت ـعـلـق بـال ـتـج ـارة

اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق

اﻹلكتروني ـ ـة.

باﳌنافسة ،اﳌعدل واﳌتمم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٤٣و ٤٦و1٣٦
و 1٣8و 1٤٠و 1٤٣و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  155-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عـام
 1٣8٦اﳌوافـق  8يونيو سنة  1٩٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  15٦-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفـر عـام
 1٣8٦اﳌوافـق  8يونيـو سنة  1٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58-٧5اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان
عام  1٣٩5اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  1٩٧5واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠5-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤2٤اﳌوافق  1٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بحقوق
اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
ببراءات اﻻختراع،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  11-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  2٦غشت سنة  2٠٠٣واﳌتعلق
بالنقد والقرض ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـ ـ ـون رق ـ ـ ـم  ٠8-٠٤اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ 2٧

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  5٩-٧5اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان

جمـ ـ ـادى الثانيـ ـ ـة ع ـ ـ ـام  1٤25اﳌواف ـ ـ ـق  1٤غش ـ ـ ـت سن ـ ـ ـة 2٠٠٤

عـ ـ ـام  1٣٩5اﳌوافـق  2٦سبـ ـتـ ـم ـبـر سن ـة  1٩٧5واﳌتضمن

واﳌتعلـ ـق بشـ ـروط ﳑارس ـة اﻷنشط ـ ـة التجاري ـ ـة ،اﳌع ـ ـدل

القانون التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

واﳌتمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1-٠5اﳌؤرخ ﰲ  2٧ذي اﳊجة

ع ـ ـام  1٣٩٩اﳌ ـواف ـق  21ي ـولـي ـو س ـنة  1٩٧٩واﳌتـضـمن قـ ـانون

عام  1٤25اﳌوافق  ٦فبراير سنة  2٠٠5واﳌتعلق بالوقاية

اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم،

من تبييض اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب ومكافحتهما ،اﳌعدل

– وﲟقتضى القانون رقم  21-8٤اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع

واﳌتمم،

الثاني عام  1٤٠5اﳌوافـق  2٤ديسمبر سنة  1٩8٤واﳌتضمن

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر

ق ـانـون اﳌـالـيـة لـسـنـة  ،1٩85ﻻسـيـمـا اﳌـادة  15٦منه ،اﳌـعدلـة

عام  1٤2٩اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

واﳌتممة،

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

– وﲟقتضى القانون رقم  22-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٧محرم

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر

عام  1٤11اﳌوافق  18غشت سنة  1٩٩٠واﳌتعلق بالسجل

عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية

التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  22-٩٦اﳌؤرخ ﰲ  2٣صفر عام

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  1٤شعبان

 1٤1٧اﳌوافق  ٩يوليو سنة  1٩٩٦واﳌتعلق بقمع مخالفة

عام  1٤٣٠اﳌوافق  5غشت سنة  2٠٠٩واﳌتضمن القواعد

ال ـ ـتشري ـ ـع وال ـ ـت ـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﳋاصﲔ بـ ـالصرف وحـ ـركـ ـة رؤوس

اﳋاصة للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم

اﻷموال من وإﱃ اﳋارج ،اﳌعدل واﳌتمم،

واﻻتصال ومكافحتها،
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 ١٦مايو سنة  20١٨م
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-15اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع

تخضع كل اﳌعامﻼت التي تتم عن طريق اﻻتصاﻻت

الثاني عام  1٤٣٦اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠15الذي يحدد

اﻹلكترونية إﱃ اﳊقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع

القواعد العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ،

والتنظيم اﳌعمول بهما.

عام  1٤٣٦اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بأنشطة

اﳌاّدة  : ٤يمك ـ ـ ـ ـن أن تك ـ ـ ـون اﻻستثمـ ـ ـارات الداعم ـ ـ ـة
ﻷنشط ـة ال ـت ـجـارة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة م ـوضوع ت ـدابـيـر ﲢفـيـزيـة

وسوق الكتاب ،ﻻسيما اﳌادتان  ٣2و ٣٣منه،

طبقـا للتشريع اﳌعمول به.

– وﲟقتضى القانون رقم  1٣-15اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-18اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان

اﳌاّدة  : 5ﲤنـ ـع ك ـ ـل معاملـ ـ ـة ع ـ ـن طري ـ ـق اﻻتصـ ـاﻻت

عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٠مايو سنة  2٠18الذي يحدد القواعد

اﻹلكترونية ﰲ العتاد والتجهيزات واﳌنتجات اﳊساسة

العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

اﶈددة عن طريق التنظيم اﳌعمول به ،وكذا كل اﳌنتجات

– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :

و/أو اﳋدمـ ـ ـات اﻷخ ـ ـرى ال ـ ـتي م ـ ـن شأن ـ ـه ـ ـا اﳌساس ﲟصال ـ ـح
الدفاع الوطني والنظام العام واﻷمن العمومي.
اﳌاّدة  : ٦يقصد ﰲ مفهوم هذا القانون ﲟا يأتي :
ال ـ ـت ـ ـجـ ـارة اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة  :الـ ـ ـ ـ ـنش ـ ـ ـاط الـ ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـوم

الباب اﻷول

ﲟوجبـ ـ ـ ـه مـ ـ ـورد إلكترون ـ ـي باقت ـ ـراح أو ضمـ ـ ـان توفير سلع

أحكام عامة

وخدمات عن بعد ﳌستهلك إلكتروني ،عن طريق اﻻتصاﻻت

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يح ـ ـدد ه ـ ـذا القان ـ ـون القواعـ ـ ـ ـد العام ـ ـة
اﳌتعلقة بالتجارة اﻹلكترونية للسلع واﳋدمات.

اﻹلكترونية.
العقد اﻹلكتروني  :العقد ﲟفهوم القانون رقم ٠2-٠٤
اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة

اﳌاّدة  : 2يـ ـطـ ـبـ ـ ـ ـ ـق الـ ـقـ ـانـ ـ ـ ـون اﳉزائـ ـ ـري ﰲ م ـجـ ـ ـال
اﳌعامﻼت التجارية اﻹلكترونية ﰲ حالة ما إذا كان أحد

وي ـ ـت ـ ـم إب ـ ـرام ـ ـه ع ـ ـن ب ـ ـعـ ـد ،دون اﳊضور الـ ـفـ ـعﲇ واﳌتـ ـزامـ ـن

أطراف العقد اﻹلكتروني :

ﻷطرافه باللجوء حصريا لتقنية اﻻتصال اﻹلكتروني.

– متمتعا باﳉنسية اﳉزائرية ،أو
– مقيما إقامة شرعية ﰲ اﳉزائر ،أو
– شخصا معنويا خاضعا للقانون اﳉزائري،
أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ ﰲ اﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٣ﲤ ـ ـ ـ ـ ـارس التج ـ ـارة اﻹلكترونيـ ـ ـة ﰲ إطـ ـ ـ ـ ـار
التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
غ ـ ـي ـ ـر أن ـ ـه ،ﲤن ـ ـع ك ـ ـل م ـ ـعـ ـامـ ـلـ ـة عـ ـن طـ ـريـ ـق اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية تتعلق بـما يأتي :
– لعب القمار والرهان واليانصيب،
– اﳌشروبات الكحولية والتبغ،
– اﳌنتجات الصيدﻻنية،
– اﳌنتجات التي ﲤس بحقوق اﳌلكية الفكرية أو
الصناعية أو التجارية،
– ك ـ ـل سل ـ ـع ـ ـة أو خ ـ ـدم ـ ـة م ـ ـح ـ ـظ ـ ـورة ﲟوجب ال ـ ـتشريـ ـع
اﳌعمول به،
– كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.

 2٠٠٤الذي يحدد القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية،

اﳌستـ ـه ـلك اﻹل ـك ـت ـروني  :ك ـ ـل شخص ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعي أو
معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن
ط ـ ـري ـ ـق اﻻتصاﻻت اﻹل ـ ـك ـ ـت ـ ـرونـ ـيـ ـة مـ ـن اﳌورد اﻹلـ ـكـ ـتـ ـروني
بغرض اﻻستخدام النهائي.
اﳌورد اﻹلكتروني  :كل شخص طبيعي أو معنوي
يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو اﳋدمات عن طريق
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
وسيلة الدفع اﻹلكتروني  :كل وسيلة دفع مرخص
بها طبقا للتشريع اﳌعمول به ﲤكن صاحبها من القيام
بالدفع عن قرب أو عن بعد ،عبر منظومة إلكترونية.
اﻹشهار اﻹلكتروني  :كل إعﻼن يهدف بصفة مباشرة
أو غير مباشرة إﱃ ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
الطلبية اﳌسبقة  :هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه
اﳌورد اﻹلكتروني عﲆ اﳌستهلك اﻻلكتروني ﰲ حالة عدم
توفر اﳌنتوج ﰲ اﳌخزون.
اسم النطاق  :عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام
مـ ـقـ ـّيـ ـسة ومسجـ ـلـ ـة لـ ـدى السجـ ـل الـ ـوط ـني ﻷسم ـاء ال ـن ـط ـاق،
وتسمح بالتعرف والولوج إﱃ اﳌوقع اﻹلكتروني.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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الباب الثاني
ﳑارسات التجارة اﻹلكترونية
الفصل اﻷول
اﳌعامﻼت التجارية العابرة للحدود
اﳌاّدة  : 7يعف ـ ـ ـى مـ ـ ـن إجـ ـ ـراءات مراقب ـ ـ ـة التج ـ ـ ـارة
اﳋارجية والصرف ،البيع عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية

ﻻ يمكن ﳑارسة نشاط التجارة اﻹلكترونية إﻻ بعد
إي ـ ـداع اسم ال ـ ـنـ ـطـ ـاق لـ ـدى مصالـ ـح اﳌركـ ـز الـ ـوطـ ـني لـ ـلسجـ ـل
التجاري.
تنشر البطاقية الوطنية للموردين اﻹلكترونيﲔ عن
طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية وتكون ﰲ متناول اﳌستهلك
اﻹلكتروني.
الفصل الثالث

لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم ﳌستهلك
إلكتروني موجود ﰲ بلد أجنبي ،عندما ﻻ تتجاوز قيمة

اﳌتطلبات اﳌتعلقة باﳌعامﻼت التجارية عن طريق

هذه السلعة أو اﳋدمة ما يعادلها بالدينار اﳊد اﳌنصوص

اﻻتصال اﻹلكتروني

عليه ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
يجب أن ﲢ ـّول عائدات هذا البيع بعد الدفع إﱃ حساب
اﳌورد اﻹلكتروني اﳌو ّ
طن ﰲ اﳉزائر لدى بنك معتمد من
قبل بنك اﳉزائر ،أو لدى بريد اﳉزائر.
يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية والصرف
شراء السلـ ـ ـع و/أو اﳋدمـ ـ ـات الـ ـ ـرقـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌوج ـ ـه ـ ـة حصري ـ ـا
ل ـﻼست ـع ـم ـال الشخصي م ـن ق ـب ـل مستـهـلك إلـكـتـروني مـقـيـم
ب ـ ـاﳉزائ ـ ـر لـدى مـورد إل ـ ـك ـ ـتـروني م ـ ـوجـود فـي ب ـ ـلـ ـد أجـنـ ـبي
عنـدما ﻻ تتجاوز قيمة هذه السلعة أو اﳋدمة ما يعادلها
بـ ـالـ ـديـ ـنـ ـار اﳊد اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ﰲ ال ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم
اﳌعمول بهما.

اﳌاّدة  : ١0يجـ ـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون ك ـ ـ ـل معاملـ ـ ـة ﲡاريـ ـ ـة
إلكترونية مسبوقة بعرض ﲡاري إلكتروني وأن توثق
ﲟوجب عقد إلكتروني يصادق عليه اﳌستهلك اﻹلكتروني.
اﳌاّدة  : ١١يجب أن يق ـّدم اﳌورد اﻹلكتروني العرض
التجاري اﻹلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة،
ويـ ـ ـجب أن يـ ـ ـتضمـ ـ ـن عﲆ اﻷقـ ـ ـل ،ولـ ـ ـك ـ ـن ل ـ ـيس عﲆ سب ـ ـي ـ ـل
اﳊصر ،اﳌعلومات اﻵتية :
– رقـ ـ ـ ـم الـ ـتـ ـعـ ـريـ ـ ـف اﳉبـ ـائـ ـ ـ ـ ـي ،والـ ـع ـن ـاويـ ـ ـن اﳌادي ـ ـ ـة
واﻹلكترونيـ ـة ،ورقم هاتف اﳌوّرد اﻹلكتروني،
– رقـ ـم السجـ ـل الـ ـتـ ـجـ ـاري أو رقـ ـم الـ ـبـ ـط ـاق ـة اﳌه ـن ـي ـة
للحرﰲ،

تّتم تغطية الدفع اﻹلكتروني ﲟناسبة هذا الشراء عن
طريق اﳊساب البنكي بالعملة الصعبة “شخص طبيعي”
للمستهلك اﻹلكتروني اﳌوطّن باﳉزائر.
ﲢدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق هـ ـذه اﳌادة ،عـ ـنـ ـد
اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
شروط ﳑارسة التجارة اﻹلكترونية

– ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـة ،وخصائص وأسع ـ ـار السل ـ ـع أو اﳋدم ـ ـات
اﳌقترحة باحتساب كل الرسوم،
– حالة توفر السلعة أو اﳋدمة،
– كيفيات ومصاريف وآجال التسليم،
– الشروط ال ـع ـام ـة ل ـل ـب ـي ـع ،ﻻسي ـم ـا ال ـب ـن ـود اﳌتـعـلـقـة
بحماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي،
– شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع،
– طريقة حساب السعر ،عندما ﻻ يمكن ﲢديده مسبقا،

اﳌاّدة  : ٨يخض ـ ـ ـع نشـ ـ ـ ـ ـاط التج ـ ـ ـارة اﻹلكترونيـ ـ ـ ـة
للتسجيـ ـ ـل ﰲ السج ـ ـل التجـ ـ ـاري أو ﰲ سج ـ ـل الصناعـ ـ ـات

– كيفيات وإجراءات الدفع،

التقليدية واﳊرفية ،حسب اﳊالة ،ولنشر موقـع إلكـتروني

– شروط فسخ العقد عند اﻻقتضاء،

أو صفحـة إلكترونـية عﲆ اﻹن ـترنت ،مستضـاف فـي اﳉزائر
بامتـداد “.”com.dz
ي ـ ـ ـجب أن ي ـ ـ ـت ـ ـ ـوف ـ ـ ـر اﳌوق ـ ـ ـع اﻹل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ـروني لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـورد
اﻹلكتروني عﲆ وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
اﳌاّدة  : ٩ت ـنش ـ ـ ـ ـ ـأ ب ـطاق ـي ـ ـ ـ ـة وطـ ـنـيـ ـ ـ ـة للم ـ ـورديـ ـ ـ ـن
اﻹلكترونيﲔ لدى اﳌركز الوطني للسجل التجاري ،تضم
اﳌوردين اﻹلكترونيﲔ اﳌسجلﲔ ﰲ السجل التجاري ،أو
ﰲ سجل الصناعات التقليدية واﳊرفية.

– وصف كـ ـامـ ـل ﳌخـ ـتـ ـلـ ـف مـ ـراحـ ـل ت ـن ـف ـي ـذ اﳌع ـام ـل ـة
اﻹلكترونية،
– مدة صﻼحية العرض ،عند اﻻقتضاء،
– شروط وآجال العدول ،عند اﻻقتضاء،
– طريقة تأكيد الطلبية،
– م ـوع ـد ال ـتسل ـي ـم وسع ـر اﳌن ـت ـوج م ـوضوع الـطـلـبـيـة
اﳌسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية اﳌسبقة ،عند اﻻقتضاء،

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

– طريقة إرجاع اﳌنتوج أو استبداله أو تعويضه،
– تـ ـكـ ـل ـف ـة است ـخ ـدام وسائ ـل اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة
عندما ﲢتسب عﲆ أساس آخر غير التعريفات اﳌعمول
بها.
اﳌاّدة  : ١2ﲤر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثﻼث
مراحل إلزامية :
– وضع الشروط الـ ـتـ ـعـ ـاقـ ـديـ ـة ﰲ مـ ـت ـن ـاول اﳌست ـه ـلك
اﻹل ـك ـت ـروني ،ب ـح ـيث ي ـت ـم ﲤكـيـنـه مـن الـتـعـاقـد بـعـلـم ودرايـة
تامة،
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اﳌاّدة  : ١٤ﰲ حالة عدم احترام أحكام اﳌادة  1٠أو
أحكام اﳌادة  1٣أعﻼه ،من طرف اﳌورد اﻹلكتروني ،يمكن
اﳌستهلك اﻻلكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن
الضرر الذي ﳊق به.
اﳌاّدة  : ١5ﻻ يمكن أن تكون الطلبية اﳌسبقة محل
دفع إﻻ ﰲ حالة توفر اﳌنتوج ﰲ اﳌخزون.
ﲟجرد توفر اﳌنتوج تتحول الطلبية اﳌسبقة بصفة
ضمنية إﱃ طلبية مؤكدة.
دون اﳌساس ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق اﳌست ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـلك اﻹلـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـروني ﰲ

– التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف اﳌستهلك
اﻹل ـك ـت ـروني ،ﻻسي ـم ـا ف ـي ـم ـا ي ـخص م ـاه ـي ـة اﳌن ـت ـوج ـات أو

التعويض ،يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني إرجاع الثمن ﰲ
حالة دفعه قبل توفر اﳌنتوج ﰲ اﳌخزون.

اﳋدمات اﳌطلوبة ،والسعر اﻹجماﱄ والوحدوي ،والكميات

الفصل الرابع

اﳌطلوبة بغرض ﲤكينه من تعديل الطلبية ،وإلغائها أو

التزامات اﳌستهلك اﻹلكتروني

تصحيح اﻷخطاء اﶈتملة،
– تأكيد الطلبية الذي يؤدي إﱃ تكوين العقد.

اﳌاّدة  : ١٦ما لم ينص العقد اﻹلكتروني عﲆ خﻼف
ذلك ،يلتزم اﳌستهلك اﻹلكتروني بدفع الثمن اﳌتفق عليه

يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون اﻻخـ ـتـ ـيـ ـار الـ ـذي يـ ـقـ ـوم بـ ـه اﳌستـ ـهـ ـلك

ﰲ العقد اﻹلكتروني ﲟجرد إبرامه.

اﻹلكتروني معبرا عنه بصراحة.
ي ـ ـجب أّﻻ ت ـ ـتضمـ ـن اﳋانـ ـات اﳌعـ ـدة لـ ـلـ ـمـ ـلء مـ ـن قـ ـبـ ـل
اﳌستـ ـه ـلك اﻹلـ ـكـ ـت ـروني ،أي ـة م ـع ـط ـي ـات ت ـه ـدف إﱃ ت ـوج ـي ـه
اختياره.
اﳌاّدة  : ١٣يجب أن يتضمن العقد اﻹلكتروني عﲆ
اﳋصوص اﳌعلومات اﻵتية :
– اﳋصائص التفصيلية للسلع أو اﳋدمات،

اﳌاّدة  : ١7يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني أن يطلب من
اﳌست ـه ـلك اﻹل ـك ـت ـروني ت ـوق ـي ـع وصل است ـﻼم عـنـد الـتسلـيـم
الفعﲇ للمنتوج أو تأدية اﳋدمة موضوع العقد اﻹلكتروني.
ﻻ يمكن اﳌستهلك اﻹلكتروني أن يرفض توقيع وصل
اﻻستﻼم.
تسّلـ ـم نسخـ ـة مـ ـن وصل اﻻستـ ـﻼم وجـ ـوبـ ـا ل ـل ـمست ـه ـلك
اﻹلكتروني.

– شروط وكيفيات التسليم،
– شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع،

الفصل اﳋامس
واجبات اﳌورد اﻹلكتروني ومسؤولياته

– شروط فسخ العقد اﻹلكتروني،
– شروط وكيفيات الدفع،
– شروط وكيفيات إعادة اﳌنتوج،
– كيفيات معاﳉة الشكاوى،
– شروط وكيفيات الطلبية اﳌسبقة عند اﻻقتضاء،
– الشروط والـ ـكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﳋاصة اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق ـة ب ـال ـب ـي ـع
بالتجريب عند اﻻقتضاء،
– اﳉه ـة ال ـقضائ ـي ـة اﳌخ ـتصة ﰲ ح ـال ـة ال ـن ـزاع ،ط ـبـقـا
ﻷحكام اﳌادة  2أعﻼه،
– مدة العقد حسب اﳊالة.

اﳌاّدة  : ١٨بعد إبرام العقد اﻹلكتروني ،يصبح اﳌورد
اﻹل ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ـروني مسؤوﻻ ب ـ ـ ـق ـ ـ ـوة ال ـ ـ ـقـ ـ ـانـ ـ ـون أمـ ـ ـام اﳌستـ ـ ـهـ ـ ـلك
اﻹلكتروني عن حسن تنفيذ اﻻلتزامات اﳌترتبة عﲆ هذا
العقد ،سواء ﰎ تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات
آخرين ،دون اﳌساس بحقه ﰲ الرجوع ضدهم.
غير أنه ،يمكن اﳌورد اﻹلكتروني أن يتحلل من كامل
مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه
يعود إﱃ اﳌستهلك اﻹلكتروني أو إﱃ قوة قاهرة.
اﳌاّدة  : ١٩ﲟجرد إبرام العقد ،يلزم اﳌورد اﻹلكتروني
بإرسال نسخـ ـ ـة إلـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة م ـ ـن ال ـ ـع ـ ـق ـ ـد إﱃ اﳌست ـ ـه ـ ـلك
اﻹلكتروني.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 20يترتب عﲆ كل بيع ﳌنتوج أو تأدية خدمة
عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،إعداد فاتورة من قبل
اﳌورد اﻹلكتروني ،تسّلم للمستهلك اﻹلكتروني.
يـ ـجب أن تـ ـعـ ـد ال ـف ـات ـورة ط ـب ـق ـا ل ـل ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم
اﳌعمول بهما.
يمكن أن يطلب اﳌستهلك اﻹلكتروني الفاتورة ﰲ
شكلها الورقي.

اﳌاّدة  : 2٤عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني عدم اﳌوافقة عﲆ
طلبية منتوج غير متوفر ﰲ مخزونه.
اﳌاّدة  : 25يج ـ ـ ـب عـ ـﲆ ك ـ ـ ـل م ـ ـ ـورد إلكترونـ ـ ـي حف ـ ـ ـظ
سجﻼت اﳌعامﻼت التجارية اﳌنجزة وتواريخها وإرسالها
إلكترونيا إﱃ اﳌركز الوطني للسجل التجاري.
ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق أح ـك ـام ه ـذه اﳌادة ع ـن ط ـريـق
التنظيم.

اﳌاّدة  : 2١عندما يسّلم اﳌورد اﻹلكتروني منتوجا أو

اﳌاّدة  : 2٦ي ـن ـب ـغي ل ـلـمـورد اﻹلـكـتـروني الـذي يـقـوم
بـ ـجـ ـم ـع اﳌع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ويشك ـل م ـل ـف ـات

خدمـ ـ ـة لم يت ـ ـ ـم طلبه ـ ـ ـا م ـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌسته ـ ـ ـلك اﻹلكترون ـ ـي،

ال ـ ـزب ـ ـائـ ـن والـ ـزبـ ـائـ ـن اﶈتـ ـمـ ـلﲔ ،أﻻ يـ ـجـ ـمـ ـع إﻻ الـ ـبـ ـيـ ـانـ ـات

ﻻ يمكنه اﳌطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم.

الضرورية ﻹبرام اﳌعامﻼت التجارية .كما يجب عليه :

اﳌاّدة  : 22ﰲ حالة عدم احترام اﳌورد اﻹلكتروني
ﻵجال التسليم ،يمكن اﳌستهلك اﻹلكتروني إعادة إرسال
اﳌنتوج عﲆ حالته ﰲ أجل أقصاه أربعة ) (٤أيام عمل ابتداء
من تاريخ التسليم الفعﲇ للمنتوج ،دون اﳌساس بحقه ﰲ
اﳌطالبة بالتعويض عن الضرر.

– اﳊصول عﲆ موافقة اﳌستهلكﲔ اﻹلكترونيﲔ قبل
جمع البيانات،
– ضمان أمن نظم اﳌعلومات وسرية البيانات،
– اﻻلتزام باﻷحكام القانونية والتنظيمية اﳌعمول بها
ﰲ هذا اﳌجال.

وﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـ ـ ـة ،يـ ـ ـجب عﲆ اﳌورد اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـروني أن

ي ـت ـم ﲢدي ـد ك ـي ـف ـي ـات ت ـخ ـزي ـن اﳌع ـط ـي ـات ذات الـطـابـع

يرجع إﱃ اﳌستهلك اﻹلكتروني اﳌبلغ اﳌدفوع والنفقات

الشخصي وتأمينها وفقـا للتشريع والتنظيم اﳌعمـول بهما.

اﳌتعلقة بإعادة إرسال اﳌنتوج ،خﻼل أجل خمسة عشر )(15
الفصل السادس

يوما ابتداء من تاريخ استﻼمه اﳌنتوج.
اﳌاّدة  : 2٣يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني استعادة
سلعته ،ﰲ حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو ﰲ
حالة ما إذا كان اﳌنتوج معيبا.
يجب عﲆ اﳌستهلك اﻹلكتروني إعادة إرسال السلعة

الدفع ﰲ اﳌعامﻼت اﻹلكترونية
اﳌاّدة  : 27يتـ ـ ـ ـ ـم الدفـ ـ ـ ـع ﰲ اﳌعام ـ ـ ـ ـﻼت التجاري ـ ـ ـ ـة
اﻹلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم اﳌنتوج ،عن طريق
وسائل الدفع اﳌرخص بها ،وفقا للتشريع اﳌعمول به.

ﰲ غﻼفها اﻷصﲇ ،خﻼل مدة أقصاها أربعة ) (٤أيام عمل

ع ـن ـدم ـا ي ـك ـون ال ـدف ـع إل ـك ـت ـرون ـي ـا ،فإنـه يـتـم مـن خـﻼل

ابتداء من تاريخ التسليم الفعﲇ للمنتوج ،مع اﻹشارة إﱃ

م ـ ـنصات دف ـ ـع مـ ـخصصة لـ ـهـ ـذا الـ ـغـ ـرض ،مـ ـنشأة ومستـ ـغـ ـّلـ ـة

سبب الـ ـرفض ،وتـ ـكـ ـون تـ ـك ـال ـي ـف إع ـادة اﻹرسال عﲆ ع ـات ـق

حصريا من طرف البنوك اﳌعتمدة من قبل بنك اﳉزائر

اﳌورد اﻹلكتروني.

وبريد اﳉزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع

ويلزم اﳌورد اﻹلكتروني بـما يأتي :
– تسليم جديد موافق للطلبية ،أو
– إصﻼح اﳌنتوج اﳌعيب ،أو
– استبدال اﳌنتوج بآخر ﳑاثل ،أو

اﻹل ـك ـت ـروني ع ـب ـر شب ـك ـة اﳌت ـع ـام ـل ال ـع ـم ـومي ل ـل ـمـواصﻼت
السلكية والﻼسلكّية.
يتم الدفع ﰲ اﳌعامﻼت التجارية العابرة للحدود،
حصريا عن بعد ،عبر اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : 2٨يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون وصل مـ ـوقـ ـع اﻹن ـت ـرنت
اﳋاص بـ ـاﳌورد اﻹلـ ـكـ ـتـ ـروني ﲟنصة الـ ـدفـ ـع اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة

– إلغاء الطلبية وإرجاع اﳌبالغ اﳌدفوعة دون اﻹخﻼل
بإمكانية مطالبة اﳌستهلك اﻹلكتروني بالتعويض ﰲ حالة
وقوع ضرر.
يجب أن يتم إرجاع اﳌبالغ اﳌدفوعة خﻼل أجل خمسة
عشر ) (15يوما من تاريخ استﻼمه اﳌنتوج.

مؤمنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني.
اﳌاّدة  : 2٩تخضع منصات الدفع اﻹلكتروني اﳌنشأة
واﳌست ـغ ـّل ـة ط ـب ـق ـا لـلـمـادة  2٧أعـ ـﻼه ،لـ ـرقـ ـاب ـة ب ـنك اﳉزائ ـر
لضم ـان است ـج ـاب ـت ـه ـا ﳌتـطـلـبـات الـتشغـيـل الـبـيـني وسريـة
البيانات وسﻼمتها وأمن تبادلها.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل السابع

الباب الثالث

اﻹشهار اﻹلكتروني

اﳉرائم والعقوبات

اﳌـ ـاّدة  : ٣0دون اﳌـسـ ـ ـ ـاس باﻷح ـك ـ ـ ـ ـ ـام ال ـتشريعـي ـ ـ ـ ـة
والـ ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ ه ـذا اﳌج ـال ،ك ـل إشه ـار أو

الفصل اﻷول

ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف ﲡاري تتم عن طريق
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية يجب أن يلبي اﳌقتضيات اﻵتية :
– أن ت ـ ـ ـكـ ـ ـون مـ ـ ـحـ ـ ـددة بـ ـ ـوضوح كـ ـ ـرسالـ ـ ـة ﲡاريـ ـ ـة أو
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مراقبة اﳌوردين اﻹلكترونيﲔ ومعاينة اﳌخالفات
اﳌاّدة  : ٣5ي ـخ ـض ـع اﳌ ـورد اﻹل ـك ـتـرون ـي للـتـشـريـ ـع
والتنظيم اﳌعمول بهما اﳌطبقﲔ عﲆ اﻷنشطة التجارية
وحماية اﳌستهلك.

إشهارية،
– أن تسمح بتحديد الشخص الذي ﰎ تصميم الرسالة
ﳊسابه،

اﳌـ ـاّدة  : ٣٦زي ـ ـ ـادة عـ ـﲆ ضب ـ ـ ـاط وأع ـ ـ ـوان الش ـ ـرط ـ ـ ـة
ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـم ﲟوجب قـ ـانـ ـون اﻹجـ ـراءات

– أﻻ ﲤس باﻵداب العامة والنظام العام.
– أن ﲢدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري
يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا ،ﰲ حالة ما إذا كان هذا
العرض ﲡاريا أو تنافسيا أو ترويجيا،

اﳉزائـ ـيـ ـة ،يؤهـ ـل ﳌعـ ـاي ـن ـة م ـخ ـال ـف ـات أح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون،
اﻷعـ ـوان اﳌنـ ـتـ ـمـ ـون لﻸسﻼك اﳋاصة بـ ـالـ ـرقـ ـابـ ـة الـ ـتـ ـابـ ـع ـون
لﻺدارات اﳌكلفة بالتجارة.
تتم كيفيات الرقابة ومعاينة اﳌخالفات اﳌنصوص

– ال ـتأك ـد م ـن أن ج ـم ـي ـع الشروط ال ـواجب است ـي ـف ـاؤهـا
لﻼستفادة من العرض التجاري ،ليست مضللة وﻻ غامضة.
اﳌاّدة  : ٣١ي ـم ـن ـع اﻻستـبـيـان اﳌبـاشر اعـتـمـادا عﲆ
إرسال ال ـ ـ ـرسائ ـ ـ ـل ع ـ ـ ـن طـ ـ ـريـ ـ ـق اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة

ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون حسب نـ ـفس اﻷشكـ ـال اﶈددة ﰲ
التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،ﻻ سيما تلك اﳌطبقة
عﲆ اﳌمارسات التجارية وعﲆ شروط ﳑارسة اﻷنشطة
التجارية وعﲆ حماية اﳌستهلك وقمع الغش.

ب ـ ـاست ـ ـع ـ ـم ـ ـال م ـ ـع ـ ـلـ ـومـ ـات شخص طـ ـبـ ـيـ ـعي ،بأي شكـ ـل مـ ـن

ي ـ ـ ـ ـجب عﲆ اﳌورد اﻹل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـروني السم ـ ـ ـ ـاح لﻸع ـ ـ ـ ـوان

اﻷشكـ ـال ،لـ ـم يـ ـبـ ـد مـ ـوافـ ـقـ ـتـ ـه اﳌسب ـق ـة ل ـت ـل ـقي است ـب ـي ـان ـات

اﳌؤهلﲔ ﳌعاينة اﳌخالفات بالولوج بحرية إﱃ تواريخ

مباشرة عن طريق اﻻتصال اﻹلكتروني.

اﳌعامﻼت التجارية.

اﳌاّدة  : ٣2يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني أن يضع
م ـ ـن ـ ـظ ـ ـوم ـ ـة إل ـ ـك ـ ـت ـ ـرونـ ـيـ ـة يسمـ ـح مـ ـن خـ ـﻼلـ ـهـ ـا لـ ـكـ ـل شخص

الفصل الثاني

بالتعبيرعن رغبته ﰲ عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق

اﳉرائم والعقوبات

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،دون مصاريف أو مبررات.

اﳌاّدة  : ٣7دون اﳌساس بتطبيق العقوبات اﻷشد

وﰲ هذه اﳊالة ،يلزم اﳌورد اﻹلكتروني بـما يأتي :

اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به ،يعاقب بغرامة

– تسلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـم وصل است ـ ـ ـ ـﻼم ع ـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـق اﻻتصاﻻت

من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج كل من يعرض للبيع ،أو

اﻹلكترونية يؤكد من خﻼله للشخص اﳌعني تسجيل طلبه،

يبيع عن طريق اﻻتصال اﻹلكتروني ،اﳌنتجات أو اﳋدمات

– اتخاذ التدابير الﻼزمة لتلبية رغبته ﰲ غضون 2٤
ساعة،

يمكن القاضي أن يأمر بغلق اﳌوقع اﻹلكتروني ﳌدة

اﳌاّدة  : ٣٣ﰲ حالة نزاع ،ينبغي للمورد اﻹلكتروني
أن يثبت أن إرسال اﻹشهارات اﻹلكترونية خضع للموافقة
اﳌسب ـق ـة واﳊ ـرة ،وأن شـ ـروط اﳌ ـادة

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣من هذا القانون.

 ٣٠أعـ ـ ـﻼه قـ ـد تـ ـم

استيفاؤها.
اﳌاّدة  : ٣٤يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق

تتراوح من شهر ) (1إﱃ ستة ) (٦أشهر.
اﳌاّدة  : ٣٨دون اﳌساس بتطبيق العقوبات اﻷشد
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به ،يعاقب بغرامة
من  5٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج كل من يخالف أحكام
اﳌادة  5من هذا القانون.

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية لكل منتوج أو خدمة ﳑنوعة من
الـ ـ ـتسويـ ـ ـق عـ ـ ـن طـ ـ ـريـ ـ ـق اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة ﲟوجب
التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

يـ ـمـ ـكـ ـن الـ ـقـ ـاضي أن يأمـ ـر بـ ـغـ ـلـ ـق اﳌوقـ ـع اﻹلـ ـك ـت ـروني
والشطب من السجل التجاري.
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اﳌاّدة  : ٣٩يعاق ـ ـ ـ ـ ـب بغرام ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن  5٠.٠٠٠دج إﱃ
 5٠٠.٠٠٠دج ،كل مورد إلكتروني يخالف أحد اﻹلتزامات

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

يجب عﲆ اﻷعوان اﳌنصوص عليهم ﰲ اﳌادة  ٣٦من
هذا القانون اقتراح غرامة صلح عﲆ اﳌخالفﲔ.

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  11و 12من هذا القانون .كما
يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر

ﻻ يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن إجـ ـ ـراء غـ ـ ـرامـ ـ ـة الصلـ ـ ـح ﰲ حـ ـ ـال ـ ـة ال ـ ـع ـ ـود أو

بتعلي ـ ـ ـق نفـ ـ ـاذه إﱃ جمي ـ ـع منص ـ ـات الدفـ ـع اﻹلكتروني ،ﳌدة

اﳌخالفات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ٣٧و ٣8من هذا

ﻻ تتجاوز ستة ) (٦أشهر.

القانون.

اﳌـ ـاّدة  : ٤0دون اﳌس ـاس بح ـق ـوق الض ـح ـاي ـا ﰲ
التعويض ،يعاقب بغرامة من  5٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج كل

اﳌاّدة  : ٤٦مبلغ غرامة الصلح هو اﳊد اﻷدنى من
الغرامة اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون.

م ـ ـن يخالـ ـ ـ ـ ـف أحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـواد  ٣٠و ٣1و ٣2و ٣٤مـ ـ ـ ـن ه ـ ـ ـ ـذا
القانـ ـ ـون.
اﳌاّدة  : ٤١يعاق ـ ـ ـ ـ ـب بغرامـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن  2٠.٠٠٠دج إﱃ
 2٠٠.٠٠٠دج ،كل مورد إلكتروني يخالف أحكام اﳌادة  25من
هذا القانون.
اﳌاّدة  : ٤2تقوم الهيئة اﳌؤهلة ﳌنح أسماء النطاق
ﰲ اﳉزائر ،بناء عﲆ مقرر من وزارة التجارة ،بالتعليق
الـ ـفـ ـوري لـ ـتسج ـي ـل أسم ـاء ال ـن ـط ـاق ﻷي شخص ط ـب ـي ـعي أو
معنوي متواجد ﰲ اﳉزائر ،يقترح توفير سلع وخدمات
عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية من دون تسجيل مسبق
ﰲ السجل التجاري.
يبقى تعليق هذا اﳌوقع اﻹلكتروني ساري اﳌفعول
إﱃ غاية تسوية وضعيته.
اﳌاّدة  : ٤٣دون اﳌسـ ـ ـ ـ ـاس ب ـاﻷح ـكـ ـ ـ ـ ـام ال ـتشري ـع ـي ـ ـ ـ ـة
والتنظيمية اﳌعمول بها ،عندما يرتكب اﳌورد اﻹلكتروني

ﰲ حالة قبول اﳌورد اﻹلكتروني لغرامة الصلح ،تقوم
اﻹدارة اﳌؤهلة بإقرار تخفيض قدره .% 1٠
اﳌاّدة  : ٤7تبّل ـ ـ ـغ اﳌصال ـ ـح التابع ـ ـة ﻹدارة التجـ ـ ـارة
اﳌورد اﻹلكتروني اﳌخالف خﻼل مدة ﻻ تتجاوز سبعة )(٧
أيـ ـام ابـ ـتـ ـداء مـ ـن تـ ـاريـ ـخ ﲢريـ ـر اﶈضر ،اﻷم ـر ب ـال ـدف ـع ع ـن
طـ ـ ـريـ ـ ـق جـ ـ ـم ـ ـي ـ ـع ال ـ ـوسائ ـ ـل اﳌن ـ ـاسب ـ ـة مصح ـ ـوب ـ ـا بإشع ـ ـار
باﻻستﻼم ،يتضمن هوية اﳌورد اﻹلكتروني ،عنوان بريده
اﻹلكتروني ،وتاريخ وسبب اﳌخالفة ،ومراجع النصوص
اﳌط ـب ـق ـة وم ـب ـل ـغ ال ـغ ـرام ـة اﳌف ـروضة بـاﻹضافـة إﱃ مـواعـيـد
وكيفيات الدفع.
إذا لم يتم دفع الغرامة أو لم يمتثل اﳌخالف لﻸحكام
الـ ـتشريـ ـعـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ـم ـي ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ أج ـل خ ـمسة
وأربعﲔ ) (٤5يوما ،يرسل اﶈضر إﱃ اﳉهة القضائية
اﳌختصة.

أثناء ﳑارسة نشاطه ،مخالفات تكون ﲢت طائلة عقوبة

اﳌاّدة  : ٤٨يضاعف مبلغ الغرامة ﰲ حالة تكرار نفس

غـ ـلـ ـق اﶈل ﲟفـ ـهـ ـوم الـ ـتشريـ ـع اﳌت ـع ـل ـق ﲟم ـارسة اﻷنشط ـة

اﳉريمة خﻼل مدة ﻻ تتجاوز اثني عشر ) (12شهرا من

ال ـ ـت ـ ـج ـ ـاري ـ ـة ،ي ـ ـت ـ ـم ت ـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق تسجـ ـيـ ـل أسمـ ـاء نـ ـطـ ـاق اﳌورد

تاريخ العقوبة اﳌتعلقة باﳉريمة السابقة.

اﻹلكتروني بشكل ﲢفظي من طرف الهيئة اﳌكلفة ﲟنح

الباب الرابع

أسمـ ـ ـاء الـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـاق ﰲ اﳉزائ ـ ـر ب ـ ـن ـ ـاء عﲆ م ـ ـق ـ ـرر م ـ ـن وزارة
التجارة.
ﻻ يـ ـمـ ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز م ـدة ال ـت ـع ـل ـي ـق ال ـت ـح ـف ـظي ﻻسم
النطاق ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
اﳌاّدة  : ٤٤كـ ـ ـ ـل مخالـفـ ـ ـة ﻷحـك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  2٠م ـ ـن ه ـ ـذا
الـقـ ـانـون يـ ـعـ ـاقـب ع ـل ـي ـه ـا ط ـب ـق ـا ﻷح ـك ـام ال ـق ـان ـون رق ـم ٠2-٠٤
اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة
 2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٤5دون اﳌسـ ـ ـ ـاس ب ـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـ ـوق الضحـ ـ ـايـ ـ ـا ﰲ
التعويض ،تؤهل اﻹدارة اﳌكلفة بحماية اﳌستهلك بالقيام
بإجراءات غرامة الصلح مع اﻷشخاص اﳌتابعﲔ ﲟخالفة
أحكام هذا القانون.

أحكام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : ٤٩يـ ـت ـع ـ ـ ـ ـ ـﲔ عﲆ اﻷشخ ـ ـ ـاص ال ـط ـب ـي ـع ـ ـ ـ ـيﲔ
واﳌع ـن ـويﲔ ال ـذي ـن ي ـم ـارسون ال ـت ـج ـارة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ع ـن ـد
تاريخ نشر هذا القانون ،اﻻمتثال ﻷحكامه ﰲ أجل ﻻ يتجاوز
ستة ) (٦أشهر.
اﳌادة  : 50ينشـ ـ ـ ـر هـ ـذا القان ـ ـ ـون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
مايو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م
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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقـم  ١٣5-١٨مؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  ١0مايو سنة  ،20١٨يعّدل توزيع
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  20١٨حسب
كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠18طبقا للجدول “ب”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائرﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٠مايو
سنة .2٠18
أحمد أويحيى

– وبن ـاء عـ ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ س ـيما اﳌادتان  ٤-٩٩و1٤٣
) الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  15غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ
ﰲ  25ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧- ٩8اﳌؤرخ
ﰲ  1٩ربيع اﻷول عام  1٤1٩اﳌوافق  1٣يوليو سنة 1٩٩8
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌلحق
اﳉدول “أ” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
القطاع

اعتماد
الدفع

اﳌادة  : 2يخ ـصص لـمـيزانيـة سـنـة  2٠18اعتمـاد دف ـع
قدره عشرة مﻼيير ومائة مليون دينار )  1٠.1٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
ورخصة برنامج قدرها عشرة مﻼيير ومائتـ ـا ملـ ـيون دينـار
)1٠.2٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـقـي ـدان فـ ـي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـف ـقـات ذات الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـاب ـع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 8ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠1٧

رخصة
البرنامج

– اح ـت ـي ـ ـاطي ل ـن ـفـقـ ـات غ ـ ـ ـيـر
متوّقـ ـعة

10.200.000 10.100.000

اﳌجموع

10.200.000 10.100.000

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
القطاع

اﳌبالغ اﳌخصصة
اعتماد
الدفع

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنة  2٠18اعتماد
دف ـــ ع ق ـــــ د ر ه ع ش ـــ ر ة م ــ ﻼ ي ــ ي ـــ ر و م ــ ا ئ ـــ ة م ل ــ ي ـــــ و ن د ي ــ ن ـــ ا ر
) 1٠.1٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج قدرها عشرة مﻼيير
وم ـائـت ـا مـلـي ـون ديـنـ ـار ) 1٠.2٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مق ـي ـدان فـ ـي
النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون
رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق 2٧
ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠18
طبقا للجدول “أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﳌبالغ اﳌلغاة

– الفﻼحة والري
اﳌجموع

رخصة
البرنامج

10.200.000 10.100.000
10.200.000 10.100.000

مرسوم تنفيذي رقـم  ١٣٦-١٨مؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام
 ١٤٣٩اﳌ ـواف ـق  ١0مـ ـاي ـو سـ ـنة  ،20١٨يـعـ ـّدل ت ـوزي ـع
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  20١٨حسب
كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ سـيـما اﳌ ـادت ـان  ٤-٩٩و1٤٣
) الفقرة  (2منه،

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م
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– وﲟقتضى القانون رقم  1٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌلحق
اﳉدول “أ” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى القانون رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع

اﳌبالغ اﳌلغاة

القطاع

الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن

اعتماد
الدفع

قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  15غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ

رخصة
البرنامج

 احـ ـتـ ـي ـ ـاطي لـ ـنـ ـف ـقـ ـات غ ـ ـ ـي ـرمتوّقـ ـعة

36.682.500 19.408.000

اﳌجموع

36.682.500 19.408.000

 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  1٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧- ٩8اﳌؤرخ
ﰲ  1٩ربيع اﻷول عام  1٤1٩اﳌوافق  1٣يوليو سنة 1٩٩8

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌخصصة

القطاعات

اعتماد
الدفع

واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،

رخصة
البرنامج

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنة  2٠18اعتماد
دفـع قـدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية مﻼيﲔ
دينار) 1٩.٤٠8.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة بـ ـرنـ ـامج قـ ـدرهـ ـا ستـ ـة
وث ـ ـﻼث ـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـارا وستـ ـمـ ـائـ ـة واثـ ـنـ ـان وثـ ـمـ ـانـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـونـ ـا
وخ ـمسم ـائ ـة ألـف ديـنـار) ٣٦.٦82.5٠٠.٠٠٠دج( مـ ـقـ ـيـ ـدان فـي

– دعم اﳋدمات اﳌنتجة

63.000

63.000

– اﳌنـش ـ ـ ـ ـآت القـ ـ ـاعـ ـديـة
اﻻقـتصـ ـادية واﻹداري ـ ـة

2.779.000

30.000

– ال ـم ـ ـ ـنشـ ـ ـ ـآت القـ ـ ـاعـ ـ ـديـ ـ ـ ـة
الـثقـ ـافية واﻻجتـم ـ ـاعية

530.000

2.553.500

النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون

– دعم اﳊصول عﲆ السكن

34.036.000 16.036.000

رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق 2٧

اﳌجموع

36.682.500 19.408.000

ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠18
طبقا للجدول “أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

مرسوم تنفيذي رقـم  ١٣7-١٨مؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام

اﳌادة  : 2يخ ـصص لـمـيزانيـة سـنـة  2٠18اعتمـاد دف ـع

 ١٤٣٩اﳌوافق  ١0مايو سنة  ،20١٨يعّدل توزيع

ق ـ ـدره تسع ـ ـة عشر م ـ ـلـ ـيـ ـارا وأربـ ـعـ ـمـ ـائـ ـة وثـ ـمـ ـانـ ـيـ ـة مـ ـﻼيﲔ

نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  20١٨حسب

دينار) 1٩.٤٠8.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة بـ ـرنـ ـامج قـ ـدرهـ ـا ستـ ـة

كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وث ـ ـﻼث ـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـارا وستـ ـمـ ـائـ ـة واثـ ـنـ ـان وثـ ـمـ ـانـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـونـ ـا
وخـ ـمسمـ ـائ ـة أل ـف دي ـن ـار)٣٦.٦82.5٠٠.٠٠٠دج( يـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ـدان فـي
النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق 2٧

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠18

– وبـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ سـي ـما اﳌادتان  ٤-٩٩و1٤٣

طبقا للجدول “ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
مايو سنة .2٠18

) الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن

أحمد أويحيى

قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  15غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ
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اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائرﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٠مايو
سنة .2٠18

ﰲ  25ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧

أحمد أويحيى

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧- ٩8اﳌؤرخ
ﰲ  1٩ربيع اﻷول عام  1٤1٩اﳌوافق  1٣يوليو سنة 1٩٩8
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،

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

القطاع

يرسم ما يأتي :

اعتماد
الدفع

اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنة  2٠18اعتماد
دفـع قـدره مليار وخمسمائة مليون دينار )  1.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
ورخصة برنامج قدرها ملياران وتسعة وثمانون مليون
دينـار )  2.٠8٩.٠٠٠.٠٠٠دج( مقيدان فـي النفقات ذات الطابع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  11-1٧اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠1٧
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠18طبقا للجدول “أ”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

رخصة
البرنامج

– اح ـ ـتي ـ ـاطي لن ـف ـقـ ـات غ ـ ـ ـ ـير
مت ـوّقـ ـعة
اﳌجموع

1.500.000

2.089.000

1.500.000

2.089.000

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

اﳌادة  : 2يخ ـصص لـمـيزانيـة سـنـة  2٠18اعتمـاد دف ـع

القطاع

قدره مليار وخمسمائة مليون دينار )  1.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(

اﳌبالغ اﳌخصصة
اعتماد
الدفع

ورخصة برنامج قدرها ملياران وتسعة وثمانون مليون

رخصة
البرنامج

دينـار )  2.٠8٩.٠٠٠.٠٠٠دج( يقيدان فـي النفقات ذات الطابع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  11-1٧اﳌؤرخ

– اﳌنـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـآت ال ـ ـقـ ـ ـاعـ ـ ـدي ـ ـة

ﰲ  8ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠1٧
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠18طبقا للجدول “ب”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﻻقتص ـ ـاديـ ـة واﻹداريـ ـ ـة

1.500.000

2.089.000

اﳌجموع

1.500.000

2.089.000

قرارات ،مقّررات ،آراء

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية

قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  2١شعبان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  7مايو سنة  ،20١٨يتضمن إحداث نشرة
رسم ـ ـي ـ ـة ل ـ ـوزارة الـ ـداخـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة
والتهيئة العمرانية.
––––––––––––

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  15غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–1٧اﳌؤرخ
ﰲ  25ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
ووزي ـ ـر ال ـ ـداخ ـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاعـ ـات اﳌـحـ ـلـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـهـ ـيئـ ـة
العمرانية،
ووزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–٩٤اﳌؤرخ
ﰲ  2ربيع اﻷول عام  1٤15اﳌوافق  1٠غشت سنة  1٩٩٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية،

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  5٤–٩5اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  : ٦ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا

 15رمضان عام  1٤15اﳌوافق  15فبراير سنة  1٩٩5الذي

إﱃ اﳌصالح اﳌركزية للسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

اﳌادة  : 7تقتطع اﻻعتمادات الضرورية ﻹصدار النشرة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٣2–٩5اﳌؤرخ

ال ـ ـّرسم ـ ـي ـ ـة اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أع ـ ـﻼه ،م ـ ـن

ﰲ  1٣ذي اﳊجة عام  1٤15اﳌوافق  1٣مايو سنة 1٩٩5

مـ ـ ـي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة تسي ـ ـي ـ ـر وزارة ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉم ـ ـاع ـ ـات اﳌـحلية

واﳌتـ ـعـ ـل ـق بإح ـداث نشرات رسم ـي ـة ل ـل ـمؤسسات واﻹدارات

والتهيئة العمرانية.

العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٩٣–1٤اﳌؤرخ
ﰲ  5رمضان عام  1٤٣5اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح
اﻹداري،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٣من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  1٣2–٩5اﳌؤرخ ﰲ  1٣ذي اﳊجة عام 1٤15

الـم ـادة  : ٨ينـشـ ـر ه ـذا ال ـق ـرار ﰲ الـ ـجريـ ـدة ال ـّرس ـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  21شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٧مايو
سنة .2٠18
وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
نور الدين بدوي

اﳌوافق  1٣مايو سنة  1٩٩5واﳌذكور أعﻼه ،ﲢدث نشرة

عبد الرحمان راوية

عن الوزير اﻷّول

رس ـم ـي ـة لـ ـوزارة ال ـداخـلـي ـة واﳉ ـم ـاعـ ـات اﳌـح ـل ـية وال ـته ـيئـة
العمرانية.

وزير اﳌالية

وبتفويض منه

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

اﳌادة  : 2تشترك ﰲ النشرة الّرسمية اﳌنصوص

بلقاسم بوشمال

عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،جميع هياكل اﻹدارة اﳌركزية

وزارة العدل

لوزارة الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية.
اﳌادة  : ٣طبقا ﻷحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم التنفيذي

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٦شعبان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  22أبريل سنة  ،20١٨يعدل القرار الوزاري

مايو سنة  1٩٩5واﳌذكور أعﻼه ،يجب أن ﲢتوي النشرة

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ربيع الثاني عام ١٤٣٤
اﳌوافـ ـق  2١ف ـب ـرايـر سنـة  20١٣ال ـذي ي ـحـدد عـدد

رقم  1٣2–٩5اﳌؤرخ ﰲ  1٣ذي اﳊجة عام  1٤15اﳌوافق 1٣
الّرسمية عﲆ اﳋصوص ،عﲆ ما يأتي :
– اﳌراجع ،وعند اﻻقتضاء ،محتوى جميع النصوص
ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الـ ـتشريـ ـعي أو الـ ـت ـن ـظ ـي ـمي وك ـذلك اﳌن ـاشي ـر

اﳌناصب العليا ﳌستخدمي أمانات الضبط للجهات
القضائية.

–––––––––

والتعليمات اﳋاصة بوزارة الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية
والتهيئة العمرانية،
– اﳌقررات الفردية اﳌتعلقة بتسيير مسار اﳊياة
اﳌهنية للموظفﲔ واﻷعوان العموميﲔ ﰲ الدولة التابعﲔ
لﻺدارة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة ل ـ ـوزارة ال ـ ـداخ ـ ـل ـ ـي ـ ـة واﳉم ـ ـاعـ ـات اﳌـحلية

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤّرخ ﰲ

وال ـت ـه ـيئ ـة ال ـع ـم ـران ـي ـة وك ـذلك اﳌقـررات اﳌتـعـلـقـة بأصنـاف

 2٣ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـ ـق  15غشت سنـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧

اﳌستخدمﲔ التي ﻻ يتطلب نشرها ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

رسمية كل ستة ) (٦أشهر
اﳌادة  : ٤تصدر النشرة ال ّ
باللغة العربية مع ترجمتها إﱃ اللغة الفرنسية.
اﳌادة  : 5تكون النشرة الّرسمية لوزارة الداخلية

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤّرخ
ﰲ  25ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية ﰲ شكل مصنف

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  5٤-٩5اﳌؤّرخ ﰲ

يحدد حجمه وخصائصه التقنية ﲟوجب مقرر من وزير

 15رمضان عام  1٤15اﳌوافق  15فبراير سنة  1٩٩5الذي

الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية.

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣2-٠٤اﳌؤّرخ
ﰲ  1٠رمضان عام  1٤25اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٩٣-1٤اﳌؤّرخ
ﰲ  5رمضان عام  1٤٣5اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٤الذي
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يقررون ما يأتي :
اﳌ ـ ـ ـ ـادة اﻷوﱃ  :يـ ـ ـ ـهدف ه ـ ـ ـذا الـ ـ ـقرار إﱃ تـ ـ ـعدي ـ ـل الـ ـ ـقرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  11ربيع الثاني عام 1٤٣٤
اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠1٣الذي يحدد عدد اﳌناصب
العليا ﳌستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.

يحدد صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح
اﳌـ ـ ـ ـادة  : 2تـ ـ ـعـ ـ ـدل أح ـ ـكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  2من القـرار الوزاري

اﻹداري،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ 11
ربيع الثاني عام  1٤٣٤اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠1٣الذي
يـ ـحـ ـدد عـ ـدد اﳌنـ ـاصب الـ ـعـ ـل ـي ـا ﳌست ـخ ـدمي أم ـان ـات الضب ـط
للجهات القضائية،

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  11ربيع الثاني عام  1٤٣٤اﳌوافق 21
فبراير سنة  2٠1٣واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
" اﳌـ ـادة )................ : 2بـ ـدون ت ـغيـي ـر حـ ـتى( اﳉـ ـدول
اﳌبّين أدناه :
العدد

اﳉهة القضائية

اﳌنصب العاﱄ
 – 1رئيـ ـ ـ ـ ـس أم ـ ـ ـ ـانـ ـة ض ـب ـ ـ ـط اﳉهة
القضائية

)بدون تغيير(
 – 2رئيـ ـ ـ ـس أمـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـة ضب ـ ـ ـ ـ ـط اﳉهة
القضائية ذات اﻻختصاص اﳌوسع

 – ٣رئي ـ ـ ـس أمـ ـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـ ـة ضب ـ ـ ـط محكمـ ـة

محكمة اﳉنايات اﻻبتدائية

٤8

محكمة اﳉنايات اﻻستئنافية

٤8

اﳌجالس القضائية

اﳉنايات

"

)الباقي بدون تغيير(

اﳌادة  : ٣يـ ـنشر هـ ـذا الـ ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري

ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  ٦شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 22
قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٩مارس

أبريل سنة .2٠18

سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس العلمي
وزير اﳌالية

وزير العدل،
حافظ اﻷختام
الطيب لوح

عبد الرحمان راوية

للحظيرة الوطنية لقوراية )وﻻية بجاية(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٩

عن الوزير اﻷول

مارس سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

وبتفويض منه

ﻷحكام اﳌادة  1٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٤-1٣اﳌؤرخ

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

ﰲ  5محرم عام  1٤٣5اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠1٣الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـقـ ـان ـون اﻷساسي ال ـن ـم ـوذجي ل ـل ـح ـظ ـائ ـر ال ـوط ـن ـي ـة
الت ـابـعـة لل ـوزارة اﳌك ـلـ ـف ـة ب ـالغ ـابـ ـات ،ﰲ اﳌـج ـل ـس الع ـلـمـي

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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ل ـل ـح ـظ ـيـرة الـوطـنـيـة لـقـورايـة )وﻻيـة بـجـايـة( ،ﳌدة ثـﻼث)(٣
سنوات قابلة للتجديد :
– الطيب كريس ،مدير اﳊظيرة الوطنية لقوراية،
– حليم بن عيدة ،رئيس قسم مكلفا بحماية اﳌوارد
الطبيعية،
– جميل عيساني ،أستاذ جامعي،
– رياض موﻻي ،أستاذ جامعي،
– طاهر عيسات ،أستاذ محاضر،
– عبد اﳊفيظ لعيموش ،أستاذ مساعد،
– محم ـد حميمش ،أستاذ مساعد،
– زبير بوبكر ،أستاذ محاضر،
– عبد النور موسوني ،مكلفا بالبحث،
– أمينة بومعور ،دكتورة ﰲ التسيير واﻻستشراف
للساحل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٩مارس
سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس العلمي
للحظيرة الوطنية ﳉرجرة )وﻻية البويرة(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٩
مارس سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

– فازية كروشي ،أستاذة محاضرة،
– محمـد بلطرش ،أستاذ جامعي،
– فريد بكدوش ،أستاذ محاضر،
– نسيمة ياحي ،أستاذة جامعية،
– محمـد سبابجي ،أستاذ محاضر،
– مجيد جبارة ،مكلفا بالدروس.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٩مارس
سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس العلمي
للحظيرة الوطنية لبلزمة )وﻻية باتنة(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٩
مارس سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  1٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٤-1٣اﳌؤرخ
ﰲ  5محرم عام  1٤٣5اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠1٣الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـقـ ـان ـون اﻷساسي ال ـن ـم ـوذجي ل ـل ـح ـظ ـائ ـر ال ـوط ـن ـي ـة
ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـغ ـاب ـات ،ﰲ اﳌج ـلس ال ـع ـل ـمي
ل ـل ـح ـظ ـي ـرة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـب ـلـزمـة )وﻻيـة بـاتـنـة( ،ﳌدة ثـﻼث)(٣
سنوات قابلة للتجديد :
– سع ـي ـد ع ـب ـد ال ـرح ـم ـاني ،م ـدي ـر اﳊظ ـي ـرة ال ـوط ـن ـيـة
لبلزمة،
– كـ ـرﱘ آيت مـ ـبـ ـارك ،رئـ ـيس قسم ،م ـك ـل ـف ب ـح ـم ـاي ـة
اﳌوارد الطبيعية،

ﻷحكام اﳌادة  1٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٤-1٣اﳌؤرخ
ﰲ  5محرم عام  1٤٣5اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠1٣الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـقـ ـان ـون اﻷساسي ال ـن ـم ـوذجي ل ـل ـح ـظ ـائ ـر ال ـوط ـن ـي ـة
ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـغ ـاب ـات ،ﰲ اﳌج ـلس ال ـع ـل ـمي
للحظيرة الوطنية ﳉرجرة )وﻻية البويرة( ،ﳌدة ثﻼث )(٣

– محمـد بلحمرة ،أستاذ،
– منور صاحب ،أستاذ،
– عبد الكرﱘ سي بشير ،أستاذ،

سنوات قابلة للتجديد :
– عبد اﳊميد موسي ،أستاذ محاضر،
– يوسف مريبعي ،مدير اﳊظيرة الوطنية ﳉرجرة،
– سماعيل شافعة ،أستاذ محاضر،
– لونجة شابي ،مكلفة بقسم حماية وترقية اﳌوارد
الطبيعية،

– أسامة عﲇ بن ساسي ،أستاذ محاضر،

– عيسى مواﱄ ،أستاذ جامعي،

– نصيرة بولعشب ،أستاذة محاضرة،

– محمـد سعيد قطوش ،أستاذ جامعي،

– خﻼف رابحي ،أستاذ محاضر.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٩مارس
سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس العلمي
للحظيرة الوطنية للقالة )وﻻية الطارف(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ أول رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٩
مارس سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  1٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٤-1٣اﳌؤرخ
ﰲ  5محرم عام  1٤٣5اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠1٣الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـقـ ـان ـون اﻷساسي ال ـن ـم ـوذجي ل ـل ـح ـظ ـائ ـر ال ـوط ـن ـي ـة
ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـغ ـاب ـات ،ﰲ اﳌج ـلس ال ـع ـل ـمي
للحظيرة الوطنية للقالة )وﻻية الطارف( ،ﳌدة ثﻼث )(٣
سنوات قابلة للتجديد :
– اﳌنصف بن جديد ،مدير اﳊظيرة الوطنية للقالة،
– جـ ـازي ـ ـة ب ـن ي ـحي ،رئ ـ ـي ـسة ق ـسـم مـ ـك ـل ـفـ ـة بـ ـحـمـ ـايـ ـة
اﳊيوانات والنباتات البرية،
– ابراهيم درارجة ،باحث،
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– عبد الغني بومسعود ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية
الريفية والصيد البحري ،رئيسا،
– عبد العزيز أكساس ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– خ ـﻼف خ ـن ـت ـاش ،ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف ب ـال ـداخ ـلـيـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– منير زين ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– م ـ ـح ـ ـمـد ال ـ ـع ـ ـي ـ ـد ح ـ ـمـ ـزاوي ،ﳑ ـث ـ ـل ال ـوزي ـر اﳌكـ ـل ـ ـف
بالصناعة واﳌناجم،
– عﲇ حمام ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌوارد اﳌائية،
– دﳌي حليم حابت ،ﳑثل الوزيرة اﳌكلفة بالبيئة،
– ب ـراه ـيـ ـم ب ـادر ،ﳑث ـل ال ـوزي ـرة اﳌكـل ـفـ ـة بـ ـالـ ـتـ ـربـ ـي ـة
الوطنية،
– كـ ـريـم ـ ـة مـ ـن ـصـور ،اﳌ ـولـ ـودة إيـ ـزم ،ﳑثـ ـلـ ـة الـ ـوزيـ ـر
اﳌكلف باﻷشغال العمومية،

– زهاد بوسﻼمة ،باحث،

– عومر رغال ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالثقافة،

– مراد بن صويلح ،باحث،

– جبار عثماني ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ

– صالح تﻼيلية ،باحث،

والبحث العلمي،
– محمـد توفيق خليل ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصحة

– هشام نصري ،باحث،
– فتيحة بكارية ،باحثة،
– ﳌياء بوطابية ،باحثة،
– غنية شلبي بلحاج ،باحثة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤرخ ﰲ أول شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١7أبريل
سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس توجيه
اﳊظيرة الوطنية لقوراية )وﻻية بجاية(.

والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– مـ ـراد بشيـ ـري ،ﳑثـ ـل الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـالسيـ ـاح ـة
والصناعة التقليدية،
– ع ـبـ ـ ـد الـك ـرﱘ بـوال ـطـ ـ ـم ـﲔ ،ﳑثـ ـ ـل ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـل ـ ـف
بالشباب والرياضة،
– كرﱘ بابوري ،ﳑثل اﳌديرية العامة للصيد البحري
وتربية اﳌائيات،
– عﲇ محمودي ،ﳑثل اﳌديرية العامة للغابات،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– خﻼف خنتاش ،ﳑثل واﱄ وﻻية بجاية،
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ أول شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 1٧أبريل سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٤-1٣اﳌؤرخ
ﰲ  5محرم عام  1٤٣5اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠1٣الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـقـ ـان ـون اﻷساسي ال ـن ـم ـوذجي ل ـل ـح ـظ ـائ ـر ال ـوط ـن ـي ـة

– صادق ع ـ ـ ـم ـ ـ ـارة ،ﳑثـ ـ ـل اﳌجـ ـ ـلس الشعـ ـ ـبي الـ ـ ـوﻻئي
لبجاية،
– ع ـزي ـز م ـرزوق ـي ،ﳑث ـل اﳌـجـل ـس الشـع ـبـي الـبـل ـدي
لبجاية،

الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة لـ ـلـ ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـغ ـاب ـات ،ﰲ م ـج ـلس ت ـوج ـي ـه
اﳊظيرة الوطنية لقوراية )وﻻية بجاية( ،ﳌدة ثﻼث )(٣
سنوات قابلة للتجديد :

– جميل عيساني ،رئيس اﳌجلس العلمي،
– كرﱘ خيمة ،رئيس جمعية “ اﻷرض”.
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وزارة اﻷشغال العمومية والنقل
قرار مؤّرخ ﰲ  25رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١2أبريل
سنة  ،20١٨يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة
مﻼزم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.
––––––––––
ن وزير اﻷشغال العمومية والنقل،
إ ّ

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

– بلوغ سن ثماني عشرة ) (18سنة عﲆ اﻷقل ،وثﻼثﲔ
) (٣٠سنة ،عﲆ اﻷكثر ،عند تاريخ فتح اﳌسابقة،
– اﳊصول عﲆ شهادة البكالوريا مع سنة جامعية ﰲ
الشعب العلمية أو التقنية،
– إث ـب ـات اﻷه ـلـيـة الصحـيـة لـلـخـدمـة ﰲ الـبـحـر طـبـقـا
للتنظيم اﳌعمول به.

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ

اﳌـادة  : ٤يجب عﲆ كل مترشح لﻼلتحاق بتكوين مﻼزم

 25ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـ ـ ـق 1٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧

أول ميكانيكي من الدرجة الثانية ،أن يودع لدى مدرسة

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

التكوين والتدريب البحريﲔ ،طلبا خطيا مصحوبا ﲟلف

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٦-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـق  2ي ـون ـيـو سنـة 1٩٩٠
واﳌتضمن القانون اﻷساسي النموذجي للمدارس التقنية
للتكوين والتدريب البحريﲔ ،اﳌعﱠدل واﳌتﱠمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٧-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـق  2ي ـون ـيـو سنـة 1٩٩٠
واﳌتضمن ﲢويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
ﰲ بجاية ونقل الوصاية عليها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦8-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي القعدة عام  1٤1٠اﳌواف ـق  2يوني ـ ـ ـو سنة 1٩٩٠
واﳌتضمن ﲢويل مدرس ـة التكويـ ـ ـن التقـ ـ ـني لصيادي البحـ ـر
ﰲ مستغ ـ ـ ـاﱎ ونقل الوصاية عليها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠8-1٦اﳌؤرخ
ﰲ  12جمادى الثانية عام  1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة 2٠1٦
الذي يحدد شروط اﳌؤهﻼت اﳌهنية واﳊصول عﲆ الشهادات
البحرية اﳌطابقة ،ﻻسيما اﳌادة  ٣٦منه،

يتضمن الوثائق اﻵتية:
– مستخرج من شهادة اﳌيﻼد،
– نسخة من شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
– نسخـ ـة مـ ـن الشهـ ـادة اﳉامـ ـع ـي ـة ال ـتي ت ـث ـبت السن ـة
اﻷوﱃ جامعي،
– شهادة اﻷهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثﻼث ) (٣صور شمسية،
– ظرفان بريديان ) (2يحمﻼن عنوان اﳌترشح.
اﳌـادة  : 5يتم إعﻼم اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للمشاركة
ﰲ اﳌسابـ ـ ـق ـ ـة ،ع ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق اﻹلصاق عﲆ مست ـ ـوى اﳌدرسة
التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ  ،أو بأي وسيلة أخرى
مﻼئمة.
اﳌ ـادة  : ٦تعـلم ال ـمدرسة التقنية لل ـتكـويـن والت ـدريب

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣11-1٦اﳌؤرخ

البحريﲔ اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للتكوين ،بواسطة رسالة

ﰲ أول ربيع اﻷول عام  1٤٣8اﳌوافق أول ديسمبر سنة

فردية وعن طريق اﻹلص ـاق عﲆ مستـ ـ ـ ـوى هذه اﳌدرس ـ ـ ـة ،أو

 2٠1٦الذي يحدد صﻼحيـات وزيـر اﻷشغـال العموميـة والنقـل،

بأية وسيلة أخرى مﻼئمة.

يـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر ما يأتي :
اﳌـادة اﻷوﱃ  :تطبيقـا ﻷحكام اﳌادة  ٣٦من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  1٠8-1٦اﳌؤرخ ﰲ  12جمادى الثانية عام
 1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة  2٠1٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات وشروط إصدار شهادة مﻼزم
أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.
اﳌـادة  : 2يـف ـتح ل ـدى اﳌـ ـدارس الت ـقـني ـة للـتـك ـويـ ـن
وال ـت ـدريب ال ـب ـح ـريﲔ ل ـبـجـايـة ومستـغـاﱎ ،تـكـويـن مـن أجـل
اﳊصول عﲆ شه ـ ـادة م ـ ـﻼزم أول م ـ ـي ـ ـك ـ ـان ـ ـي ـ ـكي مـ ـن الـ ـدرجـ ـة
الثانية.
اﳌـادة  : ٣يفتح اﻻلتحاق بتكوين مﻼزم أول ميكانيكي
من الدرجة الثانية ،للمترشحﲔ الذين تتوفر فيهم الشروط
اﻵتية :

كل مترشح مقبول ﰲ التكوين لم يلتحق باﳌدرسة
التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ،ﰲ أجل سبعة )(٧
أيام ابتداء من تاريخ انطﻼق التكوين ،يفقد اﳊق ﰲ القبول
ويعّوض ﲟترشح مسجل ﰲ القائمة اﻻحتياطية حسب رقم
الترتيب.
اﳌـادة  : 7ﲢدد مدة الدراسات من أجل اﳊصول عﲆ
شهادة مﻼزم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية ،بتسعة )(٩
أشهر.
اﳌادة  : ٨ﲢدد اﳌواد اﳌكون ـة لنظام الدراسات
وتوزيع اﳊجم الساعي فيما بينها ،طبقا للملحق اﳌرفق
بهذا القرار.
اﳌادة  : ٩يت ـ ـ ـ ـ ـم تقييـ ـ ـ ـ ـم اﳌعارف حسب مب ـ ـ ـ ـدأ اﳌراقبـ ـ ـة
ﹽ
اﳌستمـــّرة وتتضمن تقييــما للمعــارف النظريـــة والتطبيقية.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

19

اﳌـادة  : ١2ينـش ـر ه ـذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉ ـريدة ال ـّرس ـمـّي ـة

اﳌادة  : ١0يلزم الطلبة اﳌتربصون ،خﻼل فترة التكوين

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطيـ ـة الّش ـعبّي ـة.
ﹽ

كلها ،باﻻمتثال للنظام الداخﲇ للمدرسة.
اﳌادة  : ١١عند نهاية التكوين ،يسلم مدير اﳌدرسة
لـ ـلـ ـتـ ـك ـوي ـن وال ـت ـدريب ال ـب ـح ـريﲔ ل ـل ـم ـت ـرشحﲔ اﳌق ـب ـولﲔ

حرر باﳉزائر ﰲ  25رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  12أبريل
سنة .2٠18

شهادة مﻼزم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.

عبد الغني زعﻼن
اﳌلح ـ ـ ـ ـ ـق

برنامج تكوين مﻼزم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية

اﳊجم الساعي

النشاطات التطبيقية

اﳌواد
اﳌيكانيك  /الفيزياء

 5٠سا

–

تارمو ديناميك

 5٠سا

–

الكهرباء إلكترونيك

 ٤٠سا

 2٠سا

أوتوماتيك

 ٤٠سا

 2٠سا

الرسم الصناعي  /اﳌعدني

 ٤5سا

–

محركات اﻻحتراق الداخﲇ )محرك الديازل(

 ٧٠سا

–

محركات اﻻحتراق اﳋارجي )مصنع البخار(

 ٧٠سا

–

اﻵﻻت اﳌساعدة

 5٠سا

–

إدارة وصيانة وحوادث تشغيل محركات الديازل

 ٧٠سا

–

–

 ٩٠سا

التكنولوجيا

 5٠سا

–

البناء

 ٣5سا

–

السﻼمة البحرية

 5٠سا

–

التنظيم البحري

 ٣5سا

–

النظافة و اﻹنقاذ

 ٣5سا

–

اﻹنجليزية

 5٠سا

–

اﻹعﻼم اﻵﱄ

 2٤سا

–

التكوين البحري

 ٣٠سا

–

 7٩٤ساعة

 ١٣0ساعة

ورشة اﳌاكنات

اﳌجموع

مدة التكوين اﻹجمالية  ٩2٤ساعة أي  :تسعة ) (٩أشهر
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قرار مؤّرخ ﰲ  25رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١2أبريل
سنة  ،20١٨يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة
ﻼح بحري إلكتروتقني.
م ّ
––––––––––
ن وزير اﻷشغال العمومية والنقل،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٦-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـق  2ي ـون ـيـو سنـة 1٩٩٠
واﳌتضمن القانون اﻷساسي النموذجي للمدارس التقنية
للتكوين والتدريب البحريﲔ ،اﳌعﱠدل واﳌتﱠمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٧-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـق  2ي ـون ـيـو سنـة 1٩٩٠
واﳌتضمن ﲢويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
ﰲ بجاية ونقل الوصاية عليها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦8-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌواف ـق  2ي ـون ـيـو سنـة 1٩٩٠
واﳌتضمـ ـ ـن ﲢوي ـ ـ ـل مـ ـدرسة الـ ـتـ ـك ـوي ـن ال ـت ـق ـ ـ ـ ـني لصي ـ ـ ـادي
البحر ﰲ مستغـ ـاﱎ ونقل الوصاية عليها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠8-1٦اﳌؤرخ
ﰲ  12جمادى الثانية عام  1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة 2٠1٦
الذي يحدد شروط اﳌؤهﻼت اﳌهنية واﳊصول عﲆ الشهادات
البحرية اﳌطابقة ،ﻻسيما اﳌادة  ٣2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣11-1٦اﳌؤرخ
ﰲ أول ربيع اﻷول عام  1٤٣8اﳌوافق أول ديسمبر سنة
 2٠1٦الذي يحدد صﻼحيـات وزيـر اﻷشغـال العموميـة والنقـل،
يـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر ما يأتي :
اﳌـادة اﻷوﱃ  :تطبيقـا ﻷحكام اﳌادة  ٣2من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  1٠8-1٦اﳌؤرخ ﰲ  12جمادى الثانية عام
 1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة  2٠1٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
ﻼح
هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات وشروط إصدار شهادة م ّ
بحري إلكتروتقني.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

– بلوغ سن ثماني عشرة ) (18سنة عﲆ اﻷقل ،وثﻼثﲔ
) (٣٠سنة ،عﲆ اﻷكثر ،عند تاريخ فتح اﳌسابقة،
– إث ـب ـات مست ـوى السن ـة ال ـث ـال ـث ـة ث ـان ـوي ﰲ الشعب
العلمية أو التقنية،
– إث ـب ـات اﻷه ـلـيـة الصحـيـة لـلـخـدمـة ﰲ الـبـحـر طـبـقـا
للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌـادة  : ٤يجب عﲆ كل مترشح لﻼلتحاق بتكوين مﻼح
ب ـ ـح ـ ـري إل ـ ـك ـ ـت ـ ـروت ـ ـق ـ ـني ،أن ي ـ ـودع ل ـ ـدى مـ ـدرسة الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن
والتدريب البحريﲔ طلبا خطيا مصحوبا ﲟلف يتضمن
الوثائق اﻵتية :
– مستخرج من شهادة اﳌيﻼد،
– نسخة من الشهادة اﳌدرسية التي تثبت اﳌستوى
التعليمي،
– شهادة اﻷهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثﻼث ) (٣صور شمسية،
– ظرفان بريديان ) (2يحمﻼن عنوان اﳌترشح.
اﳌـادة  : 5يتم إعﻼم اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للمشاركة
ﰲ اﳌساب ـ ـق ـ ـة ،ع ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق اﻹلصاق عﲆ مست ـ ـوى اﳌدرسة
التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ،أو بأي وسيلة أخرى
مﻼئمة.
اﳌـادة  : ٦تع ـل ـم اﳌ ـدرس ـة التـقـنـي ـة للتكوين والتدريب
البحريﲔ اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للتكوين ،بواسطة رسالة
فردية وعن طريق اﻹلصاق عﲆ مستوى هذه اﳌدرسة أو
بأي وسيلة أخرى مﻼئمة.
كل مترشح مقبول ﰲ التكوين لم يلتحق باﳌدرسة
التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ،ﰲ أجل سبعة )(٧
أيام ابتداء من تاريخ انطﻼق التكوين ،يفقد اﳊق ﰲ القبول
ويـ ـع ـّوض ﲟت ـرشح مسج ـل ﰲ ال ـق ـائ ـم ـة اﻻح ـت ـي ـاط ـي ـة حسب
نظام الترتيب.
اﳌـ ـادة  : 7ﲢـ ـدد مـ ـدة ال ـدراسات من أجل اﳊصول عﲆ
شهادة مﻼح بحري إلكتروتقني ،بتسعة ) (٩أشهر.
ﲢ ـدد اﳌـواد اﳌك ـون ـة لن ـظام ال ـدراس ـات
اﳌ ـادة : ٨
ّ
وتوزيع اﳊجم الساعي فيما بينها ،طبقا للملحق اﳌرفق

اﳌـادة  : 2يفتح لدى اﳌدارس التقنية للتكوين والتدريب
البحريﲔ لبجاية ومستغاﱎ ،تكوين من أجل اﳊصول عﲆ
ﻼح بحري إلكتروتقني.
شهادة م ّ
ﻼح بحري إلكتروتقني،
اﳌـادة  : ٣يفتح اﻻلتحاق بتكوين م ّ
للمترشحﲔ الذين تتوفر فيهم الشروط اﻵتية:

بهذا القرار.
اﳌادة  : ٩يتـ ـ ـ ـم تق ـييم اﳌ ـع ـارف حـس ـب م ـبـدأ اﳌراقبة
اﳌستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
اﳌادة  : ١0يلزم الطلبة اﳌتربصون ،خﻼل فترة التكوين
كلها ،باﻻمتثال للنظام الداخﲇ للمدرسة.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م
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اﳌادة  : ١١عند نهاية التكوين ،يسّلـم مدير اﳌدرسة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٦-٩٠اﳌؤرخ

الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن والـ ـت ـدريب ال ـب ـح ـريﲔ ل ـل ـم ـت ـرشحﲔ

ﰲ  ٩ذي الق ـع ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌـوافـ ـق  2ي ـون ـيـ ـو س ـن ـة 1٩٩٠

ﻼح بحري إلكتـ ـ ـ ـروتقني.
اﳌقبولﲔ شهادة م ّ

واﳌتضمن القانون اﻷساسي النموذجي للمدارس التقنية
للتكوين والتدريب البحريﲔ ،اﳌعﱠدل واﳌتمم،

اﳌـادة  : ١2ينـش ـر هـ ـذا القـ ـرار ﰲ اﳉ ـري ـدة الّرسمّي ـة
للجمهورّيـة اﳉزائرﹽي ـة الﹽديمقراطّي ـة الّش ـعبّي ـة.
حرر باﳉزائر ﰲ  25رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  12أبريل

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٧-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـق  2ي ـون ـي ـو سنـة 1٩٩٠
واﳌتضمن ﲢويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
ﰲ بجاية ونقل الوصاية عليها،

سنة .2٠18
عبد الغني زعﻼن

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦8-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي القعدة عام  1٤1٠اﳌوافق  2يوني ـ ـ ـ ـو سنة 1٩٩٠
واﳌتضم ـ ـ ـ ـن ﲢوي ـ ـل م ـ ـدرسة الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن الـ ـتـ ـقـ ـ ـني لصيـ ـادي

اﳌلح ـ ـ ـ ـ ـق

البحر ﰲ مستغان ـ ـ ـم ونقل الوصاية عليها،

برنامج تكوين اﳌﻼح البحري إلكتروتقني

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠8-1٦اﳌؤرخ
ﰲ  12جمادى الثانية عام  1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة 2٠1٦

اﳊجم الساعي

اﳌواد

ال ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـح ـ ـ ـدد شروط اﳌؤه ـ ـ ـﻼت اﳌه ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـة واﳊصول عﲆ
الشهادات البحرية اﳌطابقة ،ﻻسيما اﳌادة  ٣٩منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣11-1٦اﳌؤرخ

إلكتروتقني

 1٤٠سا

أوتوماتيك

 ٧٠سا

إلكترونيك

 ٧٠سا

يـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر ما يأتي :

السﻼمة من اﳊرائق واﻹنقاذ

 ٧٠سا

اﳌـادة اﻷوﱃ  :تطبيقـا ﻷحكام اﳌادة  ٣٩من اﳌرسوم

القانون البحري  /حماية البيئة

 ٧٠سا

اﻹنجليزية البحرية

 ٧٠سا

هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط

الفيزياء

 ٧٠سا

ميكانيكي من الدرجة الثانية.

الرياضيات

 ٧٠سا

اﻷشغال والصيانة

 1٤٠سا

سﻼمة العمل

 ٧٠سا

اﳌـادة  : ٣يفتح اﻻلتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي

اﻹعﻼم اﻵﱄ

 ٧٠سا

من الدرجة الثانية للمترشحﲔ الذين تتوفر فيهم الشروط

اﳌجموع

 ٩١0ساعة

مدة التكوين اﻹجمالية  ٩١0ساعة أي تسعة ) (٩أشهر

ﰲ أول ربيع اﻷول عام  1٤٣8اﳌوافق أول ديسمبر سنة
 2٠1٦الذي يحدد صﻼحيـات وزيـر اﻷشغـال العموميـة والنقـل،

التنفيذي رقم  1٠8-1٦اﳌؤرخ ﰲ  12جمادى الثانية عام
 1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة  2٠1٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف

اﳌـادة  : 2يف ـت ـح ،ل ـدى اﳌ ـدارس ال ـتـق ـنية للـت ـكويـن
وال ـت ـدريب ال ـب ـح ـريﲔ ل ـبـجـايـة ومستـغـاﱎ ،تـكـويـن مـن أجـل
اﳊصول عﲆ شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.

اﻵتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي
مكلف بالنوبة ﰲ غرفة اﳌاكـي ـنات عﲆ مﱳ السفن التي
تع ـ ـادل قوة جهاز الدفع الرئيسي ـ ـ ـة فيها سبعم ـ ـائة وخمسﲔ

قرار مؤّرخ ﰲ  25رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١2أبريل
سنة  ،20١٨يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة
ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
–––––––––––

ل عن ثﻼثة آﻻف )(٣٠٠٠
) (٧5٠كيل ـ ـوواط أو تفوقـ ـها ،وتق ّ
كيلوواط،
– أن يـ ـكـ ـون ـوا قد م ـارسوا م ـﻼح ـة ف ـع ـل ـي ـة مـدة أربـعـة
وعشري ـ ـ ـن ) (2٤شه ـ ـرا ،بصفـ ـة ضابـ ـط مـ ـيـ ـكـ ـانـ ـيـ ـكي مـ ـكـ ـلـ ـف
بالنوبة ﰲ غرفة اﳌاكينات عﲆ مﱳ السفن التي تعادل قوة

ن وزير اﻷشغال العمومية والنقل،
إ ّ

جـ ـهـ ـاز الـ ـدفـ ـع الـ ـرئ ـيسي ـة ف ـي ـه ـا سب ـع ـم ـائ ـة و خ ـمسﲔ )(٧5٠

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ

ل عن ثﻼثة آﻻف ) (٣٠٠٠كيلوواط،
كيلوواط أو تفوقها وتق ّ

 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  1٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

– أن يكونوا مؤهلﲔ صحيا للخدمة ﰲ البحر طبقا
للتنظيم اﳌعمول به.
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 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

اﳌـادة  : ٤يجب عﲆ كل مترشح لﻼلتحاق بتكوين

كل مترشح مقبول ﰲ التكوين لم يلتحق باﳌدرسة

ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية ،أن يودع لدى مدرسة

التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ،ﰲ أجل سبعة )(٧

التكوين والتدريب البحريﲔ طلبا خطيا مصحوبا ﲟلف

أيام ابتداء من تاريخ انطﻼق التكوين ،يفقد اﳊق ﰲ القبول

يتضمن الوثائق اﻵتية :

ويعّوض ﲟترشح مسجل ﰲ القائمة اﻻحتياطية حسب رقم

– نس ـخـة م ـن شـه ـادة كـف ـاءة ضـابـط ميـكـانـيـكـي مكـ ـلف

الترتيب.

بالنوبة ﰲ غرفة اﳌاكينات عﲆ مﱳ السفن التي تعـادل

اﳌـادة  : 7ﲢدد مدة الدراسات من أجل اﳊصول عﲆ

قوة جهاز الدف ـ ـع الرئيسي ـ ـة فيه ـ ـا سبعمائ ـ ـ ـ ـ ـة وخمسﲔ )(٧5٠

شه ـادة ضاب ـط م ـي ـك ـان ـي ـكي م ـن ال ـدرج ـة ال ـث ـان ـي ـة بـتسعـة )(٩

ل عن ثﻼثة آﻻف ) (٣٠٠٠كيلوواط،
كيل ـ ـ ـ ـوواط أو تفوقهـ ـا وتق ّ

أشهر.

– مستخرج من كشف اﳌﻼحة ،صادر عن اﳌصالح
اﳌختصة لﻺدارة البحرية اﶈلية ،يثبت مﻼحة فعلية مدة
أربعة وعش ـري ـن ) (2٤شهرا بصفة ضابط ميكانيكي مكلف

اﳌادة  : ٨ﲢ ـدد اﳌ ـواد اﳌـ ـكّون ـة لـنـظـام ال ـدراسـ ـات
وتوزيع اﳊجم الساعي فيما بينها ،طبقا للملحق اﳌرفق
بهذا القرار.

بالنوبة ﰲ غرفة اﳌاكينات عﲆ مﱳ السفن التي تعادل قوة
جـ ـهـ ـاز الـ ـدفـ ـع الـ ـرئـ ـيسيـ ـة فـ ـيـ ـه ـا سب ـع ـم ـائ ـة وخ ـمسﲔ )(٧5٠
ل عن ثﻼثة آﻻف ) (٣٠٠٠كيلوواط،
كيلـ ـ ـوواط أو تفوقها وتق ّ

اﳌادة  : ٩يتـ ـ ـ ـم تقيي ـ ـ ـ ـم اﳌعارف حسب مبدأ اﳌراقبـ ـ ـ ـ ـ ـة
اﳌستمّرة وتتضمن تقييما للمعـارف النظرية والتطبيقية.
اﳌادة  : ١0يلزم الطلبة اﳌتربصون ،خﻼل فترة التكوين

– نسخة من دفتر اﳌﻼحة ساري اﳌفعول،

كلها ،باﻻمتثال للنظام الداخﲇ للمدرسة.

– شهـ ـادة اﻷهـ ـلـ ـي ـة ال ـب ـدن ـي ـة صادرة ع ـن ط ـب ـيب رج ـال
البحر.

اﳌادة  : ١١عند نهاية التكوين ،يسّلم مدير اﳌدرسة
ل ـل ـت ـك ـوي ـن و ال ـت ـدريب ال ـب ـح ـريﲔ ل ـل ـم ـت ـرشحﲔ اﳌق ـب ـولﲔ

اﳌـادة  : 5يتم إعﻼم اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للمشاركة

شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.

ﰲ اﳌ ـس ـاب ـق ـة ،عـ ـن ط ـري ـق اﻹلص ـاق ع ـﲆ مستوى مـ ـدرس ـة
التكوين والتدريب البحريﲔ ،أو بأي طريقة أخرى مﻼئمة.
اﳌـادة  : ٦تعلم اﳌدرسة التقنية للتكوين والتدريب
البحريﲔ اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للتكوين ،بواسطة رسالة
فردية و عن طريق اﻹلصاق عﲆ مستوى هذه اﳌدرسة أو

اﳌـادة  : ١2ينـش ـر ه ـذا الـق ـرار ﰲ اﳉ ـري ـدة الـّرس ـمـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  25رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  12أبريل
سنة .2٠18
عبد الغني زعﻼن

بأي طريقة أخرى مﻼئمة.
اﳌلح ـ ـ ـ ـ ـق
برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
اﳊجم الساعي

النشاطات التطبيقية

محرك

 ٩٠سا

–

بخار

 ٦٠سا

–

ماكينات مساعدة

 ٦٠سا

–

إلكتروتقني

 ٦٠سا

 ٣٠سا

إلكترونيك

 ٦٠سا

 ٣٠سا

أوتوماتيك

 ٦٠سا

 ٣٠سا

التنظيم

 ٣٠سا

–

ثبات السفينة

 ٤5سا

–

اﳌواد

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلح ـ ـ ـ ـ ـق )تابع(

اﳊجم الساعي

النشاطات التطبيقية

اﻹدارة التقنية

 ٣٠سا

–

اﻹنجليزية

 ٣٠سا

–

النظافة واﻹنقاذ

 ٣٠سا

–

نشاطات تطبيقية  -ماكينات

–

 ٣٠سا

نشاطات تطبيقية  -ورشات

–

 ٣٠سا

التكنولوجيا

 ٦٠سا

–

بناء السفن

 ٤5سا

–

السﻼمة من اﳊرائق – اﻹنقاذ

 ٦٠سا

–

التقرير

 ٦٠سا

–

العﻼقات اﻹنسانية

 ٣٠سا

–

 ٨١0ساعة

 ١50ساعة

اﳌواد

اﳌجموع

مدة التكوين اﻹجمالية  ٩٦0ساعة أي  :تسعة ) (٩أشهر
قرار مؤّرخ ﰲ  25رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١2أبريل
سنة  ،20١٨يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة
ﻼح بحري.
م ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٧-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤1٠اﳌواف ـ ـق  2يونيوسن ـ ـة 1٩٩٠
واﳌتضمن ﲢويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
ﰲ بجاية ونقل الوصاية عليها،

–––––––––––
ن وزير اﻷشغال العمومية والنقل،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  1٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقت ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٦٦-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـق  2يونيو سنـ ـة 1٩٩٠
واﳌتضمن القانون اﻷساسي النموذجي للمدارس التقنية
للتكوين والتدريب البحريﲔ ،اﳌعﱠدل واﳌتﱠمم،

– وﲟـقتض ـى اﳌـرس ـوم التـنفيذي رقم  1٦8-٩٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٩ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤1٠اﳌواف ـ ـق  2يونيوسن ـ ـة 1٩٩٠
واﳌتضم ـ ـ ـ ـن ﲢويـ ـل مـ ـدرسة الـ ـت ـكـ ـ ـوي ـن ال ـت ـق ـ ـ ـ ـ ـني لصي ـادي
البحر ﰲ مستغانـ ـ ـم ونقل الوصاية عليها،
– وﲟـق ـتضـى اﳌ ـرس ـوم التن ـف ـيـذي رقـم  1٠8-1٦اﳌؤرخ
ﰲ  12جمادى الثانية عام  1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة 2٠1٦
الذي يحدد شروط اﳌؤهﻼت اﳌهنية واﳊصول عﲆ الشهادات
البحرية اﳌطابقة ،ﻻسيما اﳌادتﲔ  12و 2٩منه،
– وﲟقـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم التنفيذي رقم  ٣11-1٦اﳌؤرخ
ﰲ أول ربيع اﻷول عام  1٤٣8اﳌوافق أول ديسمبر سنة
 2٠1٦الـ ـذي يـحـ ـدد ص ـﻼحـيـ ـات وزيـ ـر اﻷشـغـ ـال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـوم ـ ـ ـيـة
والنقـل،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

– وﲟـقـتـض ـى الق ـرار اﳌ ـؤرخ ﰲ  2٦صفر عام 1٤2٧

اﳌـادة  : ٦تعلم اﳌدرسة التقنية للتكوين والتدريب

اﳌوافق  2٦مارس سنة  2٠٠٦الذي يحدد نظام الدراسات من

البحريﲔ اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للتكوين ،بواسطة رسالة

ﻼح بحري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
أجل اﳊصول عﲆ شهادة م ّ

فردية وعن طريق اﻹلصاق عﲆ مستوى هذه اﳌدرسة ،أو

يـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر ما يأتي :
اﳌـادة اﻷوﱃ  :تطبيقـا ﻷحكام اﳌادتﲔ  12و 2٩من
اﳌـرس ـوم الـتـنفـيـذي رق ـم  1٠8-1٦اﳌـؤرخ ﰲ  12جـم ـادى
الثانية عام  1٤٣٧اﳌوافق  21مارس سنة  2٠1٦واﳌذكور
أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات وشروط إصدار
ﻼح بحري شعبتي "السطح" و"اﳌاكينات ".
شهادة م ّ
اﳌ ـ ـادة  : 2يفتـ ـح ،ل ـ ـدى اﳌـ ـدارس ال ـت ـقن ـي ـة للـت ـك ـوي ـن
وال ـت ـدريب ال ـب ـح ـريﲔ ل ـبـجـايـة ومستـغـاﱎ ،تـكـويـن مـن أجـل
اﳊصول عﲆ شهـ ـ ـ ـادة مـ ـ ـ ـّﻼح ب ـ ـ ـح ـ ـ ـري ،شع ـ ـ ـب ـ ـ ـتي "السط ـ ـ ـح"
و"اﳌاكينات".
ﻼح بحري شعبتي
اﳌـادة  : ٣يفتح اﻻلتحاق بتكوين م ّ
"السط ـح" و"اﳌاك ـي ـن ـات" ل ـل ـم ـتـرشحﲔ الـذيـن تـتـوفـر فـيـهـم
الشروط اﻵتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة ) (18سنة عﲆ اﻷقل ،وثﻼثﲔ
) (٣٠سنة ،عﲆ اﻷكثر ،عند تاريخ فتح اﳌسابقة،
– إثـ ـ ـبـ ـ ـات مستـ ـ ـوى السنـ ـ ـة اﻷوﱃ ث ـ ـان ـ ـوي ﰲ الشعب
العلمية أو التقنية،
– إث ـب ـات اﻷه ـل ـي ـة الصح ـي ـة ل ـل ـخ ـدمـة ﰲ الـبـحـر طـبـقـا
للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌـادة  : ٤يجب عﲆ كل مترشح لﻼلتحاق بتكوين
مﻼح بحري ،شعبتي "السطح" و"اﳌاكينات" ،أن يودع لدى
مدرسة التكوين والتدريب البحريﲔ طلبا خطيا مصحوبا
ﲟلف يتضمن الوثائق اﻵتية :
– مستخرج من شهادة اﳌيﻼد،

بأي وسيلة أخرى مﻼئمة.
ك ـل م ـت ـرشح م ـق ـب ـول ﰲ ال ـت ـك ـويـن لـم يـلـتـحـق ﲟدرسة
التكوين والتدريب البحريﲔ ،ﰲ أجل سبعة ) (٧أيام ،ابتداء
من تاريخ انطﻼق التكوين ،يفقد اﳊق ﰲ القبول ويعّوض
ﲟترشح مسجل ﰲ القائمة اﻻحتياطية حسب رقم الترتيب.
اﳌـادة  : 7ﲢـ ـ ـ ـدد مدة الدراسات من أجـ ـل اﳊص ـ ـ ـ ـول
ﻼح بح ـ ـري ،شعب ـ ـتي "السط ـ ـح" و"اﳌاكينات"،
عﲆ شهادة م ـ ّ
بثمانية ) (8أشهر.
اﳌادة  : ٨ي ـدرج الـتكوي ـن اﳋـ ـاص بـالـنـوب ـة ﰲ ب ـرج
ﻼح البحري ،شعبة "السطح"،
القيادة اﳌﻼحية ﰲ تكوين اﳌ ّ
ويدرج التكوين اﳋاص بالنوبة ﰲ برج غرفة اﳌاكينات ﰲ
ﻼح البحري ،شعبة "اﳌاكينات".
تكوين اﳌ ّ
اﳌادة  : ٩ﲢ ـدد اﳌ ـواد اﳌـكـّونـ ـ ـة لـ ـ ـن ـظـ ـ ـام ال ـدراس ـات
ﻼح البحري،
وتوزيع اﳊجم الساعي فيما بينها لتكوين اﳌ ّ
شعبتي "السطح" و"اﳌاكينات" ،ﰲ اﳌلحقﲔ اﻷول والثاني
بهذا القرار.
اﳌادة  : ١0يتم تقييم اﳌعارف حسب مبدأ اﳌراقبة
اﳌسـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـّرة ويت ـض ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـن ت ـق ـيـيـم ـا ل ـ ـ ـ ـ ـل ـمـعـ ـ ـارف ال ـ ـ ـ ـ ـن ـظ ـري ـة
والتطبيقية.
اﳌادة  : ١١يلزم الطلبة اﳌتربصون ،خﻼل فترة التكوين
كلها ،باﻻمتثال للنظام الداخﲇ للمدرسة.
اﳌادة  : ١2عند نهاية التكوين ،يسّلم مدير اﳌدرسة
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن والـ ـتـ ـدريب الـ ـبـ ـحـ ـريﲔ لـ ـل ـم ـت ـرشحﲔ
اﳌقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـولـﲔ شهـ ـادة م ـّﻼح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـري ،شع ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـة "الس ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـح"
أو"اﳌاكينات".

– نسخـ ـ ـة م ـ ـن الشه ـ ـادة اﳌدرسي ـ ـة ت ـ ـث ـ ـبت اﳌست ـ ـوى
التعليمي،
– شه ـادة اﻷه ـل ـي ـة ال ـب ـدن ـي ـة صادرة ع ـن ط ـب ـيب رج ـال
البحر،
– ثﻼث ) (٣صور شمسية،
– ظرفان بريديان ) (2يحمﻼن عنوان اﳌترشح.
اﳌـادة  : 5يتم إعﻼم اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للمشاركة
ﰲ اﳌسابـ ـ ـق ـ ـة ،ع ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق اﻹلصاق عﲆ مست ـ ـوى اﳌدرسة

اﳌادة  : ١٣تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام
 1٤2٧اﳌ ـوافـ ـق  2٦م ـارس سـنـة  2٠٠٦ال ـذي يح ـدد نـ ـ ـظـام
ﻼح بحري ،اﳌعدل
الدراسات من أجل اﳊصول عﲆ شهادة م ّ
واﳌتّمم.
اﳌـادة  : ١٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة
للجمهورّيـة اﳉزائرّي ـة الّديمقراطّي ـة الّش ـعبّي ـة.
حرر باﳉزائر ﰲ  25رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  12أبريل
سنة .2٠18

التقنية للتكوين والتدريب البحريﲔ ،أو بأي وسيلة أخرى
مﻼئمة.

عبد الغني زعﻼن

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلح ـ ـ ـ ـ ـق اﻷول
برنامج تكوين اﳌﻼح البحري “شعبة السطح”

اﳌواد

اﳊجم الساعي

 -١اﳉزء أ )مﻼح بحري ،شعبة "السطح"(
بناء السفن

 ٤8سا

التنظيم البحري

 ٤8سا

السﻼمة

 ٣٦سا

اﻹنجليزية

 ٧2سا

الرياضيات

 ٤8سا

قواعد القيادة والطريق

 ٩٦سا

مركز إدارة الدفة

 ٩٦سا

فن اﻹبحار

 ٣٦سا

اﻹرساء عﲆ اﳌخطاف واﻹرساء عﲆ الرصيف

 ٤8سا

الرصد اﳉوي

 2٤سا

التجهيز

 ٣٦سا

أشغال الصيانة

 ٦٠سا

النظافة واﻹنقاذ

 2٤سا

اﳌجموع الفرعي

 ٦72ساعة أي  :ستة ) (٦أشهر
 -2اﳉزء ب )النوبة ﰲ برج القيادة اﳌﻼحية(

السﻼمة والوقاية من اﳊوادث

 ٣٦سا

اﻹرشاد واﻹشارات

 ٣٦سا

وسائل اﻻتصال

 18سا

اﻹنجليزية البحرية

 ٣٦سا

نشاط النوبة

 2٤سا

مركز إدارة الدفة

 ٣٦سا

اﳌدّونة اﳌتعلقة بالنقل البحري الدوﱄ للبضائع اﳋطرة

 18سا

اﳌجموع الفرعي

 20٤ساعات أي  :شهران )(2
مدة التكوين اﻹجمالية  ٨7٦ساعة أي  :ثمانية ) (٨أشهر
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 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق الثاني
برنامج تكوين اﳌ ّ
ﻼح البحري ،شعبة "اﳌاكينات"

اﳊجم الساعي

اﳌواد
 -١اﳉزء أ )مﻼح بحري شعبة اﳌاكينات(
اﳌاكينات

٧2سا

التكنولوجيا

 ٤8سا

وصف السفينة

 ٤8سا

سﻼمة ،اﳊرائق واﻹهمال

 ٤8سا

التنظيم البحري

 ٤8سا

اﻹنجليزية

 ٧2سا

الفيزياء

 ٤8سا

الكهرباء

 ٤8سا

القيادة والصيانة

 ٩٦سا

الرسم التقني

 ٤8سا

اﻷشغال التطبيقية ﰲ الورشات

 ٩٦سا

اﳌجموع الفرعي

 ٦72ساعة أي  :ستة ) (٦أشهر
 -2اﳉزء ب )النوبة ﰲ غرفة اﳌاكينات(

اﳌاكينات

 2٧سا

إدارة وصيانة محركات الديازل

 ٩سا

تسييرحماية واستعمال الكهرباء عﲆ مﱳ السفينة

 18سا

التكنولوجيا

 2٧سا

إجراءات السﻼمة اﳌرتبطة باستعمال اﳌاكينات

 2٧سا

نشاط النوبة

 18سا

وسائل اﻻتصال الداخﲇ

 18سا

اﻹنجليزية

 2٧سا

إنتاج التبريد

 18سا

حماية اﶈيط

 ٩سا

التدابير اﳌتخذة ﰲ حالة اﻻستعجال ﰲ غرفة اﳌاكينات

 18سا

اﳌجموع الفرعي

 2١٦ساعة أي  :شهران )(2
مدة التكوين اﻹجمالية  ٨٨٨ساعة أي  :ثمانية ) (٨أشهر

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
رخـان ﰲ  7رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  25مارس
قراران مؤ ّ
سن ـ ـة  ،20١٨ي ـتضم ـن ـان اع ـت ـم ـاد ه ـيئـتﲔ خـاصتﲔ
لتنصيب العمال.
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– السيد جمال دنداني ،اﳌدير العام للمركز،
– السيدة نسيمة بودفوع ،اﳌسؤولة اﳌكلفة بأنشطة
اﳌركز،
– السـيـدة مـرﱘ عبـد الق ـرﰲ ،أسـتـاذة محـاض ـرة باﳌدرسة
الوطنية العليا للفﻼحة،
– السيدة رشيدة إصوﻻح ،مديرة بحث باﳌعهد الوطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٧رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق 25
مارس سنة  ،2٠18تعتمد الهيئة اﳋاصة لتنصيب العمال
اﳌسماة “أمبلوا ﻻيف” ،الكائنة بحي سطال رقم  ،1٣بلدية
غليزان ،وﻻية غليزان ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  1٤من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  12٣-٠٧اﳌؤرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني عام 1٤28
اﳌوافق  2٤أبريل سنة  2٠٠٧الذي يضبط شروط وكيفيات

اﳉزائري لﻸبحاث الزراعية،
– السيـدة ف ـوزية يـح ـيـاوي ،م ـدي ـرة تـقـن ـيـة بالوكالة
الوطنية ﳊفظ الطبيعة،
– السيد وحيد رفاس ،أستاذ باحث باﳌدرسة الوطنية
العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
– السيد عﲇ باكاﻻم ،أستاذ باﳌدرسة الوطنية العليا
لعلوم البحر وتهيئة الساحل،

منح اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه

– السـي ـد مح ـمـد إتـس ـ ـوري ،ب ـاح ـث مس ـاعد باﳌ ـرك ـز

م ـن ـه ـا وي ـح ـدد دف ـت ـر اﻷع ـب ـاء ال ـن ـم ـوذجي اﳌت ـع ـل ـق ﲟمـارسة

الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـبـ ـحث وال ـت ـن ـم ـي ـة ﰲ الصي ـد ال ـب ـح ـري وت ـرب ـي ـة

اﳋدمة العمومية لتنصيب العمال.

اﳌائيات،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٧رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق 25
مارس سنة  ،2٠18تعتمد الهيئة اﳋاصة لتنصيب العمال
اﳌسّمـاة “مكتب التوظيف” ،الكائنة بحي  1٠٠+٤٠سكن
تس ـاهمي ،عـمـارة ج ،رقـم  ،2الطـابـق اﻷرضـي بلـ ـدية أم البـ ـواقي -
وﻻيـ ـ ـة أم البـ ـواقي ،ط ـبقـ ـا ﻷح ـك ـ ـام اﳌ ـادة  1٤مـ ـن اﳌ ـرس ـ ـوم
التنفيذي رقم  12٣-٠٧اﳌؤرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني عام 1٤28
اﳌوافق  2٤أبريل سنة  2٠٠٧الذي يضبط شروط وكيفيات
منح اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه
م ـن ـه ـا وي ـح ـدد دف ـت ـر اﻷع ـب ـاء ال ـن ـم ـوذجي اﳌت ـع ـل ـق ﲟمـارسة
اﳋدمة العمومية لتنصيب العمال.

وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق ٦
مارس سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس
العلمي للمركز الوطني لتنمية اﳌوارد البيولوجية.
–––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  18جمادى الثانية عام 1٤٣٩
اﳌوافق  ٦مارس سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  15من اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٧1-٠2
اﳌؤّرخ ﰲ  ٦رمضان عام  1٤2٣اﳌوافق  11نوفمبر سنة
 2٠٠2واﳌتضمـ ـن إنشاء اﳌركـ ـز ال ـوط ـني ل ـت ـن ـم ـي ـة اﳌوارد
البيولوجية وتنظيمه وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﰲ اﳌجلس
العلمي للمركز الوطني لتنمية اﳌوارد البيولوجية :

– السي ـدة سـ ـامي ـة ب ـوج ـادة ،ب ـاحـثـة مس ـاعدة باﳌـع ـهد
الوطني لﻸبحاث الغابية،
– السيدة مليكة دحماني ،أستاذ ﲟخبر اﻹيكولوجيا
النباتية،
– السـي ـدة وردي ـة م ـنـيـرة ق ـوري ـشـي ،دكـت ـورة ﲟـعـهد
باستور ﰲ اﳉزائر،
– السيدة يمينة بلغاش ،دكتورة باﳌركز الوطني لعلم
السموم،
– السي ـدة ن ـادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ش ـن ـوف ،م ـدي ـرة بـ ـوزارة الـبـيـئ ـة
والطاقات اﳌتجددة،
– السيـ ـد رشيـ ـد عـ ـمـ ـيـ ـروش ،أست ـاذ ب ـج ـام ـع ـة ال ـع ـل ـوم
والتكنولوجيا هواري بومدين،
– ال ـس ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد راب ـح ب ـاكـ ـور ،أسـتـ ـاذ بـج ـام ـعـة الـعـل ـوم
والتكنولوجيا هواري بومدين،
– الس ـي ـدة ف ـريـ ـدة خـ ـ ـمـار ،أس ـت ـاذة ب ـج ـام ـع ـة ال ـع ـل ـ ـوم
والتكنولوجيا هواري بومدين،
– السيد مراد أحميم ،باحث بجامعة بجاية،
– السيد عيسى مواﱄ ،أستاذ بجامعة بجاية،
– السيد عزيز رياض حيرش ،أستاذ بجامعة العلوم
والتكنولوجيا هواري بومدين،
– الس ـيـ ـدة فـ ـت ـي ـح ـة ع ـب ـدون ،أستـ ـاذة ب ـجـامـع ـة ال ـعـل ـوم
والتكنولوجيا هواري بومدين،
– السي ـدة نس ـيـم ـ ـة ي ـاحي ،أست ـ ـاذة ب ـ ـجـ ـامـ ـعـ ـة الـ ـع ـلـ ـوم
والتكنولوجيا هواري بومدين.

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

