 2٧شوال عام  ١4٣٩هـ
 ١١يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4١
اﳉريدة الرسم ّ
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من قانون اﳉمارك ،وباﳌواد  ١٠و  ١١و ١2و ١٣و  ١٤و١٥

مرسوم تنفيذي رقم  ١٨4-١٨مؤرخ ﰲ  20شوال عام

و ١٧و ١8من اﻷمر رقم  ٠٦-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8رجب عام ١٤2٦

 ١4٣٩اﳌوافـ ـق  4ي ـول ـيـو سنـة  ،20١٨ي ـتضم ـن ح ـل

اﳌوافق  2٣غشت سنة  2٠٠٥واﳌتعلق ﲟكافحة التهريب،
– اﻷشخاص اﳌـحـكوم عليـهم نهائيا بسبـب ارتـكـابهم
أو محـاولة ارتـكـابهم اﳌخالفات اﳌتعلقة بالتشريع والتنظيم
اﳋاصﲔ بالصرف وحركة رؤوس اﻷموال ،اﻷفعال اﳌنصوص
واﳌعاقب عليها باﳌادتﲔ اﻷوﱃ واﻷوﱃ مكرر من اﻷمر رقم

مركـ ـ ـ ـز الدراس ـ ـات والبحث ﰲ اﻻتص ـ ـ ـاﻻت الس ـ ـ ـلك ـي ـ ـة
والﻼسـ ـل ـ ـكي ـ ـة وتكن ـ ـ ـولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـات اﻹعـ ـ ـ ـﻼم واﻻتـ ـص ـ ـ ـ ـال
وتـحويل أمﻼكـه وحقوقـه والتزاماته إلـى الوكـالة
الوطنية لترقية اﳊظائر التكنولوجية وتطويرها.
–––––––––––
إنّ الوزير اﻷول،

 22-٩٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤١٧اﳌوافق  ٩يوليو سنة
 ١٩٩٦واﳌتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم اﳋاصﲔ

– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير التعليم العاﱄ

بالصرف وحركة رؤوس اﻷموال من وإﱃ اﳋارج ،اﳌعّدل

والـ ـبـ ـحث الـ ـعـ ـلـ ـمي ووزيـ ـرة الـ ـبـ ـريـ ـد واﳌواصﻼت السلـ ـكـ ـيـ ـة

واﳌتّمم،

– اﻷشخاص اﶈكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو
محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل اﳌخل باﳊياء مع أو

والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبـناء عﲆ الـدستـور ،ﻻ سيمـا اﳌادتان  ٤-٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،

بـ ـغـ ـيـ ـر عـ ـنـ ـف عﲆ قـ ـاصر واﻻغـ ـتصاب ،اﻷفـ ـعـ ـال اﳌنصوص

– وﲟقت ـ ـ ـضى القانون رقم  ٣٠-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى

واﳌع ـاقب ع ـل ـي ـه ـا ب ـاﳌواد  ٣٣٤و) ٣٣٥ال ـفـقـرة  (2و  ٣٣٦من

اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتضمن

قانون العقوبات،

قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،

– اﻷشخاص اﶈكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم
جرائم اﳌتاجرة باﳌخدرات ،اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب
عليها باﳌادة  2٤٣من القانون رقم  ٠٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ ١٦

– وﲟقتـ ـ ـ ـضـ ـ ـى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١٧اﳌؤرخ
ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

ف ـب ـراي ـر سن ـة  ١٩8٥واﳌتـعـلـق بـحـمـايـة الصحـة وتـرقـيـتـها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ

الـمعدل واﳌتمم ،وباﳌواد و ١٤و ١٥و ١٦و ١٧و ١8و ١٩و2٠

 2٥ذي الق ـ ـ ـعدة ع ـ ـام  ١٤٣8اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـق  ١٧غشت سنة 2٠١٧

و 2١و 22و 2٣و 2٧من الق ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـون رق ـ ـم  ١8-٠٤اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ ١٣

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤2٥اﳌواف ـ ـ ـق  2٥ديسم ـ ـب ـ ـر سن ـ ـة 2٠٠٤
واﳌتعلق بالوقاية من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية وقمع
اﻻستعمال واﻻﲡار غير اﳌشروعﲔ بها.
اﳌاّدة  : ٨ﻻ يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات

اﳉزئية اﳌتتالية نصف ) (2/١العقوبة اﶈكوم بها نهائيا
باستثناء اﶈبوسﲔ الذين يتجاوز سنهم خمسا وستﲔ
) (٦٥سنة.
اﳌاّدة  : ٩تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ اﻷشخاص
اﳌستفيدين من نظام اﻹفراج اﳌشروط والتوقيف اﳌؤقت
لتطبيق العقوبة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٥-٩١اﳌؤرخ
ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤١2اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة ١٩٩١
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  82-٩8اﳌؤرخ ﰲ
 28شوال عام  ١٤١8اﳌوافق  2٥فبراير سنة  ١٩٩8واﳌتضمن
إنشاء م ـ ـرك ـ ـز ال ـ ـدراسات وال ـ ـب ـ ـحث ﰲ اﻻتصاﻻت السلـ ـكـ ـيـ ـة
والﻼسلكية لدى إدارة البريد واﳌواصﻼت ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٣-٩٩اﳌؤرخ
ﰲ  2١رجب عام  ١٤2٠اﳌوافق  ٣١أكتوبر سنة  ١٩٩٩الذي
ي ـح ـدد ت ـن ـظ ـي ـم ال ـل ـج ـان ال ـق ـط ـاع ـي ـة ال ـدائ ـم ـة ل ـلـبـحث الـعـلـمي
والتطوير التكنولوجي وسيرها،

اﳌاّدة  : ١0ﻻ تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ اﻷشخاص

الذين حكمت عليهم اﶈاكم العسكرية.

اﳌاّدة  : ١١ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠شوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٤يوليو

سنة .2٠١8

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٩١-٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٣صفر عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٤مارس سنة  2٠٠٤واﳌتضمن
إنشاء ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـرق ـي ـة اﳊظ ـائ ـر ال ـت ـكـنـولـوجـيـة
وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها ،اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩٦-١١اﳌؤرخ
ﰲ  28ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة 2٠١١
الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية

عبد العزيز بوتفليقة

ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،

 2٧شوال عام  ١4٣٩هـ
 ١١يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4١
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٤٣-١١اﳌؤرخ
ﰲ أول صفـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـام  ١٤٣٣اﳌوافـ ـق  2٦ديسمـ ـب ـر سن ـة 2٠١١
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
ﻷسﻼك مستخدمي دعم البحث،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩8-١2اﳌؤّرخ
جة عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١٣نوفمبر سنة 2٠١2
ﰲ  28ذي اﳊ ّ

واﳌتضم ـ ـن ت ـ ـع ـ ـدي ـ ـل ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون اﻷساسي ﳌرك ـ ـز الـ ـدراسات
وال ـ ـب ـ ـحث ﰲ اﻻتصاﻻت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـﻼسلـ ـكـ ـيـ ـة وتـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر
تسم ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـه إﱃ مـ ـ ـركـ ـ ـز الـ ـ ـدراسات والـ ـ ـبـ ـ ـحث ﰲ اﻻتصاﻻت
السلكية والﻼسلكية وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٧-١٦اﳌؤّرخ ﰲ

 22ربيع الثاني عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول فبراير سنة 2٠١٦

واﳌتضمن نقل مقر مركز الدراسات والبحث ﰲ اﻻتصاﻻت
السلكية والﻼسلكية وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
يرسم ما يأتي :
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اﳌاّدة  : ٣يترتب عﲆ التحويل اﳌنصوص عليه ﰲ

اﳌادة  2أعﻼه ،ما يأتي:
أ – إعداد :

 – ١جرد كمي ونوعي وتقديري ،يعد طبقا للقوانﲔ
والـ ـتـ ـنـ ـظ ـي ـم ـات اﳌع ـم ـول ب ـه ـا  ،م ـن ق ـب ـل ﳉن ـة ي ـت ـم ت ـع ـيﲔ
أعضائـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـا ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـرار مشت ـ ـ ـ ـرك بﲔ وزي ـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـد
واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـﻼسل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـت ـ ـك ـ ـن ـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات
والرقمنة ووزير اﳌالية.
يوافق عﲆ جرد اﳌمتلكات ﲟوجب قرار مشترك بﲔ
وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة ووزير اﳌالية.
 – 2حصيلة ختامية حضورية ،تعد طبقا للتشريع
والـتـنـظـيـم اﳌعـمـول بـهـمـا ،تـتـعـلـق بـالـوسائـل وتـبـّيـن قـيـمـة

عناصر الذمة اﳌالية موضوع التحويل.
ب – تـحديد :

إجراءات تبليغ اﳌعلومات والوثائق اﳌتعلقة ﲟوضوع
التحويل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  2أعﻼه.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يح ـ ـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـركز الدراس ـ ـات والبحث ﰲ

اﻻتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻻت الس ـ ـلـ ـك ـ ـية والﻼس ـ ـ ـلكي ـ ـ ـ ـة وتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال ،اﳌنشأ ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي رقم 82-٩8

اﳌؤرخ ﰲ  28شوال عام  ١٤١8اﳌوافق  2٥فبراير سنة ١٩٩8
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : 2يترتب عﲆ حل اﳌركز اﳌذكور ﰲ اﳌادة

اﻷوﱃ أعﻼه ،ﲢويل جميع أمﻼكه وحقوقه والتزاماته إﱃ

الوكالة الوطنية لترقية اﳊظائر التكنولوجية وتطويرهـا،
اﳌنـشأة ﲟـوجب اﳌرسـوم التنفي ـذي رق ـم  ٩١-٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٣صفر عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٤مارس سنة  2٠٠٤واﳌذكور

اﳌاّدة  : 4تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 82-٩8
اﳌؤرخ ﰲ  28شوال عام  ١٤١8اﳌوافق  2٥فبراير سنة ١٩٩8
واﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩8-١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ذي اﳊجة
عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١٣نوفمبر سنة  ،2٠١2اﳌذكورين أعﻼه.
اﳌادة  : ٥ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  2٠شوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٤يوليو
سنة .2٠١8
أحمد أويحيى

أعﻼه.

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١4٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام نائبة
مـ ـ ـديـ ـ ـر بـ ـ ـرئـ ـ ـاسة اﳉمـ ـ ـهـ ـ ـوريـ ـ ـة )اﻷم ـ ـان ـ ـة ال ـ ـع ـ ـام ـ ـة
للحكومة(.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩

مـرسـوم رئـاسـي مؤرخ ﰲ  ١٩شّوال عام  ١4٣٩اﳌ ـ ـ ـوافق

 ٣يـ ـول ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن إنـ ـه ـاء م ـه ـام م ـدي ـر
اﳌصالح اﳌالية بوزارة الدفاع الوطني.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٩شّوال عام ١٤٣٩
اﳌوافـ ـق  ٣ي ـول ـي ـو سنـة  ،2٠١8ت ـن ـه ـى م ـهـام الـلـواء بـوجـمـعـة

اﳌوافق  ١٠يونيو سنة  ،2٠١8تنهى مهام السيّدة نزيهة
ززق ـاد ،بصف ـت ـه ـا ن ـائـبـة مـديـر بـرئـاسة اﳉمـهـوريـة )اﻷمـانـة

بـ ـودواور ،بصفـ ـت ـه م ـدي ـرا ل ـل ـمصال ـح اﳌال ـي ـة ب ـوزارة ال ـدف ـاع

العامة للحكومة( ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد.

الوطني ،ابتداء من  ٥يوليو سنة .2٠١8
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