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ــهـنــيـة وثــيــقـة إداريــة رسـمــيـة ـادّة ة 2 :   :  الـبــطــاقـة ا ـادا ا
وهي شخصية حصرا.

ـؤسـسة أو وتسـلمّ لـلـمـوظف مـجانـا وتـبـقى مـلكـيـة ا
عنية. اإلدارة العمومية ا

3 :  : تمـنح الـسلـطـة التي لـهـا  صالحيـة الـتعـي ادّة ة  ادا ا
و/أو الـتـســيـيـر اإلداري كـل مـوظف بــطـاقـة مــهـنـيــة تـبـ

هنية. هويته وصفته ا

ــهــنــيـة 4 :  : يــجـب أن يـدوّن تــســلــيم الــبــطــاقــة ا ـادّة ة  ـادا ا
حــسب الــتـــرتــيب الــزمـــني لــتــســلـــيــمــهــا فـي ســجل مــرقم
ومـــوقّع عــــلى كل ورقــــة مـــنه يـــفــــتح من طــــرف الـــســـلـــطـــة

عنية التي لها صالحية التعي والتسيير اإلداري. ا

ــذكـــور في الــفــقـــرة أعاله لــقب يــقـــيّــد في الــســـجل ا
هـنـية ورقم تـسجـيل الـبطـاقة أو واسم صاحب الـبـطاقـة ا
الـقـيـد وتـواريخ الـتـسـليم أو الـتـجـديـد أو عـنـد االقـتـضاء
اإلرجــــاع أو الـــضــــيــــاع أو الـــســــرقــــة أو اإلتالف  وإمــــضـــاء

عني. وظف ا ا

ـهـنـيـة ـدة الـقـصـوى لـصالحــيـة الـبـطـاقـة ا ـادّة ة 5 :  : ا ـادا ا
هي عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.

ــؤقت أو الـــتــام لــعالقــة ــادّة ة 6 :  : في حــالــة اإلنـــهــاء ا ــادا ا
ــــا هــــو مــــنــــصــــوص عـــــلــــيه فـي الــــتــــشــــريع الــــعــــمل وفــــقـــــا 
ــعــمـول بــهــمــا أو في حــالـة انــتــهــاء صالحــيـة والــتـنــظــيم ا
ـعـنـي إرجاع ـوظف ا ـهـنـيـة فـإنّه يـجب عـلى ا الـبـطـاقـة ا
هـنـية إلى الـسـلـطة الـتي لـها  صالحـيـة التـعـي بطـاقـته ا

و/أو التسيير اإلداري التي قامت بتسليمها.

ـهنـية ال سـيمـا عند يتـبع عنـد كل جتديـد للـبطـاقة ا
ــتــبع في تــغــيــيــر الــرتــبـــة أو الــوظــيــفــة اإلجــراء نــفـــسه ا

إرجاعها.

ــهـنــيــة حتت مـســؤولــيـة ـادّة ة 7 :  : تـصــنع الــبــطـاقــة ا ـادا ا
السلطة التي لها صالحية التعي والتسيير اإلداري.

ــطـــبــعــة الـــرّســمــيـــة دون ســواهـــا بــصــنع تــخـــتص ا
ـهـنـيـة احلـامــلـة خلـا الـدولـة طـبـقـا لـلـتـنـظـيم الـبـطـاقـات ا

عمول به. ا

مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 17- - 347 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 ربـيع األول ربـيع األول
ــــوافـق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2017 يـــحـــدد يـــحـــدد ــــوافـق  ا 1439 ا عــام عــام 
ـــهـــنـــيـــة لـــلـــمـــوظف وشـــروط ـــهـــنـــيـــة لـــلـــمـــوظف وشـــروطخـــصـــائـص الـــبـــطـــاقـــة ا خـــصـــائـص الـــبـــطـــاقـــة ا

استعمالها.استعمالها.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
ـادتـان 99-4 و143 - بـنـاء عـلى الـدسـتـور ال سـيـمـا ا

(الفقرة 2) منه
ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
تضمن وافق 15 يوليو سنة 2006 وا الثانية عـام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 94 منه ا
ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 405 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
ـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة ـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1425 ا ا
ـتعـلق بخا الـدولة ال سـيما 2004 الذي يحـدد التـنظيم ا

ادتان 3 و9 منه  ا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أوّل رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة ــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 ا ا
ـارسـون وظائف 1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين 

تمّم عدّل وا عليا في الدولة وواجباتهم ا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ــادة 94 من األمــر ــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام ا ــادا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عـــــام 1427 رقم 06-03 ا
ـذكـور أعاله يــهـدف هـذا ـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 وا ا
ـهـنـية لـلـموظف ـرسوم إلى حتـديـد خـصائص الـبـطـاقة ا ا

وكذا شروط استعمالها.
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ـــــــعـــــــني ــــــادّة ة 10 :  : حتـــــــدد بــــــقـــــــرار مـن الـــــــوزيــــــر ا ــــــادا ا
ــهـنــيـة كـتــحـديـد ـاديـة لــلـبــطـاقـة ا اخلـصــائص الـتــقـنـيــة وا
ــســتــعــمـــلــة وقــيــاســهــا وألــوانــهــا نــوعــيــة مــادة الـــبــطــاقــة ا

وعناصر أمنية خاصة أخرى.

هـنـية ـذكـور أعاله أيضـا الـبطـاقـة ا ويـحـدد القـرار ا
عني. اخلاصة بقطاع النشاط ا

ـوظفـون أصحـاب الـوظائف الـعلـيا نح ا ادّة ة 11 :  :  ادا ا
ــنـاصب الـعـلــيـا أو أي مـنـصـب عـمـومي يـتم في الـدولـة وا
ـوجب مـرسـوم بـطـاقـة مـهـنـية حتـمـل خا الـتـعـيـ فـيه 

عمول به. الدولة طبقا للتنظيم ا

ــــادة 8 ـــــذكـــــورة فـي ا وزيـــــــادة عـــــلـى الـــــبـــــيـــــانـــــات ا
هـنية (الفقـرة األولى) أعاله يجب أن تـتضـمن البـطاقـة ا

ستخدم العبارة اآلتية : سلّمة لهذه الفئة من ا ا

رور دنـية والـعسـكريـة تسهـيل ا " عـلى السـلطـات ا
ـــســـاعــــدة عـــنـــد حلـــامـل هـــذه الـــبــــطـــاقـــة وأن تــــقـــدم له يــــد ا

الضرورة". 

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
هنية هنيةشروط استعمال البطاقة ا شروط استعمال البطاقة ا

ــهـنــيـة ــوظف بــإظـهــار الـبــطــاقـة ا ـادّة ة 12 :  : يــلـزم ا ـادا ا
رسوم أثناء تأدية مهامه. سلّمة له وفقا ألحكام هذا ا ا

ــهـنــيـة لــصـاحــبـهــا بـإثــبـات يـســمح تــقـد الــبـطــاقـة ا
هنية ويسهل له أداء مهامه. صفته ا

كان عمله. كما تسمح حلاملها بااللتحاق 

ـهـام ـادّة ة 13 :  :  تـســلّم أيـضـا لــلـمـوظـفــ الـقـائــمـ  ـادا ا
الــشـــرطـــة أو الــتـــفـــتــيـش أو الــرقـــابـــة احلــامـــلـــ لــبـــطـــاقــة
ـــوجـب الـــنــــصـــوص الــــتـــشــــريـــعــــيـــة تــــفـــويـض الـــوظــــيـــفــــة 
والـتــنـظــيـمـيــة الـتي حتــكـمــهم بـطــاقـة مــهـنـيــة تـســمح لـهم

هامهم التنظيمية. بالقيام 

ـهـنـيـة إال ألغـراض ـادّة ة 14 :  : ال تـسـتـعـمل الـبـطـاقـة ا ـادا ا
مهنية حصرا وال تستعمل إال من طرف صاحبها.

ــادّة ة 15 :  : كل اســتــعـــمــال غــيــر قـــانــوني أو ألغــراض ــادا ا
ـهـنـيـة يـعـرّض صـاحـبـهـا لـعـقـوبات غـيـر مـهـنـية لـلـبـطـاقـة ا
ــعــمــول بــهــمـا دون تــأديــبــيــة وفق الــتــشــريع والــتــنــظــيم ا

تابعات اجلزائية عند االقتضاء. ساس با ا

هنية ادّة ة 16 :  : في حالة ضياع أو سرقة البطاقة ا ادا ا
يـجب علـى صاحـبـها أن يـقـدم فـورا تصـريـحـا بالـضـياع أو

السرقة لدى مصالح األمن اخملتصة.

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
هنية هنيةخصائص البطاقة ا خصائص البطاقة ا

ـهنـية البـيانات ادّة ة 8 :   :  يجب أن حتـمل البـطاقة ا ادا ا
اآلتية :

قراطية الشعبية" - "اجلمهورية اجلزائرية الد

- الــــتـــــســــمــــيــــة الــــرســــمــــيــــة لــــلــــمــــؤســــســــة أو اإلدارة
عنية العمومية ا

- "بطاقة مهنية"

منوح للموظف الذي يب ـهنية ا - رقم البطاقة ا
الـعـنــاصـر اآلتـيـة : تـاريخ الــتـسـلـيم  وســنـة االنـتـهـاء ورقم

التسجيل في السجل وعند االقتضاء رقم القيد

- لقب واسم صاحبها

- تاريخ ازدياد صاحبها

- رتبة أو وظيفة صاحبها

- تــسـطــيـر ثــنــائي الـلــون أخـضــر  وأحــمـر في اجلــهـة
العليا اليمنى من البطاقة

- صــورة شــمــســيــة لــلــمــوظف ذات خــلــفــيــة حــيــاديــة
ومـلـونـة ومـواجـهــة وبـبـذلــة اخلـدمــة إذا كـانت مـشـتـرطة

وموضوعة فـي اجلهة العليا اليسرى

- لــــقب واسـم وصــــفــــة وإمــــضــــاء ســــلــــطــــة الــــتــــعــــيـــ
والــدمــغــة الــرّســمــيــة لإلدارة وكــذا اإلشــارة صــاحلــة عــشــر

(10) سنوات

-  تاريخ التسليم.

ـذكــورة أعاله بــالــلـغــة الــرسـمــيـة تــدون الــبـيــانــات ا
ـكن أن تـكرر كـذلك عـند االقـتـضاء بـالـلغـات األجـنبـية و

بالنسبة للقب واالسم والرتبة أو الوظيفة.

ـــنـــتـــمــون إلى ـــوظـــفــون ا ـــكن أن يـــزود ا ــادّة ة 9 :  :  ــادا ا
أسـالك األعــــــوان الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــ والــــــقــــــنــــــصــــــلــــــيـــــ

ـسـتـخدمـون الـتـابـعون لألمـن الوطـني وإدارة الـغـابات وا
ـــواصالت الـــســـلـــكــيـــة والالســـلـــكـــيــة ـــدنـــيــة وا واحلـــمــايـــة ا
الـوطــنـيـة وأمن االتــصـاالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة وإدارة
الــســـجــون وإدارة اجلـــمـــارك بــبـــطــاقـــة مـــهــنـــيــة تـــتـــضــمن
ــادة 8 ـــذكـــورة في ا بـــيـــانــات إضـــافــيـــة زيـــادة عــلـى تــلك ا

أعاله.
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ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 10 غــشت ســنــة 1994 في 2 ربــيـع األول عـام 1415 ا
الذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية 

ـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 334 ــــقــــتــــضى ا - و
ـوافق 20 سـبـتـمـبـر سـنة ـؤرخ في 22 شـوال عام 1432 ا ا
وظفي إدارة تضمن القانون األساسي اخلاص  2011 وا

اجلماعات اإلقليمية

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-91 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة في 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1434 ا
ــنـــتــخـــبــ احملـــلــيــ 2013 الــذي يـــحــدد شـــروط انــتـــداب ا

منوحة لهم والعالوات ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-258 ا ـقتـضى ا - و
وافق 10 أكتـوبر سنة 2016 الذي في 8 مـحرم عام 1438 ا
ندوبيات البلدية وتعي حدودها يحدد كيفيـات إنشاء ا
ــلـحــقــات الـبــلــديـة ــنــدوبـيــات وا ويــحــدد قـواعــد تــنــظـيم ا

وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـادة 136 من الــقــانـون ـادّة األولى :ة األولى : طـبــقــا ألحـكــام ا ـادا ا
ـــــــــوافق 22 ـــــــــؤرخ في 20 رجـب عــــــــام 1432 ا رقـم 11-10 ا
رسوم إلى ذكور أعـاله يهدف هذا ا يونـيو سنة 2011 وا
ـنـدوبـيـات الـبـلـديـة لـبـلـديـة سـطـيف - واليـة حتـديـد عـدد ا

سطيف وحدودها.

ادّة ة 2 : : ينظّم كامل إقـليم بلدية سطيف في اثنتي ادا ا
عشرة (12) مندوبية بلدية تسمّى على التوالي :

ندوبية البلدية سعال بوزيد - ا

ندوبية البلدية بلخيرد حسان  - ا

ندوبية البلدية 5 جويلية 1962 - ا

ندوبية البلدية 8 ماي 1945  - ا

ندوبية البلدية ثليجان عبد الرحمان  - ا

ندوبية البلدية احلاسي - ا

ندوبية البلدية العيد الضحوي  - ا

ندوبية البلدية الشيخ العيفة  - ا

ندوبية البلدية فرحات عباس  - ا

كـمــا يــجب عــلـيه إعالم الــســلـطــة  الــتي لـهــا صالحــيـة
الـــتـــعـــيـــ و/أو الــــتـــســـيـــيـــر اإلداري مع تـــبـــيـــان مـــفـــصل

لظروف حدوث الضياع أو السرقة.

يــــجب إحلـــاق نـــســـخــــة من الـــتـــصـــريـح بـــالـــضـــيـــاع أو
ؤسسة أو اإلدارة السرقة بطلب التجديد وإيداعه لدى ا

عنية. العمومية ا

ـهــنــيـة تــسـلّم ـادّة ة 17 :  : في حــالـة إتالف الــبــطـاقــة ا ـادا ا
بــطــاقـة جــديــدة بـعــد تــقـد تــصـريـح شـرفي يــبــيّن ظـروف

حدوث هذا اإلتالف.

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادّة ة 18 :  : ينشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـوافـق حرّر بـاجلـزائر في 15 ربـيع األول عام 1439 ا
4 ديسمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 17-348 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 ربـيع األولربـيع األول
ـوافـق 4 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة 2017 يـحـدد عدد يـحـدد عدد ـوافـق  ا عـام عـام 1439 ا
ـــنــدوبـــيـــــــات الــبـــلـــديـــــــة لـــبـــلــديـــــــة ســـطــيـــف - ـــنــدوبـــيـــــــات الــبـــلـــديـــــــة لـــبـــلــديـــــــة ســـطــيـــف -ا ا

واليــة سطيف - وحدودها.واليــة سطيف - وحدودها.
ــــــــــــــــــــ

 إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

ـــادتـــان 4-99 - وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــور ال ســـيــــمـــا ا
و143 ( الفقرة 2) منه       

ـــــؤرخ في 2 ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 ا - و
ــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984 جـــمـــادى األولى عـــام 1404 ا

عدّل  تعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد ا وا

ــــؤرخ في 20 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 ا - و
ــتــعــلق ــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 وا رجب عــام 1432 ا

ادة 136 منه بالبلدية ال سيما ا

ـــــؤرخ في 8 ـــــرســـــوم رقم 84-365 ا ـــــقـــــتـــــضى ا - و
ـــوافق أوّل ديـــســمـــبــر ســـنــة 1984 ربـــيع األول عــام 1405 ا
الــذي يـــحــدد تــكــويـن الــبــلـــديــات ومــشـــتــمالتـــهــا وحــدودهــا

اإلقليمية

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا


