
العدد العدد 03

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 6 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 27 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 14-379 مـؤرّخ في 8 ربـيع األول عام 1436 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضـمّن الــتــصــديـق عــلـى
االتــفــاقـيـة الـقـنـصـلـيـة بـY حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكــومـــة اجلـمـهـوريّـــة اإلسالمـيـة
اHوريتانـيةr اHوقّـعة في نواكشوطr بتاريخ 16 مارس سنة 2006......................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم رئاسي رقم  14-387 مؤرّخ في 8 ربيع األول عام 1436 اHوافق 30 ديسمـبر سنة r2014 يتضـمن إحداث باب وحتويل
اعـتماد إلى ميزانية تسييـر وزارة االتصال....................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14-388 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 30 ديــسـمــبـر ســنـة r2014 يـتــضـمن نــقل اعـتــمـاد في
ميزانية تسيير وزارة اHالية........................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-389 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـتــضـمن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية.............................................................................................

 مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-07 مـؤرخ في 21 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 12 يـنــايـر ســنـة r2015 يــتــضـمن تــنـظــيم اHـفــتـشــيـة
العامة في وزارة الصناعة واHناجم وسيرها....................................................................................................

 مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم 15-08 مـــؤرخ في 23 ربـــيـع األول عــام 1436 اHـــوافق 14 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يـــعـــدل ويـــتـــمم اHـــرســوم
الـــتــنــفــــيــذي رقـم 06-08 اHـــؤرخ في 9 ذي احلــجـــة عــام 1426 اHـــوافق 9 يـــنــايـــر ســـنــة 2006 الـــذي يــحـــدد تــنــظـــيم اإلرشــاد
واHؤهالت اHهنية للمرشدين وقواعد �ارسة عملية اإلرشاد في اHوانئ..............................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 28 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 19 يــنـايـر سـنـة r2015 يـتـضــمن إنـهـاء مـهـام نــائـبـة مـديـر بـوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1436 اHـوافق 19 يـنـاير سـنة r2015 يـتضـمن تـعيـY مـفتـشـة باHـفـتشـيـة العـامة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية............................................................................................................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـــرار مــؤرّخ في 16  صــفـــر عـــام 1436 اHـوافق 9 ديـســمــبـــر ســنـة r2014 يـحـــدّد مــدونــة الــعــمــلـيــات اHــمــولــة في إطــار إعــانـات
التجهيز واالستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية................................................................

وزارة اCاليةوزارة اCالية

قرار مؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1435 اHوافق 2 أكتوبر سنة r2014 يعدل القرار اHؤرخ في  15 ذي القعدة عام 1432 اHوافق
13 أكتوبر سنة 2011 واHتضمن إنشاء اللجان اإلدارية اHتساوية األعضاء Hوظفي اHفتشية العامة للمالية...............
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قـــرار مـؤرّخ في 26  ذي احلـجـة عـام 1435 اHـوافق 20 أكــتـوبـر سـنـة  r2014 يــعـدل الـقـرار اHـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1432
اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمن تعيY أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال..........................................
قـــرار مـؤرّخ في 26  ذي احلـجـة عـام 1435 اHـوافق 20 أكــتـوبـر سـنـة  r2014 يــعـدل الـقـرار اHـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1432
اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمن تعيY أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم..........................................

قـــرار مـؤرّخ في 26  ذي احلـجـة عـام 1435 اHـوافق 20 أكــتـوبـر سـنـة  r2014 يــعـدل الـقـرار اHـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1432
اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمن تعيY أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات........................

وزارة النقلوزارة النقل

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4 صفـر عام 1436 اHوافق 27 نوفمـبر سنة r2014 يـعدل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرخ في
28 شــعـبــان عـام 1431 اHـوافق 9 غـشـت سـنـة 2010 الــذي يـحــدد تـعــداد مــنـاصب الــشــغل وتـصــنــيـفــهـا ومــدة الــعـقــد اخلـاص

باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان معهد رصد مياه األمطار للتكوين والبحث......

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عـام 1436 اHوافق 14 ديسمبر سنة r2014 يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة.....

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار مؤرخ في 15 رمضـان عام 1435 اHـوافق 13 يـولـيو سـنة r2014 يـعـدل القـرار اHؤرخ في 29 ذي الـقـعـدة عام 1432 اHـوافق
27 أكتوبر سنة 2011 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة اHكتب الوطني للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية.......

قــرار مــؤرّخ في 6  مــحــرّم عــام 1436 اHـوافق 30 أكــتــوبــر ســنــــة r2014 يــعــدّل الــقــرار اHــؤرّخ في 20 جــمــادى األولـى عـام 1433
اHوافق 12  أبريل سنة 2012 واHتضمّن تعيY أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

وزارة اCوارد اCائيةوزارة اCوارد اCائية

قــرار وزاريّ مــشــتـرك مــؤرّخ في 29  ذي احلــجّــة عــام 1435 اHـوافق 23  أكــتــوبــر ســنـة r 2014  يــعـدل ويــتــمـم الــقــرار الـوزاري
اHشترك اHؤرخ في 22 ذي احلجة عام 1426 اHوافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العـناصر التي حتتويها اHياه
اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع و كذا شروط معاجلتها أو اإلضافات اHسموح بها..................................................
قــرار مؤرّخ في 25 محرّم عــام 1436 اHوافــق 18 نوفمبر سنة r2014 يحدّد قائمة اHـنشآت وهياكـل الـري الواجب إخضاعها
للمراقبة التقنية.......................................................................................................................................
قــرار مؤرّخ في 25 محرّم عــام 1436 اHوافــق 18 نوفمبر سنة r2014 يـحدّد تشكيلة وكيفـيات سير اللجنة الـتقنية اHنصبة
لدى اجمللس الوطني االستشاري للموارد اHائية..............................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 19 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اHـوافق 14 ســبـتـمــبـر سـنـة r2014  يـحـدّد كــيـفـيــات فـحص دراسـات
اخلطر واHصادقة عليها................................................................................................................................

وزارة الرياضةوزارة الرياضة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 17  صــفــر عــام 1436 اHـوافق 10 ديــســمــبــر ســنــة r2014 يــحــدد تــصــنــيـف اHــعــهــد الــوطــني
للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعY البنيان وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 14-379 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
يـــتـــضــمّن  rيـــتـــضــم r2014 ــوافق 30 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــةHــوافق  اH1436 ا

Yالـــتــــصــــديـق عــــلـى االتــــفــــاقـــيــة الـــقـــنـــصــلـــيـــة بــYالـــتــــصــــديـق عــــلـى االتــــفــــاقـــيــة الـــقـــنـــصــلـــيـــة بــ
حـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدـــة الـــدّ{ــــقـــراطـــي{ــــقـــراطـــيّـــةـــة
الـــشالـــشّــــعـــبــــيــــعـــبــــيّـــة وحـــكـــــومـــــة اجلـــمــــهـــوريـــة وحـــكـــــومـــــة اجلـــمــــهـــوريّـــــة اإلسـالمـــيـــةـــــة اإلسـالمـــيـــة
اHـوريـتــانــيـةr اHـوقاHـوريـتــانــيـةr اHـوقّــعـة فـي نـواكـشـوطr بـتـاريخ ــعـة فـي نـواكـشـوطr بـتـاريخ 16

مارس سنة مارس سنة 2006.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
Yوبـــعـــد االطّالع عـــلى االتـــفـــاقـــيــة الـــقـــنـــصــلـــيـــة  بــ -
حـكومـة اجلـمـهـوريّـة اجلــزائــريّــة الـدّ{ـقـراطيّــة الـشّـعـبـيّـة
وحـكــــومـــة اجلـمـهـوريّـة اإلسالمـيـة اHـوريـتـانـيـةr اHـوقّـعـــة

r2006 بتاريخ 16 مارس سنة rفي نواكشوط

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yـادة األولـى : يصدّق على االتـفاقية القـنصلية بHـادة األولـى :اHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـكـومــة اجلـمــهــوريّـة اإلسالمـــيـة اHـوريـتـانــيـةr اHـوقّـعـــة
في نواكـشوط بتاريخ 16 مــارس سنة r2006 وتـنشـر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفــاقية قنصليةاتفــاقية قنصلية

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

وحكومة اجلمهورية اإلسالمية اHوريتانيةوحكومة اجلمهورية اإلسالمية اHوريتانية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
 rوريتانيةHالشّعبيّة وحكومة اجلمهوريّة اإلسالمية ا

- اعـــتـــبــارا لـــلـــروابط الـــتــاريـــخـــيــة وأواصـــر األخــوة
rالــبـــلــدين Yوالـــصـــداقــة وعالقـــات الـــتــعــــاون الــقـــائــمـــة بـــ

rورغبة منهما في تنميتها وتدعيمها
- وحـرصـا مـنـهـمـا عـلى تـنـظـيم الـعـالقـات الـقـنـصـلـية
وتـوفـيـر احلـمــايــة الـقـنـصـلـــيـة Hــواطـني كـل من الـبـلــدين

rفي كـل من إقليميهما
- وتـأكــيـدا مـنـهـمـا عــلى أحـكـام اتـفـاقـيــة فـيـيـنـا حـول

r1963 ؤرخة في 24 أبريل سنةHالعالقات القنصلية ا

فقد اتفقتا على ما يأتي :فقد اتفقتا على ما يأتي :

الباب األولالباب األول
تعـاريفتعـاريف

اHادة األولىاHادة األولى

في تـطـبيق أحـكـام هذه االتـفـاقيـة يـقصـد بـالعـبارات
الواردة فيما يأتي اHعاني اHقابلة لها :

Yـتــعـاقـد الــذي يـعـHــرسـلـة : الـطــرف اHــرسـلـة :  -  الـدولـة اH1 -  الـدولـة ا
rحسب تعريفهم في هذه االتفاقية Yالقنصلي YوظفHا

2 -  الــدولــة اHــســتــقــبــلــة :  -  الــدولــة اHــســتــقــبــلــة : الــطـــرف اHــتــعـــاقــد الــذي
rوظفون القنصليون وظائفهم على إقليمهHيباشر ا

3 -  اHواطن :  -  اHواطن : هو رعيـة إحدى الدولـتY �ا في ذلك
األشخـاص االعـتبـاريـة - وذلك بالـقـدر الذي تـنطـبق عـليه
أحـكـام هذه االتـفـاقـيـة - الكـائن مـقـرهـا عـلى إقلـيم كـل من

rYإحدى الدولت Yؤسسة طبقا لقوانHا Yالدولت

4 -  البعـثـة القنصلـية :  -  البعـثـة القنصلـية : هي كــل قنـصلـية عامـة أو
rقنصلية أو نيابة قنصلية

5  - رئـيس الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة :   - رئـيس الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة : هـو الـشـخص الـذي
rيتم تعيينه إلدارة البعثة القنصلية

6  - الـدائرة الـقـنصـلـية :   - الـدائرة الـقـنصـلـية : هي اHـنـطـقـة اHتـفق عـلـيـها
في الــــدولــــة اHـــســــتـــقــــبــــلـــة مـن أجل أن تـــمــــارس الــــبـــعــــثـــة

rالقنصلية وظائفها في حدودها

7 -  اHوظف الـقنصلي :  -  اHوظف الـقنصلي : هـو كل شخصr �ا في ذلك
رئــيس الــبــعــثـة الــقــنــصــلــيـةr مــكــلّف �ــبــاشــرة الـوظــائف
الــقــنــصـلــيــة بــوصــفه قـنــصال عــامــاr أو قــنــصالr أو قــنـصال

مساعداr أو نائب قنصلr أو ملحقا قنصليا.
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يشـترط في اHـوظف القـنصـلي أن تكـون له جنـسية
الدولـة اHرسلة دون جـنسيـة الدولة اHسـتقبـلةr وأالّ يكون
مـقيـما بـإقلـيم هذه األخـيرة وأالّ يـتعـاطى هنـاك أي نشاط

مأجور ماعدا وظائفه القنصلية.

8 -  رئيس الـفرع القنصلي :  -  رئيس الـفرع القنصلي : هو اHـوظف القنصلي
اHعـتمد عـلى جزء من الدائـرة القنـصلــيـة من قبل رئيس

rالبعثـة القنصلـية

9 -  اHــســتــخــدم الــقــنـصــلي :  -  اHــســتــخــدم الــقــنـصــلي : هــو كـل شــخص مــعــيّن
rللقيام باألعمال اإلدارية أو الفنية للبعثة القنصلية

10 -  عضـو في جماعة اخلدم :  -  عضـو في جماعة اخلدم : هو كـل شـخص معيّن

rنزلية بالبعثة القنصليةHللخدمة ا

11 -  أعـضـاء البعثـة القنصـلية (اHركـز القنصلي) : -  أعـضـاء البعثـة القنصـلية (اHركـز القنصلي) :

هــم األشـــخـــــاص اHـــذكـــــورون فـي الـــبـــنــــــود 7 و8 و9 و10
rادةHمــن هـذه ا

12 -  اHـــســخــدمــون اخلــواص :  -  اHـــســخــدمــون اخلــواص : هم األشــخـــاص الــذين

rيقومون بخدمة أحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه

13 -  األســـرة :  -  األســـرة : تـــشــمـل الــزوج واألبـــنــاء والـــوالــدين

rمعـه YقيمHوظف القنصلي واHالذين هم في كفالة ا

14 -  اHـبـاني الـقـنصـلـــية :  -  اHـبـاني الـقـنصـلـــية : هي اHـبـــاني أو أجـــزاء

اHبانـي واألراضي التابعـة لها أيا كـان مالكـها واHستـعملة
rفقط ألغراض البعثة القنصلية أو فروعها دون سواها

15 -  احملـفوظـات القـنصـلية :  -  احملـفوظـات القـنصـلية : هي األوراق والـوثائق

واHـــســــتـــنـــدات واHـــراسالت والـــكــــتب واألفالم واألشـــرطـــة
اHــغــنـاطــيــسـيــة والـســجالت الــتـابــعــة لـلــبــعـثــة الـقــنــصـلــيـة
وكـــذلك مـــعــدات اإلبـــراق ومـــجـــمــوع الـــفـــهــارس واخلـــزائن

rعدة حلماية احملفوظات القنصلية وحفظهاHا

16 -  اHراسالت الـرسمـيـة للبـعثـة الـقنصـلـية :  -  اHراسالت الـرسمـيـة للبـعثـة الـقنصـلـية : كـل

مـــراســـلـــــة تـــخـص الـــبـــعـــثـــــة الـــقـــنـــصـــلــــــيـــة واHـــتـــعـــلـــقـــــة
rمارســة وظائفهـا�

17 -  سـفيـنة الـدولــة اHرسـلـة :  -  سـفيـنة الـدولــة اHرسـلـة : كـل بـاخــرة مسـجـلة

طــبـقــا لــتــشـريــع الـدولـــة اHــرســلــةr �ــا في ذلك الــبــواخــر
الـتي تملكهـا هذه الدولة باسـتثناء سفن الـصيد البحـري

rوالبواخـر احلـربـية

18 -  طــائــرة الـدولــة اHــرســلـة :  -  طــائــرة الـدولــة اHــرســلـة : كـل طـائــرة مــســجــلـة

طبقا لتشـريع الدولة اHرسلةr وحاملة لعالمات �يزة لها
�ا في ذلك الطائرات الـتي تملكها هذه الـدولة باستثناء

الطائرات احلـربـية.

الباب الثانيالباب الثاني
إقامة العالقات القنصلية وتسييرهاإقامة العالقات القنصلية وتسييرها

اHادة اHادة 2
1 - ال {ــكن إقـامـة بـعـثــة قـنـصـلـيــة في إقـلـيم الـدولـة

rستقبلة إال �وافقة هذه الدولةHا
2 - يـــحـــدد مـــقــــر الـــبـــعـــثــــة الــــقـــنـــصـــلـــيـــة ودرجـــتـــهـــا
ودائــــرتــــهــــا من طـــــرف الــــدولـــــة اHـــرســــلـــــة ويــــخــــضـع ذلك

rستقبلـةHوافقـة الدولـة اH
3 - ال {ــــكن إدخــــال تـــغــــيـــيــــرات الحــــقـــــة عــــلى مــــقــــر
الـــبــعـــثــة الـــقــنـــصـــلــيـــة أو درجــتـــهــا أو دائـــرتــهـــا من طـــرف

rستقبلةHرسلـة إالّ بعد موافقة الدولة اHالدولـة ا
4 - يـجب احلـصـــول عــلى اHـوافـقـــة الـصــريـحـــة من
الـدولـة اHـسـتــقـبـلـة في حــالـة فـتح فـرع قـنــصـلي أو مـكـتب

تابع لقنصلية عامة خارج مقرها.

اHادة اHادة 3

1 - يـتــــم تـعــيــــY رئـــــيس الـبــعــثـــــة الــقـنــصـلـــــيـة
مـن طـــرف الــــدولـــة اHـــرســـلـــة �ـــوجب بـــــراءة قـــنـــصـــلـــــيـــة
(كــــــتـــــــاب تــــــفـــــــويض) تــــــخـــــــول لـه �ــــــارســـــــة الـــــوظــــــائف
القـنصـلـية بـاسـمهـا في إقـليم الـدولة اHـسـتقـبـلة. وتـضمن
هــذه الــبـــراءة الــقــنــصــلــيــة (كــتــاب اعـــتــمــاد قــنــصــلي) اسم
rومــــقــــر الــــبــــعــــثــــة rودرجـــــته rوصــــفــــته rرئــــيس الـــــبــــعــــثــــة

rومنطقتها القنصلية
2 - يتم قبول رئيس الـبعثـة القنـصلـية واالعتراف
بـه �ـــوجـب بـــراءة اعــتـــمـــاد (كــتــــاب اعـــتــمــــاد قـــنــصــلي)
تـســـلم لــه وتـسـمـح لـــه �ـمـارســـة وظــائـفــه الـقـنــصـلــــيـة
فـي الـــدولــــة اHــــســـقـــبــــلــــة طـــبــــقــــا لـــلــــقــــواعـــد واإلجــــراءات

rعمـول بها في هذه الدولةHا
3 - وفي انــتــظــار تــســلــيــمـه كــتــاب بــراءة االعــتــمــاد
(كـتـــاب االعتمـاد القنصـلي)r يجـــوز التـــرخيص مؤقتــا
لــرئيس الـبعثـــة القـنصلـــية Hـمارسة مـهامه. وفـي هــذه
احلــــــالـــــــة تــــطـــبـــق عـــلــــــيه األحــــكــــــام الـــــــواردة فـي هـــذه

االتفاقية.
أمـا بــالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـY الــقـنـصــلـيــrY عـدا رئـيس
الـــبــعــثــةr فـــإن الــدولــة اHــســـتــقــبــلـــة تــســمح لـــهم �ــمــارســة
مـــهــامـــهم بــنـــــاء عــلى قـــــرار تــعــيـــيــنـــهم شــريـــطــــة أن يــتم

إعالمها بذلك.

وفي حالة رفض أو سـحب بــراءة االعتمــاد (كتــاب
االعـتمـاد الـقـنـصلي) فـإن الـدولـة اHـستـقـبـلــة غيــر مـلـزمـة

بتقد  تبريرات عن ذلك.
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اHادة اHادة 4
يــتم إعـالم وزارة الــشــؤون اخلــارجــيــة لـــلــجــمــهــوريــة
اجلـــزائـــريـــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ووزارة الـــشــؤون
اخلـــــارجـــــيــة لـــلـــجــمـــهــــوريــــة اإلسـالمـــــيـــة اHـــوريــتـــانــــيــة

مسبقــا �ــا يـأتي :
1 - تعـيY أعـضاء الـبعـثة الـقنـصلـية ووصـولهم بـعد
تـعـيـيـنـهم وخـروجهـم من البـالد بصـورة نـهـائـيـة أو انـتـهاء
مهـامـهمr وكـذلك بـكـل الـتـغـيـيـرات األخـرى الـتي قـد تـطرأ
rعلى وضعيتهم أثناء مباشرة العمل بالبعثة القنصلية

2 - قـــــدوم كـل شـــــخـص من أســـــرة عــــضـــــو الـــــبــــعـــــثــــة
rالــقــنــصـلــــيــة يــعـيـش �ـنـــزلــه ومــغــادرتـه نــهـائــيــا لــلـبالد

rوبكـل تغيير جديد يطرأ على تكوين هذه األسرة
r3 - قــدوم جــمـاعــة اخلــدم ومــغـادرتــهم الــبــلـد نــهــائــيـا

وانتهاء عملهم بهذه الصفة.

اHادة اHادة 5
حتــدد الـــدولــــة عــدد أعـــضــــاء الــبـــعــثــــة الـــقــنــصـــلـــيــة
حــسب أهـمـيــة هـذه الـبــعـثـة ومــتـطـلــبـات الـتــطــور الـعـادي
لـنـشـاطـاتـهـاr غــيـر أنـه {ـكـن لـلـدولــة اHـسـتـقـبـلـــة حتــديـد
عـدد أعضاء الـبعثـة القـنصلـية في حدود مـا تعـتبره كـافيا
مع مــــراعـــاة الــــظـــروف احملـــيــــطـــة بــــالـــدائــــرة الـــقــــنـــصــــلـــيـــة

وحاجيات البعثة القنصلية.

اHادة اHادة 6

1 - {كن رئـيس البعـثة الدبـلوماسـية اHعـتمدة لدى
YــوظــفـHعــضــو أو أكــثــر من ا Yــسـتــقــبــلــة تــعــيـHالــدولــة ا
rهام القنصلية في إطار البعثةHمارسة اH Yالدبلوماسي
علـى أن يبـلغ هـذا الـتعـيـY إلى وزارة الـشؤون اخلـارجـية

rستقبلـةHبالدولـة ا
2 - ال تـــمس �ـــارســـة اHــهـــام الــقـــنـــصــلـــيـــة من طــرف
أعـضــاء البـعـثــة الـدبـلـوماسـيـة عـلى الـنـحــو اHـشـــار إلـيه
فـي الــــــــفــــــــقــــــــــرة األولـى مـن هــــــــذه اHــــــــادةr االمـــــــــتــــــــيــــــــازات
Yواحلـــصــانــات الـــتي يــتـــمــتـــعــون بــهـــا بــصــفـــتــهم مـــوظــفـــ

rلهذه البعثة Yدبلوماسي
3 - إذا تعـذر على رئيس الـبعثـة القنـصليـة �ارسة
Yـرسلـة تعـيHكن الـدولة ا} rمـهامه أو ظل مـركزه شـاغـرا
شـخص آخــر يـقـوم بـتــسـيـيـر الــبـعـثـة الــقـنـصـلــيـة بـصـورة
مـؤقـتــة ويـتـمـتع هـذا الـشـخص أثـنـاء تـأديـة مـهـامه بـنـفس
اHعاملـة اHمنوحـة لرئيس الـبعثة الـقنصـليةr أو باHـعاملة
الـــتي كــان يـــتــمــتـع بــهــا حـــتى وقت تـــعــيــيـــنه إذا كــان ذلك
لــصــاحلهr عــلـى أن يـتـم إخــطــار وزارة الــشــؤون اخلــارجــيـة

للدولة اHستقبلة بذلك.

الباب الثالثالباب الثالث
الوظائف القنصليةالوظائف القنصلية

اHادة اHادة 7

للموظفY القنصليY القيام �ا يأتي :
1 - حـــــمـــــايــــة حـــــقـــــوق ومـــــصـــــالح الـــــدولـــــة اHـــــرســـــلــــة
ومـــواطــنــيـــهــا ومــســاعـــدتــهم في مــســـاعــيــهم لـــدى ســلــطــات

rستقبلـةHالدولـة ا
2 - تـعــزيـز روابط الـتــعـاون االقـتـصــادي والـتـجـاري

rالبلدين Yوالعلمي والثقافي ب
3 - تــطــويـر وتــقــويـة عـالقـات الــصــداقـة بــY الــدولـة

rستقبلـةHرسلـة والدولـة اHا
4 - تمثيل رعايا الدولة اHرسلةr أو اتخاذ التدابير
الالزمة لضمان تـمثيلهم اHناسب أمام احملاكم والسلطات
األخــرى فـي الــدولــة اHــســتــقــبــلــة لـــطــلب اتــخــاذ الــتــدابــيــر
اHـؤقـتـة - طـبــقـا لـقـوانــY ولـوائح هـذه الـدولــة - لـصـيـانـة
حقـوق ومـصالح هـؤالء الرعـايـا في حالـة عدم اسـتـطاعـتهم
الـدفــاع عـنــهـا في الــوقت اHــنـاسب بــســبب غـيــابـهم أو ألي
سبب آخر وذلك مع مراعـاة التقاليد واإلجراءات اHتبعـة

rستقبلـةHفي الدولـة ا
5 - الـتـعـرف بـكــل الـوسـائل اHـشـروعـة عـلى األحـوال
الـــتـــجـــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيــاحـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
والـــعــلــمــيـــة والــثــقــافـــيــة والــفــنـــيــة وتــطــورهـــا في الــدولــة
اHــســتــقــبــلـــة وإرســال تــقــريــر بــذلـك إلى ســلــطــات الــدولــة
اHرسلة وإعطاء معلومات لألشخاص الذين يهمهم األمر.

اHادة اHادة 8
{ـكن اHوظـفـY الـقنـصـلـيY أثـنـاء �ـارسة وظـائـفهم

االتصـال بالسلطات اآلتية :
rأ) السلطات احمللية اخملتصة بدائرتهم القنصلية

ب) الــــســـــلـــــطــــات اHـــــركــــزيـــــة اخملـــــتــــصـــــة في الـــــدولــــة
اHـــســـتـــقـــبـــلـــة وذلـك بـــقــــدر مــــا تـــســـمـح بـه قــــوانـــY هــــذه

الدولـة ونظمهـا.

اHادة اHادة 9
يـحق لـلـمــوظـفـY الـقـنـصـلـيـY بـدائـرتـهم الـقـنـصـلـيـة

القيـام �ا يأتي :
1 - تــســجـــيل مــواطـنــــيــهم وإحـصــــائــهم في حــــدود
مــا تـسـمــح بــه تـشــريـعــــات الـدولــــة اHـسـتـقـبـلــــة ولـهــم
أن يــطــلـبــوا لــهــذا الـغــــرض إعــانـــة الــســلــطـــات اخملــتــصـــة

rلهـذه الدولـة
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2 - نــشـــر اإلعالنــات اHـــوجــهــة Hـــواطــنــيــهـم وإعالمــهم
�ـخـتـلف األوامـر والـوثـائق الـصـادرة عن سـلـطـات الـدولة
اHــــرســــلــــة إذا كــــانت هــــذه اإلعـالنـــات واألوامــــر والــــوثــــائق

rتتعلق �صلحة وطنية

3 - تـوفــيــر أو إصـدار أو جتــديــد أو تـعــديل الــوثـائق
اآلتية طبقا لقوانY الدولة اHرسلة :

أ) اجلـــوازات وغــــيـــرهـــا مـن وثـــائق الـــســــفـــر اخلـــاصـــة
rرسلةHواطني الدولة ا�

ب) الـــتــــأشـــيـــرات والــــوثـــائـق اHـــمـــاثــــلـــة لـألشـــخـــاص
الراغبY في التوجه إلى الدولة اHرسلة.

4 - تـــبـــلـــيغ الـــوثـــائق والـــعـــقـــود الـــقـــضـــائـــيـــة وغـــيـــر
القضائـية اHوجـهة Hواطـنيهم وتنـفيذ اإلنـابات القـضائية
طـبـقــا لالتـفـاقـيـات الثـنـائــيـة اHـعـمــول بـهــا بـY الـبلـديـن

في هذا اجملـال.

وفي غـيـاب هـذه االتفـاقـيـاتr يـتعـيّن الـقـيـام �ـا ذكر
وفقا لقوانY الدولة اHستقبلة ونظمها.

 5 - تـسـجــيل الـتـصـريـحــات والـبالغـات والـتـصـديق
عـــلـى اإلمـــضـــاءات وإثــــبـــات صـــحــــتـــهـــا أو الــــتـــأشـــيــــر عـــلى
الـوثـائق الـصـادرة عن سـلـطـات الـدولـة اHـرسـلـة أو الـدولة
اHــســـتــقــبــلــة وتــرجـــمــتــهــمــا أو إثــبــات صـــحــتــهــا وحتــصــيل
الــرســـوم إذا كـــانت تـــلك الـــرســـوم واإلجــراءات مـــفـــروضــة

rرسلة ونظمهاHالدولة ا Yقتضى قوان�

6 - الـقيـام باألعـمال الـتوثـيقـية ما لـم تتـعارض هذه
األعمال مع قوانY الدولة اHستقبلة ونظمها :

أ) حتــــريـــــر الــعــقـــــود الــــتي يــــــرغب مـــواطــنــــوهم
في إبـــرامــهـــا وتــنــفـــيــذهـــا بــاســـتــثـــنــاء الــعـــقــود والـــوثــائق

rستقبلةHوجود بالدولة اHتعلقة باألمالك العقارية اHا

ب) حتــريـر الــعــقــود الــتـوثــيــقــيــة أيـا كــانت جــنــســيـة
أطرافها متى تعلقت هذه العقود بأمالك موجودة بالدولة
اHـرسـلـة أو بـأعــمـال سـيـتم إجـراؤهــا بـهـا أو إذا كـانت هـذه

األعمال ترمي إلى إحداث آثار قانونية فيها.

7 - الـقـيام بـتـحـريـر وإعـادة تسـجـيل وتـبـلـيغ وثائق
احلالة اHدنية اخلاصة �واطني الدولة اHرسلة.

إبـرام عــقـود الــزواج وتــسـجــيـلــهــا إذا كــان الــزوجــان
من مـواطـني الـدولـة اHـرسـلـة ويـتم إعالم سـلـطـات الـدولـة

اHستقبلة بذلكr وفقا لتشريعها.

إعــادة تــســـجــيل حـــاالت الــطالق اHــتـــعــلــقـــة �ــواطــني
الدولة اHرسلة مع مراعاة قوانينها أو نظمها.

8 - تــنــظــيم أعــمــال الــوصــايــة والــواليــة عــلى فــاقـدي
األهــــلـــيــــة من اHــــواطـــنــــY في حــــدود تــــشـــريــــعـــات الــــدولـــة

اHستقبلـة.
9 - الــقـيــام بــاإلجــراءات الــضـروريــة بــهــدف تــنــظـيم

عمليات االستفتاء واالنتخابات لصالح مواطنيهم.

اHادة اHادة 10

1 - عــلـى الــســلــطــات اخملــتــصــة بـــالــدولــة اHــســتــقــبــلــة
تـبلـيغ الـبـعـثـة القـنـصـلـيـة دون تأخـيـر بـكـل إجـراء يـقضي
rبـالــحــد من حــريــة أحــد مـواطـنـيـهــا أو بـحــرمانــه مـنـهـا
مـع بـيــان األســبـاب الــتي أدت إلى ذلكr عــلى أن يــتم هـذا
الـتبـليغ في أجل أقصـاه ثمـانية (8) أيام من تـاريخ اتخاد
اإلجــراءr و{ـكن جتـاوز هـذا األجل فـي حـالـة وجـود أسـبـاب
استثنـائية لذلكr وفي كـل احلاالت ال {كن أن يتعدى هذا
األجـل مـدة ثـالثـY (30) يـــومـــا وعـــلـــيـــهـــا كـــذلك تـــبـــلـــيغ كـل
خـطــاب بــدون تــأخـــيـر مــوجــه إلى الـبـعــثـــة الـقـنـصـلـــيـة
من طرف الـشخص مـحل اإلجـراء اHذكـور في هـذه الفـقرة

rنصوص عليها في هذه الفقرةHوإعالمه بحقوقه ا

2 - لـــلــمـــوظـــفـــY الـــقـــنـــصــلـــيـــY احلـق فـي زيــارة أي
موقوف أو مـسجون أو خاضع ألي نـوع من أنواع اإليقاف
من مـواطنـيهم والـتحـدث إلـيه ومراسـلته واخـتيـار �ثـل
قــانـوني له وذلك في أجل أقـصــاه خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا

rابتداء من يوم اتخاذ اإلجراء

3 - تـمــارس احلــقــوق اHـنــصــوص عـلــيــهـا في الــفــقـرة
الـــــثـــــانـــــيـــــة مـن هــــــذه اHـــــادة وفــــقــــــا لـــــقــــــوانــــــY الـــــدولـــــة

اHستقبلـة ونظمهـا.

اHادة اHادة 11

1 - إذا تـوفي مواطـن للـدولة اHـرسـلة بـإقـليم الـدولة
اHستقبلة فـعلى السلطات اخملتصـة لهذه الدولة أن تخطر

rعنيةHبذلك البعثة القنصلية ا

2 - أ) إذا طـلـبت الـبعـثـة الـقنـصـليـة الـتي © إعالمـها
بـوفـاة أحـد مـواطـنـيـهـا فـعـلى الـسـلـطـات اخملـتـصـة بـالـدولـة
اHستقبلـة أن تمدهاr إذا سمح بذلك تشريعها باHعلومات
rالتي تستطيع جمعها قصد ضبط التركة وقائمة الورثة

ب) لـلبعـثة الـقنـصليـة للـدولة اHـرسلـة أن تطلب من
الـســلــطــات اخملـتــصــة لــلـدولــة اHــســتـقــبــلــة أن تـتــخــذ بـدون
تــأخـــيــر الــتــدابـــيــر الالزمـــة حلــفظ أمـــوال الــتــركـــة اخملــلــفــة
بإقليم الدولة اHـستقبلة وإدارتهاr ولها أن تكلف اHوظف

rالقنصلي �تابعة هذه التدابير
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3 - إذا اقــتـضى األمــر اتـخــاذ إجـراءات حتــفـظــيـة في
غــــيـــــاب أي وارث أو نــــائب عـــــنه يـــــتم اســـــتــــدعـــــاءمــــوظف
قنصـلي للدولـة اHرسـلة عنـد االقتـضاء من طرف سـلطات
الـدولة اHستقـبلة حلضـور عمليات وضع األخـتام وإزالتها

rأو ضبط التركة
4 - إذا آلت أمــــــوال الـــــتـــــركــــــــة اHـــــنــــــقـــــولــــــة مــــــنـــــهـــــا
والـــعــقـــاريــة أو حـــصـــيــلـــة بـــيــعـــهــاr بـــعـــد إتــمـــام اإلجــراءات
اHـتعـلقــة بهــا بـإقلـــيم الدولـــة اHسـتقـبلـــةr إلى مسـتحــق
أو وارث أو موصى لـه من مواطـني الدولـة اHرسلـة غير
rـسـتــقـبـلــة ولـم يـعـيّن نـــائـبـا عـنهHمــقـيم بـإقــلــيم الـدولـــة ا
فــإن األمــوال اHـذكــورة أو حــصــيـلــة بــيـعــهــا تـســلّم لــلـبــعــثـة

القنصلية للدولة اHرسلة وفق الشروط اآلتـية :
rوصى لهHستحق أو الوارث أو اHأ) ثبوت صفة ا

ب) صــــــــــدور اإلذن إذا اقـــــــــتــــــــــضـى احلــــــــــالr مـن قــــــــــبل
الــســلـطــات اخملــتــصـة بــتــسـلــيم أمــوال الـتــركــة أو حـصــيــلـة

rبيعها
ج) أداء أو ضـمــان جـمـيع الــديـون اHـتـعــلـقـة بــالـتـركـة
اHـــــعـــــلـن عـــــنـــــهـــــا في األجــل اHـــــقـــــرر فـي تـــــشـــــريع الـــــدولـــــة

rستقبلةHا
د) أداء أو ضمان رسوم اHيراث.

5 - إذا تــــواجـــــد أحـــــد مــــواطــــني الــــدولـــــة اHــــرســــلـــــة
rـسـتـقـبـلــة وتـوفي بهHبـصـفـــة مـؤقـتـة في إقـلــيم الـدولــة ا
فإن األمـتـعة الـشـخـصيـة واHـبـالغ اHالـيـة اخملتـلـفـة التي لم
يــطــالب بـهــا أي وارث حــاضـر تــسـلـم بـدون أي إجــراء آخـر
بصـفة مؤقتة إلى الـبعثة القنـصلية للدولـة اHرسلة قصد
حفـظـها أو إرسـالـهـا أو حتويـلـهـاr مع مراعـاة مـا لـلسـلـطات
اإلدارية أو الـقـنصـلـيـة للـدولـة اHـستـقـبلـة من حق حـجـزها

Hصلحة القضاء.

اHادة اHادة 12

إذا تـــواجــــدت ســــفــــيـــنـــــة الــــدولــــــة اHـــرســــلــــــة بــــأحــــد
مـــوانىء الـــدولـــة اHـــســـتـــقــــبـــلـــةr يـــؤذن لـــربـــان الـــســـفـــيـــنـــة
وبــحـــارتـهـــا بــاالتــصـــال بــــرئــيس الـبــعــثـــة الــقــنـصــلـــــيـة
الـــــتي يــــوجـــد اHــــيـــنــــــاء بــــدائـــرتــــهـــا ولــــــرئــــيس الــــبـــعــــثـــة
الــــقــــنــــصـــلــــيــــة أن يــــبــــاشــــر بـــكـــل حـــــريـــــة وبــــدون تــــدخـل
ســلــطــــات الـدولــة اHــســتــقــبــلـة االخــتــصــاصــات اHــنــصـوص

عليهــا في اHادة (13) من هذه االتفاقية.

وHـباشـرة هذه االخـتصـاصات يـجوز لـرئيس الـبعـثة
الــقـنـصــلـيـة بــعـد الـســمـاح لـلــسـفـيــنـة بـالــرسـو واسـتــكـمـال
إجـراءات الـسـلـطــات اخملـتـصـة فـي اHـيـنـاءr الـصــعـود إلـيـهـا
مــصـــحــوبــا بـــعــضــو أو أكـــثــر من الــبـــعــثــة الـــقــنــصـــلــيــة إذا

اقتضى األمر ذلك.

ويــجـوز لـربـان الـسـفـيـنـة ولــكـل عـضـو من بـحـارتـهـا
أن يــتــوجـــهــوا إلى الـــبــعـــثــة الــقـــنــصــلـــيــة الـــتي بــدائـــرتــهــا
الــســفــيـــنــة بــعـــد حــصــولــهـم عــلى رخــصـــة مــرور من طــرف
سـلطات الدولـة اHستـقبلةr وإذا رفـضت هذه األخيرة ذلك
ألسـبـاب ارتـأتـهـاr وجب عـلـيـهـا إخـطـار الـبـعـثـة الـقـنـصـلـية

اخملتصة فورا بذلك.

ويـحق لرئيس البـعثة القنـصلية أن يـطلب مساعدة
سـلطات الـدولة اHـستقـبلة فـي أية قضـية تتـعلق �ـباشرة
االخـتــصــاصــات اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة (13) من هـذه
االتفـاقـيـةr وال يـجـوز أن تـمتـنع هـذه الـسـلـطـات عن تـقد 

اHساعدة اHطلوبة إالّ ألسباب وجيهة.

اHادة اHادة 13

مع عدم اإلخالل بتشريـعات الدولة اHستـقبلة ووفقا
Hــــا تـــــســــمـح به قـــــوانــــY ونـــــظم الـــــدولــــة اHـــــرســــلـــــةr يــــحق

للموظفY القنصليY مباشرة االختصاصات اآلتية :

1 - تـــلــقـي كـل الــتـــبـــلــيـــغــات وإصـــدار وتــصـــديق كـل
الـــوثـــائق الــتـي يــقــتــضــيــهــا تــشــــريــع الــدولــــة اHــرســلــــة
بـشــأن تـســجـيل ســفـنــهـا وشــطب هـذا الــتـسـجــيل وتـســلـيم
وثــائق اHالحـــة اخلــاصــة بــهــاr وتـســجــيل أي تــغــيـيــر يــطـرأ

rعلى ملكيتها وكـل رهن عقاري يقع عليها

2 - االســـتـــمـــــاع إلى الــــربــــان والــــبـــحـــــارة واالطالع
عـلى أوراق الـســفـيـنـة وتـلــقي الـبالغـات اHـتــعـلـقـة �ـراحـل
ســفــرهــا أو تــوجــهــهـــاr وتــقــد  كــافــة الــتــســهــيالت الالزمــة

rلدخولها وخروجها

3 - مـرافــقـة الـربـان والـبـحــارة إلى سـلـطـات الـدولـة
اHــــســـتــــقــــبــــلــــة وتــــقــــد  كــل اHــــســـاعــــدات لــــهـم �ــــا في ذلك

rمساعدتهم أمام احملاكم عند االقتضاء

4 - تـولـي الـفــصـل في الـنــزاعـات مــهـمــا كـان نــوعـهـا
بــY الـــربــان والــضـــبــاط والــبـــحــارة �ــا فـــيــهــا الـــنــزاعــات
اHـــتـــعــلـــقــــة بــاألجـــرة وتـــنــفـــيــذ عـــقـــد الــعـــمل وذلـك مع عــدم
اإلخالل بـــاخـــتـــصــاصـــات الـــســـلـــطــات الـــقـــضـــائــيـــة لـــلـــدولــة
اHــســتــقــبــلــة اHــذكــورة فـي اHـادة (14) مـن هــذه االتــفــاقــــيــة
ولــهم بــنـــفس الــشــروط �ــارســة االخـــتــصــاصــات اHــســنــدة
إليـهم من طرف الـدولـة اHرسـلة فـيمـا يتـعلق بـاالستـخدام
والـــركــوب والــطـــرد ونــزول الــبــحـــارة واتــخــاذ اإلجــراءات
الـكــفـيـلــــة بـحــفظ الـنـظــــام واحـتــــرام قــواعــد االنــضـبــاط

rالسفينة ªعلى م

5 - اتـــخـــاذ اإلجـــراءات الــكـــفــيـــلــة بـــاحـــتــرام تـــشــريع
rالحةHرسلـة في مجال اHالدولة ا
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6 - ترحــيل الـربـان والبـحـارة وإدخـالهم اHـسـتـشفى
rعند احلـاجـة

7 - ضبط وحصر وحـفظ �تلكات البحارة والركاب
ªرسـلـة الذين قـد يـتوفـون عـلى مHمن مواطـني الـدولـة ا

سفينة هذه الدولة قبـل وصولها إلى اHيناء.

اHادة اHادة 14

1 - ال يـجوز لـسلـطات الـدولة اHـستـقبـلة أن تـتدخـل
في أيـة قـضـيـة تـهم اإلدارة الـداخـلـيـة لـلـسـفـيـنة أو فـي أية
: Yاآلتيت Yقضية أخرى حتدث على متنها إالّ في احلالت

أ) مــــوافـــــقــــة رئــــيس الـــــبــــعــــثــــة أو بــــطــــلـب من ربــــان
rالسفينـة

ب) احملـافـظـة عـلى الهـدوء والـنـظـام الـعـام أو الـصـحة
واألمن الـــعــامr ولـــردع االضـــطـــراب الــذي قـــد يـــحــدث عـــلى

ظهـر السفينـة.

2 - ال يـجوز لـسـلـطات الـدولـة اHـستـقـبـلة أن تـبـاشر
أي إجـراء بــشـأن اجلـرائم اHــرتـكـبـة عــلى مـª الـســفـيـنـة إالّ

في إحدى احلاالت اآلتية :

أ) أن تكـون قـد مست بـالـهدوء والـسـكيـنـة العـامة أو
بــأمـن اHــيـــنــاء أو خــالـــفت الـــقــوانــY الـــوطــنـــيــة اHـــتــعـــلــقــة
بالـصحـة العـامة أو بـحمـاية األرواح الـبشـرية بـالبـحر أو
بـدخـول وإقامـة األجـانب أو بـاجلمـارك أو بـحـمـاية الـبـيـئة

rراقبةHالبحرية وغيرها من إجراءات ا

ب) أن تـكـون قـد ارتـكـبت من قـبل أو عـلى أشـخـاص
rستقبلةHللدولة ا Yمن غير البحارة أو مواطن

ج) أن تكون اجلر{ة اHرتـكبة معاقبا عليها بالسجن
.YتعاقدتHا Yحسب تشريع إحدى الدولت

3 - إذا عـــــزمت ســلـــطـــــات الــدولــــــة اHــســتـــقــبــلـــــــة
عـلى مـبــاشـرة أي إجـراء من اإلجــراءات اHـنـصـوص عــلـيـهـا
بـالـفـقرة الـثـانـيـة من هـذه اHـادة مـتـعـلق بـإيـقـاف أو سـماع
أي شـــخـص أو حـــجـــــز أمــــوال أو إجـــــراء حتـــقــــيق رســـمي
عـلى مـª السـفـيـنةr وجب عـلـيهـا أن تـخطـر فـورا اHوظف
الـقــنـصـلـي بـذلك حــتى يـســتـطــيع حـضــور هـذه اإلجـراءات
عـــلى أن يـــبــيّـن في اإلخـــطــار الـــوقت احملـــدد لـــذلكr وإذا لم
يـــحـــضــــر اHـــوظف الــــقـــنــــصـــلي أو مـن {ـــثــــلهr يـــتـم اتـــخـــاذ
اإلجــراءات اHــذكــورة في غــيـابـهr وتـتــبع نــفس الــطــريــقـــة
Yفي حــالـة مـا إذا كــان الـربـان أو أعــضـاء الـطــاقم مـطــالـبـ

باإلدالء بتصريحات لدى احملاكم أو اإلدارات احمللية.

وفي حـــالـــة الـــتــلـــبس بــجـــنــايـــة أو جــنـــحـــةr تـــخــطـــر
سـلطات الدولـة اHـستقبـلة اHوظف القـنصلي باإلجراءات

التي اتخذتها بهذا الشأن.
4 - ال تــــنـــطــــبق أحــــكــــام هـــذه اHــــادة عــــلى اإلجـــراءات
اإلدارية العادية التي تـمارسها سلطات الـدولة اHستقبلة
فيـما يخـص اجلمـارك والصـحة ودخول األجـانب ومـراقبة

الشهادات الدولية اHتعلقة باألمن.

اHادة اHادة 15

1 - أ) إذا غـرقت ســفـيــنـة تــابـعــة لـلــدولـة اHــرسـلـة أو
ارتــطـمـت بــسـاحـل الــدولـة اHــســتــقــبــلــةr فــعــلى الــســلــطـات
اخملــــتـــصــــة بـــهــــذه الـــدولــــة أن تـــعــــلم فـي أقـــرب وقـت �ـــكن

البعثة القنصلية التي وقع احلادث بدائرتها.

وعـلـى هـذه الــسـلـطــات اتـخــاذ كـل الـتــدابـيــر الالزمـة
إلنــقـــاذ الــســـفــيـــنــة أو األشـــخــاص واحلـــمــولـــة وغــيـــرهــا من
األمـوال اHوجـودة بهـا أو Hـنع وردع كـل نهب أو اضـطراب

قد يقع على مª السفينة.

وإذا شـكلت هذه السـفينـة خطرا على اHـيناء أو على
اHالحــة في اHـــيــاه اإلقــلـــيــمــيــة لـــلــدولــة اHـــســتــقــبـــلــةr {ــكن
لــلــســلـطــات اخملــتــصــة اتــخــاذ الـتــدابــيــر الالزمــة الجــتــنـاب

األضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة.

ب) يسمح لـرئيس البـعثة الـقنـصليـةr بوصفه نـائبا
عن اجملــهـزr أن يـتـخـذ وفـقـا Hـقـتـضـيـات الـتـشـريع الـوطـني
التدابير التي يـتخذها اجملهز لو كان حـاضرا فيما يتعلق
�صـير السـفيـنةr وال يجـوز له ذلك إذا كان الـربان موكال
rبـصفـة خـاصة من قـبل اجملـهز التـخـاذ ما ذكـر من إجراءات
أو تولى اHعنيـون باألمر - من مالكي السـفينة أو مالكي
حـمولـتـها أو مـجـهزيـها أو مـؤمّـنيـهـا أو نوابـهم اHـوجودين
بـاHــكـان واحلـامـلــY لـتـوكـيل كــفـيل بـضـمــان كـافـة اHـصـالح
بـدون اسـتـثـنـاء - دفع اHــصـاريف الـتي تـرتـبت عـلى ذلك

rأو قدموا ضمانا بالوفاء بها

ج) ال تدفع إلى سلطات الـدولة اHستقبلة أية حقوق
أو ضــرائب بــالــنـســبــة لألشــيــاء اHــنــقــولــة عــلى الــســفــيــنـة
الـغارقة أو اHـرتطمـة أو التي هي جزء مـنهاr إالّ إذا كانت
rقــد أنـــــزلت قصــد االسـتـعمــال أو االسـتـهالك بـإقلـيـمـهـا
أو طـــال بــقـاؤهــــا في الــسـفــيـنــــة في حــــدود مـــا يــسـمــح

بــه تشـريـع الدولـة اHستقبلـة.
إذا غـــرقت ســـفـــيـــنـــة حتــمـل عــلـــمـــا غـــيـــر عـــلم الـــدولــة
اHـسـتـقـبـلـــة وكـــانت األشـيـــاء الـتي تـشـكــل جـــزءا مـنـهــا
أو من حمـولـتـهـا قــد وجدت بـسـاحــل الـدولـــة اHسـتـقـبـلــة
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أو بـــالـــقـــرب مـــنـه أو جـــلـــبت إلى أحـــد مـــوانـــئـــهـــاr فـــيـــؤذن
لـــرئــيس الـبــعـثــــة الـقــنـصــلـــيــة الــذي وجــــدت أو جـــلـبت
rتـــلك األشـــيـــــاء بـــدائـــرتـــه بــوصـــفــه نـــائـــبــا عــن مــالـــكـــهـــا
اتـخــــاذ الــتـدابـــيــر اHـتـعــلـقـــــة بــحـفـظــهــــا أو تــوجــيـهــهـــا
كـــمـــــا لــــو كـــــان اHـــالـك نـــفـــســـهr وذلك طـــبـــقـــا لــــلـــتـــشـــريع
اHـــعــــمـــول به فـي الـــدولـــة اHــــســـتــــقـــبـــلــــة وذلك بـــعــــد تـــوفـــر

الشـروط اآلتــية :
أ) أن تكون األشياء جزءا من سفينة الدولة اHرسلة

rواطني هذه الدولةH أو ملكا
ب) أن يتعـذر على مالك األشيـاء أو نائبه أو اHؤمن

rأو الربان اتخاذ هذه التدابير
ج) أن يسمح بذلك قانون دولة العلم.

اHادة اHادة 16

rـســتـقــبـلـةHونــظم الـدولــة ا Y1 - مع مــراعـــاة قـــوانـ
فـــإن لـــلـــمـــوظـــفـــY الـــقـــنـــصــــلـــيـــY مـــبـــاشـــرة حق الـــرقـــابـــة
والــتــفـتـــيش اHــقـــرر بــقـــوانــY ونــظـم الــدولــــة اHـرســلـــة
عــلى الــطـائــرات اHــســجــلـة بــهــذه الــدولـةr وكــذلك أطــقــمــهـا

rولهم أيضا مساعدتهم
2 - إذا حـــــصــل لـــــطـــــائـــــــرة مــــســـــجــــلــــــــة بــــالــــــدولــــــة
اHــرسـلــــة حـــادث عـــلى إقــلـــيم الــدولــــة اHـســتـقــلـــةr وجب
عــلى الــســلــطــــات اخملــتــصــــة بــهــذه الـدولـــة أن تــعــلم بــذلك
بـــدون تــأخــــيـر الــبــعـثــــة الـقــنــصـلــــيـة األقــــرب لــلـمــكـــان

الـذي وقع فيه احلادث.

اHادة اHادة 17

ال تـــطـــبق أحـــكــــام هــذه االتـــفـــاقــــيــة عـــلى الـــطـــائــرات
احلـربــية.

اHادة اHادة 18

يـباشـر اHوظـفون الـقـنصـليـون عالوة على الـوظائف
احملــددة بـــهـــذه االتـــفـــاقــــيـــةr كـل وظـــيـــفــة قـــنـــصـــلـــيـــة أخــرى
rـالءمــتــهــــا لــصـــفــتـــهـم� rـــســتــقـــبــلــــةHتـــعــتــــرف الـــدولــــة ا
و{ــــــكـــن أن يـــــتـــــــــرتـب عــن تــــــلـك األعـــــمــــــــال اHــــــنــــــجـــــــزة
حتصــــيل احلقــوق والـرسـوم وفـقـا ألحـكـام اHـادتY 9 و26

مـن هذه االتفاقــية.

الباب الرابعالباب الرابع
احلصانات واالمتيازاتاحلصانات واالمتيازات

اHادة اHادة 19

لـلـــدولـــة اHـرسـلــــة احلـــق في أن تـتـمــلك أو تـنـتـفــع
أو حتــــــــــوز أو تـــــــشـــــــغــــل األراضـي واHـــــــبـــــــــانـي وأجـــــــــزاء
اHـبـاني ومـلـحـقـاتهـــا الالزمـــة Hـقـــر البـعـثـــة الـقنـصـلـــية

أو كــمــســكـن ألعـــضـــاء الــبــعــثــة وذلك وفــقـــا لــتــشـــريــعـــات
ونــــظـــم الــــدولـــــــة اHــــســــتــــقــــبـــــلــــــةr وعـــــلى هـــــذه الــــدولـــــــة
مــســــاعـــدة الــدولـــــة اHــرســلــــة فـي احلــصـــــول عــلى ذلـك

إذا لــزم األمــر.

اHادة اHادة 20

اHـــبـــاني الـــقـــنـــصـــلـــيـــة وأثـــاثـــهـــا أو أمـــتـــعـــة الـــبـــعـــثـــة
الـقـنـصــلـــيـة ووســائل الـنـقـل بـهــا مـحـصـنـة ضـد أي شـكــل
مـن أشـكـــال االســتـيالء ولــــو ألغـــراض الـدفــــاع الــوطـني

أو اHنفعـة العامـة.

rـــلـــكــــيـــة ضـــروريـــا لــــتـــلك األغـــراضHوإذا كــــان نـــزع ا
فــيـجـب اتـخــاذ جــمــيع اخلـطــوات الالزمــة لــتـجــنب عــرقــلـة
الـــقـــيـــام بــــاألعـــمـــال الـــقـــنــــصـــلـــيـــة ولـــدفـع تـــعـــويض فـــوري

ومناسب وفعال للدولة اHرسلة.

اHادة اHادة 21

ال يــــجـــوز انـــتــــهـــاك حـــرمــــة مـــقـــر ومــــبـــاني الــــبـــعـــثـــة
الــقـــنــصــلــيــةr كــمـــا ال يــجــوز Hــوظــفي الــدولـــة اHــســتــقــبــلـــة
دخولـهـا إالّ بعـد مـوافقـة رئـيس البعثـة القنـصلـية أو من
{ــثــله فـي هــذا الــشــأن أو رئــيس الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة

للدولـة اHرسلـة.

تـعـتـبـر اHــوافـقــة مـتـوفــرة في حـالــة حــدوث حــريق
أو غـيــــره من احلــــوادث الــتي تــســتـــوجب تــدخال ســريــعــا
مـن سـلــطــــات الــدولـــة اHــســتــقـبــلــــة الــتي عــلـيــهـــا اتــخـــاذ
كـافــة الـتـدابـيـر اHـنـاسـبـة لـلـحـيـلـولـة دون تـعـرض اHـبـاني
الــــقــــنـــصــــلــــيــــة لــــلــــضــــرر وHــــنع كــل مـــا مـن شــــأنه أن {س

بسالمـة وكرامـة البعثـة القنصلـية.

اHادة اHادة 22

{ـكـن لـرؤســـاء الــبـعــثـــات الــقـنــصــلــــيـة أن يــضــعـــوا
على السياج اخلارجي لـلبناية القنصلية وكذلك على مقر
إقامـتهم شـعار الـدولة اHرسـلة يـشار فـيه بالـلغـة العـربية
إلى الـــبــعـــثــة الـــقـــنــصـــلــيـــة ولــهـم أيــضـــا احلق في رفـع عــلم
الـدولة اHـرسلـة عـلى البـنايـة الـقنـصلـية وعـلى مـقر إقـامة

رئيس البعثة القنصلية.

و{ــكن أيـــضــا لــرؤســاء الــبـــعــثــات الــقــنـــصــلــيــة خالل
قـيـامـهم �ــهـامـهمr وضع رايـة الـدولـة اHـرسـلـة عـلى وسـائل

النقل الرسمية التي يستعملونها لهذا الغرض.

يــســهــر كــل طــرف مــتــعـــاقــد عـلـى احــتـــرام وحــمــايــة
أعالم وشعارات ورايات الدولة اHرسلة.
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اHادة اHادة 23

حملـفــوظـات الـبــعـثـة الــقـنـصــلـيـة ووثــائـقـهــا ودفـاتـرهـا
األخرىr احلرمة في كـل زمـان ومكانr وال يجـوز لسلطات

الدولة اHستقبلة االطالع عليها مهما كان السبب.

اHادة اHادة 24

مع مـــراعـــاة أحــكـــام الـــقــوانـــY واألنـــظــمـــة اHـــتــعـــلـــقــة
بـاHــنـاطق الـتـي يـحـظـر أو يــنـظم دخـولــهـا ألسـبــاب تـتـعـلق
بـاألمن الـوطـنيr تـضـمن الدولـة اHـسـتـقـبلـة حـريـة الـتـنقل
واHـــرور في حـــدود الـــدائـــرة الـــقــنـــصـــلـــيـــة جلـــمـــيع أعـــضــاء

البعثـة القنصلـية.

اHادة اHادة 25

1 - تـــســمح وتـــضـــمن الــدولـــة اHـــســتـــقــبـــلـــة لــلـــبــعـــثــة
الــقـنــصـلــيـة حــريـة االتــصــال لألغـراض الــرسـمــيـة ويــجـوز
للـبعـثة الـقنـصلـية عـند االتـصال بـحكـومتـها أو بـالبـعثات
الــدبــلـــومــاســيــة أو الـــقــنــصــلــيـــة األخــرى لــدولــتـــهــاr أيــنــمــا
وجــدتr أن تـسـتـعــمل جـمـيـع وسـائل االتـصـاالت اHــنـاسـبـة
�ــا فـيــهــا حــامــلـو احلــقــيــبــة الــدبـلــومــاســيــة أو الـقــنــصــلــيـة

والبرقيات العادية والرمزية.

غـيـــر أنـّـهr ال يجـــــوز لـلبـعـثـــة الـقـنصـلـــية إقــامــة
أو اســــتــــعــــمــــال جــــهــــــاز إرســـــــال الســــلـــــكي إال �ــــوافــــقــــــة

rستقبلـةHالـدولــة ا

2 - ال تـــــنــــتـــــهـك حـــــرمـــــــة اHـــــراسـالت الــــــرســــمـــــــيــــة
rللبعثــة القنصلــية

r3 - ال يــجـــوز فـتح أو حــجـــز احلــقـيــبـــة الــقـنــصــلـــيـة
غـيـر أنّه إذا كـانت لـلـسـلـطـات اخملـتـصـة لـلـدولـة اHـسـتـقـبـلـة
أسـباب وجـيهة تـدعوهـا إلى االعتـقاد بـأن احلقـيبـة حتتوي
عــلى أشــيــاء أخــرى غــيــر اHــراسالت الــرســمــيــة والــوثــائق
rـادةHـشــار إلـيــهـا بـالـفـقـرة الــرابـعـة من هـذه اHا rواألدوات
فـلهـا أن تـطـلب من �ـثل البـعـثـة الـقنـصـلـيـة فتح احلـقـيـبة
في حضورهاr وإذا رفضت سـلطات الدولة اHرسلة تلبية

rهذا الطلب تعاد احلقيبة إلى مصدرها

4 - يـــجـب أن تـــكــــون الـــطـــرود اHــــكـــونـــة لــــلـــحـــقــــيـــبـــة
الــقـنــصــلـيــة حــامـلــة لــعالمــات خـارجــيــة واضـحــة تــدل عـلى
طــبـــيــعـــتــهــاr وال يـــجــوز أن حتــتـــوي هــذه الـــطـــرود إالّ عــلى
اHــــــراسالت الــــــرســـــــمــــــيــــــة والــــــوثــــــائق أو األدوات اHــــــعــــــدة

rلالستعمال الرسمي

5 - عــلى حــامل الــبــريــد الـقــنــصــلي أن يــكــون مـزودا
بوثيـقة رسمـية تثـبت صفـته وتبيّن عـدد الطرود اHـكونة
لــلـحـقـيـبــة الـقـنـصـلـيــة وال يـجـوز أن يـكـون حــامل احلـقـيـبـة

القنـصلية مواطـنا للدولة اHـستقبلـة وال مقيما بـها بصفة
دائـمـة. يـتـمـتـع حـامل احلـقـيـبـة الـقـنــصـلـيـة أثـنـاء مـبـاشـرة
وظـيفـته بـحمـاية الـدولـة اHسـتقـبـلة وبـاحلـصانـةr وال {كن

rإخضاعه ألي نوع من أنواع اإليقاف أو القبض
6 - يـجوز لـلدولـة اHـرسلـة ولـبعـثاتـهـا الدبـلـوماسـية
والـــقـــنـــصـــلــــيـــة لـــغـــرض خـــاص أن تــــعـــيّن حـــامـــلـي حـــقـــائب
خـاصـrY تــطـبّق بـشـأنـهـم أحـكـام الـفـقــرة اخلـامـسـة من هـذه
اHــادةr مـع مــراعـــاة أن احلــصــانــات اHــبـيّــنــة فــيــهــا تــنــتــهي
عـنـدمــا يــسـلّم حـامـل احلـقـيـبــة الـقــنـصـلـــيـة الـتي بـعـهـدتـه

rرسـل إلـيهHإلى ا
7 - يــجـوز أن يـعـهـد بـاحلـقـائب الــقـنـصـلـيـة إلى قـائـد
طــائـرة أو ربــان سـفــيـنــة لـلــدولـة اHــرسـلــة دون أن يـعــتـبـر
حامل حقيبة قنصلية على أن يزوّد بوثيقة رسمية تبيّن

عدد الطرود اHؤلفة منها احلقيبة.
يـجوز لـلبـعـثة الـقنـصلـية بـعد االتـفاق مع الـسلـطات
اخملـتــصـة في الـدولـة اHــسـتـقـبــلـة أن تـرسل أحـد مــوظـفـيـهـا
لـيــسـلّم أو يـتـســلّم احلـقـيـبــة الـقـنـصــلـيـة مـبــاشـرة من قـائـد

الطائرة أو السفينة.

اHادة اHادة 26
لـــلــبـــعــثــة الـــقــنـــصــلـــيــة أن حتـــصل في إقـــلــيـم الــدولــة
اHـستـقبـلـة على الـرسـوم التي تـفـرضهـا تشـريـعات الـدولة

اHرسلة عن أداء اخلدمات القنصلية.
rشار إليها في الفقرة أعالهHاليّـة احملصّلة اHبالغ اHا

معفاة من أية ضريبة أو رسم في الدولة اHستقبلة.

اHادة اHادة 27
Yالـقـنـصـلـيــ YـوظـفــHـسـتـقـبــلــة اHتـعــامـل الـدولــة ا
�ـــا يــســـتــحــقـــونه من احــتــــرام تــفــرضــه صــفــتــهـم وتــتــخــذ
جـــمــــيع اإلجـــراءات اHـــنـــاســـبـــة Hـــنع كـل مــســـاس بـــذواتـــهم

وبحـريتهم وبكرامتهم.

اHادة اHادة 28
YـــــــوظـــــــفــــــH1 - ال يـــــــجـــــــوز إلــــــقـــــــاء الـــــــقــــــبـض عـــــــلى ا
الـــقـــنــــصـــلــــيـــY أو اعــــتـــقـــــالـــهـم أو حـــبـــســــهم إالّ فـي حـــالـــــة
ارتــكـــــــابــهــم جلــــــر{ــــــة مــعـــــــاقب عــلــيـهــــا بـــالــسـجـــن
Hـــــــدة خـــــمس (5) ســـــنــــــوات عـــــلى األقـــل حـــــسـب تـــــشــــــريـع
الــدولـــــة اHــسـتــقــبــلــــةr وبـنــــاء عــلى قــــرار من الــســلــطـــة

rالقضـائــية اخملتصـــة
2 - بــاســتــثــنــاء احلــالـــة اHــنـصــوص عــلــيــهـا بــالــفــقـرة
YــــوظــــفـــHفــــإنّه ال يــــجــــوز ســــجن ا rــــادّةHاألولـى من هــــذه ا
الـقـنصـليـY وال احلد من حـريـتهم الـشخـصـية بـأي طريـقـة

rأخـرى إالّ تنفيذا حلكم قضائي نهائي
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3 - اســــتـــثـــنـــاء من أحـــكــــام الــــفـــقـــرة األولى من هـــذه
اHــادّةr يــجب عـــلى اHــوظف الــقــنــصـــلي الــذي يــكــون مــحـل
مـتـابـعـة جـزائـيـة أن {ـثل أمـام الـسـلـطـة اخملتـصـةr عـلى أن
تــتم هــذه اHــتــابــعــة �ــراعــاة اHــكــانــة الــرســمــيــة لــلــمــوظف
الــــقـــنــــصـــلـي واجـــتـــنــــاب كل مــــا من شــــأنه تـــعــــطـــيـل ســـيـــر
الوظـيفة الـقنصـلية قـدر اإلمكانr وإذا اقتـضت الضرورة
الــــتـــحــــفظ عــــلى اHـــوظـف الـــقــــنـــصــــليr فــــيـــجـب مـــبــــاشـــرة

اإلجـراءات القضائــية ضده في أقـرب وقت.

اHادة اHادة 29
فـي حـــــالــــــة إيـــــقــــــاف مــــــوظف قــــــنـــــصــــــلـي أو حـــــبــــــسه
احــتــيـاطــيــا أو مــتـابــعــته جــزائـيــاr فــعــلى ســلـطــات الــدولـة
اHسـتـقبـلـــة أن تبـلــغ بــذلك حــاال البـعـثــة الـدبـلومـاســـية
أو الــقــنــصــلــيــة الــتي يــتــبــعــهــا هــذا اHــوظفr مـع مــراعـــاة

أحكـام اHادّة 28 من هذه االتفاقية.

اHادة اHادة 30
YــــســـتـــخـــدمـــHوا YـــوظـــفـــH1 - ال جتـــوز مـــحـــاكــــمـــة ا
الـقـنـصـلـيـY أمـام الـسـلـطـات الـقـضـائـيـة واإلداريـة لـلـدولة
اHــســـتــقـــبـــلــة عن األعـــمــال الـــتي يـــقــومـــون بـــهــا في نـــطــاق

rمباشرتهم لوظائفهم القنصلية
2 - ال تـــســـري أحـــكــام الـــفـــقـــرة األولى من هـــذه اHــادّة

على الدعـاوى اHدنية :
أ) الـنــاجتــة عن إبـرام عــقـد مـوقــع من طـرف مـوظف
أو مستـخدم قـنصـلي لم يبرمه صـراحة أو ضـمنـا بوصفـه

rرسلةHنائبا عن الدولة ا
ب) الـدعــوى اHـقــامــة من طـــرف الـغــيــر ضــد مـوظف
أو مــســتــخــدم قــنــصــلي من أجـل الــضــرر الــنــاجت عن خــطـأ

شخصي تسبب فيه بالدولة اHستقبلة.

اHادة اHادة 31
1 - يـجــــوز اســتـدعــــاء أعـضـــاء الــبـعــثــة الـقــنــصـلــيـة
ألداء الـشـهــــادة أثـنــــاء ســيـــر اإلجــــراءات الـقـضـــائـــــيـة
أو اإلداريــــــــةr وإذا امــــــتــــــنــع مــــــوظـف قــــــنــــــصــــــلـي عن أداء
الــشـــهــادةr فـال تــطــبـق عــلـــيه أيــة وســـيــلـــة جــبـــريــة وال أيـــة
Yالــقــنــصــلــيــ Yوال يــجــوز لــلــمــســتــخـــدمــ rعــقــوبـــة أخـــرى
وخــدم الـبعثــة الـقنصـلـية فيـمـا عدا احلـــاالت اHنصـوص
عـلـيــهــا بـالـفـقــــرة الـثـالـثــــة مـن هــذه اHـادّةr أن {ـتـنـعـــوا

rعـن أداء الشهـادة
2 - يـتـعـيّن عـلى السـلـطــة الـتي تـطـلب أداء الـشـهادة
اجـــتــــنـــاب مـــضــــايـــقـــة اHــــوظف الـــقــــنـــصـــلـي أثـــنـــاء قــــيـــامه
بـوظــيـفــته ولـهــا أن تـتــلـقـى شـهــادته �ـقــر سـكــنـاه أو �ــقـر
الـبــعـثــة الــقـنـصــلـــيـة أو أن تـقــــبل مـنـه تــقــريــرا كــتـابـيـا

rكـلمـا أمكـن ذلك

3 - ال يــلــــزم أعــضـــــاء الــبـــعــثـــــة الــقـــنــصـــلــــيـــة بــأداء
شــهــادة تــتــصـل مــبــاشــرة بــأعــمــال وظـــائــفــهم وال بــتــقــــد 
مــــراسـالت أو وثــــائق رســــمــــيـــــة تــــتــــعــــلق بــــهـــــاr ولــــهم حـق
االمـتـنــاع عن أداء الـشــهـادة بـصــفـتـهـم خـبـراء في الــقـانـون

الوطني للدولـة اHرسلـة.

اHادة اHادة 32
1 - يجوز للدولـة اHرسلة أن تتنازل بالنسبة ألحـد
أعــضـاء الــبـعـثــة الـقــنـصـلــيـة عن االمــتـيـازات واحلــصـانـات

rقررة في هذه االتفاقـيةHا
2 - يـــجب أن يــكــــون الـــتــنــــازل صــريـــحـــا أو يــبــلــغ

rستقبلـةHكتابيا إلى الدولـة ا
3 - إذا أقـــام مـــوظف أو مــســتــخــدم قــنـصــلـي دعــوى
في مــوضـوع يـكـــون فـيه مــتـمـتــعـا بـاحلــصـانـــة الـقـضــائــيـة
عـمال بـأحـكـام اHادّة (30) من هذه االتـفـاقـيـةr فال يـقـبل منه
الـتـمــسك بـاحلـصـانـة الـقـضـائـيـة في كـل دعـوى اعـتـراضـيـة

rمرتبطة مباشرة بالدعوى األصلية
4 - الــتـــنــازل عـن احلــصـــانـــة الــقـــضــائـــيـــة بــالـــنــســـبــة
لــدعــوى مــدنــيــة أو إداريــة ال يــؤدي إلى الــتــنــازل عـن هـذه
احلـصانـة بـالنـسـبة إلجـراءات تنـفـيذ احلـكـم الـتي تـستـلزم

تنـازال مستقال.

اHادة اHادة 33

1 - يـعــفى اHــوظــفـون واHــســتــخـدمــون الــقــنـصــلــيـون
وكذلك أعـضاء أسـرهم الذين يـعـيشـون في كنـفهم من كـل
الــواجـــبــات اHـــقــررة بــقـــوانــY ونــظـم الــدولــة اHـــســتــقـــبــلــة

rاخلاصـة بتسجـيل األجانب وإقامتهم
2 - ال تـــســـري أحـــكــام الـــفـــقـــرة األولى من هـــذه اHــادّة
عــلى اHــســتــخــدم الــقــنـصــلي الــذي ال يــعــمـل بــصــفــة دائــمـة
حلــســاب الــدولــة اHــرســلــة أو {ــارس بــالــدولــة اHــســتــقــبــلـة

نشاطا خاصا قصد الربح وال على أفراد أسرته.

اHادة اHادة 34

1 - يــعـــفى أعــضــاء الـــبــعــثـــة الــقــنـــصــلــيـــة بــالــنـــســبــة
لـلــخـدمـــات الــتي يــؤدونـهـــــا لـفــــائــدة الـــدولـــة اHــرسـلــــة
مـن الــــواجـــبـــات الــــتي تـــفــــرضـــهـــا قــــوانـــY ونـــظـم الـــدولـــة
اHـسـتــقـبـلـة اHـتــعـلـقـة بــاسـتـخـدام الـيــد الـعـامـلـــة األجـنـبـيـة

rوخاصـة مـا يتعلق منها برخصة العمـل
YــوظــفـــــH2 - يــعــــفى اخلــــــــدم اخلـــــــواص لـــــــدى ا
أو اHــســـتــخــدمـــY الــقــنـــصــلــيـــY من الــواجــبـــــات اHــشــــار
إلـــيــهــــــا بـــالــفـــقـــــــرة األولى مـن هــــــذه اHـــادّة فـي حــــالـــــة
عــــدم مــبــاشـرتــهم بــالــدولــــة اHــســتــقــبــلـــة ألي عـمـــل آخـــر

قصــد الــربح.
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اHادة اHادة 35

1 - مـع مـــراعـــــاة أحــكـــام الـــفـــقـــرة الـــثـــالـــثـــة مـن هــذه
اHــادّةr يـعــفـى مـوظــفــو الــبــعــثــة الــقـنــصــلــيــة فــيــمــا يــتـعــلق
بـاخلــــدمــــــات الــــتي يــقـــدمـــونــهــــــا لــلــدولـــــة اHــرســلــــــة
مــن أحـكـــام قـوانــY ونـظم الـضــمـان االجــتـمـاعي اHــعـمـول
بـــهــــا في الــدولـــة اHــســتــقـــبــلــةr وكــذا أفـــراد أســرهم الــذين

rيعيشون في كنفهم

2 - يـــتـــمــــتع اخلـــدم اخلــــاصــــون الـــذين هـم في خـــدمـــة
أعضـاء الـبـعثـة الـقـنصـلــيـة دون سـواهمr باإلعـفـــاء اHـشار

إليه بالفقرة األولى من هذه اHادّةr شريطة :

أ) أالّ يكـونـوا من مـواطني الـدولـة اHسـتـقبـلـة وليس
rلهم بها مقـر دائم

ب) أن يـــــكـــــــونـــــــوا خـــــاضـــــعــــــــY لـــــقــــــوانــــــY ونـــــظـم
الـضـمــان االجـتـمـاعي اHـعـمــول بـهــا في الـدولـــة اHـرسـلــة

أو دولـة أخـرى.

3 - يــجب عــلـى أعــضــاء الـــبــعــثــة الـــقــنــصــلـــيــة الــذين
يــسـتــخـدمــون أشـخــاصـا ال يــسـري عــلـيـهـم اإلعـفــــاء اHـشــار
إلــــــيه في الـــــفـــــقــــرة الـــــثــــانـــــيــــة مـن هــــذه اHـــــادّةr أن يــــؤدوا
االلـــتــــزامــــات الــــتي تــــفـــرضــــهــــا أحـــكــــام قــــانـــون الــــضــــمـــان

rستقبلة على أصحاب العمـلHاالجتماعي في الدولة ا

Yـــنــصـــوص عـــلـــيه بـــالـــفـــقـــرتــH4 - ال {ـــنع اإلعـــفـــاء ا
األولى والـثـانـيـة من هـذه اHـادّة مـن االشـتـراك االخـتـياري
في نـظام الـضمان االجـتمـاعي للـدولة اHـستـقبـلة ما دامت

هذه الدولة تسمح بذلك.

اHادة اHادة 36

1 - يـعــفى اHــوظــفـون واHــســتــخـدمــون الــقــنـصــلــيـون
وكـذلـك أفـراد أسـرهم الــذين يـعـيــشـون في كـنــفـهم من كـل
الـضــرائب والـرســوم الـشــخـصــيـة والــعـيــنـيـة ســواء كـانت

وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء :

أ) الـضــــرائب غـيــــر اHـبــاشـــرة الــتي تـنــدمـج عـــادة
rفي ثمن البضائع واخلدمات

ب) الـــرســـوم والـــضـــرائب اHـــســـتــحـــقـــة عـــلى األمالك
rستقبلةHوجودة في إقليم الدولة اHالعقارية اخلاصة ا

ج) ضـــــرائب ورســـــوم الـــتـــركـــــات ونـــقــل اHـــلـــكــــيـــة
الـــتي تــفــــرضــهـــا تــشـــريــعــــات الــدولـــــة اHــســتــقـــبــلــــة مــع
مــراعـــاة أحـكـــام الـفـقـــرة الـثـانـــيـة من اHـادّة 38 من هــذه

rاالتفـاقــية

د) الـــــرســـــــوم والـــــضـــــرائب احملـــــصـــــلــــــة مـــــقـــــابـل أداء
rخدمـات خاصـة

هـ) الـرسوم والـضـرائب عـلى اHـداخــيـل الشـخـصــية
�ـــــا في ذلـك أربــــاح رأس اHـــــال الــــتـي أصـــــلــــهـــــا بــــالـــــدولــــة
اHـسـتـقـبـلــةr وكــذلك الـرســـوم عـلى رأس اHـال اHـقـتـطـعـــة
من االسـتـثـمـارات الواقـعـة بـاHـؤسـسـة التـجـاريـة واHـالـية

rستقبلةHوجودة بالدولة اHا
و) الـرســوم الـقــضـائــيـة ورســوم الـتــسـجــيل والـرهن

العقاري والدمغة أو الطابع.

2 - يـعــفى اخلـدم اخلــاصـون من الــرسـوم والــضـرائب
على األجور التي يتقاضونها من الدولة اHرسلة.

3 - يـــجـب عـــلـى أعــضـــــــاء الـــبـــعــثــــــة الـــقـــنــصـــلــــــيــة
الذيــن يسـتـخـــدمـــون أشـخــاصـــا تـخـضـــع مـــرتـبــاتـهـــم
أو أجـــورهم لـضــريــبـــة الـدخــل في الـدولــــة اHــسـتـقـبـلـــة
Yأن يـــحـــتــــرمـــوا االلــتـــزامـــــات الـــتي تـــفـــرضـــهــــا قـــــوانـــ
ونــظــم هـذه الــدولــة عــلى أصـحــاب األعـمــال فـيــمـا يـتــعـلـق

بتحصيل ضريبة الدخـل.

اHادة اHادة 37

Yمع مـراعـاة الـقـوانـ rـسـتـقـبـلـةH1 - تـسـمح الـدولـة ا
والـنـظـم الـتي تـتـبـعــهـا بـإدخـال األشـيــاء اآلتــيـة مـع إعـفــاء
من كــــافــــة الــــرســــوم اجلــــمــــركـــيــــة والــــضــــرائب والــــرســـوم
اإلضـافــيـة األخــرىr مـا عــدا مـصــاريف الـتــخـزين والــنـقــل

واخلدمات اHماثلة :

أ) األشـــــيـــــــاء اHـــــعـــــــــدة لـالســـــتـــــعـــــمـــــــال الــــــــرســـــمي
rللبعثـــة القنصلـية

ب) األشـيـاء اHـعدة لـالستـعـمـال الشـخـصي لـلـموظف
الـقــنـصــلي وألعـضــــاء أسـرتــه �ــن يـعـيــشـــون في كــنـفــه
�ـــا فـــيــهـــا األثــاث اHــعـــد إلقــامــتـهr وال يــجــوز أن تـــتــجــاوز
اHـــواد االســتـــهالكــيـــة الــكـــمــيــات الـــضــروريـــة لالســتـــعــمــال

مباشرة من طرف اHعنيY باألمر.

2 - يــتـــمــتع اHـــســتـــخــدمـــون الــقــنـــصــلـــيــون بـــاHــزايــا
واإلعــفــاءات اHــنــصــوص عـــلــيــهــا بــالــبـــنــد (ب) من الــفــقــرة
األولى من هــذه اHـادة فــيــمـا يــتــعـلـق بـاألشــيــاء اHـســتـوردة

rناسبة التحاقهم ألول مرة �ناصبهم�

3 - يـعفى اHـوظـفــون الـقنـصلـيـون وأعضـاء أســرهم
الـذين يــعـيـشـون في كــنـفـهم من الــتـفـتـيـش اجلـمـركي عـلى
أمتـعتـهم الشـخصيـة التي يـصطـحبـونهـا معـهمr وال يجوز
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إخــضــاعــهــا لــلــتــفــتــيش إالّ إذا كــانـت هــنــاك أســبــاب جــديـة
تـدعـو لالعـتـقـاد بـأنـهـا تـشتـمـل عـلى أشـيـاء غيـر الـتي ورد
ذكــرهــا في الــبـنــد "ب" من الـفــقــرة األولى مـن هــذه اHـادة
أو عــــلى أشــــيــــاء مــــحـــظـــــور اســــتـــيــــرادهـــا أو تــــصـــديــــرهـــا
�ـــقــتـــضى قــوانـــY ونــظم الـــدولــة اHـــســتــقـــبــلــة أو تـــخــضع

لقوانY احلجر الصحي بها.

وال يـجوز إجراء هـذا التفـتيش إالّ بحـضور اHوظف
القنصلي أو صاحب الشأن من أسـرتـه.

اHادة اHادة 38

إذا تـوفي أحــد أعـضــاء الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة أو عـضـو
من أسرتهr فإن الدولة اHستقبلة تلتزم باآلتي :

أ) الــســمـــاح بــتــصــديــر األمـالك اHــنــقــولــة لـــلــمــتــوفى
بـاسـتـثــنـاء تـلك اHـنـقـوالت اHــكـتـسـبـة بـالـدولــة اHـسـتـقـبـلـة

rوالتي يكون تصديرها �نوعا زمن الوفاة
ب) عدم حتـصيل رسم الـتركـة أو نـقل اHلـكيـةr سواء
كـــانت رســومـــا وطــنـــيــة أو جـــهــويـــة أو بــلـــديــة عـــلى أمالك
مـنــقـولـة لم تـوجــد بـالـدولـة اHــسـتـقـبــلـة إالّ نـتـيــجـة لـوجـود
rبوصـفـه عضوا من أعضـاء البعثـة القنصلية rالهالك بها

أو فرد من أسرتـه.

اHادة اHادة 39
مـع عـــدم اHــســـاس بــاHــزايـــا واحلــصـــانـــات اHــقــــررة
في هذه االتفـاقيـةr يجب عـلى األشخـاص الذين يـتمـتعون
بها أن يحترمـوا قوانY ونظم الدولة اHستقبلةr ال سيما
قــانــون اHــرورr وعـلــيــهم كــذلك عــدم الــتــدخل في الــشـؤون

الداخلية لتلك الدولة.

اHادة اHادة 40
عـلى أعـضـاء الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة أن يـقـومـوا بـجـمـيع
االلــــتــــزامــــات الـــــتي تــــفـــــرضــــهــــا قــــوانــــY ونـــــظـم الــــدولـــــة
اHــســتـقــبــلــة في مـجــال الــتــأمـY عــلى اHــســؤولــيـة اHــدنــيـة

اHترتبة عن استعمال أية وسيلة نقـل.

اHادة اHادة 41
1 - مع مراعاة أحـكام البند السابع من اHادة األولى
من هـذه االتــفـاقـيــةr ال يـتـمــتع أعـضـاء الــبـعـثــة الـقـنــصـلـيـة
الـــذين هم مـن رعــايـــا الــدولـــة اHــســـتــقـــبــلــــة أو لــهم إقـــامـــة
دائـمـة فـيهـا أو من رعـايا دولــة أخـرى ويـباشـرون نشـاطا
خـــاصـــا بـــقـــصـــد الـــربـح بـــهـــذه الـــدولـــة وكـــذا أفـــراد أســـرهم
بالـتسـهيالت واالمـتـيازات واحلـصانـات اHنـصوص عـليـهـا

rفي هـذا البـاب

2 - كــــمـــا ال يـــتـــمــــتع بـــالــــتـــســـهـــيـالت واالمـــتـــيــــازات
واحلـصـــانــات اHـشــــار إلـيـهــــا أعالهr أفـــراد أســـرة عـضـــو
مـن أعــضــاء الــبــعـــثــة الــقــنــصــلــيــة إذا كــانــوا من مــواطــني
Yدائــمــ Yـــســتـــقــبـــلــة أو دولــة أخـــرى أو مــقـــيــمـــHالـــدولــة ا

rستقبلـةHبالدولـة ا
3 - وتـــــمـــــارس الــــدولـــــة اHـــــســـــتـــــقـــــبـــــلــــة عـــــلـى هــــؤالء
األشــــخـــــاص ســـلـــطــــاتـــهـــــا �ــــا ال يــــعـــــيق ســـــيـــر وظـــــائف

البعثـة القنصلـية.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 42

تــطــبـق أحــكـــــام هـــذه االتـفــاقـــــيــة عــلى إقــلـــــيم كــل
مــن الـدولــتــY اHـتــعــاقـدتــrY ويــسـتــمــر الـعــمل بــالـنــســبـة
لــلـــمــســـائل الـــتي لـم تــتـــنـــاولــهـــا هـــذه االتــفـــاقـــيــة صـــراحـــة
بـاألحكـام الـواردة في اتفـاقية فـييـنا للـعالقات الـقنصـلية

اHؤرخـة في 24 أبريـل سنة 1963.

اHادة اHادة 43

اخلالفـــات الــتي قـــد تـــنــشـــأ عن تـــطــبـــيق أو تـــفــســـيــر
Yالــدولــتـــ Yأحــكــــام هــذه االتــفــاقــيــة تــتم تــســـويــتــهــــا بــ

بالطـرق الدبلوماسـية.

اHادة اHادة 44

تـــخـــضع هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــصـــديق عـــلـــيـــهـــا وفـــقــا
لإلجراءات القانونية اHعمول بها في كال البلدين.

وتـدخـل حــيّـز الــتــنـفــيـذ في الــيــوم األول من الـشــهـر
الـــذي يـــلي تــــاريـخ تـــبـــــادل وثـــيـــقـــتي الـــتـــصـــديق وتـــظــل
ســاريــــة اHــفـــعــــول Hــدة غـــيـــر مـــحـــددةr و{ــكـــن تــعـــديــلـــهـــا

.YتعاقدتHا Yباتفـاق الدولت
rإلــغـاؤهــا YـتـعــاقـدتـHا Yويـجــوز لـكــل من الــدولـتـــ
عـلى أن يكون اإللـغاء نـافذا بعـد ستة (6) أشـهر من تاريخ

إشعـار الدولة اHتعاقدة األخـرى بذلك.
حــررت هــذه االتــفــاقــيـــة في نــواكــشــوطr بــتــاريخ 16
Yوافق 16 صـفرعام 1427 في نسـختHمـارس سنة 2006 ا
أصــلــيـــتــY بــالــلــغـــة الــعــربــيــةr ولـــكل مــنــهــمـــا نــفس الــقــوة

القانونـية.
عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية

اجلزائريةاجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اHنتدب اHكلفالوزير اHنتدب اHكلف
بالشؤون اHغاربية واإلفريقيةبالشؤون اHغاربية واإلفريقية

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اإلسالمية اHوريتانيةاإلسالمية اHوريتانية

بسم اللبسم اللّه أعليه ولد احمده أعليه ولد احمد
كاتب الدولة اHكلفكاتب الدولة اHكلف
باحتاد اHغرب العربيباحتاد اHغرب العربي
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-387 مــــؤرمــــؤرّخ في خ في 8 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1436 ا اHـوافق Hـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يــتـضـمنr يــتـضـمن
إحداث بـاب وحتـويل اعــتمـاد إلى مـيزانـيـة تسـيـيـرإحداث بـاب وحتـويل اعــتمـاد إلى مـيزانـيـة تسـيـيـر

وزارة االتصال.وزارة االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقـتـضى اHــرســوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اHوافـق 6  فبراير سنة 2014 واHتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-48 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال
r2014 الية لسنةHمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة االتــــــصـــــالr بــــــاب رقـــــمه 37-02 وعــــــنـــــوانه "اإلدارة
اHـــركــــزيــــة - اقــــتـــنــــاء حــــقــــوق الـــبـث Hـــبــــاريــــات كـــأس أ®

إفريقيا وبطولة العالم لكرة اليد 2015 ".

اHـــــادة اHـــــادة 2 : :  يـــــلــــــغــى مــن مـــــيــــــزانـــــيـــــــة ســــــنـــــة 2014
اعـتـمــاد قـــدره ملـيـار وأربـعـمـائة وثـمـانـيـة ماليـY ديـنار
(1.408.000.000 دج) مـــقــــيّـــــــد في مــــيــــزانـــيــــة الــــتــــكـــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 

اHـادة اHـادة 3 :  :  يـخـصـص Hيزانيــة سـنة 2014  اعتـمـــاد
قـــــــدره مــــلــــيــــار وأربـــعــــمــــائــــة وثـــمــــانــــيــــة ماليــــY ديــــنـــار
(1.408.000.000 دج)   يـــــقـــــيّــــــد فــي مــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر
وزارة االتصـال وفي الباب رقم 37-02 " اإلدارة اHـركزية
- اقتناء حقـوق البث Hباريات كأس أ® إفـريقيا وبطولة

العالم لكرة اليد 2015".

اHــادة اHــادة 4 : : يـكـلف وزيـر اHـالـيــة ووزيــر االتـصـالr كل
فــيـمــا يـخــصّهr بـتــنـفــيـذ هـــــذا اHـرســــوم الـذي يـنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ{ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-388 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436  اHـوافق اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2014 يـتـضـمن نـقلr يـتـضـمن نـقل

اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اHالية.اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ــــــقــــتـــــضـى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 37-14
اHــؤرخ في 6 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اHــوافق 6 فــبــرايــر
ســــنـــة 2014 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــر اHــالـــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيـــيــر �ــوجب قــانــون

r2014 الية لسنةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــلــــغــى من مــــيـــزانـــيــــة ســــنــــة 2014
اعتـمـــاد قــــــدره ثمانيــة  ماليY ديـنـار (8.000.000 دج)
مـــقــــيّـــــد في مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيــــر وزارة اHـــالــيـــةr الــفــرع
الـــــرابـــع - الــــمـــــديــــــريـــــة الــــعـــــامـــــة لــــلـــــضـــــرائـب وفـي
الـــــبـــــاب رقـم 34-03 " اHــــديــــريــــة الــــعـــــامــــة لــــلــــضــــرائب -

اللوازم ".

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــخــصص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2014  اعــتــمــاد
قــدره ثـمـانـيـة ماليـY ديــنـار (8.000.000 دج) يـــقــيّــد فــي
ميـزانيـة تـسييــر وزارة اHاليـةr الفرع الرابـع - اHديرية
الـــعـــامــــة لـــلـــضــــرائب وفي الــــبـــاب رقم 34-02 " اHـــديـــريـــة

العامة للضرائب - األدوات واألثاث ".

3 : : يكـلف وزيـر اHـاليـةr بـتنـفـيـذ هـذا اHـرسوم اHادة اHادة 
الذي ينشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة

الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-389 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2014 يـتـضـمن نـقلr يـتـضـمن نـقل

اعـــــتــــمــــاد في مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــفـالحـــةاعـــــتــــمــــاد في مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــفـالحـــة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الـــــــمــــــــــؤرخ فــي 28 جـــــــمـــــــادى الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة عـــــــام 1435
Yـــتـــضـــمـن تـــعـــيــHالـــــمـــــوافق  28 أبـــــريـل ســـــنــــة 2014 وا

rالوزير األول

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-40 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون

r2014 الية لسنةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانـيــــة ســنــة 2014
اعتــمـــاد قــــدره ستـة وتـسعـون ملـيونـا وثالثمـائة وسـتة
وعـــــشـــــرون ألف ديـــــنـــــار (96.326.000 دج)  مــــــقـــــــيّـــــــد فـي
ميزانيـة تسيير  وزارة الـفالحة والتنمـية الريفية وفـي
الباب رقم 36-03 " إعـانة حملمـيات الصـيد ومراكـز تربية

طيور الصيد واحلظائر الوطنية ". 

اHــــــادة اHــــــادة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعتــمــــاد قـــدره ستـة وتـسـعون مـلـيـونـا وثالثمـائـة وسـتة
وعــــــشـــــــرون ألـف ديــــــنــــــار (96.326.000 دج)  يـــــــقــــــــيّـــــــد في
مــــيــــزانــــيــــــة تــــســــيــــيـــــر  وزارة الــــفـالحــــة والـــــتـــنـــمـــيـــة
الــريـفــيـة وفــي األبـواب اHــبـيــنـة فـي اجلـدول اHــلـحق بــهـذا

اHرسوم.

3 : :  يــكــلـــف وزيـــر اHــالــيــــة ووزيــــر الــفـالحـة اHـادة اHـادة 
والــتـنــمـيـة الــريـفــيـةr كلّ فــيـــمــا يـخـــصّــهr بـتــنـفــيــذ هـــذا
اHــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فــي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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 مــرســو مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  تــنـــفــيــذي رقم 15-07 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1436 ا اHــوافق Hــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
تـــنـــظـــيـم اHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة في وزارة الـــصـــنـــاعـــةتـــنـــظـــيـم اHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة في وزارة الـــصـــنـــاعـــة

واHناجم وسيرها.واHناجم وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول 
rناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزيراألول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-216 اHؤرخ
في 28 مــــحــــرم عـــام 1417 اHــــوافق 15 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1996
واHــتــضـمن إحــداث اHــفــتـشــيــة الــعـامــة في وزارة الــطــاقـة

rناجم ويحدد مهامها وتنظيمها وعملهاHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-272 اHؤرخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008

rفتشية العامة للماليةHالذي يحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-18 اHـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHـتـضـمن تـنظـيم اHـفـتـشـيـة العـامـة في وزارة الـصـنـاعة
واHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار

rعدلHا rوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 242-14
اHــــؤرخ في أول ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1435 اHــــوافق 27 غــــشت
ســنــة 2014 واHــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

rناجمHالصناعة وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتييرسم ما يأتي

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى حتديد تنظيم
اHفتشية العامة في وزارة الصناعة واHناجم وسيرها.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 واHذكـور أعالهr تـكلف

اHفـتشـيـة العـامـةr حتت سلـطـة الوزيـرr بتـنـفيـذ الـتدابـير
الالزمـــة لــتـــقـــيـــيم نـــشـــاطـــات قــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة واHــنـــاجم

ومراقبتها.

اHادة اHادة 3 :  : تكلف اHفتشية العامة باHهام اآلتية :
YـتعلقHالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -

rناجمHبصالحيات وزير الصناعة وا
- الـــتـــأكــد مـن تـــنـــفــيـــذ قـــرارات وتـــوجـــيـــهـــات وزيــر

rناجم ومتابعتهاHالصناعة وا
- الــتــأكــد من حــسن ســيـر الــهــيــاكل اHـركــزيــة وغــيـر
اHــــمــــركـــــزة واHــــؤســــســــات والـــــهــــيــــئــــات اHـــــوضــــوعــــة حتت

rالوصاية
- الــــســــهـــــر عــــلـى احلــــفـــــاظ عــــلـى الــــوســـــائل واHــــوارد
اHــوضـــوعــة حتت تــصــرف هــيــاكل اإلدارة اHــركــزيــة وغــيــر
اHـمـركـزة لإلدارة واHـؤسـسـات والهـيـئـات اHـوضـوعة حتت

rالوصاية وعلى استعمالها العقالني
- إجــراء الــتــقـــيــيم الــدائم لـــهــيــاكل اإلدارة اHــركــزيــة
وغـيــر اHـمـركـزة واHــؤسـسـات والــهـيـئـات اHــوضـوعـة حتت

rالوصاية واقتراح التعديالت الالزمة
- الـــــتـــــأكــــد مـن احـــــتـــــرام اHــــؤســـــســـــات والـــــهـــــيـــــئــــات
اHـوضـوعة حتت الـوصـايـة لبـنـود دفـتـر الشـروطr ال سـيـما

rفيما يخص تبعات اخلدمة العمومية
- اHـــســاهــمــة في تـــطــبــيق الـــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة
والــتـنــظـيـمــيـةr ال ســيـمــا تـلك اHــتـعــلـقـة بــاألمن الـصــنـاعي

rناجم واحملاجر وحماية البيئةHوحماية ا
- الـتـأكد من احـتـرام اHـؤسسـات والـهـيـئات الـتـابـعة

rناجمHللقطاع لقواعد األمن في ا
rمتابعة تطور الوضع االجتماعي للقطاع -

- الــقـــيــامr بـــواســـطــة عـــمــلـــيـــات الــتـــفــتـــيش حلـــســاب
اإلدارة اHركزيةr بتـزويد بنك اHعطيات باHعلومات التي

rلها عالقة �هامها
- تـنـشـيط بــرامج الـتـفـتـيش وتـنــسـيـقـهـاr بـاالتـصـال

مع الهيئات اHعنية.
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اHــادة اHــادة 4 :  :  تـــتــدخـل اHـــفــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة عــلـى أســاس
بـــرنــامج ســـنــوي لــلـــتــفــتـــيش والــتـــقــيــيـم واHــراقــبـــة تــعــده

وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.

و{ـكنـهـاr زيادة عـلى ذلكr الـقيـام بـكل عمل تـصوري
أو بــكل مــهــمـة ظــرفــيـة Hــراقــبـة مــلــفــات مـحــددة والــتـدخل
بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة حتقيق

تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

اHادة اHادة 5 : :  تـتوج كل مـهـمة تـفتـيش وتـقيـيم ومراقـبة
بتقرير يعده اHفتش العام ويرسله إلى الوزير.

ويـجـب عـلـى اHـفــتــشــيــة الــعـامــة احلــفــاظ عــلى ســريـة
اHـعـلـومـات والـوثـائق الـتي تـتـولى تـسيـيـرهـا ومـتـابـعـتـها

واالطالع عليها.

اHــــادة اHــــادة 6 : :  يـــديــــر اHــــفــــتـــشــــيــــة الــــعـــامــــة مــــفـــتـش عـــام
ويـســاعـده ثـمـانـيـة (8) مـفـتـشــY يـكـلـفـون �ـهـام الـتـفـتـيش
واHــراقـــبــة وتــقـــيــيم الـــهــيــاكـل اHــركــزيـــة وغــيــر اHـــمــركــزة

واHؤسسات اHوضوعة حتت الوصاية.

اHــادة اHــادة 7 : :  يــنـــشط اHــفـــتش الـــعــام نـــشــاطـــات أعــضــاء
اHــفــتــشــيــة الـــعــامــة ويــنــســقـــهــا و{ــارس عــلــيـــهم الــســلــطــة

السلّمية.

ويفـوض إلى اHفتش الـعام الـذي يعد تـقريرا سـنويا
عن النشاطr اإلمضاء من الوزير في حدود صالحياته.

اHــادة اHــادة 8 :  : يــؤهـل اHــفـــتــشـــون لــلـــحــصـــول عــلى جـــمــيع
اHـــعـــلــومـــات والـــوثــائـق الــتـي يــرونـــهـــا ضــروريـــة لـــلــقـــيــام
�هامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف �همة للقيام

بذلك.

اHادة اHادة 9 :  : تلغى أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم 18-11
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1432 اHــوافق 25  يــنـــايـــر ســـنــة
r2011 اHـــعــدلr وكــذا األحــكـــام اخملــالــفــة اHـــتــعــلــقـــة بــاHــنــاجم

واHــتـضــمـنــة في اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 96-216 اHـؤرخ
في 28 مــــحــــرم عـــام 1417 اHــــوافق 15 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1996

واHذكورين أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 10 :  :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
12 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في  مؤرخ في 23 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436  اHــوافق اHــوافق 14 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يـــعـــدل ويـــتــممr يـــعـــدل ويـــتــمم

اHـــرســوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقـم اHـــرســوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقـم 06-08  اHــؤرخ في اHــؤرخ في 9 ذيذي
احلــجــة عـام احلــجــة عـام 1426  اHـوافق اHـوافق 9  يــنــايــر ســـنـة يــنــايــر ســـنـة 2006  الـذيالـذي
يحـدد تنظـيم اإلرشاد واHـؤهالت اHهنـية للـمرشدينيحـدد تنظـيم اإلرشاد واHـؤهالت اHهنـية للـمرشدين

وقواعد �ارسة عملية اإلرشاد في اHوانئ.وقواعد �ارسة عملية اإلرشاد في اHوانئ.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول 
rبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن
rادة 182 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rالقانون البحري
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-08 اHـؤرّخ
في 9 ذي احلـــجـــة عـــام 1426 اHــــوافق 9 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2006
الذي يـحدد تنـظيم اإلرشاد واHـؤهالت اHهنـية للـمرشدين

rوانئHوقواعد �ارسة عملية اإلرشاد في ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHـادة األولى  : اHـادة األولى  : يـعــدل ويـتــمم هـذا اHــرسـوم اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 06-08 اHــؤرّخ في 9 ذي احلــجــة عـام 1426
اHـوافق 9 يــنـايــر ســنـة 2006 الــذي يـحــدد تــنــظــيم اإلرشـاد
واHـؤهالت اHــهــنـيــة لــلـمــرشـديـن وقـواعــد �ـارســة عــمـلــيـة

اإلرشاد في اHوانئ.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 11 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 06-08 اHــؤرّخ في 9 ذي احلــجــة عـام 1426
الـــمـــوافـق 9 يـــنـــايـــر ســنـة 2006 واHــذكــور أعالهr وحتـرّر

كما يأتي : 
" اHـادة 11 : تــوكــل مــمـارســة عــمــلـيــة اإلرشــاد
.........................( بدون تغيير)........................
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- حـيـازة شـهـادة كـفـاءة ربـان عــلى مـª الـسـفن الـتي
تـفـوق حـمـولـتـهـا اإلجـمـالـيـة 5000 طـنـةr أو شـهـادة الـقوات
البحـرية معـترف �عادلـتها من الوزيـر اHكلف بالـبحرية
الـتـجـاريـة واHـوانئ. و{كـن حائـزي شـهـادة ربـان ثـان على
مª السفن التي تفوق حمولتها اإلجمالية 5000 طنةr أن

rمارسة وظيفة مرشدH rيترشحوا عند الضرورة

- �ارسـة وظـائف ربـان خالل أربـعـة وعـشرين (24)
(48) Yأو ربان ثان خالل ثمانية وأربع rشهرا على األقـل
شـــهــرا عــلى األقـل عــلى مـــª الــســفن الـــتي تــقـــوم بــاHالحــة
احملدودة أو غـير احملدودةr أو عشر  (10) سنوات في قيادة
الــسـفن الــتـابــعــة لـلــقـوات الــبـحــريـة والــتي يـعــادل طـولــهـا

r(60) مترا أو يفوقه Yست

- متـابعة تـدريب بنـجاح بصـفة مرشح مـرشد مدته
اثـنــا عــشـر (12) شــهــرا عــلى األقل لــربــان وســتـة وثـالثـون
(36) شــــهـــرا عــــلى األقـل لـــربــــان ثـــانr حتت قــــيـــادة مــــرشـــد
رئيس مـحـطة اإلرشـاد التـابعـة للـمـينـاء اHعـني أو مدرب
مـــعـــY لــهـــذا الـــغــرضr وفـــقـــا لــكـــيـــفـــيــات حتـــدد بـــقــرار من

الوزير اHكلف بالبحرية التجارية واHوانئ ".

اHـادة اHـادة 3 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 06-08 اHــؤرّخ في 9 ذي احلــجــة عـام 1426
الـــمـــوافـق 9 يــــنـــايـــر ســنــة 2006 واHــذكــور أعاله وحتــرّر

كما يأتي :
" اHادة 13 : يجب على صـاحب الطلب أن يـقدم طلب
االعتـمـاد وتـقوم هـيـئـته اHـستـخـدمـة بإيـداعه لـدى الـوزير
اHـكـلـف بـالـبـحــريـة الـتــجـاريـة واHـوانـئ مـرفـقـا بــالـوثـائق

اآلتية :

r.......................(بدون تغيير)...................... -

r.......................(بدون تغيير)...................... -

- نـــســخـــة مــطـــابــقــة لـألصل لــشـــهــادة كـــفــاءة ربــان أو
rأو شهادة معادلة rربان ثان

- شـــــهــــادة عــــــمـل تـــــثــــبـت أربـــــعــــة وعــــشـــرين (24)
شــهـرا خــبـرة مــهـنــيـة عــلى األقل بـصــفـة ربــانr أو ثـمــانـيـة
rوأربـــعــيـن (48) شـــهــــرا عـــلـى األقــل بـــصـــفــــة ربــان ثــان
عـــلى مـــª الــســـفن الـــتي تـــقــوم بـــاHالحـــة احملــدودة أو غـــيــر
الــــمــــحــــدودةr أو عـــشـــر (10) ســـنـــوات فـي قـــيـــادة الـــســـفن
(60) Yالـتابـعـة للـقـوات البـحـرية الـتي يـعادل طـولـها سـت

rمترا أو يفوقه

..................( الباقي بدون تغيير)...................".

اHادة اHادة 4 :  : تسـتبدل عـبارة "الـوزير اHكـلف بالبـحرية
التـجاريـة" في كل أحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم 06 - 08
اHــؤرّخ في 9 ذي احلــجــة عــام 1426 اHــوافق 9 يـــنــايــر ســنــة
2006 واHـذكور أعالهr بـعـبارة  "الـوزير اHـكلـف بالـبحـرية

التجارية واHوانئ ".

اHادة اHادة 5  :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 23 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق
14 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 28 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 19 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2015 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـامr يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام

نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 28 ربــيع األول
عام 1436 اHوافق 19 ينـاير سنة 2015 تنهـى مهام السيدة
نــســـيـــمــة زهـــوانr بـــصــفـــتـــهــا نـــائـــبــة مـــديـــر لــلـــمـــعــطـــيــات
اإلحـصائـية بـوزارة التـربيـة الوطنـيةr لـتكـليـفهـا بوظـيفة

أخرى.

مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 28 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 19 يناير سنة  يناير سنة r2015 يتضمن تعيY مفتشةr يتضمن تعيY مفتشة
بــاHـفـتـشـيــة الـعـامـة لـلــبـيـداغـوجـيــا بـوزارة الـتـربـيـةبــاHـفـتـشـيــة الـعـامـة لـلــبـيـداغـوجـيــا بـوزارة الـتـربـيـة

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 28 ربــيع األول
عــام 1436 اHــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2015 تــعـــY الــســـيــدة
نسـيـمة زهـوانr مـفتـشـة باHـفـتشـيـة العـامـة للـبـيداغـوجـيا

بوزارة التربية الوطنية.
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 16  صـفـر عـام   صـفـر عـام 1436 اHـوافـق  اHـوافـق 9 ديسـمـبـر ديسـمـبـر
سـنــة سـنــة r2014 يـحـــدr يـحـــدّد مــدونـــة الــعـمــلـيــــات اHــمـولـــةد مــدونـــة الــعـمــلـيــــات اHــمـولـــة
في إطـار إعـانـات التـجـهـيز واالسـتـثـمار لـصـندوقفي إطـار إعـانـات التـجـهـيز واالسـتـثـمار لـصـندوق

التضامن والضمان للجماعات احمللية.التضامن والضمان للجماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإنّ وزيرالدولة
- �قـتضى الـقانون رقم 84-09 اHؤرّخ في 2 جمادى
األولى عـام 1404 اHـوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 1984 واHــتــعـلّق

rبالتنظيم اإلقليمي للبالد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلّق

rادتان 172 و212 منـهHال سيّما ا rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األوّل عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rادتان 154 و177 منهHال سيّما ا rتعلّق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــــر الـــداخــــلــــيــــة واجلـــمــــاعـــات

rعدّلHا rاحمللــية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-116 اHؤرّخ
في 22 جــــــمـــــــادى األولـى عـــــــام 1435 اHــــــوافــق 24 مــــــارس
ســـــنـــــة 2014 واHـــــتــــضـــــمّـن إنــــشــــــاء صــــنـــــدوق الـــــتــــضـــــامن
والـضـمـان االجـتـمـاعـي لـلـجـمـاعـات احملـلــيـة ويـحـدّد مـهـامـه

rوتنظيمـه وسيـره
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 13 من اHـرسوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 14-116 اHــــؤرّخ في 22 جـــمـــــادى األولى
rـذكــور أعالهHـوافق 24 مــارس سـنـة 2014 واHعـــام 1435 ا
يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد مــدونـة الـعـمـلــيـات اHـمـولـة
فـي إطـــار إعـــانــــات الـــتـــجــــهـــيـــز واالســــتـــثـــمــــار لـــصـــنـــدوق

التضامن والضمان للجماعات احمللية.
اHـادة اHـادة 2 :  : حتـدّد قــائـمــة الــعـمــلـيــات اHــمـولــة في إطـار
إعــانـات الــتــجـهـــيــز واالسـتــثـمــار ضــمن اHـدونـــة اHــلـحــقــة

بهـذا القـرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 16 صـــفـــر عــــام 1436 اHــــوافـق 9
ديسمبر سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
مدونة العمليات اHمولة في إطار إعاناتمدونة العمليات اHمولة في إطار إعانات
التجهيز واالستثمار لصندوق التضامنالتجهيز واالستثمار لصندوق التضامن

والضمان للجماعات احملليةوالضمان للجماعات احمللية

1 - البنايات والتجهيزات اإلدارية : - البنايات والتجهيزات اإلدارية :
rإقامات الضيوف للوالية *

rمقـر البلدية *
rلحقات اإلدارية للبلديةHا *

rصالح البلديةH جتهيزات إدارية *
* البنايات والتجهيزات اإلدارية األخرى.

2 - الشبكات اخملتلفة : - الشبكات اخملتلفة :
rالتطهير *

rياه الصاحلة للشربHا *
rصيانة الفقرات اخلاصة باجلنوب *

rالكهرباء *
rشبكات التكنولوجيات اجلديدة *

* الشبكات األخـرى.
3 - الطـرق : - الطـرق :

rالطرقات البلدية *
r(سالكHا) فك العزلة *

rإزاحـة الـرمال *
rرات علوية� *

* أشغال الطرق األخرى.
4 - التهيئة والتجهيزات احلضرية : - التهيئة والتجهيزات احلضرية :

rاإلنارة العمومية *
r(العمومية واألفقية) إشارات الطرق *

rالساحات العمومية *
rساحات اخلضراءHا *

rتعلقة بتحضير موسم االصطيافHاألشغال ا *
rنزليةHرفع النفايات ا *

rالعتـاد احلضري *
rالعتاد واآلالت *

* أشغال التهيئة والتجهيزات احلضرية األخـرى.

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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5 - اHنشآت االقتصادية : - اHنشآت االقتصادية :
rاألسواق البلدية *

rمساحات العروض واألوزان العمومية *
rسالخHمذابح البلدية وا *

rواقف وأماكن التوقفHا *
rاحملاشر البلدية *

rمسمكـات *
rفضاءات اإلشهار *

rسافرين للبلديةHمحطة ا *
* منشآت اقتصادية أخـرى.

6 - اHنشآت اجلوارية  : - اHنشآت اجلوارية  :
rالعب البلديةHا *

rسابح اجلواريةHا *
rراحيض العموميةHا *
rالفضاءات الترفيهية *

* الــفــضــائــات الــثــقــافــيــة (إجنــاز وتــهــيــئــة اHــنــشـآت
r(طالعةHكتبات وقاعات اHالثقافية وا

rمساحات اللعب *
rدور احلضانة وحدائق األطفـال *

rدرسيةHطاعم اHا *
rمكتب الصحة البلدي *

r(تهيئة) دارس القرآنيةHساجد واHا *
r(تسييج وتهيئة) قابرHا *

rفارغ العموميةHا *
* اHنشآت اجلوارية األخـرى.

7 - الـــــــدراســــــات وبــــــرامـج اإلعالم اآللـي (عــــــصــــــرنــــــة - الـــــــدراســــــات وبــــــرامـج اإلعالم اآللـي (عــــــصــــــرنــــــة
اخلدمة العمومية احمللية) :اخلدمة العمومية احمللية) :
rشاريعHدراسات ا *

rبرامج اإلعالم اآللي للتسيير *
* دراسات وبرامج اإلعالم اآللي األخـرى.

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 8 ذي احلــجـة عـام  ذي احلــجـة عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 2 أكــتـوبـر أكــتـوبـر
سـنـة سـنـة r2014 يـعـدل الـقـرار اHـؤرخ في  r يـعـدل الـقـرار اHـؤرخ في  15 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
واHـتـضمن عـام عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 13 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة 2011 واHـتـضمن 
إنـشـاء الـلـجـان اإلدارية اHـتـسـاويـة األعـضـاء Hـوظـفيإنـشـاء الـلـجـان اإلدارية اHـتـسـاويـة األعـضـاء Hـوظـفي

اHفتشية العامة للمالية.اHفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

 rاليةHإن وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15  فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

rتساوية األعضاءHاللجان ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام
1432 اHــوافق 13 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 واHــتـــضــمـن إنــشــاء

الــلــجـان اإلداريــة اHــتــسـاويــة األعــضـاء Hــوظــفي اHــفـتــشــيـة
rالعامة للمالية

- و�ــــقـــتــــضى الــــتـــعــــلـــيــــمـــة رقم 20 اHـــؤرخـــة في 26
يـــونــيــو ســنــة 1984 واHـــتــعــلـــقــة بــتــنـــظــيم وســيـــر الــلــجــان

rتساوية األعضاء وجلان الطعنHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــعــــــدل اجلــــــدول اHــــــذكـــــور فـي اHـــــادة
األولى مـن الــــقـــرار اHــــؤرخ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اHوافق 13 أكتوبر سنة 2011 واHذكور أعالهr كما يأتي :

�ث�ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارةاألســــالكاألســــالك
 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

YوظفHــلو اYوظفHث�ثّــلو ا�
 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

اللجاناللجان

اللجنة األولىاللجنة األولى

اللجنة اللجنة الثانيةالثانية

YوظفHعدد اYوظفHعدد ا

 ............................................. (بدون تغيير) ...............................................

4مفتشو اHالية

 ....................................... (الباقي بدون تغيير) .........................................

اHادة اHادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 8 ذي احلجة عام 1435 اHوافق 2 أكتوبر سنة 2014.
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23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 6 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
27 يناير سنة  يناير سنة 2015 م م

قـقـــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 26  ذي احل  ذي احلــــــــــــجــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1435 اH اHــــــــــــوافق وافق 20
أكأكــــــتــــــوبوبــــــر سر ســــــنــــــة  ة  r2014 يr يــــــعــــــدل الدل الــــــقــــــرار اHرار اHــــــؤرخ في ؤرخ في 18
ربيع الربيع الـثـاني عام اني عام 1432 اHوافق  اHوافق 23 م مـارس سنة ارس سنة 2011
واHواHـتضمن تتضمن تـعيعيـY أعضY أعضـاء اللجاء اللجـنة النة الـوطنيوطنيـة لصة لصـفقاتفقات

الدراسات واخلدمات.الدراسات واخلدمات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قـــــرار مــــؤرّخ في 26  ذي احلــــجــــة عــــام 1435
اHوافق 20 أكتـوبر سنة r2014 يعـدل القرار اHؤرخ في 18
r2011 ــــوافق 23 مــــارس ســــنـــةHربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1432 ا
واHــتــضـمـن تــعـيــY أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

الدراسات واخلدماتr اHعدلr كما يأتي :
"....................(بدون تغيير حتى)

- الــســيــدان يــزيــد بـــوزرورة وزهــيــر حــجــيجr �ــثال
وزيـــر اHـــوارد اHـــائـــيــــةr عـــلى الـــتـــوالـيr عـــضـــوا أســـاســـيـــا
وعـضـوا مـسـتـخــلـفـا خـلـفـا لـلـسـيــدين مـراد كـبـيـشي ويـزيـد

بوزرورة.
- اآلنــــســــة عــــائــــشــــة عــــيشr �ــــثــــلــــة وزيــــر األشــــغـــال
العـمـوميـةr عــضـوة أســاســيـةr خــلــفـــا لـلــســيد مـصـطفى

بن صافي.
...................(الباقي بدون تغيير)...................".

وزارة النقلوزارة النقل

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 4 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 27 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2014 يــــعــــدل الــــقــــرارr يــــعــــدل الــــقــــرار
الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في 28 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1431
اHـــــوافق اHـــــوافق 9 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحـــــدد تـــــعـــــداد الـــــذي يـــــحـــــدد تـــــعـــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان مـــعـــهـــد رصـــد مـــيـــاه األمـــطـــارأو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان مـــعـــهـــد رصـــد مـــيـــاه األمـــطـــار

للتكوين والبحث. للتكوين والبحث. 
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةHووزير ا

rووزير النقل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين

قـقـــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 26  ذي احل  ذي احلــــــــــــجــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1435 اH اHــــــــــــوافق وافق 20
أكأكــــــتــــــوبوبــــــر سر ســــــنــــــة  ة  r2014 يr يــــــعــــــدل الدل الــــــقــــــرار اHرار اHــــــؤرخ في ؤرخ في 18
ربيع الربيع الـثـاني عام اني عام 1432 اHوافق  اHوافق 23 م مـارس سنة ارس سنة 2011
واHواHـتضمن تتضمن تـعيعيـY أعضY أعضـاء اللجاء اللجـنة النة الـوطنيوطنيـة لصة لصـفقاتفقات

األشغال.األشغال.
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجــب قــــــرار مــــــؤرّخ فـي 26  ذي احلــــجــــة عــــام
1435 الـــــــمـــــــوافـق 20 أكــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة r2014 يـــــــعـــــــدل

الــــقــــــرار الــــمــــؤرخ في 18 ربــــيــع الــــثـــانـي عـــام 1432
Yــــتــــضـــمـن تـــعــــيـــHالـــــمــــــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011 وا
rـعـدلHا rأعـــضـــاء الـلــجــنـــة الـوطـنـيــة لـصـفـقــات األشـغــال

كما يأتي :

"....................(بدون تغيير حتى)

- الــــــســــيــــدة عـــــائـــــشــــــة بـــــوعــالم والـــســــيـــد مـــالك
شـــــــــراردr مــــــــمــــــــثــال وزيــــــــر الــــــــســــــــكـــن والـــــــعـــــــمـــــــران
والــــمــــديـــــنـــةr عـــلـى الــتـــوالـيr عــضـــوا أســـاســـيـــا وعـــضــوا
مــســتــخـلــفــاr خـلــفــا للــســيــديـن عـيــسـى أعــمـر بـلـحاج

وعبد احلميد بلعباس.
...................(الباقي بدون تغيير)...................".

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـقـــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 26  ذي احل  ذي احلــــــــــــجــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1435 اH اHــــــــــــوافق وافق 20
أكأكــــــتــــــوبوبــــــر سر ســــــنــــــة  ة  r2014 يr يــــــعــــــدل الدل الــــــقــــــرار اHرار اHــــــؤرخ في ؤرخ في 18
ربيع الربيع الـثـاني عام اني عام 1432 اHوافق  اHوافق 23 م مـارس سنة ارس سنة 2011
واHواHـتضمن تتضمن تـعيعيـY أعضY أعضـاء اللجاء اللجـنة النة الـوطنيوطنيـة لصة لصـفقاتفقات

اللوازم.اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجــب قــــــرار مــــــؤرّخ فــي 26  ذي الــــحــــجــــــة
عــــام 1435 الــــمـــوافــق 20 أكـــتــــوبـــر ســــنـــة r2014 يــــعـــدل
الـــــــقـــــــرار الــــــمـــــــؤرخ فــي 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
الـــــــمـــــــوافــق 23 مــــــارس ســـــــنــــــة 2011 والـــــــمــــــتـــــــضــــــمـن
rتـــعـــيــيـــن أعـضــاء الــلـجــنــة الـوطــنــيـة لــصــفـقــات الــلـوازم

اHعدلr كما يأتي :

"....................(بدون تغيير حتى)

- الـــــســـــيــــد يـــــوسف بـــــودوانr �ـــــثل وزيـــــر الــــســـــكن
والـعـمـران واHـديـنـةr عضـوا أسـاسـيـاr خـلـفا لـلـسـيـد مـحـمد

زوخ.

...................(الباقي بدون تغيير)...................".
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وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل
- وبــمـــقـــتــضــى الــمـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 54-95
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1415 الـــــــمـــــــوافـق 15
فـــبــــرايـــر ســــنـــة 1995 الــــذي يـــحــــدد صـالحــــيــــات وزيـــر

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

rواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
28 شـــعـــبـــان عـــام 1431 اHــوافق 9 غـــشت ســـنـــة 2010 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمــات بـعـنـوان مـعـهـد رصـد مـيـاه األمـطـار لـلـتـكـوين

rوالبحث

يقررون مايأتي :يقررون مايأتي :

الــمـادة األولـى :الــمـادة األولـى : تــعــدل أحــكــام الـمــادة األولـى مـن
الــــــــقـــــــرار الـــــــوزاري الـــــــمــــــــشـــــــتـــــــرك الــــــــمـــــــؤرخ فـي 28
شـعــــبــان عام 1431 اHـوافق 9 غـشت سـنة 2010 واHـذكور

أعالهr كما يأتي :

" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHــوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007 واHــذكــور أعـالهr يــحــدد
هـــذا الــقـــرار تــعــداد مــنـلــصب الــشــغل وتــصــنـيــفــهــا ومـدة
الــعــقــد الــخـــاص بـــاألعـــوان الـــعـــامـــلـــيـن فــي نـــشـــاطــات
الــحـــفـظ أو الــصــيـــانـة أو اخلـدمـات بــعـنـوان مــعـهـد رصـد
مــيـــاه األمـــطـــار لــلـــتـــكـــوين والـــبــحـثr كــمـــا هـــو مــبـــY في

اجلدول اآلتي :

3

12

3

2

8

1

29

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

 ( (1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

 ( (2)
التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

الصنفالصنف
الرقمالرقم

االستداللاالستداللي

التصنيفالتصنيف
التعدادالتعداد
(2+1) مناصب الشغلمناصب الشغل

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث 

عامل مهني من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني 

اجملموع العاماجملموع العام
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12

3
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11

1

32

7

5

5

3

1

3

348

288

288

240

200

240

"        

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 4 صفر عام 1436 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزير النقلوزير النقل
عمار غولعمار غول
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1436
14 ديـسـمبـر  ديـسـمبـر سـنة سـنة r2014 يـحـدد مدة الـضـمانr يـحـدد مدة الـضـمان اHوافق اHوافق 

حسب طبيعة السلعة.حسب طبيعة السلعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتوجاتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rادة 16 منهHال سيما ا rواخلدمات حيز التنفيذ
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرّم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام
1414 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة 1994 واHـــتــضـــمن كـــيــفـــيــات

تــطــبــيق اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 90-266 اHــؤرخ في 15
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1990 واHـــتـــعـــلق بـــضـــمـــان اHـــنـــتـــوجـــات

rواخلدمات
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 16 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 13-327 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434

اHــوافق 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد مـــدة الـــضـــمـــان حــــسب طـــبـــيـــعـــة

السلعة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتــدد مـدة ضــمـان الــسـلـع اجلـديــدة اHـقــتـنـاة
�قابل أو مجاناr حـسب طبيعة السلعةr كما هو مبY في

القوائم اHلحقة بهذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : مدة ضمان السـلع اHقتناة �قابل أو مجانا
غـــيــر احملــددة في الـــقــوائم اHــلــحـــقــة بــهــذا الـــقــرار هي تــلك
اHـعـمـول بهـا في اHـهنـة أو الـنـشاطr عـلى أن تـقل عن سـتة

(6) أشهر.

اHادة اHادة 4 : : يـجب أن ترفق كل سلـعة مضـمونة بـشهادة
الضمان وحسب طبيعتهاr بدليل االستعمال.

يجب أن تبY شهادة الضمان :
rمدة الضمان -

- تاريخ سريان الضمان.

اHـادة اHـادة 5 : : عـندمـا يـقـوم اHـتـدخل بـإصالح أو اسـتـبدال
السـلـعـةr يـجب أن تـوقف مدة الـضـمـان ويـسري مـفـعـولـها

بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبيعية.

r6 : : فـي حـــالــــة إعـــادة بــــيع ســــلـــعــــة مـــضــــمـــونـــة اHــادة اHــادة 
يــســتـــفــيــد اHـــقــتـــني اجلــديـــد من مــدة الـــضــمـــان اHــتــبـــقــيــة

وبنفس اHزايا اHرتبطة بها.

يـــلــزم اHـــتـــدخل بـــتـــدوين هــذا الـــتـــحـــويل في شـــهــادة
الضمان.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : تــــلــــغـى أحــــكــــام الـــــقــــرار اHــــؤرخ في 29 ذي
الـقــعـدة عـام 1414 اHـوافق 10 مـايــو سـنـة 1994 واHــتـضـمن
كـيـفـيات تـطـبـيق اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 90-266 اHـؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اHــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

واHتعلق بضمان اHنتوجات واخلدمات.

اHادة اHادة 8 : : تدخل أحـكام هذا الـقرار حّـيز الـتنـفيـذ بعد
ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1436 اHــوافق 14
ديسمبر سنة 2014.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزيرالصناعة واHناجموزيرالصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
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اHلحق اHلحق األولاألول

مدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكترونيةمدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكترونية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- أجهزة الطبخ .........................................................................................................
- أفران مدمجة .........................................................................................................
- أفران مصغرة موضوعة ...........................................................................................
- لوحات الطهي ........................................................................................................
- أجهزة الطبخ ( كهربائية وبالضغط وبالبخار وشواية ... ) ...........................................
......................................................................... ( ... rطابونات ) أفران الطهي بالغاز -
- ميكرويف .............................................................................................................
- أجهزة التبريد والتجميد والتجميد اHكثف ...............................................................
- أجهزة غسل األواني ................................................................................................
- آالت وأجهزة للغسل والتنظيف والعصر والتجفيف ...................................................
- أجهزة التلفاز ........................................................................................................
......................................... ( ... rوج ومفكك الشفرة� ) محيطيات ومستقبالت التلفاز -
..................................................... ( ... rأقراص مضغوطة ) كل أنواع قارئي من صنف -
..................................................... ( ... r4 آمبي 3 وآمبي ) كل أنواع قارئي من صنف -
- أجهزة تسخY األماكن .............................................................................................
- أجهزة تسخY اHاء ..................................................................................................
.............. ( ... rمكيف الهواء و مستخرجة الهواء ) أجهزة تكييف الهواء و/أو استخالصه -
- مكواة....................................................................................................................
- مكانس كهربائية و منظفات آلية..............................................................................
- آالت العجيـن..........................................................................................................
.................................. ( ... rمفرمة وخالط ومضرب) روبوتات  منزلية أحادية الوظيفة -
- روبوتات  منزلية متعددة الوظائف ..........................................................................
- آالت حتضير القهوة ................................................................................................
- غاليات قهوة كهربائية ............................................................................................
- غاليات شاي كهربائية .............................................................................................
- غاليات كهربائية ....................................................................................................
- محمصات اخلبــز ....................................................................................................
- لوازم الساعات ......................................................................................................
- آالت اخلياطة والغزل واألجهزة اHماثلة ......................................................................
- أجهزة التقاط الصور و كاميرات الفيديو ..................................................................
- أدوات كهربائية محمولة .........................................................................................

24

24

12

24

12

12

24

24

24

24

24

12

12

6

24

24

24

24

24

12

12

24

24

12

12

12

12

12

18

12

12
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اHلحق اHلحق 2
مدة ضمان سلع اإلعالم اآللي واHكتبيةمدة ضمان سلع اإلعالم اآللي واHكتبية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- أجهزة التسجيل واستنساخ الصورة .........................................................................
- أجهزة تسجيل الصوت ونقله ...................................................................................
- أجهزة إعالم آلي مكتبية ..........................................................................................
- أجهزة إعالم آلي محمولة .........................................................................................
- أجهزة  العرض السمعي البصري ..............................................................................
................................ (... rالعاكس والفأرة وكاميرا ويب ) محيطيات ولوازم إعالم  آلي -
- طابعات باإلبرة أو باحلبر ........................................................................................
- طابعات بالليزر .....................................................................................................
- طابعات  متعددة الوظائف .......................................................................................
- الناسخات .............................................................................................................
........................................................... ( ... rقرص صلب) جتهيزات احلفظ لإلعالم اآللي -
- أجهزة الفاكس ........................................................................................................
- لوحات Hسية .........................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

اHلحق اHلحق 3
مدة ضمان سلـع العنايةمدة ضمان سلـع العناية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

......................................................................... ( ... rمحلقة كهربائية) أجهزة احلالقة -

- أجهزة النتف والتجميل النسائية ............................................................................
....................................... ( ... rمجفف و�لس ومشط كهربائي) أجهزة العناية  بالشعر -

12

12

12

اHلحق اHلحق 4
مدة ضمان السلع الهاتفيةمدة ضمان السلع الهاتفية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- هواتف نقالة بشاشة أسود وأبيض ...........................................................................

- هواتف نقالة متعددة الوسائط و/أوهواتف ذكية ........................................................

- هواتف ( ثابتة و السلكية ) ......................................................................................

12

12

12
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اHلحق اHلحق 5
مدة ضمان التجهيزات واآلالتمدة ضمان التجهيزات واآلالت

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- مضخات كهربائية ..................................................................................................

- مولدات كهربائية ...................................................................................................
- محوالت و/ أو مثبتات الكهرباء ...............................................................................
- بطاريات وحاشدات (باستثناء احلاشدات التي ال تشحن ) ............................................
- أجهزة الوزن و القياس ...........................................................................................
-  أجهزة ولوازم التصليحات الصغيرة (مصقلة ومكشطة وثقابة ومنجرة آلية ... ) ...........
- أجهزة  إنذار وأجهزة مراقبة بالفيديو و هاتف داخلي .................................................
- أجهزة احلماية من احلرائق ومكافحتها .......................................................................
- لوازم احلدائق ........................................................................................................
- آالت موسيقية .......................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

اHلحق اHلحق 6
مدة ضـمان اللـعــبمدة ضـمان اللـعــب

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- ألعاب كهربائية ذات بطاريات تفوق  24 فولط ...........................................................
- ألعاب كهربائية ذات بطاريات أقل من  24 فولط .........................................................
- درجات وجتهيزات احلماية لألطفال ...........................................................................
- درجات وجتهيزات احلماية للكبار .............................................................................
- ألواح وزالجات ذات دواليب لألطفال .........................................................................
- ألعاب موجهة لألطفال األقل من  36 شهرا ...................................................................
- أرجوحات معلقة و حلقات و األرجوحات اHتوازية .......................................................
- وحدات ألعاب فيديو وملحقاتها ...............................................................................

12

6

6

12

6

6

6

12

اHلحق اHلحق 7
مدة ضمان سلع مختلفةمدة ضمان سلع مختلفة

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- سفن للترفيه  و الصيد أو أي وسيلة ترفيه بحرية أخرى ............................................
- أجهزة الترفيه والتسلية والرياضة ...........................................................................
- أجهزة قياس الضغط الشرياني ................................................................................
- أجهزة قياس السكر في الدم ....................................................................................

24

24

12

12
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وزارة اCوارد اCائيةوزارة اCوارد اCائية
قرار وزاريقرار وزاريّ م مـشترك مؤرشترك مؤرّخ في خ في 29   ذي احل ذي احلـجّة عام ة عام 1435
اHاHــــــــوافق وافق 23  أك أكــــــتــــــوبوبــــــــر سر ســــــنــــــة ة r 2014  ي r  يــــــعــــــدل ويدل ويــــــــتــــــمممم
الالـقرار القرار الـوزاري اHوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في رك اHؤرخ في 22 ذي احل ذي احلـجةجة
عـام ام 1426 اH اHـوافق وافق 22 ي يـنـايايـر سر سـنـة ة 2006 ال الــــذي يذي يـحـدّد
نــــــسب السب الــــعــــــنــــاصاصــــــر الر الــــتـي حتي حتــــتــــــويويــــهــــــا اHا اHــــيــــــاه اHاه اHــــعــــــدندنــــيــــة
الطبالطبـيعيعـية وميية وميـاه اHناه اHنـبع و كذا شروط مبع و كذا شروط مـعا جلعا جلـتها أوتها أو

اإلضافات اHسموح بها.اإلضافات اHسموح بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 rائيّةHوارد اHإنّ وزير ا
rستشفياتHووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

 rووزير التجارة
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرّئـاسي رقم  14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة  2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-196 اHؤرخ
في 27 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1425 اHــــــوافق 15 يـــــــولـــــــيــــــو
سـنة 2004 واHتـعـلّق بـاستـغالل اHـيـاه اHـعدنـيـة الـطّبـيـعـية

rتممHعدل واHا rنبع وحمايتهاHومياه ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 ذي احلـجـة عام 1426 اHـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اHــيــاه اHـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اHـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

rعدلHا rسموح بهاHاإلضافات ا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يعـدل هـذا القـرار ويتـمم بعض أحـكام
الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 22 ذي احلــجــة عـام

1426 اHوافق 22 يناير سنة 2006 واHذكور أعاله.

الـــمــــادة الـــمــــادة 2 : : تـــتـــمــم أحـــكـــام الـــقـــرار اHــؤرخ في 22
ذي احلـجة عام 1426 اHوافق 22 ينـاير سنة 2006 واHذكور

أعالهr �ادة 6 مكررr حترر كما يأتي :
" اHــــادة 6 مـــكـــرر - من أجـل تـــصــــنـــيـف مـــيــــاه اHــــنـــبع
كمياه معدنيـة طبيعيةr فإنه يجب القـيام بتحاليل سنوية
مــوافــقــة Hـراحـل ارتـفــاع اHــيــاه (أبـريـل - مـايــو) وانــخــفـاض
اHياه (سبتمـبر - أكتوبر) بهدف مـراقبة استقرار تركيب
اHــــــيـــــاهr خـالل الــــــســــــنــــــوات الــــــثالث األولـى اHــــــتــــــتــــــالــــــيـــــة
لالسـتـغاللr مع األخـذ بـعـY االعـتـبـار عـدة مـتـغـيـرات مــن

+/- 15%  بالنظر إلى التحاليل اHرجعية.

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 15 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 13 يــولـيـو يــولـيـو
r2014 يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في r يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في 29 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة سـنـة سـنـة 
واHـتـضمن عـام عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 27 أكـتـوبـر أكـتـوبـر  سـنـة سـنـة 2011 واHـتـضمن 
تــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مـــــجــــلس إدارة اHـــــكــــتب الـــــوطــــنيتــــعــــيـــــY أعــــضــــاء مـــــجــــلس إدارة اHـــــكــــتب الـــــوطــــني

للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية.للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1435
الــمـوافـق 13 يـولــيـو سـنـة r2014 يـعــدل الـقـرار اHؤرخ
في 29 ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 27 أكتـوبر سـنة 2011
واHــتـضـمن تــعـيـY أعـضــاء مـجـلس إدارة اHـكــتب الـوطـني

للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفيةr كما يأتي :

" ................... (بدون تغيير حتى)

rكلفة بالبيئةHثلة الوزيرة ا� rحفيظة لعمش -

.................. (الباقي بدون تغيير) ................. ".
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــــؤرقـــــرار مــــــؤرّخ فـي خ فـي 6  مـــــحــــــر  مـــــحــــــرّم عـــــام م عـــــام 1436 الـــــمــــــوافـق  الـــــمــــــوافـق 30
أكــــتــوبــر ســنـــة أكــــتــوبــر ســنـــة r2014 يــعــدr يــعــدّل الـقــرار اHــؤرل الـقــرار اHــؤرّخ في خ في 20
جـــــمـــــادى األولــى عـــــام جـــــمـــــادى األولــى عـــــام 1433 الــــمــــوافق  الــــمــــوافق 12  أبــريل  أبــريل
ســــنــــة ســــنــــة 2012 واHــــتـــضــــم واHــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــY أعــــضـــاء الــــلـــجــــنـــةن تــــعــــيـــY أعــــضـــاء الــــلـــجــــنـــة
الــقــطــاعـيــة لــلــصــفــقــات لـوزارة الــفالحــة والــتــنــمــيـةالــقــطــاعـيــة لــلــصــفــقــات لـوزارة الــفالحــة والــتــنــمــيـة

الريفية.الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمــــــوجــب قـــــــرار مـــــؤرّخ في 6 مـــــحـــــرّم عـــــام 1436
الــمــوافـق 30 أكــتــوبـــر سـنـة r2014 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرّخ
في 20 جـــــمــــادى األولى عـــــام 1433 الـــــمــــوافـق 12 أبـــــريـل
ســــنــة 2012 والــــمــــتــــضــــمـّـن تــــعــــيـــيــن أعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة
الـــقــطـــاعـــيــة لــــلـــصــــفــــقـــات لــــوزارة الـــفالحــة والـــتـــنــمـــيــة

الريفيةr كما يأتي :

".....................(بدون تغيير حتى)

2 - لـيــنــدة حــازمr �ــثــلــة وزيـر الــفالحــة والــتــنــمــيـة
rالريفية : نائبـة للرئيس

7 - صـارة كـمشr �ـثـلـة عن الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـية
rعضوة دائمة : (ديرية العامة للمحاسبةHا)

.....................(الباقي بدون تغيير).................".
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في كل احلـاالتr يجب أن تـتـوافق القـيم مع �ـيزات
نوعية اHياه اHعدنية الطبيعية احملددة في اHلحق".

اHادة اHادة 3 :  : تعدل أحكام اHادة 10 من القرار اHؤرخ في
22 ذي احلــــجــــة عــــام 1426 اHــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2006

واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHــادة 10 : زيــــادة عـــلـى األحـــكــــام.............يـــجب أن
تتضمن اإلشارات اآلتية :

- .........................(بدون تغيير).......................

- إذا كـان اHــنـتـوج يـحـتـوي عـلى أكـثـر من 1,5 مغ/ل
من الفلورور يـجب وضع اإلشارة" هذا اHنتوج ال يناسب
الــــرضـع واألطــــفـــــال األقل مـن ســــبع (7) ســــنـــــوات من أجل

استهالك منتظم."

4  : : تـــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـالحق األول والـــــــثــــــاني اHـــــادة اHـــــادة 
والــــثـــــالث بــــالــــقــــرار اHــــؤرخ في 22 ذي احلــــجــــة عــــام 1426
اHــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2006 واHــــذكــــور أعالهr طــــبــــقــــا

للملحق بهذا القرار.

اHادة اHادة 5 : : يـنشـر هـذا الـقرار فـي اجلـريدة الرّســـميّة
للجمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ{ـقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجّــة عــام 1435 اHــوافق
23 أكتوبر سنة 2014.

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
حسY نسيبحسY نسيب

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

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

اHلحق األواHلحق األوّل
�ي�يّزات نوعية اHياه اHعدنية الطبيعيةزات نوعية اHياه اHعدنية الطبيعية

 أوال : يـــجب أال يـــتــــجـــاوز تـــركـــيـــز اHــــواد اHـــذكــورة أوال : يـــجب أال يـــتــــجـــاوز تـــركـــيـــز اHــــواد اHـــذكــورة
أدناه النأدناه النّـسب اآلتية :ـسب اآلتية :

- زرنيخ
- باريوم
.......... -
.......... -
.......... -
.......... -
.......... -
.......... -
.......... -
- منغنيز
.......... -
.......... -
.......... -
- نتريت

- سيلنيوم

As 0,01 مغ/ل معبر عنه �جموع

0,7 مغ/ل

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................
0,4 مغ/ل

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................
0,1 مغ/ل كنتريت

0,01 مغ/ل

- ...........................(بدون تغيير)............................

ثــــانــــيــــا : يــــجب أال تــــتــــواجــــد اHــــلــــوثــــات اآلتــــيــــة فيثــــانــــيــــا : يــــجب أال تــــتــــواجــــد اHــــلــــوثــــات اآلتــــيــــة في
الــــتــــركــــيــــز األعــــلـى لــــلــــحــــد من الــــكــــشف الــــكــــمـي لــــطـــرقالــــتــــركــــيــــز األعــــلـى لــــلــــحــــد من الــــكــــشف الــــكــــمـي لــــطـــرق
التحاليل الرسـمية أو اHعترف بـها على اHستوى الدوليالتحاليل الرسـمية أو اHعترف بـها على اHستوى الدولي

اHستعملة في حتليالتهم :اHستعملة في حتليالتهم :

.......... -

.......... -

.......... -

.......... -

.......... -

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

(بدون تغيير).................................

اHلحق الثانياHلحق الثاني
�ي�يّزات زات نوعية مياه اHنبعنوعية مياه اHنبع

التركيزالتركيزالوحدةالوحدةاHميزاتاHميزات

1 . اHمي . اHميّزات الذوقية :زات الذوقية :
- ........................(بدون تغيير).........................

2 . اخل . اخلـصـائص الفائص الفـيـزيزيـائائـيـة - الة - الـكـيميمـيـائائـيـة اHة اHـرترتـبـطةطة
بالتركيبة الطبيعية للماء :بالتركيبة الطبيعية للماء :

- .......................(بدون تغيير)..........................

- .......................(بدون تغيير)..........................
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اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)

التركيزالتركيزالوحدةالوحدةاHميزاتاHميزات

- الكلورور 
- السولفات 
- الكالسيوم
- اHغنزيوم
- الصوديوم

- البوتاسيوم
- األHنيوم اإلجمالي

- القابلية لألكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- بقايا جافة بعد التجفيف في 180°م

3 .  . اHمياHميّزات اخلاصة باHواد غير اHرغوب فيها :زات اخلاصة باHواد غير اHرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم
- الفليور
- احلديد

- اHنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة

4 . اHمي . اHميّزات اخلاصة باHواد السامة :زات اخلاصة باHواد السامة :
- زرنيخ 
- كادميوم

- السيانور
- الكروم اإلجمالي 

- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم

(HPA) هيدرو كربور معطر متعدد األطوار -
* جملموع الست (6)  مواد اآلتية :

.....................(الباقي بدون تغيير)....................

(CI) مغ/ل
(SO4) مغ/ل من

(Ca) مغ/ل
(Mg) مغ/ل
(Na) مغ/ل
(K) مغ/ل

مغ/ل
Yمغ/ل من األكسج

مغ/ل

NO3 مغ/ل من
NO2 مغ/ل  من
NH4 مغ/ل من

F مغ/ل من
(Fe) مغ/ل من

(Mn) مغ/ل من
(Cu) مغ/ل من
(Zn) مغ/ل من
(Ag) مغ/ل من

(As) غرام /ل من µ
(Cd) غرام /ل من µ
(Cn) غرام /ل من µ
(Cr) غرام /ل من µ
(Hg) غرام /ل من µ
(Pb) غرام /ل من µ
(Se) غرام /ل من µ

µ غرام /ل 

500 كحد أقصى

400 كحد أقصى

200 كحد أقصى

150 كحد أقصى

200 كحد أقصى

20 كحد أقصى

0,2 كحد أقصى

3 كحد أقصى
2,000 كحد أقصى

50 كحد أقصى

0,1 كحد أقصى

0,5 كحد أقصى

2 كحد أقصى
0,3 كحد أقصى

0,5 كحد أقصى

1,5 كحد أقصى

5 كحد أقصى
0,05 كحد أقصى

10 كحد أقصى

5 كحد أقصى
50 كحد أقصى

50 كحد أقصى

1 كحد أقصى
10 كحد أقصى

10 كحد أقصى

0,1

اHلحق الثاHلحق الثّالثالث
عند عند االنبثاق : االنبثاق :  يجب أال تتعدى القيم اHذكورة في اHادّة 2 على التوالي ما يأتي :

....................(بدون تغيير).....................
 5 مل بـ 37°م  في 24 ساعة في أقار � أقار أو خليط أقار جيالتY باعتبار............... قصوى.

بـعــد الـتـعــبـئــة في الـقـاروراتبـعــد الـتـعــبـئــة في الـقـارورات : يـجب أال يـتــجـاوز االحـتــوائي اإلجـمــالي............... بـدرجـة 4°م أكـثـر أو أقل من 1°م
خالل فترة 12 ساعة هذه.

....................(الباقي بدون تغيير).....................
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rياه القذرةHمحطات تصفية ا -
- هيكل حماية اHناطق اHعرضة للفيضانات.

4 - تتضمن تهيئات الري الفالحيr حسب احلالة :
rياهHمحطات ضخ ا -

rخزانات وأحواض الضبط -
rياه وتوزيعهاHشبكات جلب ا -

- شبكات التطهير وصرف اHياه.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 مــحـــرّم عـام 1436 اHــوافق 18
نوفمبر سنـة 2014.

حسY نسيبحسY نسيب
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــرار مــــــــؤرقـــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 25 مــــــــحـــــــر مــــــــحـــــــرّم عـــــــــام م عـــــــــام 1436 اHــــــــوافــق  اHــــــــوافــق 18
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة r2014 يـحدr يـحدّد تشـكيلـة وكيفـيات سيرد تشـكيلـة وكيفـيات سير
الــلــجــنــة الــتــقـنــيــة اHــنــصــبــة لــدى اجملـلـس الـوطــنيالــلــجــنــة الــتــقـنــيــة اHــنــصــبــة لــدى اجملـلـس الـوطــني

االستشاري للموارد اHائية.االستشاري للموارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـــقــتـــضى اHـــرســــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-96 اHـؤرّخ
في 7 ربـيع األوّل عـام 1429 اHـوافق 15 مــارس سـنـة 2008
الـــذي يـحــدّد مـهــام اجملـلس الـوطـني االسـتـشـاري لـلـمـوارد

rائية وتشكيلته وقواعد عملهHا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 6 مــحــرّم عـام 1431
اHوافق 23 ديسـمبر سنة 2009 واHتضـمّن تشكيلة اجمللس

rائيةHالوطني االستشاري للموارد ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

الـــــمـــــادة األولـى :الـــــمـــــادة األولـى : تــــطــــبـــــيــــقــــا ألحـــــكــــام اHــــادّة 13 من
الـــــمــــرســــوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 08-96 اHــؤرّخ في 7 ربــيع
األوّل عــام 1429 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة 2008 واHـــذكـــور

قـــــــــرار مــــــــؤرقـــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 25 مــــــــحـــــــر مــــــــحـــــــرّم عـــــــــام م عـــــــــام 1436 اHــــــــوافــق  اHــــــــوافــق 18
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة r2014 يحدr يحدّد قـائمة اHنشآت وهياكـلد قـائمة اHنشآت وهياكـل

الـري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية.الـري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـــقــتـــضى اHـــرســــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-394 اHؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــــــذي يـــحــــدّد قـــــواعـــــد اHــــراقـــبـــــة الــــتـــقــــنـــــيـــة Hــــنـــشـــآت

rوهياكــل الــري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-394 اHؤرّخ في 24 نـوفـمبـر سـنة 2011
واHذكور أعالهr يحدّد هـذا القرار قائمة اHنشآت وهياكـل

الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية.

اHـادة اHـادة 2 :  : تــتــمــثل اHــنـشــآت وهــيــاكـل الـــري الـواجب
إخضاعها للمراقبة التقنية فيما يأتي :

1 - مــنــشـــآت حــشــد وحتــويل اHــوارد اHـــائــيــة جلــمــيع
االستعماالتr وتتضمّن :
rائيةHاحلواجز ا -

rمنشآت مآخذ الوادي -
rياه اجلوفيةHمنشآت استغالل حقول جلب ا -

- أنظمة حتويل اHياه عبر القنوات و/أو األروقة.
2 - تـــتـــمـــثـل اHـــنـــشـــآت وهــــيـــاكل الـــتــــزويـــد بـــاHـــيـــاه

الصاحلة للشرب فيما يأتي :
rعاجلةHمحطات ا -

rياه واخلزاناتHأبراج ا -
rياهHمحطات ضخ ا -

- قنوات ربط اHياه وشبكات التوزيع.
3 - تتمثل اHنشآت وهياكل التطهير فيما يأتي :
rياه القذرة ومياه األمطارHشبكات جمع ونقل ا -

rياه القذرةHمحطات رفع ا -
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضـاء احلكومـة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-198 اHؤرّخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنّـفـة

rحلمايـة البيئة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-144 اHؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007

rصنفة حلماية البيئةHنشآت اHالذي يحدّد قائمة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-145 اHؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
الـذي يـحـدّد مجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اHـصـادقة

rعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-258 اHؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدّد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rتمّمHعدّل واHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 15 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 06-198 اHــــؤرّخ فـي 4 جـــمـــــادى األولى
rـــذكــور أعالهHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2006 واHعــــام 1427 ا
يــهـدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كـيــفــيــات فــحص دراسـات

اخلطر واHصادقـة عليها.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تـعــد دراسـات اخلــطـر عــلى حـســاب صـاحب
اHـــشــــروع من طـــرف مـــكــــاتب دراســـات مـــعــــتـــمـــدةr حـــسب
الــكـيــفــيــات احملــدّدة في اHـادّة 13 مـن اHـرســـوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقم 06-198 اHؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اHوافق

31 مايو سنة 2006 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : تـنـشــأ لـدى الـوزارة اHـكــلـفـة بـالـبــيـئـة جلـنـة
وزاريـة مـشــتـركـة تـتـولى فــحص دراسـات اخلـطـر اخلـاصـة
rصـادقـة علـيـهاHصـنّـفة مـن الفـئـة األولى واHؤسـسـات اHبـا
وتــدعى في صــلـب الــنص "الــلــجــنــة الــوزاريــة اHــشــتــركـة"
وتــتــشــكّـل مـن �ــثــلي الــوزيــر اHــكــلّف بــاحلــمــايــة اHــدنــيــة

والوزير اHكلّف بالبيئة.

أعالهr يـهــدف هـذا الــقـرار إلى حتــديـد تــشـكــيـلــة وكـيــفـيـات
ســيــر الــلـــجــنــة الــتــقــنــيــة اHــنــصّـــبــة لــدى اجملــلس الــوطــني
االســـتــشـــاري لـــلـــمــوارد اHـــائـــيــة وتـــدعى فـي صــلـب الــنص

"اللجنة".

اHادة اHادة 2 :  : تـتضمّن الـلجنة الـتي يرأسهـا األمY العامّ
لوزارة اHوارد اHائية أو �ثله :

rمدير الدراسات وتهيئات الري -

rائيةHوارد اHمدير حشد ا -

rياه الصاحلة للشربHمدير التزويد با -

rمدير التطهير وحماية البيئة -

rمدير الري الفالحي -

- اHدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد اHائية.

اHادة اHادة 3 :  : جتتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها.

اHـادة اHـادة 4 :  : تـدرس الـلجـنـة الـوثـائق اHـتعـلـقـة بـاHـسائل
اHـــســجـــلــة فـي جــدول أعـــمــالـــهــاr ال ســـيـــمــا مـــشــاريع اآلراء
اHمـنوحة مـن طرف اجملـلس الوطـني االستـشاري لـلموارد
اHـائـيـة �ـوجـب مـلـفـات تـخـضع لـدراسـتهr في إطـار اHـهـام

اخملولة لها.

اHـــــادة اHـــــادة 5 :  : يـــــتـم تـــــدويـن مـــــشـــــاريـع اآلراء والـــــوثـــــائق
األخــرى اHـــوافق عــلـــيــهـــا من طــرف الـــلــجـــنــة في مـــحــاضــر

ترسل إلى الوزير اHكلّف باHوارد اHائية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 مــحـــرّم عـام 1436 اHــوافق 18
نوفمبر سنـة 2014.

حسY نسيبحسY نسيب

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 19 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1435
اHـوافق اHـوافق 14 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة r r2014  يـحــد يـحــدّد كــيـفــيـاتد كــيـفــيـات

فحص دراسات اخلطر واHصادقة عليها.فحص دراسات اخلطر واHصادقة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإنّ وزير الدولة
rووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
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rوزير الدولةrوزير الدولة
وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزيرة التهيئةوزيرة التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

واHـذكور أعالهr و{ـكـنـهـا أن تطـلب من أصـحـاب اHـشاريع
كـل معلومة أو دراسـة تكميلية الزمةr في مدة ال تتجاوز
خـمـســة وأربـعـY (45) يــومــا ابــتــداء من تــاريخ إخــطـارهم

من طرف الـوالي.

اHـــــادة اHـــــادة 12 :  :  {ــــــنــح صـــــــــاحب اHــــــشـــــــــروع مـــــهــــــلـــــــــة
خـــمــســــة عــشــر (15) يــومــا لـــتــقــد  كـل دراســة تـــكــمــيــلــيــة

مطلـوبـة منه.
يــــؤجـــــل فــــحص دراســــــة اخلـــــطــــــرr إذا تــم جتـــــــاوز

هـذا األجــل.

اHادة اHادة 13 :  :  جتتـمع اللـجنـةr عنـد إتمـام فحص دراسة
اخلطرr من أجـل اHوافقة عليها.

يــجب أن يــقـيّــد في مــحــضــر أشــغــــال الـلــجــنـــة رأي
كـل عضـو فيهـا.

اHــادة اHــادة 14 :  :  تــعــــد أمــانــــة الــلــجـــنـــة مــقــرّر اHــوافــقــــة
عـــــــلى دراســـــــة اخلــــــطـــــرr فـي حـــــالــــــــة مــــــا إذا كـــــــانت هـــــذه

الدراسـة مطابقـة.
أمـــــا في حـــــالـــــة مــــا إذا كـــــانت دراســـــة اخلـــــطــــر غـــــيــــر

مطابقةr تعد أمانة اللجنة مقرّر رفضها.

15 :  :  يـتـم الـتــوقــيع عــلى مــقــرّر اHــوافــقـة عــلى اHـادة اHـادة 
دراســة اخلــطــر أو رفــضــهــا اخلــاصــة بــاHــؤســسـة مـن الــفــئـة
األولىr مـن طــرف الــوزيـــر اHــكـــلّف بــالـــداخــلــيـــة والــوزيــر

اHكلّف بالبيئة.
يتم الـتوقـيع على مقـرّر اHوافـقة على دراسـة اخلطر
أو رفـضهـا اخلاص بـاHؤسـسة من الـفئـة الثـانيـة من طرف

الوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 16 : : يـرسل مـقـرّر اHـوافـقـة عـلى دراسـة اخلـطر
أو رفضها اخلـاصة باHؤسسة من الفئة األولى إلى الوالي

اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 17 : : يــقـوم الــوالي اخملــتص إقــلــيــمـيــاr بــتــبــلـيغ
اHــقـــرّر اHــذكـــور في اHــادة 16 أعالهr إلـى صــاحب مـــشــروع

اHؤسسة اHعنية.

18 :  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اHادة اHادة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قر اطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 19 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اHـوافق
14 سبتمبر سنة 2014.

اHـادة اHـادة 4 :  :  تـنشـأ عـلى مـسـتوى كل واليـةr جلـنـة تـكلّف
بـفحص دراسـات اخلطـر اخلاصـة بـاHؤسـسات اHـصنـفة من
الـفـئة الـثـانيـة واHصـادقـة علـيـهاr وتـدعى في صـلب النص
YـــديـــريـــتــHالـــلـــجـــنـــة الـــوالئـــيـــة" وتـــتـــشـــكل من �ـــثـــلـي ا"

الوالئيتY للحماية اHدنية والبيئة.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـعـيّن أعـضــاء الـلــجــانr بـنــاء عـلى اقـتـراح
من الـســلـطـة الـتي يـنـتــمـون إلـيـهـاH rـدة ثالث (3) سـنـوات

قابلة للتجديد �وجب قرار من :

- الــوزيـــر اHـــكـــلّـف بــالـــبـــيـــئـــةr بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــنـــة
rشتركـةHالوزارية ا

- الوالي اخملتص إقليميا بالنسبة للجنة الوالئية.

ويتم استخالفهم حسب األشكـال نفسها.

اHـادة اHـادة 6 :  :  {ـكن الـلـجــان االسـتــعـانـــة بـكـل مـؤسـســـة
rــســــاعــــدة في أشـــغـــالـــهــــاHــكـــنـــهم ا} rأو إدارة أو خــبـــــيـــر

نظـرا لكفاءتهم.

7 :  :  تــــضـــمن اHـــصــــــالح اHـــكـــــلّــــفــــة بـــالــــبـــيـــئــــة اHــادة اHــادة 
أمانـات اللجـان.

اHـادة اHـادة 8 :  :  تـعـد الـلـجـان نظـامـهـا الـداخـلـي الـذي يـحدّد
كــيــفــيــات ســيــرهـا. وتــتم اHــوافــقــة عــلى الــنــظــام الـداخــلي
لـلــجــنـــة الــوزاريـــة اHــشـتــركــــةr �ـوجب قـــرار مـشــتــرك

بY الوزير اHكلّف بالداخلية والوزير اHكلّف بالبيئة.

تـتم اHـوافـقـة عـلى الـنـظـام الـداخـلي لـلـجـنـة الـوالئـية
�وجب قرار من الوالي اخملتص إقليميا.

اHــادة اHــادة 9 :  :  يـــجـب أن تـــودع دراســة اخلـــطـــر مـن طــرف
صـــــاحب اHــشـــــروع لـــــدى الـــــــوالي اخملــــتص إقــلــيــمــيــــا

فـي ثماني (8) نسخ.

10 :  :  يــرسل الــوالـي اخملــتص إقــلــيــمــيــا دراســة اHـادة اHـادة 
اخلطر في مدة ال تتجاوز خمسة (5) أيام إلى كـل من :

- الـلجنـة الوزاريـة اHشتـركة بـالنـسبة لـلمـؤسسات
rمن الفئـة األولى

- الــلـجــنــــة الـــوالئـــــيــة بـالــنــسـبـــــة لـلــمـؤســســـــات
مــن الفئة الثانـية.

اHـادة اHـادة 11 :  :  تــفــحص الـلــجــان دراســات اخلـطــرr طــبــقـا
ألحـــكـــام اHـــرســــوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 06-198 اHــؤرّخ في 4
جــــمـــــادى األولى عــــام 1427 اHـــــوافق 31 مـــــايــــو ســـــنــــة 2006
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

  rكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 193-14
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rواإلصالح اإلداري rالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-243 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rالذي يحدد صالحيات وزير الرياضة
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الـالـــــــمــــــادة األولـى : ادة األولـى : تــــطــــبـــيـــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 13 من
الــــــــــمـــــــــرســـــــــوم الــــــــــرئــــــــاسـي رقم 07-307 اHــــــــؤرخ في17
رمــــضــــان عـــام  1428 اHــــوافق 29 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2007
واHـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد تـصـنيف
اHـعهد الوطني لـلتكوين العـالي في العلوم وتكـنولوجية
الرياضة بعـY البنيان وكذا شروط االلتحاق باHناصب

العليا التابعة له.
اHـادة اHـادة 2 : : يـصـنـف اHـعـهـد الـوطـني لــلـتـكـوين الـعـالي
في الــعــلـوم وتــكـنــولــوجـيــة الـريــاضــة بـعــY الــبـنــيـان في

الصنف بr القسم 1.
اHاHــــــــادة ادة 3 : : حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اHناصب الـعليا الـتابعة لـلمعهـد الوطني للتـكوين العالي
في الــعـلـوم وتــكـنـولــوجـيــة الـريـاضــة بـعــY الـبـنــيـان وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الرياضةوزارة الرياضة
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 17  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1436
اHاHــــوافق وافق 10 دي ديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة r2014 يr يــــــحــــدد تدد تــــصــــنــــيفيف
اHاHــــــــعــــــهــــــــد الد الــــــوطوطــــــــني لني لــــــــلــــــتــــــــكــــــــوين الوين الــــــعــــــــالي فالي فـي الي الــــــعــــــــلــــــوموم
وتوتـكنكنـولوجولوجـية الية الـرياضرياضـة بعة بعـY البY البـنينيـان وكذا شروطان وكذا شروط

االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزيراألول
 rاليةHووزير ا

rووزير الرياضة
- �ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـح الـــــزيـــادة االســـتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rادة 13 منهHال سيما ا rالعمومية
- و�قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 90-183 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1410 اHـوافق 16 يـونـيـو سـنـة 1990
Yالـــذي يــجـــعل مـــدرســـة تــكـــوين إطـــارات الـــشــبـــيـــبــة بـــعــ
الــبــنـــيــان مــعـــهــدا وطـــنــيــا لـــلــتــكـــوين الــعـــالي في الـــعــلــوم

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

-
-  أســــتــــاذ مــــســـــاعــــد قــــسم أ أو أســــتــــاذ
rمـــــســــاعـــــد قـــــسم ب عـــــلى األقل مـــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مستـشار رئيسي في الرياضةr على
األقل مــرسمr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات

من األقدمية بصفة موظف.
- مـــســــتـــشـــار الـــريـــاضــــة يـــثـــبت أربع (4)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم
قرار  مشترك
بY الوزير
الوصي
والوزير
اHكلف
بالتعليم
العالي
والبحث
العلمي
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

1

1

ب

ب

اHدير

مدير
فرعي
للشؤون

البيداغوجية

اHعهد
الوطني
للتكوين
العالي في
العلوم

وتكنولوجية
الرياضة
Yبع

البنيان



طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

- متـصرف رئـيـسي أو مقـتـصد رئـيسي
rأو مـــقــتــصــد رئــيــسـي عــلى األقل مــرسم
يــثـــبت ثالث (3) ســنـــوات من األقـــدمــيــة

بصفة موظف.
- مـتــصـرف أو مـقــتـصــد يـثـبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.
- أسـتــاذ مـســاعـد قــسم ب مـرسمr يــثـبت
سنتY (2) من األقدمية بصفة موظف.
- مــسـتــشـار رئــيـسي في الــريـاضــة عـلى
األقـل مـــــرسـمr يـــــثـــــبت ســـــنـــــتـــــY (2) من

األقدمية بصفة موظف.
- مــســتــشــار الــريــاضــةr يــثــبت ثالث (3)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.

قرار من
الوزير

 مقرر من
مدير اHعهد
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مدير
فرعي
لإلدارة
واHالية

رئيس
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العالي في
العلوم

وتكنولوجية
الرياضة
Yبع

البنيان
(تابع)

اHـادة اHـادة 4 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 10 من اHـرســوم الــرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHذكـور أعالهr حتـدد الـزيـادة االسـتداللـيـة لـلـمـنصب الـعـالي رئـيس مـصـلـحة وكـذا شـروط االلـتـحاق

بهذا اHنصبr طبقا للجدول اآلتي :

- مــلـــحق رئـــيــسي لـإلدارة أو نــائب مـــقــتـــصــد
رئـيـسي مــرسمr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــلـحق إدارة أو نـائب مـقــتـصـدr يـثـبت ست
(6) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير اHعهد

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي اHؤسسة العموميةاHؤسسة العمومية

شروط االلتحاق شروط االلتحاق 
باHنصبباHنصب

اHعهد الوطني
للتكوين العالي 

في العلوم 
و تكنولوجية الرياضة

بعY البنيان

اHادة اHادة 5 : يــسـتـفــيــد الــمـوظفــون اHعيـنون بـصفة قـانونيـة في اHناصـب العلـيا اHذكـورة في اHادتY 3 و4 أعاله والذين
ال يستوفون شروط التعيY اجلديدةr من الزيادة االستداللية احملددة أعاله إلى غاية إنهاء مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.
اHادة اHادة 6 : يـستـفيـد اHوظـفـون اHعـينـون بصـفة قـانـونيـة في اHنـصب الـعالي رئـيس مصـلحـةr من الـزيادة االسـتداللـية

احملددة في اHادة 4 أعالهr ابتداء من أول يناير سنة 2008.
اHـادة اHـادة 7 : : يـجب أن يــنـتــمي اHــوظـفــون الـذين يــشـغــلــون مـنــاصب عـلــيـا إلـى رتب تـكــون مـهــامــهـا مــوافـقــة لـصالحــيـات

الهياكل اHعنية.
اHادة اHادة 8 : : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اHادة اHادة 9 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في17 صفر عام 1436 اHوافـق 10  ديسمبر سنة 2014.

عن الوزير األول عن الوزير األول وبتفويض منهوبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيروزير الرياضةالرياضة
محمد تهميمحمد تهمي

اHنصباHنصب
العاليالعالي

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

رئيس
455مصلحة
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