
العدد العدد 28
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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

األحد األحد 16 رجب عام  رجب عام  1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 26 مايو مايو  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة

مرسوم رئاسيّ رقم 13  - 124  مؤرّخ في 22 جمادى األولى عام 1434  اGوافق 3 أبريل  سنة q2013 يتضـمّن التّصديق على
مـعاهـدة اGنـظمـة العـاGيـة للـملـكيـة الفـكريـة (الويـبو) بـشأن األداء والـتسجـيل الصـوتيq اGـعتمـدة بجـنيف بـتاريخ 20
ديسمبر سنة 1996....................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 - 196 مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1434 اGـوافق 20 مــايــو ســنـة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة............................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 - 197 مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1434 اGـوافق 20 مــايــو ســنـة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية.....................................................................................................
Xيــتـضــمـن حتــويل مــدرســتـ q2013 ـــوافق  20 مـــايــو ســنــةGمــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13 - 198 مـــؤرّخ في 10 رجـب عــام 1434 ا
لألطفال اGعوقX بصريا إلى مركزين نفسيX بيداغوجيX لألطفال اGعوقX ذهنيا...........................................
مــرسـوم تــنـفـــيـذي رقم 13 - 199 مــؤرّخ في 10 رجـب عــام 1434 اGـوافق  20 مـــايــو ســـنــة q2013 يــــعـــدل ويــتـمـم اGــرســـوم
رقم 84 - 212 اGؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 اGوافق 18 غشت سنة 1984 واGتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم
والتكنولوجيا وسيرها..............................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 200 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 اGوافق  20 مايـو سنة q2013 يــعـدل ويتـمـم اGرسوم التـنفيذي
رقم 09 - 10 اGؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 اGوافق 4 يناير سنة 2009 واGتضمن إنشاء جامعة سعيدة.....................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 201 مـؤرّخ في 11 رجب عـام 1434 اGـوافق 21 مـايـو سـنة q2013 يـحــدد أســاس ونسـبــة اشــتـراك
وأداءات الـضـمـان االجـتــمـاعي الـتي يـسـتـفــيـد مـنـهـا اGـسـتـخــدمـون اGالحـون اGـبــحــرون عـلــى سـفـن وبـواخــر الـصـيــد
التجــاري اGأجـورون باحلـصـة....................................................................................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة ا>اليوزارة ا>اليّة

XـراقبGوا XّـاليGا XراقـبGيحـدّد عدد ا q2012 وافق 9 يـولـيو سـنةGقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 شعـبان عام 1433 ا
اGاليXّ اGساعدين وكذا تنظيم مصالح اGراقبة اGاليّة في مكاتب وفروع..........................................................

وزارة النقلوزارة النقل
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26 مـحــرم عـام 1433 اGـوافق 10  ديـســمــبــر ســنـة q2012  يــحـدد تــصــنـيـف اGـركــز الــوطـني
لرخص السياقة وشروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.........................................................................

وزارة العالقات مع البر>انوزارة العالقات مع البر>ان
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1434 اGوافق 13 مايو سنة q2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة..............

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا>ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا>ستشفيات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي احلجة عام 1433 اGوافق 12 نوفمبر سنة q2012  يحدد عدد اGنـاصب العليا للعمال
اGهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اGعهد الوطني للصحة العمومية..................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 7 ذي احلـجــة عـام 1433 اGـوافق 23 أكــتــوبــر ســنـة q2012 يـتــمم الــقــرار الـوزاري اGــشــتـرك
اGؤرخ في 18رجب عام 1429 اGـوافق 21 يوليو سنة 2008 واGتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة "..................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 27 ديـسمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إحـداث مركـز جـهـوي لـتـجمع
وحتضير اGواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (والية اجلزائر).............................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
جــــمــــادى مــــرســــوم رئـــــاسيمــــرســــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 13  -   - 124  مـــــؤر  مـــــؤرّخ في خ في 22 جــــمــــادى 
q2013 ـــــوافق 3 أبـــــريـل  ســـــنــــة  أبـــــريـل  ســـــنــــةGـــــوافق   اGاألولى   عـــــام األولى   عـــــام 1434  ا
يـتــضـميـتــضـمّن الـتن الـتّـصــديق عـلى مـعــاهـدة اGـنـظـمــة الـعـاGـيـةـصــديق عـلى مـعــاهـدة اGـنـظـمــة الـعـاGـيـة
لـلمـلـكيـة الـفكـريـة (الويـبو) بـشـأن األداء والتـسـجيللـلمـلـكيـة الـفكـريـة (الويـبو) بـشـأن األداء والتـسـجيل
الــصــوتيq اGـعــتــمـدة بــجـنــيف بــتـاريخ الــصــوتيq اGـعــتــمـدة بــجـنــيف بــتـاريخ 20 ديـســمــبـر ديـســمــبـر

سنة سنة 1996.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـــعـــد االطالع عـــلى مـــعـــاهـــدة اGـــنـــظـــمـــة الـــعـــاGـــيــة
لــلـــمــلــكـــيــة الــفـــكــريــة (الـــويــبــو) بـــشــأن األداء والــتـــســجــيل
الــصــــوتي q اGــعــتـــمــــدة بــجــنــيف بــتـــاريخ 20 ديــســمــبــــر

q1996 سنـة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : يصـدّق على مـعاهـدة اGنـظمـة العـاGية
لـلــمـلــكـــيـة الــفـكــريـــة (الــويــبــو) بـشــأن األداء والـتــسـجـيل
الــصــوتيq اGـعــتــمـدة بــجـنــيف بــتـاريخ 20 ديـســمــبـر ســنـة
q1996 وتــــنـــشــــر في اجلــــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 3 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ

معاهدة الويبو معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي (لسنةبشأن األداء والتسجيل الصوتي (لسنة
1996) ) والبيانات اGتفق عليها في اGؤتمر والبيانات اGتفق عليها في اGؤتمر الدبلوماسيالدبلوماسي

الذي اعتمد اGعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة الذي اعتمد اGعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971)
واتفاقية روما (لسنة واتفاقية روما (لسنة 1961) اGشار إليها في اGعاهدة) اGشار إليها في اGعاهدة

احملتويات                                                      الصفحة

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتيمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي
(لسنة (لسنة 1996) (*) ) (*) 

قائمة احملتويات
الديباجة

الفصل األول : األحكام العامة
اGادة 1  : عالقة هذه اGعاهدة باتفاقية أخرى

اGادة 2  : تعاريف 
اGـادة 3  : اGـســتــفـيــدون من احلــمــايـة بــنــاء عــلى هـذه

اGعاهدة
اGادة 4  : اGعاملة الوطنية

الفصل الثاني : حقوق فناني األداء
اGادة 5  : حقوق فناني األداء اGعنوية

اGادة 6  : حـقــوق فـنـــاني األداء اGـالــــية فـي أوجـــه
أدائهم غير اGثبتة

اGادة 7  : حق االستنساخ
اGادة 8  : حق التوزيع
اGادة 9  : حق التأجير

اGادة 10  : حق إتاحة األداء اGثبت
الـــفــــصل الـــثــــالث : حـــقــــوق مـــنـــتــــجي الـــتــــســـجـــيالت

الصوتية
اGادة 11  : حق االستنساخ

اGادة 12  : حق التوزيع
اGادة 13  : حق التأجير

اGادة 14  : حق إتاحة التسجيالت الصوتية

(*)(*) � اعـتـمـاد هـذه اGـعـاهـدة فـي مـؤتـمـر الـويـبـو الـدبـلـومـاسي اGـعـني
ببـعض مسـائل حــق اGؤلف واحلـقــوق اGشـابهـة في جنيف في 20 ديسـمبر/

كانون األول سنة 1996.

(*) (*) الـبـيــانـات اGـتـفـق عـلـيــهـا في اGـؤتــمـر الـدبــلـومـاسي (الــذي اعـتـمـد
اGـعـاهـدة) بـشـأن بـعض أحــكـام هـذه اGـعـاهـدة تـرد في احلـواشي الـسـفـلـيـة حتت

األحكام اGعنية.

مــــــــعــــــــاهــــــــدة الــــــــويــــــــبــــــــو بــــــــشــــــــأن األداء
.............. 4والــــتـــــســــجـــــيل الــــصـــــوتي (لـــــســــنــــة 1996) (*)(*)

أحـــكـــام اتـــفـــاقــيـــة بـــرن حلـــمـــايــة اGـــصـــنـــفــات
األدبـيــة والـفــنـيــة (لـســنـة 1971) اGــشـار إلــيــهـا في
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل  الصوتي
أحـــكــام االتــفـــاقــيــة الــدولـــيــة حلــمــايـــة فــنــاني
األداء ومـنـتـجي الـتـسـجـيالت الـصـوتـيـة وهـيـئات
اإلذاعة (اتفـاقية رومـا) (لسنة 1961) اGشـار إليها
..... 11في معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل  الصوتي

11 .....
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وإذ تـــقـــــر بـــاحلـــاجـــــة إلى احملـــافـــظــــــة عـــلى تــــوازن
بX حـقـوق فنـاني األداء ومنـتـجي التـسجـيالت الـصوتـية
ومـصــلـحـة عـامــة اجلـمـهـورq ال سـيــمـا في مـجـاالت الــتـعـلـيم

qعلوماتGوالبحث وإمكانية االطالع على ا

قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :
الفصل األولالفصل األول
األحكام العامةاألحكام العامة
اGاداGادّة األولىة األولى

عالقة هذه اGعاهدة باتفاقية أخرىعالقة هذه اGعاهدة باتفاقية أخرى
(1) لـيس في هـذه اGـعــاهـدة مـا يـحـد من االلـتـزامات

اGــتـــرتــبــة حــالــيـــا عــلى األطــراف اGـــتــعــاقــدة بـــعــضــهــا جتــاه
الـبـعض اآلخر بـناء عـلى االتـفاقـيـة الدولـية حلـمـاية فـناني
األداء ومـنــتـجي الـتــسـجـيالت الــصـوتـيـة وهــيـئـات اإلذاعـة
اGـــبـــرمـــة في رومـــا في 26 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــرين األول 1961

(واGشار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية روما").
(2) تبـقي احلـمـايـة اGـمـنـوحة بـنـاء عـلى هـذه اGـعـاهدة

حــمــايـــة حـــق اGــؤلف في اGــصــنــفــات األدبــــيــة والــفــنـــيـة
qعـلى حـالـها وال تـؤثـر فيـهـا بـأي شـكل مـن األشكـال. وعـليه
ال يجـوز تـفسـيـر أي حكم من أحـكـام هذه اGـعـاهدة �ـا يخل

بتلك احلماية.(1)
(3) لــيـــست لــهــذه اGـــعــاهــدة أي صـــلــة بــأي مـــعــاهــدات

أخرىq وال تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها.

اGاداGادّة ة 2
تعاريفتعاريف

ألغراض هذه اGعاهدة :ألغراض هذه اGعاهدة :
أ) يـقـصد بـعـبـارة "فـنـاني األداء" اGـمثـلـون واGـغـنون
واGـوسيـقـيون والـراقـصون وغـيرهم مـن األشخـاص الذين
�ـــثــــلـــون أو يــــغـــنــــون أو يـــلــــقـــون أو يــــنـــشــــدون أو يـــؤدون
بالتمثيل أو بـغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من

qالتعبير الفولكلوري

الفصل الرابع : األحكام اGشتركة
اGــــادة 15  : احلق فـي مـــــكـــــافــــأة مـــــقـــــابـــل اإلذاعــــــة أو

النقــل إلى اجلمهور
اGادة 16  : التقييدات واالستثناءات

اGادة 17  : مدة احلماية
اGــــادة 18  : االلـــــتــــزامـــــات اGــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــالــــتـــــدابــــيــــر

التكنولوجية
اGــــادة 19  : االلــــتــــزامــــات اGــــتــــعـــلــــقــــة بــــاGــــعــــلــــومـــات

الضرورية إلدارة احلقوق
اGادة 20  : اإلجراءات الشكلية

اGادة 21  : التحفظات
اGادة 22  : التطبيق الزمني

اGادة 23  : أحكام عن إنفاذ احلقوق
الفصل اخلامس : األحكام اإلدارية واخلتامية

اGادة 24  : اجلمعية
اGادة 25  : اGكتب الدولي
اGادة 26  : أطراف اGعاهدة

اGـــادة 27  : احلــــقـــوق وااللــــتــــزامــــات اGـــتــــرتــــبـــة عــــلى
اGعاهدة

اGادة 28  : التوقيع على اGعاهدة
اGادة 29  : دخول اGعاهدة حيز التنفيذ

اGادة 30  : التـاريخ الفـعلي الـذي يصـبح فيه الـكيان
طرفا في اGعاهدة

اGادة 31  : نقض اGعاهدة
اGادة 32  : لغات اGعاهدة
اGادة 33  : أمX اإليداع

الديباجة
qتعاهدةGإن األطراف ا

إذ حتدوهـا الـرغبـة في تـطويـر حـمايـة حـقوق فـناني
األداء ومــنـتــجي الـتــسـجــيالت الــصـوتــيـة واحلــفـاظ عــلـيــهـا

qبطريقة تكفل أكبر قدر �كن من الفعالية واالتساق
وإذ تــقـر بـاحلـاجــة إلى تـطـبــيق قـواعـد دولــيـة جـديـدة
إليـجـاد حـلول مـنـاسـبـة للـمـسـائل الـناجـمـة عن الـتـطورات
فـي اجملــــاالت االقـــتــــصــــاديــــة واالجـــتــــمــــاعــــيــــة والـــثــــقــــافــــيـــة

qوالتكنولوجية
وإذ تــــقــــر �ــــا لــــتـــطــــور تــــكــــنــــولــــوجـــيــــا اGــــعــــلــــومـــات
واالتـــصــاالت وتـــقـــاربــهـــا من أثـــر عـــمــيـق في إنـــتــاج أوجه

qاألداء والتسجيالت الصوتية واالنتفاع بها

(1) بيان متفق عـليه بشأن اGادة 1 (2) : من اGفهوم أن اGادة 1 (2) توضح
الــعالقــة بــX احلــقـوق اGــتــرتــبـة عــلى الــتــسـجــيالت الــصــوتــيـة بــنــاء عــلى هـذه
اGــعـاهــدة وحق اGـؤلف فـي اGـصــنـفـات اGــدرجـة في تــسـجــيالت صـوتــيـة. وفي
احلاالت التي يلزم فيها احلـصول على تصريح من مؤلف اGصنف اGدرج في
تـسـجـيل صـوتي ومن فـنــان األداء أو اGـنـتج الـذي �ـلك حـقـوقـا في الـتـسـجـيل
الـصــوتيq فــإن احلـاجــة إلى احلــصــول عـلى تــصــريح اGــؤلف ال تـنــتــفي بــسـبب
كـون احلـصـول على تـصـريح من فـنان األداء أو اGـنـتج مـطلـوبـا أيضـا والـعكس

بالعكس.

ومن اGــــفـــهــــوم أيـــضــــا أنه ال يــــوجــــد في اGـــادة 1 (2) مـــا �ــــنع الــــطـــرف
اGــتـــعــاقــد من مـــنح حــقــوق اســـتــئــثــاريـــة لــفــنـــان األداء أوGــنــتج الـــتــســجــيالت

الصوتية تفوق احلقوق اGطلوب منحها بناء على هذه اGعاهدة.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 16 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

اGاداGادّة ة 3
اGستفـيدون من احلمايـة بناء على هذه اGعاهدةاGستفـيدون من احلمايـة بناء على هذه اGعاهدة

(1) تــمـــنح األطــراف اGــتـــعــاقــدة احلــمـــايــة اGــنــصــوص

عـــــلــــيـــــهــــا فـي هــــذه اGـــــعــــاهـــــدة لــــفـــــنــــانـي األداء ومــــنـــــتــــجي
الـــتـــســـجـــيـالت الـــصـــوتـــيـــة من مـــواطـــني ســـائـــر األطـــراف

اGتعـاقـدة.

(2) يـــــفـــــهـم من عــــــبـــــارة مـــــواطـــــنـي ســـــائـــــر األطـــــراف

اGـتعـاقـدة أنـها تـعـني فـناني األداء ومـنـتجـي التـسـجيالت
الـــصــوتــيـــة الــذين يــســـتــوفــون مــعـــايــيــر األهــلـــيــة الالزمــة
للحماية اGـنصوص عليها في اتفاقية روماq لو كانت كـل
األطــراف اGــتــعــاقـدة �ــوجب هــذه اGــعــاهـدة دوال مــتــعــاقـدة
�ـــوجب تــلك االتــفـــاقـــيــة. وتــطــبـق األطــــراف اGــتــعــــاقـدة
عـلى مــعـــايـيــر األهـلــــيـة هـذه الــتـعـــاريـف الـتي تـخــصـهـــا

مـن اGادة 2 من هذه اGعاهدة.(4)

(3) عـلى كـل طـرف مـتــعـاقـد يــسـتــفـيـد من اإلمــكـانـات

اGــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في اGــــادّة 5 (3) أو فـي اGـــادّة 17 من
اتـفـاقـيـة رومـا ألغـراض اGادّة 5 أن يـرفع إلى اGـديـر الـعـامّ
لـلـمـنـظـمة الـعــاGـيـة لـلـمـلـكــيـة الـفـكــريـة (الـويـبـو) إخـطارا

وفق تلك األحكام.(5)

اGاداGادّة ة 4

اGعاملة الوطنيةاGعاملة الوطنية

(1) يــطــبـق كل طــرف مــتــعــاقــد عــلى مــواطــني ســائــر

q(2) 3 ــادّةGكــمـــا ورد تــعــريــفـــهم في ا qــتــعـــاقــدةGاألطــراف ا
اGـــعــامـــلـــة الـــتي يــطـــبــقـــهــا عـــلى مــواطـــنــيـه فــيــمـــا يــتـــعــلق
باحلـقوق االستئـثارية اGـمنوحـة صراحة في هـذه اGعاهدة
واحلـق في مــكــافـأة عــادلــة اGــنـصـــوص عـلـــيه في اGـادّة 15

من هذه اGعاهدة.

(2) ال يـطبق االلتـزام اGنصـوص عليه في الـفقرة (1)

مــا دام الـطــرف اGـتـعــاقـد اآلخــر يـسـتــفـيـد مـن الـتـحــفـظـات
اGسموح بها بناء على اGادّة 15 (3) من هذه اGعاهدة.

ب) يـقــصــد بــعــبــارة "الـتــســجــيل الــصــوتي" تــثـبــيت
األصـــــوات الـــــتـي يـــــتـــــكــــــون مـــــنـــــهـــــا األداء أو غــــــيـــــرهـــــا من
األصـــواتq أو تــثــبــيـت تــمــثـــيل لألصــوات فـي شــكل خالف
تـثـبـيت مدرج فـي مصـنف سـيـنمـائي أو مـصـنف سـمعي

(2)qبصري آخر
ج) يقصد بكـلمة "التثـبيت" كل جتسيد لألصوات أو
لـــــكل تـــــمــــثـــــيـل لــــهـــــاq �ـــــكن بـــــاالنـــــطالق مـــــنه إدراكـــــهــــا أو

qاستنساخها أو نقلها بأداة
د) يـــقـــصـــد بـــعــــبـــارة "مـــنـــتج الـــتـــســــجـــيل الـــصـــوتي"
الــشــخص الــطــبــيـعـي أو اGــعــنـوي الــذي يــتـم �ـبــادرة مــنه
و�ـسـؤولـيته تـثـبـيت األصـوات الـتي يـتـكـون مـنـها األداء
أو غــيــرهـا من األصــوات أو تـثــبــيت أي تـمــثــيل لألصـوات

qألول مـرة
هـ) يـــقــصــد بــكـــلــمــة "نـــشــر" أداء مــثــبـت أو تــســجــيل
صـــــوتـي عـــــرض نـــــسخ عـن األداء اGـــــثـــــبت أو الـــــتـــــســـــجـــــيل
الـصــوتي عـلى اجلـمـهـــورq �ـوافـقـة صــاحب احلق وبـشـرط

(3)qأن تعرض النسخ على اجلمهور بكمية معقولة
و) يـقصد بـكلمـة "إذاعة" إرسال األصـوات أو الصور
واألصــوات أو تـمـثـيـل لـهـا بـوسـائـل السـلـكـيــة لـيـسـتــقـبـلـهـا
اجلــمــهــــورq ويــعـــتــبــر كــل إرســــال من ذلـك الــقــبــــيل يــتم
عــبـــر الــســاتل مـن بــاب "اإلذاعــة" أيــضــاq ويـــعــتــبــر إرســال
إشارات مجـفرة من باب "اإلذاعة" في احلاالت التي تتيح
فـيـهــــا هـيـئــــة اإلذاعــــة لـلــجـمـهــــور الـــوسـيــلـــة الـكــفـيـلـــة
بــفك الــتــجــفــيــر أو يــتــاح فـيــهــا ذلك لــلــجــمــهـــور �ــوافــقــة

qهيئـة اإلذاعــة
ز) يـــقـــصــد بـــعـــبـــارة "الــنـــقل إلـى اجلــمـــهـــور" إن كــان
qـنــقـول أداء أو تـســجـيال صــوتـيـا أن تــنـقل إلى اجلــمـهـورGا
بـــأي وســـيـــلـــــة خالف اإلذاعـــــةq األصـــــوات الـــتي يـــتـــكـــــون
مــــنـــــهـــــا األداء أو األصــــوات أو أوجـــه تــــمـــــثـــــيـل األصـــــوات
q15 ــــادّةGــــثـــــبــــتـــــة فـي تــــســــجـــــيل صــــــوتـي. وألغــــــراض اGا
تـشـمــل عــبـارة "الــنـقــل إلى اجلــمـهـور" تــمـكـX اجلــمـهـــور
مـن سـمــاع األصـوات أو أوجـه تـمــثـيل األصـــوات اGــثـبــتـــة

في تسجيل صوتي.

(2) بــيـــان مــتــفق عــلـــيه بــشــأن اGــادة 2 (ب) : مـن اGــفــهــوم أن تــعــريف
الــتـسـجــيل الـصــوتي الـوارد في اGـادة 2 (ب) ال يــوحي بـأن احلــقـوق اGـتــرتـبـة
عـلى الـتـسـجيـل الصـوتي تـتـأثـرq بأي حـال من األحـوالq بـإدراجه في مـصنف

سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر.

(3) بيـان متفق عـليه بـشأن اGواد 2 (هـ) و8 و9 و12 و13 : تشيـر كلمة
"نسخ" وعبـارة "النسخـة األصلية وغيـرها من النسخ"q كـما ورد استعـمالهما
فـي اGواد اGـذكـورة واللـتـX تخـضـعان حلق الـتـوزيع وحق التـأجـير بـنـاء على
اGـواد اGذكـورة ذاتهاq إلى الـنسخ اGـثبـتة وحـدها التي �ـكن عرضـها لـلتداول

كأدوات ملموسة.

(4)  بـيان مـتفق عـلـيه بشـأن اGادة 3 (2) : بـالنـسبـة إلى تـطبـيق اGادة
q(2) 3 من اGــفــهـوم أن اGــقــصـود من الــتــثـبــيت هــو إعــداد الـنــســخـة الــنــهـائــيـة

للشريط الرئيسي.

(5) بــيـان مــتـفق عــلـيه بــشـأن اGـادة 3 : يــفـهم من عــبـارة "مــواطن دولـة
مـــتــعــاقــدة أخــرى" اGــشـــار إلــيــهــا في اGــادة 5 - 1 (أ) واGـادة  16- 1 (أ) "4" من
اتـفاقـية رومـاq اGسـتعمـلة في هـذه اGعـاهدةq أنـها تـعني فيـما يـتعـلق �نـظمة
دوليـة حـكومـية تـكـون طرفـا مـتعـاقـدا �وجب هـذه اGـعاهـدةq مـواطنـا من أحد

البلدان األعضاء في تلك اGنظمة.
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اGاداGادّة ة 7
حق االستنساخحق االستنساخ

يـــــتـــــمــــــتع فـــــنـــــانـــــو األداء بـــــاحلـق االســـــتـــــئـــــثـــــاري في
الـتـصـريـح بـاالسـتـنــسـاخ اGـبــاشـر أو غـيــر اGـبـاشــر ألوجه
أدائـهم اGثبتـة في تسجيالت صـوتيةq بأي طـريقـة أو بأي

شكـل كـان.(6)

اGاداGادّة ة 8
حق التوزيعحق التوزيع

(1) يـــتــــمـــتع فـــنــــانـــو األداء بـــاحلق االســــتـــئـــثـــاري في

الـتـصريح بـإتاحـة الـنسـخـة األصلـية أو غـيـرها من الـنسخ
عن أوجه أدائـهم اGثـبتـة في تسـجيالت صـوتيـة للـجمـهور

ببيعها أو نقـل ملكيتها بطريقة أخـرى.

(2) لـــــيس في هـــــذه اGــــعــــاهــــدة مــــا يـــــؤثــــر في حــــريــــة

األطـراف اGــتـعـاقـدة فـي حتـديـد أي شـروط الســتـنـفـاد احلق
واGــذكــور في الــفــقـرة (1) بــعــد بــيع الــنــســخــة األصــلــيـة أو
غــيـــرهـــا من الـــنــسخ عـن األداء اGــثـــبت أو نـــقل مـــلــكـــيــتـــهــا

بطريقة أخرى للمرة األولى بتصريح فنان األداء.(7)

اGاداGادّة ة 9
حق التأجيرحق التأجير

(1) يـــتــــمـــتع فـــنــــانـــو األداء بـــاحلق االســــتـــئـــثـــاري في

التصـريح بتأجـير النـسخـة األصليـة أو غيرهـا من النسخ
عن أوجه أدائـهم اGثـبتـة في تسـجيالت صـوتيـة للـجمـهور
ألغـــراض جتــاريــةq حــسـب الــتــعــريف الـــوارد في الــقــانــون
الـوطــني لــلـطــرف اGــتـعــاقـدq حــتى بــعـد تــوزيــعـهــا �ـعــرفـة

فنان األداء أو بتصريح منه.

(2) بــالــرغـم من أحــكـــام الــفــقــرة q(1) يـــجــوز لــلــطــرف

اGـتـعاقـد الـذي كـان في 15 أبـريـل/ نـيـسـان سـنـة 1994

الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق فناني األداءحقوق فناني األداء

اGاداGادّة ة 5
حقوق فناني األداء اGعنويةحقوق فناني األداء اGعنوية

(1) بـغض الــنـظــر عـن احلـقــوق اGــالــيـة لــفـنــان األداء

بــل وحـــتى بـــعـــد انـــتـــقـــال هـــذه احلـــقـــوقq فـــإن فـــنــان األداء
يـــحـــتـــفظq فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــأدائـه الـــســـمـــعي احلي أو أدائه
اGـــثــبت في تـــســجــــيل صـــــوتيq بــاحلـــق فــي أن يــطــــالب
بــــأن يــــنــــسب أداؤه إلــــــيه إال فـي احلــــــاالت الــــتـي يــــكـــــون
فيـهــا االمتـناع عن نـسب األداء تـملـــيه طـريقـــة االنتـفــاع
بـــــــاألداءq ولــه أيـــــــضـــــــــا احلــق فـي االعـــــــتـــــــــراض عـــــــلـى كــل
حتـــريف أو تـــشــــويـه أو أي تـــعــديـــل آخـــــر ألدائـه يـــكــــون

ضــارا بسمعتـه.

(2) احلـــقـــــوق اGــــمــــنــــوحــــة لــــفــــنـــــان األداء �ــــقـــتــــضى
Xالــــفـــــقــــــرة (1) تــــظل مــــحــــفــــوظـــــة بــــعـــــد وفــــاتـه وإلى حــــ
انــــقـــــضــــــاء احلــــقــــوق اGـــــالـــــيــــة عــــلـى األقـلq و�ــــارس هــــذه
احلـقـــوق األشـخـاص أو الــهـيــئـات اGـصــرح لـهـا فـي تـشـريع
qـطـلـوب توفـيـر احلمـايـة فيه. ومع ذلكGتـعـاقد اGالـطـرف ا
فإن األطراف اGتعاقـدة التي ال يتضمن تشريعها اGعمول
qـعـاهدة أو االنـضـمام إلـيـهاGعـنـد التـصـديق عـلى هذه ا qبه
نــــصـــوصــــا تـــكــــفل احلــــمـــايــــة بـــعــــد وفــــاة فـــنــــان األداء لـــكــل
احلـقـــوق اGـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقـــرة الـسـابـقـــة يـكـــون
لها احلـق في النـص على أن بعض هذه احلقــوق ال يحتفظ

بها بعد وفاته.

(3)  وسـائل الـطـعن لـلمـحـافـظـة على احلـقـوق اGـقررة

في هـذه اGادة يـحـكمـهـا تـشريع الـطـرف اGتـعـاقد اGـطـلوب
توفير احلماية فيه.

اGاداGادّة ة 6

حقـوق فنـاني األداء اGالـيةحقـوق فنـاني األداء اGالـية
في أوجه أدائهم غير اGثبتةفي أوجه أدائهم غير اGثبتة

يـــــتـــــمــــــتع فـــــنـــــانـــــو األداء بـــــاحلـق االســـــتـــــئـــــثـــــاري في
التصريح �ا يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم :

"1" إذاعـــــة أوجـــه أدائــهـم غــيــــر اGــثــبــتــــة ونــقــلــهـــا
qإلى اجلمهور إال إذا سبق لألداء أن كان أداء مذاعا

"2" وتثبيت أوجه أدائهم غير اGثبتة.

(6)  بـــــيــــــان مـــــتـــــفـق عـــــلـــــيـه بـــــشـــــأن اGـــــواد 7 و11 و16 : يـــــنـــــطـــــبـق حق
االستـنسـاخ اGنـصوص عـليه فـي اGادتX 7 وq11 واالستـثناءات اGـسمـوح بها
بـنـاء عـليـهـمـا �ـوجب اGادة q16 انـطـباقـا كـامال عـلى احملـيط الرقـمي وال سـيـما
عـلـى االنـتــفــاع بــأوجه األداء والــتـســجــيالت الــصــوتـيــة في شــكل رقــمي. ومن
اGـــفــهــوم أن خـــزن أداء أو تــســـجــيل مـــحــمي رقـــمي الــشـــكل في جــهـــاز وســيط

إلكتروني يعتبر استنساخا �عنى تلك اGواد.

(7)  بيان متفق عـليه بشأن اGواد 2 (هـ) و8 و9 و12 و13 : تشير كلمة
"نسخ" وعبـارة "النسخـة األصلية وغيـرها من النسخ"q كـما ورد استعـمالهما
فـي اGواد اGـذكـورة واللـتـX تخـضـعان حلق الـتـوزيع وحق التـأجـير بـنـاء على
اGـواد اGذكـورة ذاتهاq إلى الـنسخ اGـثبـتة وحـدها التي �ـكن عرضـها لـلتداول

كأدوات ملموسة.
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(2) لـــــيس في هـــــذه اGــــعــــاهــــدة مــــا يـــــؤثــــر في حــــريــــة

األطـــراف اGــتـــعـــاقــدة في حتــــديـــد أي شــــروط الســـتــنــفــاد
احلـق اGـذكـور في الـفـقرة (1) بـعـد بـيع الـنـسـخــة األصـلــية
أو غــيـــرهــا من الـــنــسخ عـن الــتـــســجــيـل الــصـــوتي أو نــقـل
مــلـكــيـتــهـا بــطـريــقـة أخــرى لـلــمـرة األولـى بـتــصـريح مــنـتج

التسجيل الصوتي.(10)

اGاداGادّة ة 13

حق التأجيرحق التأجير

(1) يــتـمــتع مــنـتــجــو الـتــسـجــيالت الــصـوتــيــة بـاحلق

االســتــئــثـاري فـي الـتــصــريح بــتــأجــيــر الـنــســخــة األصــلــيـة
وغـــيـــرهــا مـن نــسـخ تــســـجـــيالتـــهم الـــصــوتـــيـــة لـــلــجـــمـــهــور
ألغــراض جتــاريـةq حــتى بــعــد تـوزيــعــهــا �ـعــرفــة اGــنـتج أو

بتصريح منه.

(2) بــالــرغـم من أحــكـــام الــفــقــرة q(1) يـــجــوز لــلــطــرف

اGـــتـــعـــاقـــد الـــذي كـــان في 15 أبـــريـل/ نـــيـــســـان ســـنــة 1994
يــطــبـق نــظـــامــا قــائــمـــا عـلـى مــنح مــنــتـجـي الــتـســجــيالت
الـــــصــــوتـــــيــــة مـــــكــــافــــأة عـــــادلــــة مـــــقــــابـل تــــأجـــــيــــر نـــــسخ عن
تــســجــيالتــهم الــصـوتــيــة وال يــزال يــطــبق ذلك الــنــظـام أن
يـستـمر في تطـبيـقهq شرط أال يـلحق تـأجيـر التـسجيالت
الصـوتـيـة ألغـراض جتـاريـة ضررا مـاديـا بـحـقـوق مـنـتجي

التسجيالت الصوتية االستئثارية في االستنساخ.(11)

اGاداGادّة ة 14
حق إتاحة التسجيالت الصوتيةحق إتاحة التسجيالت الصوتية

يـــتـــمـــتع مـــنـــتـــجـــو الـــتـــســجـــيـالت الـــصــوتـــيـــة بـــاحلق
االسـتـئثـاري في التـصـريح بإتـاحـة تسـجيالتـهم الـصوتـية
لـلـجـمـهـورq بـوسـائـل سـلـكـيـة أو السـلـكـيـةq �ـا �ـكن أفـرادا
مـن اجلــــمــــهــــور من االطـالع عــــلــــيــــهــــا مـن مــــكــــان وفي وقت

يختارهما الواحد منهم بنفسه.

يــطـــبـق نــظــــامــا قـــائــمــــا عــلى مـــنح فــنــــاني األداء مـــكــافــأة
عــادلـــة مـقـــابـل تـأجــــيـر نــسخ عـن أوجــه أدائــهم اGـثــبـتـــة
فـي تـسـجــيالت صــوتـــيـة وال يــــزال يـطــبــق ذلك الــنـظـــام
أن يـــــســــتـــــمــــر فـي تــــطـــــبــــيـــــقهq شـــــرط أال يــــلـــــحق تـــــأجــــيــــر
الـــتــســـجـــيالت الــصـــوتـــيــة ألغـــراض جتــاريـــة ضــررا مـــاديــا

بحقوق فناني األداء االستئثارية في االستنساخ.(8)

اGاداGادّة ة 10
حق إتاحة األداء اGثبتحق إتاحة األداء اGثبت

يـــــتـــــمــــــتع فـــــنـــــانـــــو األداء بـــــاحلـق االســـــتـــــئـــــثـــــاري في
الـــتــصــريح بـــإتــاحــة أوجه أدائــهـم اGــثــبــتــة فـي تــســجــيالت
صـوتـيـة لـلـجـمـهـورq بوسـائل سـلـكـيـة أو السـلـكـيـة �ـا �كن
أفــــرادا من اجلـــمـــهـــور من االطـالع عـــلـــيـــهـــا من مـــكـــان وفي

وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
حقوق منتجي التسجيالت الصوتيةحقوق منتجي التسجيالت الصوتية

اGاداGادّة ة 11
حق االستنساخحق االستنساخ

يـــتـــمـــتع مـــنـــتـــجـــو الـــتـــســجـــيـالت الـــصــوتـــيـــة بـــاحلق
االسـتئـثـاري في الـتصـريح بـاالسـتنـسـاخ اGـباشـر أو غـير
اGــبــاشـــر لــتــســجـيـالتــهم الــصـوتـــيــةq بــأي طــريــقـــة أو بـأي

شكـل كـان.(9)

اGاداGادّة ة 12
حق التوزيعحق التوزيع

(1) يــتـمــتع مــنـتــجــو الـتــسـجــيالت الــصـوتــيــة بـاحلق

االسـتـئـثـاري فـي الـتـصـريح بــإتـاحـة الـنـســخـة األصـلـيـة أو
غـيرهـا من نسخ تـسجـيالتـهم الصـوتيـة للـجـمهـور ببـيعـها

أو نقـل ملكيتها بطريقة أخـرى.

(8)  بيان متفق عـليه بشأن اGواد 2 (هـ) و8 و9 و12 و13 : تشير كلمة
"نسخ" وعبـارة "النسخـة األصلية وغيـرها من النسخ"q كـما ورد استعـمالهما
فـي اGواد اGـذكـورة واللـتـX تخـضـعان حلق الـتـوزيع وحق التـأجـير بـنـاء على
اGـواد اGذكـورة ذاتهاq إلى الـنسخ اGـثبـتة وحـدها التي �ـكن عرضـها لـلتداول

كأدوات ملموسة.

(9)  بـــــيــــــان مـــــتـــــفـق عـــــلـــــيـه بـــــشـــــأن اGـــــواد 7 و11 و16 : يـــــنـــــطـــــبـق حق
االستـنسـاخ اGنـصوص عـليه فـي اGادتX 7 وq11 واالستـثناءات اGـسمـوح بها
بـنـاء عـليـهـمـا �ـوجب اGادة q16 انـطـباقـا كـامال عـلى احملـيط الرقـمي وال سـيـما
عـلـى االنـتــفــاع بــأوجه األداء والــتـســجــيالت الــصــوتـيــة في شــكل رقــمي. ومن
اGـــفــهــوم أن خـــزن أداء أو تــســـجــيل مـــحــمي رقـــمي الــشـــكل في جــهـــاز وســيط

إلكتروني يعتبر استنساخا �عنى تلك اGواد.

(10)  بـيـان متـفق عـلـيه بـشـأن اGواد 2 (هـ) و8 و9 و12 و13 : تـشـيـر كـلـمة
"نسخ" وعبـارة "النسخـة األصلية وغيـرها من النسخ"q كـما ورد استعـمالهما
فـي اGواد اGـذكـورة واللـتـX تخـضـعان حلق الـتـوزيع وحق التـأجـير بـنـاء على
اGـواد اGذكـورة ذاتهاq إلى الـنسخ اGـثبـتة وحـدها التي �ـكن عرضـها لـلتداول

كأدوات ملموسة.

(11)  بـيـان متـفق عـلـيه بـشـأن اGواد 2 (هـ) و8 و9 و12 و13 : تـشـيـر كـلـمة
"نسخ" وعبـارة "النسخـة األصلية وغيـرها من النسخ"q كـما ورد استعـمالهما
فـي اGواد اGـذكـورة واللـتـX تخـضـعان حلق الـتـوزيع وحق التـأجـير بـنـاء على
اGـواد اGذكـورة ذاتهاq إلى الـنسخ اGـثبـتة وحـدها التي �ـكن عرضـها لـلتداول

كأدوات ملموسة.
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(14)  بــــيـــــان مـــــتــــفـق عــــلـــــيـه بــــشـــــأن اGــــواد 7 و11 و16 : يــــنـــــطـــــبق حق
االستـنسـاخ اGنـصوص عـليه فـي اGادتX 7 وq11 واالستـثناءات اGـسمـوح بها
بـنـاء عـليـهـمـا �ـوجب اGادة q16 انـطـباقـا كـامال عـلى احملـيط الرقـمي وال سـيـما
عـلـى االنـتــفــاع بــأوجه األداء والــتـســجــيالت الــصــوتـيــة في شــكل رقــمي. ومن
اGـــفــهــوم أن خـــزن أداء أو تــســـجــيل مـــحــمي رقـــمي الــشـــكل في جــهـــاز وســيط

إلكتروني يعتبر استنساخا �عنى تلك اGواد.
(15)  بيـان متفق عـليه بـشأن اGادة 16 : إن البـيان اGتـفق علـيه بشأن
اGـادة 10 (بـخـصـوص الـتـقيـيـدات واالسـتـثـنـاءات) من مـعـاهـدة الـويـبـو بـشأن
حق اGـؤلفq ينـطبق أيـضاq مع مـا يلـزم من تغـييرq عـلى اGادة 16 (بخـصوص
الــتــقـيــيــدات واالسـتــثــنـاءات) من مــعــاهـدة الــويــبـو بــشــأن األداء والـتــســجـيل
الـصـوتي. [وفـيـمـا يـلي نص الـبـيـان اGـتـفق عـلـيه بـشـأن اGـادة 10 من مـعـاهـدة
الـويـبـو بـشـأن حق اGـؤلف : "من اGـفـهـوم أن أحـكـام اGادة 10 تـسـمح لألطـراف
اGـتـعـاقـدة بـنـقل التـقـيـيـدات واالسـتـثـنـاءات الواردة فـي قوانـيـنـهـا الـوطـنـية
التي اعتبرت مقبولة بناء على اتـفاقية برنq إلى احمليط الرقمي وتطبيقها
عليه على النحو اGناسب. وباGثلq ينبغي أن يفهم من األحكام اGذكورة أنها
تــســمـح لألطــراف اGــتــعـــاقــدة بــوضع اســتـــثــنــاءات وتــقــيـــيــدات جــديــدة تــكــون

مناسبة حمليط الشبكات الرقمية.
" ومن اGـــفـــهـــوم أيـــضـــا أن اGـــادة 10 (2) ال تـــقـــلـل من نـــطـــاق إمـــكـــانـــيــة
تــطــبـيق الــتــقـيــيـدات واالســتــثـنــاءات الــتي تـســمح بــهـا اتــفـاقــيــة بـرن كــمـا ال

توسعه"].

الفصل الرابعالفصل الرابع
األحكام اGشتركةاألحكام اGشتركة

اGاداGادّة ة 15
احلق في مكافأة مقابل اإلذاعة احلق في مكافأة مقابل اإلذاعة أو النقل إلى اجلمهورأو النقل إلى اجلمهور

(1) يـــتـــمـــتع فـــنـــانـــو األداء ومـــنـــتــجـــو الـــتـــســـجـــيالت

الــــصـــوتـــــيـــة بــــاحلـق فـي مـــكـــــافـــأة عــــادلــــة واحــــدة مــــقـــابـل
االنـتفاع اGـباشـر أو غير اGـباشـر بالـتسجـيالت الصـوتية
اGنـشورة ألغراض جتـارية إلذاعتـها أو نقـلها إلى اجلـمهور

بأي طريقـة كانت.
(2) يـجــوز لـلــطـرف اGــتــعـاقــد أن يـنص فـي تـشــريـعه

الوطـني على أن من يطـالب اGنـتفع بدفع اGـكافأة الـعادلة
الـواحـدة هــو فـنــان األداء أو مـنـتج الــتـسـجـــيل الـصـــوتي
أو كالهــمـا. ولــلـطــرف اGـتــعـاقــد أن يــسن تـشــريـعــا وطـنــيـا
يــــحــــدد فــــيه الــــشــــروط الــــتي تــــلــــزم فــــنـــان األداء ومــــنــــتج
التـسـجــيل الصـوتي بـاقـتـســام اGـكــافـأة العـادلــة الـواحدة

إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما.
(3) يــجـوز ألي طــرف مــتــعـاقــد أن يــعــلنq في إخــطـار

يـودعـه لـدى اGــديــر الـعــام لـلــويــبـوq أنــه لن يـطــبق أحــكـــام
الــفـقـــرة (1) إال عـلـى بـعض أوجـه االنــتـفــاع أو أنـه ســيـحـد
من تـطبـيقـها بـطريـقـة أخــرى أو أنــه لن يطـبـق أحكـامهـا

على اإلطالق.
(4) ألغــــراض هـــــذه اGـــــادةq تـــــعــــتـــــبـــــر الـــــتــــســـــجـــــيالت
الـصـوتـيـة اGتـاحـة لـلـجـمهـور بـوسـائل سـلـكيـة أو السـلـكـية
�ـا �ـكّن أفـرادا من اجلـمـهـور من االطالع عـلـيـهـا من مـكان
وفي وقت يـخـتـارهمـا الـواحد مـنـهم بنـفـسه كمـا لـو كانت

قد نشرت ألغراض جتارية.(12) و(13) 
اGاداGادّة ة 16

التقييدات واالستثناءاتالتقييدات واالستثناءات
(1) يـجــوز لـلــطـرف اGــتــعـاقــد أن يـنص فـي تـشــريـعه

الـوطـني على تـقـييـدات أو استـثـناءات احلـمايـة اGـمنـوحة
لـفنـاني األداء ومنـتجي الـتسـجيالت الـصوتـية من الـنوع
ذاته الــذي يـنص عــلـيـه في تـشــريـعـه الـوطــني حلـمــايـة حق

اGؤلف في اGصنفات األدبية والفنية.

(2) عـلى األطـراف اGـتـعـاقـدة أن تـقـصـر أي تـقـيـيدات
أو استثناءات للـحقوق اGنصوص عليها في هذه اGعاهدة
عـلى بـعـض احلاالت اخلـاصـة الـتـي ال تتـعـارض واالسـتـغالل
الـــعــادي لألداء أو الــتــســـجــيل الــصــوتـي وال تــســبب ضــررا
بــغـيــر مـبــرر لـلــمـصــالح اGــشـروعــة لـفــنـان األداء أو مــنـتج

السجيل الصوتي.(14) و(15) 

اGاداGادّة ة 17
مدة احلمايةمدة احلماية

(1) تــســـري مــدة احلــمــايـــة اGـــمــنــوحــة لــفــنــاني األداء

qــعـــاهــدة حــتى نــهــايــــة مــــدة 50 ســنـــةGبــنـــــاء عـــلى هــذه ا
عــلى األقلq من نـهـايـة الـسـنـة الـتي � فـيـهـا تثـبـيت األداء

في تسجـيل صوتي.

(2) تـــــســـــري مـــــدة احلـــــمـــــايـــــة اGـــــمـــــنـــــوحـــــة Gـــــنـــــتـــــجي

الـتسجيالت الصـوتية بنـاء على هذه اGعاهـدة حتى نهاية
مــدة 50 ســـنــةq عــلـى األقلq اعــتـــبــارا من نـــهــايــة الـــتــشــاور
الــتي � فـيــهـا نــشـر الـتــسـجــيل الـصــوتيq أو اعـتــبـارا من
نـهاية السنـة التي � فيهـا التثبـيت إذا لم يتم النشر في

غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.

اGاداGادّة ة 18
االلتزامات اGتعلقة بالتدابير التكنولوجيةااللتزامات اGتعلقة بالتدابير التكنولوجية

عــلـى األطــــراف اGــتــعـــاقــدة أن تــنص في قــوانــيــنــهــا
عـــلـى حـــمــــايـــــة مــــنـــاســــبـــــة وعـــلـى جــــــزاءات فـــعــــالــــــة ضـــد
الــتــحـايــل عـــلى الــتــدابــــيـر الــتــكــنــولــــوجــــيــة الـفــعـــالــــة
الــتـي يـسـتــعـمـلــهـا فــنـانـو األداء أو مــنـتـجــو الـتــسـجـيالت 

(12)  بــيــان مــتــفق عــلــيه بــشــأن اGــادة 15 : من اGــفــهــوم أن اGـادة 15 ال
تمـثل حال كامال Gـستـوى حقوق اإلذاعـة والنـقل إلى اجلمهـور الذي يـنبغي أن
يـتمـتع به منـتجـو التـسجـيالت الصـوتيـة وفنـانو األداء في الـعصـر الرقمي.
وقــد تــعــذر عـــلى الــوفــود الــتـــوصل إلى إجــمـــاع بــشــأن االقــتــراحـــات اخملــتــلــفــة
اGتعـلقة بجـوانب االستئثـار التي ينبـغي منحهـا في بعض احلاالت أو بشأن
احلــقـوق الـتي يـنـبــغي مـنـحـهـا دون إمــكـانـيـة إبـداء حتـفــظـاتq وبـالـتـالي تـرك

اGوضوع إليجاد حل له في وقت الحق.

(13)  بــيــان مــتــفق عــلــيه بــشــأن اGــادة 15 : من اGــفــهــوم أن اGـادة 15 ال
حتــول دون مـــنح احلق الــذي تــمــنـــحه هــذه اGــادة لــفــنـــاني األداء الــفــولــكــلــوري
وGنـتجي التسـجيالت الصوتـية الذين يـسجلون الـفولكلـور حيثمـا لم تنشر

تلك التسجيالت الصوتية ألغراض الكسب التجاري.
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اGاداGادّة ة 20
اإلجراءات الشكليةاإلجراءات الشكلية

ال يخضع التمـتع باحلقوق اGنصـوص عليها في هذه
اGعاهدة أو �ارستها ألي إجراء شكلي.

اGاداGادّة ة 21
التحفظاتالتحفظات

ال يـسمح بأي حتـفظ على هذه اGـعاهدة شـرط مراعاة
أحكام اGادة 15(3).

اGاداGادّة ة 22
التطبيق الزمنيالتطبيق الزمني

(1) تــطـــبــق األطــــراف اGــتـــعــــاقــدة أحـــكــــام اGــادة 18

مــن اتــفـــاقـــيــة بـــرن مع مـــا يـــلــزم مـن تــبـــديل عـــلى حـــقــوق
فـنـاني األداء ومنـتـجي الـتسـجـيالت الصـوتـية اGـنـصوص

عليها في هذه اGعـاهدة.
(2) بــالــرغـم من أحــكـــام الــفــقــرة q(1) يـــجــوز لــلــطــرف

اGــتــعــاقـــد أن يــقـصـــر تـطــبــيق اGـادة 5 من هــذه اGــعـــاهـدة
عـــلى أوجـه األداء اGـــنـــجـــزة بـــعـــد دخـــــول هــــذه اGــعــــاهـــدة

حـيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف.
اGاداGادّة ة 23

أحكام عن إنفاذ احلقوقأحكام عن إنفاذ احلقوق
(1) تـــتـــعـــهــــد األطـــراف اGـــتـــعـــاقــــدة بـــأن تـــأخـــذq وفـــقـــا

ألنـظـمـتـهـا الـقانـونـيـةq الـتـدابيـر الالزمـة لـضـمـان تـطـبيق
هذه اGعـاهدة.

(2) تـكـفل األطـراف اGـتـعـاقـدة أن تـتـضـمن قـوانـيـنـهـا

إجـراءات إنـفـاذ تـسـمح بـاتـخـاذ تـدابـيـر فـعـالـة ضـد أي تـعد
عــلـى احلــقــوق الـــتي تــغــطـــيــهــا هـــذه اGــعــاهـــدةq �ــا في ذلك
تــوقــيـع اجلــزاءات الــعـــاجــلـــة Gـــنـع الــتـــعــديــات واجلـــزاءات

التي تعد رادعا لتعديات أخـرى.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األحكام اإلدارية واخلتاميةاألحكام اإلدارية واخلتامية
اGاداGادّة ة 24
اجلمعيةاجلمعية

qتعاقدة جمعيةG(1) (أ) تكون لألطراف ا

(ب) يـــكــــون كـــل طـــــرف مــــتـــعــــاقــــد �ـــثـال �ـــنــــدوب
واحـــــــد يـــــــجــــــوز أن يــــــســـــــاعــــــده مـــــــنــــــدوبــــــون مـــــــنــــــاوبــــــون

qومستشارون وخبراء
(ج) يـتــحــمل الــطــرف اGــتــعــاقـد نــفــقــات الــوفــد الـذي
عـيّـنه. ويـجـوز لـلـجمـعـيـة أن تـطـلب إلى الـويـبـو أن تـمنح
مساعدة ماليـة لتيسير اشتـراك وفود األطراف اGتعاقدة
الــتي تــعــد من الــبــلـدان الــنــامــيــة وفــقـا لــلــمــمــارسـة الــتي
تــتــبــعــهــا اجلــمــعــيــة الــعــامــة لأل§ اGــتــحــدة أو مـن الــبــلـدان

اGنتقلة إلى نظام االقتصاد احلر.

الـصــوتـيــة بــاالرتـبــاط �ــمـارســة حـقــوقــهم بـنــاء عــلى هـذه
اGـعـاهـدة والـتي تـمـنـع من مـبـاشـرة أعـمـال لـم يـصـرح بـها
فـنـانـو األداء أو منـتـجـو الـتسـجـيالت الـصـوتيـة اGـعـنـيون
أو لم يـسـمح بـهـــا الـقـانـــونq فـيـمـا يـتـعـلــق بـأوجـه أدائـهم

أو تسجيالتهم الصوتية.

اGاداGادّة ة 19
االلتزامات اGتعلقة باGعلومات الضرورية إلدارة احلقوقااللتزامات اGتعلقة باGعلومات الضرورية إلدارة احلقوق
(1) عـلى األطراف  اGـتـعـاقـدة أن تنص فـي قوانـيـنـها

عــلى تـــوقــيع جــزاءات مـــنــاســبـــة وفــعــالــة عـــلى أي شــخص
يـبــاشـــر عن عــلم أيــا من األعــمــال الــتـالـــيـة وهـــو يـعـــرف
أوq فــــيـــمـــا يـــتــــعـــلــق بــــاجلـــــزاءات اGـــدنـــــيــــةq لـه أســـبـــــاب
كـافــــيـة لــيـعــــرف أن تــلك األعــمــال حتـمـــل عـلى ارتــكـــاب
تعـدّ عـلى أي حــق من احلقـوق الـتي تشـمـلهـا هـذه اGعـاهدة

أو تمكّـن من ذلك أو تسهّــل ذلك أو تخفيه :
"1" أن يــــحــــذف أو يـــغــــيـــرq دون إذنq أي مــــعـــلــــومـــات
qواردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة احلقـوق
"2" وأن يـــوزع أو يــســـتــــورد ألغـــــراض الــتــــوزيـــع
qدون إذن qأو يــذيـع أو يــنــقــل إلـى اجلــمــهـــور أو يـــتــيح لـه
أوجـه أداء أو نــسـخــا عن أوجه أداء مــثـبــتــة أو تـســجـيالت
qصــوتـيــة مع عــلـمه بــأنه قــد حـذفـت مـنــهـا أو غــيــرت فـيــهـا
دون إذنq مـــعـــلـــومـــات واردة في شـــكل إلـــكـــتـــرونـي تـــكــون

ضرورية إلدارة احلقوق.
2) يقصـد بـعبــارة "اGعلــومــات الضــروريــة إلدارة
احلــــقـــوق"q كـــمـــا وردت فـي هـــذه اGـــادةq اGـــعـــلــــومـــات الـــتي
تــسـمح بــتــعــريف فــنـان األداء وأدائـه ومـنــتج الــتــســجـــيل
الصـوتي وتـسـجـيـله الـصوتـي ومالك أي حق في األداء أو
الـــتــســجـــيل الــصــوتـيq أو اGــعــلــومـــات اGــتــعــلـــقــة بــشــروط
االنــتــفــاع بــاألداء أو الــتـــســجــيل الــصــوتيq وأي أرقــــام أو
شفرات ترمز إلـى تلك اGعلومــاتq متى كــان أي عنصــر
من تـلك اGــعـلــومـــات مـقـتــرنـا بـنــسـخــة عن أداء مـثـبت أو
تـــســـجـــيل صــــوتي أو ظـــاهـــــرا لــدى نـــقــل أداء مـــثــــبـت أو

تسجـيل صـوتي إلى اجلمهــور أو إتاحتـه لـه.(16)

(16)  بيـان متفق عـليه بـشأن اGادة 19 : إن البـيان اGتـفق علـيه بشأن
اGـادة 12 (بــخــصــوص االلــتــزامــات اGــتــعــلــقــة بــاGــعــلــومــات الــضــروريـة إلدارة
احلـقـوق) من مـعـاهـدة الـويــبـو بـشـأن حق اGـؤلفq يـنـطـبق أيـضـاq مع مـا يـلـزم
مـن تــغــيــيــرq عــلى اGــادة 19 (بــخـــصــوص االلــتــزامــات اGـــتــعــلــقــة بـــاGــعــلــومــات
الـــضــروريــة إلدارة احلـــقــوق) من مــعـــاهــدة الــويــبـــو بــشــأن األداء والــتـــســجــيل
الــصـوتي. [فـيــمـا يـلـي نص الـبـيــان اGـتـفـق عـلـيه بــشـأن اGـادة 12 من مـعـاهـدة
الــويـبــو بـشــأن حق اGــؤلف : "من اGـفــهــوم أن اإلشـارة إلى " الــتـعــدي عـلى أي
حق تغطيه هـذه اGعاهدة أو اتفاقـية برن "تشمل احلقـوق االستئثارية واحلق

في مكافأة على السواء.
"ومن اGـفهـوم أيـضـا أن األطـراف اGـتـعاقـدة لن تـعـتـمـد عـلى هـذه اGادة
لـوضع نـظم إلدارة احلـقـوق أو تــطــبـيــقــها من شــأنــها أن تــفـرض شـكــلــيـات
ال تـسـمح بـهـا اتفـاقـيـة بـرن أو هـذه اGـعـاهدةq وحتـظـر احلـركـة احلـرة لـلـسلع أو

حتول دون التمتع باحلقوق بناء على هذه اGعاهدة].
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(2) (أ) تــــتــــنـــــاول اجلـــــمــــعـــــيــــة اGـــــســــائـل اGـــــتــــعــــلــــقـــــة

بــاحملـافــظــة عــلى هـذه اGــعـاهــدة وتـطــويـرهــا وتـطـبــيق هـذه
qعـاهدة وتنفيذهـاGا

(ب) تـبـاشـر اجلـمـعـيـة اGـهـمـة اGـعـهودة إلـيـهـا �ـوجب
اGادة 26 (2) فيمـا يتـعلق بقـبول بـعض اGنظـمات الـدولية

qعاهدةGاحلكومية لتصبح أطرافا في هذه ا

(ج) تـــقـــرر اجلــمـــعـــيـــة الـــدعـــوة إلى عـــقـــد أي مـــؤتـــمــر
دبلومـاسي Gراجـعة هـذه اGعـاهدة وتـوجه إلى اGديـر العامّ
لــلــويــبـو الــتــعــلــيـمــات الــضــروريـة لـإلعـداد لــذلك اGــؤتــمـر

الدبلـوماسي.
(3) (أ) لــكل طــرف مـتــعــاقـد يــكــون دولـة صــوت واحـد

qوال يصوت إال باسمه
(ب) يـــجــــــوز ألي طــــــرف مــــتــــعــــاقـــد يــــكــــون �ــــثــــابـــة
qمـنــظـمـــة دولــــيـة حــكــومــــيـة االشــتــــراك في الـتــصــويت
بـــــدال مـن الـــــدول األعــــــضـــــــاء فـــــــيـهq بـــــعــــــدد من األصــــــوات
يــــســـــاوي عــــدد الـــــدول األعــــضــــاء فـــــيه واألطـــــراف في هــــذه
اGـعـاهـدة. وال يـجـوز ألي مـنـظـمـة دولـيـة حـكـومـيـة من ذلك
الــقــبـيل أن تــشـتــرك في الــتـصــويت إذا مــارست أي دولـة
واحـــدة من الـــدول األعـــضــاء فـــيـــهـــا حـــقـــهــا فـي الـــتــصـــويت

والعـكس بالعـكس.

X(4) جتتـمع اجلمـعيـة في دورة عـادية مـرة كل سنـت

بناء على دعوة اGدير العام للويبو.

(5) تــضـع اجلــمـــعــيــة نـــظــامـــهــا الـــداخــلـيq �ــا في ذلك

الـدعــوة إلى عـقــد دورات اسـتـثــنـائــيـةq وشـروط الــنـصـاب
القانونيq وحتدد األغلـبية اGطلوبـة التخاذ مختلف أنواع

القرارات مع مراعاة أحكام هذه اGعاهدة.
اGاداGادّة ة 25

اGكتب الدولياGكتب الدولي

يــبــاشــر اGــكـــتب الــدولي لــلـــويــبــو اGــهــمــات اإلداريــة
اGتعلقة بهذه اGعـاهدة.

اGاداGادّة ة 26
أطراف اGعاهدةأطراف اGعاهدة

(1)  يـــجــوز ألي دولـــة عــضـــو في الـــويــبـــو أن تـــصــبح

طرفا في هذه اGعـاهدة.

(2) يــجــوز لــلــجـــمــعــيــة أن تــقــرر قـــبــول أي مــنــظــمــة

دولية حـكومـية لـتصبح طـرفا في هـذه اGعـاهدةq شرط أن
تعـلن تلك اGنـظمة أن لـها صالحيـة النظـر في اGوضوعات
الـتي تـشـمـلـهـا هـذه اGـعـاهـدة ولـهـا تـشـريـعا خـاصـا عن تـلك
اGوضوعات ملزما لكل الدول األعضاء فيها وأنها مفوضة
تـفــويـضـا صــحـيــحـاq وفــقـا لــنـظــامـهـا الــداخـليq ألن تــصـبح

طرفا في هذه اGعـاهدة.

(3) يــــجـــــوز لــــلــــجــــمــــاعـــــــة األوروبــــــيــــةq إذ تـــــقــــدمت
بــــــاإلعـالن إلـــــيـه فـي الـــــفــــــقــــــرة الــــــســـــابــــــقــــــة في اGــــــؤتــــــمـــــر
الدبـلـومـاسي الـذي اعـتـمـد هذه اGـعـاهـدةq أن تـصـبح طـرفا

في هذه اGعـاهدة.

اGاداGادّة ة 27
احلقوق وااللتزامات اGترتبة على اGعاهدةاحلقوق وااللتزامات اGترتبة على اGعاهدة

يـتـمـتع كل طـرف متـعـاقـد بـكل احلـقـوق ويـتحـمل كل
اGسؤوليات اGترتبة على هذه اGعاهدة ما لم تنص أحكام

محددة في هذه اGعاهدة على خالف ذلك.

اGاداGادّة ة 28
التوقيع على اGعاهدةالتوقيع على اGعاهدة

تـــكــــون هـــذه اGـــعــــاهـــدة مـــتــــاحـــة لـــلــــتـــوقـــيـع حـــتى 31
ديــســمــبــــر/ كــانـــون األوّل ســنـــة 1997 ألي دولــــة عــضــــو

في الويبو وللجماعة األوروبية.

اGاداGادّة ة 29
دخول اGعاهدة حيز التنفيذدخول اGعاهدة حيز التنفيذ

تـدخل هـذه اGـعـاهـدة حــيـز الـتـنـفـيـذ بـعـد أن تـودع 30
دولــة وثــائق تــصــديــقــهــا أو انــضــمـامــهــا لــدى اGــديــر الــعـامّ

للويبو بثالثـة أشهـر.

اGاداGادّة ة 30
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيانالتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان

طرفا في اGعاهدةطرفا في اGعاهدة

تكون هذه اGعاهدة ملزمة للكيانات التالية :

q29 ــــادةGــــشــــار إلـــــيــــهـــــا في اGا X1" الــــدول الـــــثالثـــــ"
اعــتــبــارا مـن الــتـــاريخ الــذي تــدخـــل فـــيه هــذه اGــعـــاهـــدة

qحـيز التنفيذ

"2" وكـل دولـة أخــرىq بـعـد ثـالثـة أشـهــر من الـتـاريخ
qدير العامّ للويبوGالذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى ا

"3" واجلـمـاعة األوروبـيـةq بـعد ثالثـة أشـهـر من إيداع
وثيـقـة تصـديقـهـا أو انضـمامـهـا إذا أودعت وثيـقة من ذلك
الـقــبــيل بــعــد دخـــول هــذه اGـعـــاهــدة حــيــز الــتـنــفــيــذ وفــقــا
لــلــمـادة q29 أو بــعــد ثالثــة أشــهــر من دخــول هــذه اGــعــاهــدة
حــيـز الــتــنــفـيــذ إذا أودعت تــلك الــوثــيـقــة قــبل دخــول هـذه

qعاهدة حيز التنفيذGا

"4" وأي منظمة دولـية حكوميـة أخرى � قبولها ألن
تـصــبح طـــرفــا في هــذه اGـعـــاهــدةq بـعـــد ثالثــة أشــهــر من

إيداع وثيقة انضمامها.
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(*) (*) أضــــيـــــفت رؤوس مــــوضــــوعــــات إشــــارة إلـى مــــضــــمــــون مــــخــــتــــلف
الـفقـرات لتـسهـيل التـعريف بـهاq هـذا علـما بأن الـنص اGوقـع ال يشتـمل على

رؤوس للموضوعات.

(1) تـرد اإلشــارة إلى اGـادتـX 4 و5 مـن اتـفــاقــيــة رومــا في اGـادة 3 (2)

من مـعــاهـدة الــويـبــو بـشـأن األداء والــتـســجـيل الــصـوتي بــالـعـبــارة الـتــالـيـة :
"معايير األهلية الالزمة للحماية اGنصوص عليها في اتفاقية روما".

(2) مع ذلكq إذا سـقط أحد اGـصنـفات في اGـلك العامّ

في الـــدولـــة اGـــطــلــوب تـــوفــــيـــر احلــمـــايــة فـــيــهـــاq نــتـــيــجــة
انقضاء مدة احلـماية السابق منـحها لهq فإن هذا اGصنف

ال يتمتع فيها باحلماية من جديد.
(3) يـــجــــري تــطـــبــــيق هــــذا اGــبـــدأ وفــقــــا لـألحــكـــــام

الـتي تـتـضـمنـهـا االتـفـاقـيـات اخلاصـة اGـعـقـودة أو الـتي قد
تـعـقـد لهـذا الـغـرض فيـمـا بX دول االحتـاد. وفي حـالـة عدم
وجـود مــثل هــذه األحــكـامq حتــدد الــدول اGـعــنــيـةq كل فــيــمـا

يخصهاq الشروط اخلاصة بتطبيق هذا اGبدأ.
(4) تنطبق األحكـام السابقة أيضـا في حالة انضمام
دول جـــديـــدة إلى االحتـــاد وكـــذلك في احلـــالــــة الـــتي تـــمـــتــد
فـيـهـــا احلـمـايــة بـالـتـطـبـيـق لـلـمادة 7 أو بـسـبب الـتـنــازل

عـن التحفظـات.
أحكام االتفاقية الدولية حلماية فناني األداءأحكام االتفاقية الدولية حلماية فناني األداء

ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعةومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة
(اتفاقية روما) (لسنة (اتفاقية روما) (لسنة 1961) اGشار إليها) اGشار إليها

في معاهدة الويبو بشأن األداءفي معاهدة الويبو بشأن األداء
والتسجيل الصوتيوالتسجيل الصوتي (*) (*)

اGاداGادّة ة 4 (1)
[األداء احملمي وضوابط اإلسناد لفناني األداء][األداء احملمي وضوابط اإلسناد لفناني األداء]

تـمـنح كـل دولـة مـتـعـاقـدة اGـعامـلـة الـوطـنـيـة لـفـنـاني
األداءq إذا استوفي واحد من الشروط اآلتية :

q(أ) إذا أجري األداء في دولة متعاقدة أخـرى
(ب) إذا أدرج األداء فـي تـــســــجـــيل صــــوتي مــــشـــمـــول

qادة  5 من هذه االتفاقيةGباحلماية بناء على ا
(ج) إذا أذيع األداء غــيـر اGـثــبت في تـســجـيل صـوتي
عــبــر بــرنــامج إذاعي مـشــمــول بــاحلـمـايـــة �ـوجب اGـادة 6

من هذه االتفاقـية.
اGاداGادّة ة 5 (1)

[التسجيالت الصوتية احملمية : [التسجيالت الصوتية احملمية : (1) - ضوابط اإلسناد - ضوابط اإلسناد
Gنتجي التسجيالت الصوتية Gنتجي التسجيالت الصوتية 2 - النشر اGتزامن - النشر اGتزامن

3 - صالحية استبعاد بعض اGعايير] - صالحية استبعاد بعض اGعايير]
(1) تـــســـمح كل دولـــة مــتـــعــاقـــدة اGـــعــامـــلــة الـــوطــنـــيــة

Gـنــتــجي الــتـســجـيـالت الـصــوتــيـةq إذا اســتــوفي واحـد من
الشروط اآلتية :

اGاداGادّة ة 31
نقض اGعاهدةنقض اGعاهدة

يــجـوز ألي طــرف مــتــعــاقـد أن يــنــقض هــذه اGــعــاهـدة
�ـوجب إخـطار يـوجـهه إلى اGـديـر الـعـامّ للـويـبـو. ويـصبح
كل نـقض نــافـذا بــعـد سـنــة من الـتــاريخ الـذي يــتـســلم فـيه

اGدير العامّ للويبو اإلخطار.

اGاداGادّة ة 32
لغات اGعاهدةلغات اGعاهدة

(1)  تـوقع هـذه اGـعـاهـدة في نـسـخـة أصـلـيـة بـالـلـغـات

الـعـربيـة واإلسـبـانيـة واإلنـكلـيـزيـة والروسـيـة والـصيـنـية
والفرنسيةq وتعتبر كل النصوص متساوية في احلجية.
(2) يــتـــولى اGــديـــر الــعــــامّ إعـــداد نــصــوص رســمــيـة

بـأي لـغـة خالف الــلـغـات اGـشـار إلـيــهـا في الـفـقـرة (1) بـنـاء
عــلى طــلـب أحـد األطــراف اGــعــنــيــةq بــعــد الـتــشــاور مع كـل
األطـراف اGـعــنـيـة. وألغـراض هــذه الـفـقـرةq يـقــصـد بـعـبـارة
"الـطـرف اGـعـني" كل دولـة عـضـو في الـويـبـو تـكـون لـغـتـها
أو إحــدى لـغـاتــهـا الـرســمـيـة هي الــلـغـة اGــعـنـيــةq واجلـمـاعـة
األوروبـيـة وأي مـنـظـمـة دوليـة حـكـومـيـة أخـرى يـجـوز لـها
أن تـصـبح طـرفـا في هـذه اGعـاهـدة إذا كـانت إحـدى لـغـاتـها

الرسمية هي اللغة اGعنية.
اGاداGادّة ة 33

أمX اإليداعأمX اإليداع
يكون اGدير العامّ للويبو أمX إيداع هذه اGعاهدة.

أحكام اتفاقية برن حلمايةأحكام اتفاقية برن حلماية
اGصنفات األدبية والفنية (لسنة اGصنفات األدبية والفنية (لسنة 1971)

اGشار إليها في معاهدة الويبواGشار إليها في معاهدة الويبو
بشأن األداء والتسجيل الصوتيبشأن األداء والتسجيل الصوتي (*) (*)

اGاداGادّة ة 18 (**)(**)
[اGصنفات اGوجود عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ :[اGصنفات اGوجود عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ :
(1) يجوز حمايتها في حالـة عـدم انقضاء مدة احلماية يجوز حمايتها في حالـة عـدم انقضاء مدة احلماية

في دولة اGنشأ في دولة اGنشأ (2) ال يجوز حمايتها في حالة انقضاء ال يجوز حمايتها في حالة انقضاء
مدة احلماية في الدولـة اGطلـوب توفير احلمايـة فيهامدة احلماية في الدولـة اGطلـوب توفير احلمايـة فيها

(3) تطبيق هذه اGبادىء  تطبيق هذه اGبادىء (4) حاالت خاصة] حاالت خاصة]

(1) تـــســـــري هــذه االتـــفـــاقــــيـــة عــلـى كــل اGـــصــنـــفــات

qعـند دخـول هـذه االتـفـاقـــيـة حيـز الـتـنـفـيذ qالـتي ال تـكـون
قـد ســقـطت بـعــد في اGـلك الــعــامّ لــدولــة اGـنــشـأ بـانــقـضـاء

مدة احلمايـة.

(*)(*) وردت اإلشــــــارة إلى األحـــكـــــام اGـــنــقـــولـــــة هــنــــا في اGــادة 22 من
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي.

(**) (**) أضـــيــــفت رؤوس مــــوضـــوعـــات إشــــارة إلى مــــضـــمــــون مـــخــــتـــلف
الـفقرات لـتسـهيل التـعريف بـهاq هـذا عـلمـا بأن النص اGـوقع ال يشـتمل على

رؤوس للموضوعات.
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(أ) فيما يتعلق باGادة 12 :

qادةG1" إنها لن تطبق أحكام تلك ا"

"2" إنـــهـــا لـن تـــطـــبـق أحـــكــــام تــــلك اGـــادة عــــلى بـــعض
qأوجـه االنتفـاع

"3" إنــــــــهـــــــا لـن تــــــــطــــــــبق أحــــــــكــــــــام تــــــــلك اGــــــــادة عــــــــلى
الـــتـــســـجــــيالت الـــصـــوتـــيــــة الـــتي ال يـــكـــون مــــنـــتـــجـــهـــا من

qمواطني دولة متعاقدة أخرى

"4" فـيـمــا يـتـعلــــق بالـتـسجــيالت الـصــوتـــيـة التي
qال يـــكــون مــنــتــجــهــا من مـــواطــني دولـــة مــتــعــاقــدة أخـــرى
فإنهـا سوف تقـيد احلمـاية اGـنصوص عـليهـا في تلك اGادة
لـتطـابق من حـيث نطـاقهـا ومـدتهـا احلـمايـة التي تـمـنحـها
الـدولة األخـرى لـلتـسـجيـالت الصـوتـية الـتي يـثبـتـها ألول
مــــرة مــــواطن الــــدولــــة صــــاحــــبـــة اإلعـالنq عــــلى أن الــــدولـــة
اGــتـعــاقــدة الــتي يـكــون اGــنــتج من مــواطـنــيــهـا إذا لـم تـكن
تــمــنح احلـمــايـة لــلــمـســتـفــيـد ذاتـه أو لـلــمـســتـفــيــدين ذاتـهم
qـتـعاقـدة صاحـبة اإلعالنGالذين تـمنـحـهم احلمـاية الـدولة ا

فإن ذلك ال يعد اختالفا من حيث نطاق احلماية...
اGاداGادّة ة 17(4)

[ بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط][ بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط]
الــدولـة الــتي تــمــنح احلــمـايــة Gــنــتـجي الــتــســجـيالت
qالــصـــوتـــيــة بـاالســتـنـــــاد إلى مــعــيـــار الـتــثـبــيت وحــــده
فـي 26 أكـتـوبـر/ تـشرين األول q1961 يـجـوز لـهـا أن تعـلن
�ـــوجب إخـــطــار تـــودعه لـــدى األمــX الـــعــام لـأل§ اGــتـــحــدة
وقت إيــداع وثــيـقــــة الــتــصـديق أو الــقــبـول أو االنــضــمــام
q5 ادةGأنها سوف تطـبق معيار التـثبيت وحده ألغراض ا
ومـــعــيـــار الــتـــثــبــيـت بــدال من مـــعــيــار اجلـــنــســـيــة ألغــراض

الفقـرة 1 (أ) "3" و"4" من اGادة 16.
اGاداGادّة ة 18(5)

[سحب التحفظات][سحب التحفظات]
الــدولــة الــتي تـــودع إخـطــــارا بـنــــاء عــلى الـفــقــرة 3
مـــن اGـــادة 5 أو الـــفـــقـــــــرة 2 مـــن اGـــادة 6 أو الـــفـــقـــــــرة 1
مــن اGادة 16 أو اGادة q17 يجوز لـها أن تضيق من نطاقه
أو تسـحـبه �ـوجب إخـطار جـديـد تودعـه لدى األمـX الـعام

لأل§ اGتحدة.

(أ) إذا كـــــان مـــــنــــتـج الــــتـــــســــجـــــيل الـــــصـــــوتي من
q(معيار اجلنسية) مواطني دولة متعاقدة أخرى

(ب) إذا أجــــري الــــتــــثــــبــــيـت األول لــــلــــصــــوت في
q(معيار التثبيت) دولة متعاقدة أخرى

(ج) إذا نـشـر الـتـسـجـيل الـصـوتي ألول مـرة في
دولة غير متعاقدة أخرى (معيار النشر).

2 - إذا نــشـر الـتـسـجــيل الـصـوتي ألول مـرة في
دولـة غــيــر مــتــعــاقــدة. وإذا نـشــر مع ذلـك في غــضـون
ثـالثـــــX يــــــومــــــا من تــــــاريخ الــــــنــــــشـــــر األول فـي دولـــــة
مـتـعاقـدة (الـنـشر اGـتـزامــن)q اعتـبـــر كمــا لـــو كــان

قد نشــر ألول مــرة في الدولة اGتعاقدة.

3 - يـجـوز أليـة دولـة مـتـعـاقـدة أن تـعـلن �ـوجب
إخـطــار تــودعه لــدى األمـX الــعــامّ لأل§ اGــتـحــدة أنــهـا
لن تطبق معيـار النشر أو معيـار التثبيت. ويجوز
إيــــــــداع اإلخــــــــطــــــــار وقت الــــــــتــــــــصــــــــديق أو الــــــــقــــــــبـــــــول
أواالنــــــــضــــــــمــــــــام أو فـي أي وقـت الحـق. وفـي احلــــــــالـــــــة
األخــيــرةq يــصـبـح اإلخـطــار نــافــذا بــعــد تـاريـخ إيـداعه

بستة أشهر.(2)

اGاداGادّة ة 16(3)

التحفظاتالتحفظات

(1) تــــقـــبـل كل دولــــة طـــرف فـي هـــذه االتــــفـــاقــــيـــة

االلتزامات اGترتبـة عليهـا وتتمتـع �ـا تنص علـيه
من مــزايــا. ومع ذلكq يــجــوز أليــة دولــة أن تــعــلن في
Xأي وقت كــــان و�ــــوجب إخــــطــــار تـــودعـه لــــدى األمـــ

العامّ لأل§ اGتحدة مـا يأتي :

(2) ترد اإلشارة إلى الـفقرة 3 من اGادة 5 من اتفـاقـية رومـا في اGادة
3 (3) من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي.

(3) تــرد اإلشــارة إلى اGـادة 16 - 1 (أ) "3" و"4" من اتــفــاقــيــة رومـا في
اGادة 17 من االتفاقية ذاتها.

(4) تـرد اإلشـارة إلى اGـادة 17 من اتـفــاقـــيـة رومــا في اGـادة 3 (3) من
معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي.

(5) تــرد اإلشـــارة إلى اGــادة 18 من اتـــفــاقـــــيـــة رومــــا في اGــادة 17 من
االتفاقية ذاتها.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 196 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة q2013 يـــتـــضـــمــن نــقل يـــتـــضـــمــن نــقل

اعــــتـــمـــــاد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارة الـــتــهـــيــئــةاعــــتـــمـــــاد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارة الـــتــهـــيــئــة
العمرانية والبيئة واGدينة.العمرانية والبيئة واGدينة.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-57 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزير الـتـهـيـئة
الــعــمــرانــيــة والــبـيــئــة واGــديــنــة من مــيــزانـيــة الــتــســيــيـر

q2013 الية لسنةGوجب قانون ا�
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2013  اعــتـــمـــاد قــــــدره مــائــة وتــســعــة وأربــعــون مــلــيــونـا

وتـــســعـــمـــائـــة ألـف ديـــنــار (149.900.000 دج) مـــقــــــيّـــد فـي
مـيــزانــيـة تـســيـيــر وزارة الـتــهـيــئــة الـعــمـرانــيـة والــبـيــئـة
واGديـنة وفي الباب رقم 44-08 "تخصـيص Gتابعة إجناز

مشروع حظيرة دنيا".

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعــــتـــــمـــــــاد قــــــــدره مــــائــــة وتــــســــعــــة وأربــــعــــون مــــلــــيــــونـــا
وتــسـعــمــائــة ألـف ديــنـار (149.900.000 دج) يـــقــــــيّـــــد في
مـيـزانـيــة تسـيـيــر وزارة الـتـهـيـئــة العـمـرانــيـة والـبـيـئـة
واGـديـنـــة وفي األبــواب اGـبـيـنـــة في اجلـدول اGـلـحق بـهـذا

اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيـــر اGـالـيـــة ووزيـــر الـتـهـيـئة
الـعـمرانـيـة والبـيـئة واGـديـنةq كـلّ فيـمـا يخـصّـهq بـتنـفـيـذ
هـــــذا اGــــرســــوم الــــذي يـــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.........................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة......................
مجموع القسم األولمجموع القسم األول

7.400.000

11.200.000

18.600.000

01 - 31

02 - 31
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26 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 197 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة q2013 يـــتـــضـــمــن نــقل يـــتـــضـــمــن نــقل

اعــــتــــمــــاد فـي مـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة األشـــغــالاعــــتــــمــــاد فـي مـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة األشـــغــال
العمومية.العمومية.

ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-61 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر األشـغال
الـعـمـومـيـة من مـيـزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اGـالـية

q2013 لسنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعـتــمــاد قــدره مـائتـان وتـسـعـة ماليـX ديـنار (209.000.000 دج)
مـقـــيّـــد فـي مـيـزانـية تـسـييـر وزارة األشـغـال العـمـومـية
وفي الـــبــاب رقم 37-13 "اGــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتــابـــعــة

لألشغال العمومية - حماية اGواقع االستراتيجية".

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتــــــمــــــــاد قـــــــــدره مـــــائـــــتـــــان وتـــــســـــعـــــة مـاليـــــX ديـــــنــــار
(209.000.000 دج) يـقـــــيّــــد في مـيـزانيــة تـسيـيـر وزارة
األشــــغــــال الــــعــــمــــومــــيــــة وفي الــــبــــاب رقم 34-90  "اإلدارة

اGركزية - حظيرة السيارات".

اGاداGادّة ة 3 : :  يـكلــــف وزيـــر اGالـيـــة ووزيــر األشـغــال
الـعـمــومـيـــةq كلّ فــيـــمـا يــخـصّـهq بـتــنـفـيـــذ هـــذا اGـرســوم
الـــذي يـــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي..................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................

4.400.000

4.400.000

126.900.000

126.900.000

149.900.000

149.900.000

149.900.000

149.900.000

03 - 33

90 - 34
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26 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 198 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق  20 مـمـايــو سـنـة ايــو سـنـة q2013 يـتــضـمن حتـويلq يـتــضـمن حتـويل

مـدرسـتــX لألطـفـال اGـعــوقـX بـصـريــا إلى مـركـزينمـدرسـتــX لألطـفـال اGـعــوقـX بـصـريــا إلى مـركـزين
نفسيX بيداغوجيX لألطفال اGعوقX ذهنيا.نفسيX بيداغوجيX لألطفال اGعوقX ذهنيا.

ـــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
qرأةGواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اGؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واGـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Gـــؤســـســـات

 qXعوقGتخصصة لألطفال اGالتربية والتعليم ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــــدف هــــــذا اGـــــرســــــوم إلى حتــــــويل
مــدرســتـي األطــفــال اGــعـــوقــX بــصـــريــا لــلـــزفــيــزف (واليــة
ســيـدي بــلــعـبــاس) والـطــارف (واليــة الـطــارف) اGـنــصـوص
عليهما فــي اGلحق األول باGرسوم التنفيذي  رقم 05-12
اGؤرخ في 10 صـفر عام 1433 اGوافق 4  ينـاير سنة 2012
Xبـــيـــداغـــوجـــيــ Xإلى مـــركـــزين نـــفـــســـيــ qـــذكـــور أعالهGوا

لألطفال اGعوقX ذهنيا.

2 :  :  تــــــتــــــمـم قــــــائــــــمــــــة اGــــــراكــــــز الــــــنــــــفــــــســــــيـــــة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـبيداغـوجيـة لألطفال اGـعوقـX ذهنيــا اGنـصـوص علـيهـا
في اGـرســـوم الـتـنـفــيـذي  رقم 12-05 اGـؤرخ في 10 صـفـر
qـــذكـــور أعالهGــــوافق 4 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 واGعــام 1433 ا

طبقا للملحق 4 اGرفق بهذا اGرسوم.

3 :  :  حتـــــول األمــالك اGـــنـــقـــــولـــة والـــعـــقـــاريــــة اGــاداGــادّة ة 
وكـــذا مـسـتـخـدمـو مـــدرسـتي األطـفـــال اGـعـوقــX بـصـريا

اGـنــصـوص عــلـيــهـمـا فــي اGـادة األولى أعاله إلى اGــركـزين
النـفـسيـX الـبيـداغـوجيـX لألطـفـال اGعـوقـX ذهنـيـاq على
الــتــواليq لــلــزفــيــزف والــطــارفq طـبــقــا ألحــكــام الــتــنـظــيم

اGعمول به.
اGاداGادّة ة 4 :  :  تلغى األحكام اخملالفة لهذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 5 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحق اGلحق 4
XعوقGراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اGقائمة اXعوقGراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اGقائمة ا

ذهنياذهنيا

مقر اGؤسسةمقر اGؤسسةتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة
................ (بدون تغيير) ................ 

اGركز الـنفسي البيداغوجي
لألطــفــال اGــعــوقــX ذهــنــيـا

للزفيزف

اGركز الـنفسي البيداغوجي
لألطــفــال اGــعــوقــX ذهــنــيـا

للطارف

بـــلــــديـــة الـــزفـــيـــزف - واليـــة
سيدي بلعباس

بـــــلـــــديـــــة الـــــطـــــارف - واليــــة
الطارف

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 199 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق  20 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q q2013 يـــعــــدل ويــتــمـميـــعــــدل ويــتــمـم

اGرســوم اGرســوم  رقم رقم 84-212 اGؤرخ في  اGؤرخ في 21 ذي القعدة عام ذي القعدة عام
1404 اGوافق  اGوافق 18 غشت سنة  غشت سنة 1984 واGتعلق بتنظيم واGتعلق بتنظيم

جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها.جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى اGـرسوم رقم 84-212 اGؤرخ في 21 ذي
الـقــعــدة عـام 1404 اGـوافق 18 غــشت ســنـة 1984 واGــتــعـلق
qبـتـنظـيم جـامعـة وهـران للـعـلـوم والتـكـنولـوجـيا وسـيـرها

qتممGعدل واGا



16 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1628

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

 - و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 279-03
اGــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اGــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا q اGــعـدل واGــتـممq ال ســيـمـا

qادتان 3 و 25 منهGا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اGـــادة 2 من اGـــرســـوم
رقم 84-212 اGــؤرخ في 21 ذي الــقـــعــدة عــام 1404 اGــوافق
18 غــــشـت ســــنــــة q1984 اGــــعـــــدل واGــــتــــمـم واGــــذكــــور أعاله

وحترر كما يأتي :

"اGادّة 2 : ................. ( بدون تغيير)..................
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واGــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جـامـعــة وهـران لـلـعــلـوم والــتــكــنـــولـوجــيــا واخــتـصـاصـهـا

كما يأتي :

qكلية الكيمياء -

qكلية الفيزياء -

qكلية الرياضيات واإلعالم اآللي -
qكلية علوم الطبيعة واحلياة -
qكلية الهندسة الكهربائية -

qدنيةGعمارية والهندسة اGكلية الهندسة ا -
qيكانيكيةGكلية الهندسة ا -

- معهد التربية البدنية والرياضية".

اGــاداGــادّة ة 2  :    :  تـــعـــدل اGــادة 4 من اGـــرســـوم رقم 212-84
اGؤرخ في 21 ذي القـعدة عام 1404 اGوافق 18 غـشت سنة

q1984 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اGـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة q2003 اGــعـــدل واGــتــمم

واGذكـور أعالهq تضم مـديريـة اجلامعـةq زيادة عـلى األمانة
العامـة واGكتبـة اGركزية أربع (4) نيابـات مديريـة تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

qالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

qالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

qواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 200 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق  20 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2013 يـــعــــدل ويــتــمـمq يـــعــــدل ويــتــمـم

اGرسوم الـتنـفيذي رقم اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09 -  - 10 اGؤر اGؤرّخ في خ في 7 مـحر مـحرّم
عــام عــام 1430 اGــوافق  اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 2009 واGـــتـــضــمن واGـــتـــضــمن

إنشاء جامعة سعيدة.إنشاء جامعة سعيدة.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

 - و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 279-03
اGــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اGــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا q اGــعـدل واGــتـممq ال ســيـمـا

qادتان 3 و 25 منهGا
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-10 اGـؤرخ
في 7 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

qتضمن إنشاء جامعة سعيدةGوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-10 اGـؤرخ في 7 مــحــرم عـام
1430 اGـوافق 4 يــنـايــر ســنـة 2009 واGــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اGادّة األولى : ................ ( بدون تغيير)............
يحدد عدد الكلـيات التي تتكون منها جامعة سعيدة

واختصاصها كما يأتي :
qكلية اآلداب واللغات والفنون -

qكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -
- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم

qالتسيير
qكلية احلقوق والعلوم السياسية -

qكلية العلوم -
- كلية التكنولوجيا".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-10 اGــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اGـوافق 4 يــنــايــر ســـنـة 2009 والـــمـذكـــور أعـاله وتـــحــرر

كما يأتي :

"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة q2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهq تضم مـديريـة اجلامعـةq زيادة عـلى األمانة
العامة واGكتبة اGركزيةq أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

qالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

qالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

qواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 -  - 201 مــؤر مــؤرّخ في خ في 11 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة q2013 يـــحــــدد أســــاسq يـــحــــدد أســــاس

ونـــســـبـــة اشــــتـــراك وأداءات الـــضـــمــان االجـــتـــمــاعيونـــســـبـــة اشــــتـــراك وأداءات الـــضـــمــان االجـــتـــمــاعي
الــــتـي يـــســــتــــفــــيـــد مــــنــــهــــا اGـــســــتــــخــــدمـــون اGـالحـــونالــــتـي يـــســــتــــفــــيـــد مــــنــــهــــا اGـــســــتــــخــــدمـــون اGـالحـــون
اGـبــحــرون عـلـى سـفـن وبـواخــر الـصـيــد الـتـجــارياGـبــحــرون عـلـى سـفـن وبـواخــر الـصـيــد الـتـجــاري

اGأجـورون باحلـصـة.اGأجـورون باحلـصـة.
ـــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

qوالضمان االجتماعي
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اGـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اGــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واGــــتــــضــــمن

qتممGعدل واGا qالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق
بـالتأمينـات االجتماعيـةq اGعدل واGتممq ال سـيما اGادتان

q5 و 76 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

qتممGعدل واGا qبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

qتممGعدل واGا qهنيةGبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق
qفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــGبـــالــتـــزامــات ا

qتممGعدل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

qادة 4 منهGال سيما ا qتممGعدل واGا qبعالقات العمل
- و�ـقتـضى اGرسـوم التـشريعي رقم 94-13 اGؤرخ
في 17 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اGــوافق 28 مـــايـــو ســـنــة 1994

qتعلقة بالصيدGالذي يحدد القواعد العامة ا
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- و�قـتضى األمر رقم 95-01 اGؤرخ في 19 شـعبان
عام 1415 اGوافق 21 ينـاير سنة  1995 الذي يـحدد أساس

qاشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اGــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اGــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتGتعلق بالصيد البحري وتربية اGوا
- و�ــــتـــــقــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اGــــؤرخ في 16
صــفـر عـام 1429 اGـوافق 23 فـبـرايــر سـنــة 2008 واGــتـعـلـق

qنازعات في مجال الضمان االجتماعيGبا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 85-33 اGـــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اGــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
الـذي يـحـدد قــائـمـة الـعـمـال اGـشــبـهـX بـاألجـراء في مـجـال

qتممGعدل واGا qالضمان االجتماعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 85-34 اGـــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اGــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
الـــذي يــحـــدد اشــتـــراكــات الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي لـــلــفـــئــات

qتممGعدل واGا qؤمن لهم اجتماعياGاخلاصة من ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-143 اGؤرخ
في 3 صــفــر عـام 1423 اGــوافق 16 أبــريل ســنــة 2002 الـذي
يـــحـــدد الــــشـــهـــادات وشـــهـــادات الـــكـــفـــاءة اخلـــاصـــة بـــاGالحـــة

qادة 3 منهGال سيما ا qالبحرية وشروط إصدارها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-481 اGؤرخ
في 19 شــوال عــام 1424 اGــوافق 13 ديــســمـــبــر ســنــة 2003
qالـذي يـحـدد شروط �ـارسـة الـصـيـد الـبـحـري وكـيـفـيـاتـها

qادة 13 منهGالسيما ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-102 اGؤرخ
في 15 صـفـر عام 1426 اGـوافق 26 مـارس سـنة 2005 الـذي
XالحGا XـستخدمGيحدد النظـام النوعي لعالقات عمل ا

qلسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اGؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اGوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اGــادتـX 5 و 76 من
الــــقــــانــــون رقم 83-11 اGــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403
اGــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983 واGـــتــــعـــلق بــــالـــتـــأمــــيـــنـــات
االجــــتـــمـــاعـــيــــةq يـــهـــدف هــــذا اGـــرســـوم إلـى حتـــديـــد أســـاس
ونـــســـبـــة اشـــتـــراك وأداءات الـــضـــمــــان االجـــتـــمـــاعي الـــتي
يستفيد مـنها اGستخدمـون اGالحون اGبحرون على سفن
وبـواخــر الـصـيــد الـتــجـاري اGـأجــورون بـاحلـصــة بـصــفـتـهم

فئة خاصة من اGؤمن لهم اجتماعيا.

2 :  : يــحــدد أســاس ونــســبــة اشــتــراك الــضــمــان اGــاداGــادّة ة 
االجـتماعي اGطـبقان على اGـستخدمX اGـالحX اGبحرين
على سفن وبواخــر الـصيــد التجــاري اGنصــوص عليهـم
فـي الــتـشــريـع والـتــنـظــيم اGـعــمـول بـهــمـاq اGــذكـورين في

اGادة األولى أعالهq كما يأتي :
 األساس :  األساس : 

- مــســتــخــدمـو قــيــادة الــسـفــيــنــة والــبـاخــرة ومــجــهـز
السـفينـة اGبحـر : مبلغ األجـرة باحلصة دون أن يـقل مبلغ
األســــــــاس عـن ثالث (3) مــــــــرات األجــــــــر الـــــــــوطــــــــنـي األدنى

qضمون واليفوق ثماني (8) مرات هذا األجرGا
- مـــســـتـــخـــدمـــو تـــســـيـــيـــر اGـــاكـــنـــات : مـــبـــلغ األجـــرة
بـاحلــصـة دون أن يـقل مــبـلغ األســاس عن مـرتـX (2) األجـر
الــوطــنـي األدنى اGــضــمـــون واليــفــوق ست (6) مــرات هــذا

qاألجر
- مــــســــتــــخــــدمــــون آخــــرون عــــلى ســــطح الــــســــفــــيــــنــــة
والــبـــاخــرة ومــســـتــخــدمـــو اخلــدمــة الـــعــامــة : مـــبــلغ األجــرة
بـاحلـصـة دون أن يقل مـبـلغ األسـاس عن مـرة ونـصف مرة
(1.5) األجـر الــوطــني األدنى اGــضـمــون واليــفـوق ثالث (3)

مرات هذا األجر.

النسبة :النسبة : 12 %  وتوزع كما يأتي :
q7 % على عاتق مجهز السفينة -

- 5 % عــلى عــاتق اGـســتــخــدمـX اGالحــX اGــبــحـرين
اGذكورين أعاله.

تــقع االلــتـــزامــات في مــجـــال الــتــصــريـح واالقــتــطــاع
ودفع اشـتــراكـات الــضـمـان االجــتـمـاعي عــلى عـاتق مــجـهـز

السفينةq طبقا للتشريع اGعمول به.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يسـتفـيد اGسـتخـدمون اGـالحون اGـبحرون
على سفن وبواخـر الـصيـد التجـاري اGأجـورون باحلصـة
اGــذكــورون في اGـادة 2 أعالهq من جـمـيـع أداءات الـضـمـان

االجتماعي.
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اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  : يـــــدمج الــــصـــــيــــاد صـــــاحب الــــعـــــمل احملــــاص
واGبحر والبحار الصيــاد الذي يبحر مع الصياد صاحب
الـعـمل اGـذكـورون في الـمـادة األولى مـن الــمـرسـوم رقم

85 - 34 اGؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1405 اGوافق 9

XستخدمGفي فـئات ا qذكور أعالهGفبراير سنة 1985 وا
اGطابقة اGنصوص عليها في اGادة 2 أعاله.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : حتـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذا اGـرسـومq عـند
احلاجةq بقرار من الوزير اGكلف بالضمان االجتماعي.

اGـاداGـادّة ة 6 :  :  تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 21
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

وزارة ا>اليوزارة ا>اليّة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 19 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1433
XـراقــبـGد عــدد اXـراقــبـGيـحــدّد عــدد ا qيـحــد q2012 ــوافق 9 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـةGــوافق اGا
اGالياGاليّـX واGراقـبX اGـاليX اGـساعـدين وكذا تـنظيمـX واGراقـبX اGـاليX اGـساعـدين وكذا تـنظيم

مصالح اGراقبة اGاليمصالح اGراقبة اGاليّة في مكاتب وفروع.ة في مكاتب وفروع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإنّ األم
qاليّةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-414 اGؤرّخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واGـتـعـلّق بــالـرّقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

qتمّمGعدّل واGا qبها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العامّ للوظيفة العموميةGيحدّد صالحيات ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-75 اGـؤرّخ
في 13 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اGــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحدّد صـالحيـات اGـصـالح اخلـارجـيّة لـلـمـديـرية

qالعامّة للميزانية وتنظيمها وسيرها

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-381 اGؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011

qادّة 9 منهGال سيّما ا qاليّةGراقبة اGتعلّق �صالح اGوا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 9 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-381 اGؤرّخ في 25 ذي احلـجّة عام 1432
اGـوافق 21 نـوفـمبـر سـنة 2011 واGذكـور أعالهq يحـدّد هذا
XـــالـــيّـــGا XـــراقـــبـــGوا XـــالـــيّـــGا XـــراقـــبـــGالـــقـــرار عـــدد  ا
اGـســـاعـديــنq وكـــذا تــنـظــــيم مــصـــالح اGــراقـبــــة اGـالــيّـــة

فـي مكـاتب وفـروع.

XـراقــبـGوا XـالــيّــGا XـراقــبــGــادّة ة 2 :  : يــحـدّد عــدد اGــاداGا
اGــالـــيّـــX اGـــســـاعــــدين لــــدى مـــصـــــالح اGـــراقـــبـــة اGـــالـــيّـــة
لإلدارة اGركزية والواليــة والبلدية طبـقـا للملحق اGرفق

بهذا القـرار.

اGاداGادّة ة 3 :  : وفقـا ألحكام اGادّة 6 من اGرسـوم التّنفيذيّ
رقـم 11-381 اGؤرّخ فـي 25 ذي احلـجـة عـام 1432 اGوافــق
21 نــوفــمــبــر ســنــة 2011 واGــذكــور أعالهq تــنــظم مــصــلــحــة

Xّمـالـي Xــالـيّــة الـتي تــضم خــمـسـة (5) مـراقـبـGـراقــبـة اGا
مساعدين في مكاتب وفروعq كما يأتي :

1 - مـــكــــتب مـــحـــاســــبـــة االلـــتـــزامـــاتq  - مـــكــــتب مـــحـــاســــبـــة االلـــتـــزامـــاتq ويـــكـــلّف عـــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- مـسك مـحـاسـبة االلـتـزامـات بـالـنـفقـات بـاسـتـثـناء
qعمليات التجهيز العمومي
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qيزانياتيGمسك محاسبة التعداد ا -

qمسك سجالت تدوين التأشيرات والرفض -

- تشـكيل رصـيد وثـائقي مـتعـلّق باGـاليّـة العـمومـية
qوالوظيفة العمومية

- إعـداد الــوضـعــيـات اإلحــصـائــيـة الــدوريـة اGــتـعــلّـقـة
qيزانياتيGبااللتزامات بالنفقات والتعداد ا

- وضـع حتت تـصــرف مـكـتـب الـتــحـلـيـل والـتـلــخـيص
عناصر اGعلومات اGطلوبة.

يـــنــظم مـــكــتب مـــحــاســبـــة االلــتــزامـــات في ثالثــة يـــنــظم مـــكــتب مـــحــاســبـــة االلــتــزامـــات في ثالثــة (3)
فروعq على النحو اآلتي :فروعq على النحو اآلتي :

qفرع محاسبة االلتزامات بالنفقات -

qيزانياتيGفرع محاسبة التعداد ا -

- فرع الوثائق.

2  - مـــكــتب الــصـــفــقـــات الــعـــمــومـــيــةq   - مـــكــتب الــصـــفــقـــات الــعـــمــومـــيــةq ويــكــلّف عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- دراســـة مــــشـــاريع دفــــاتـــر شـــروط اGــــنـــاقـــصـــات أو
التراضي التي يـكون فيها اGراقـب اGالي أو �ثله مقررا

qو/ أو عضوا في جلنة الصفقات

- دراســة مـــشــاريع الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة واGالحق
الــتي يــكــون فــيــهـا اGــراقـب اGـالـي أو �ــثـلـه مــقـررا و/ أو

qعضوا في جلنة الصفقات

- إعــداد الـتـقـاريـر الـتـقــدمـيـة والـتـحـلـيــلـيـة اGـتـعـلـقـة
qشاريع العقود التي تمت دراستها�

- اGسـاهمة مع مـكتب عمـليات الـتجهـيز في دراسة
مـشـاريع دفـاتر الـشـروط والـصفـقـات العـمـومـية واGالحق

qالتي ال تدخل ضمن اختصاص جلان الصفقات

- حتـضـيـر اإلشـعــارات اGـبـيــنـة لـلـنـقـائص اGالحـظــة
في الصفقات الـعمومية واGالحق اGؤشـر عليها من طرف
جلـان الصـفقـات الـعمـومـية اGـؤهلـةq بـالتـنسـيق مع مـكتب

qعمليات التجهيز

- مـــتــــابــــعــــة اGـــلــــفــــات الــــتي تــــكــــون مـــوضــــوع رفض
qالتأشير و/ أو التغاضي

- إعــداد الــتــقـــاريــر اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــرســوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 92-414 اGــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
عــام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة q1992 اGـعـدّل واGـتـمّم

qذكـور أعالهGوا

- تــــشـــكـــيـل رصـــيـــد وثـــائــــقي مـــتــــعـــلّق بـــالــــصـــفـــقـــات
qالعمومية والنفقات العمومية

- إعـــــداد حتــــالــــيـل دوريــــة مــــتـــــعــــلــــقـــــة بــــالــــصـــــفــــقــــات
qالعمومية

- وضـع حتت تـصــرف مـكـتـب الـتــحـلـيـل والـتـلــخـيص
عناصر اGعلومات اGطلوبة.

q(2) Xيـنــظم مـكـتب الــصـفـقـات الــعـمـومــيـة في فـرعـ Xيـنــظم مـكـتب الــصـفـقـات الــعـمـومــيـة في فـرعـ
على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :

qفرع الصفقات العمومية -

- فـــرع الــوثـــائق والـــتـــحــلـــيل ومـــتـــابــعـــة الـــصــفـــقــات
العمومية.

3  - مــــكــــتب عـــمــــلـــيــــات الـــتــــجـــهـــــيـــزq   - مــــكــــتب عـــمــــلـــيــــات الـــتــــجـــهـــــيـــزq ويــــكـــلّـف عـــلى
اخلصـوص �ـا يأتي :

- الــــتــــكــــفـل بـــــرخص الــــبــــرامج والــــتـــعــــديالت الــــتي
qطـرأت عليها

- الــرقـابــة الــسـابــقــة Gـشـــاريع االلــتــزام بــالــنـفــقــات
qكتبGالتي يتكفل بها ا

- مـــسك مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات بــالـــنـــفـــقـــات الـــتي
qكتبGيتكفـل بها ا

qإعداد مذكرات الرفض -

qمسك سجالت تدوين التأشيرات والرفض -

- مــتـابــعـــة اGــلــفـــات الــتي تــكـــون مـــوضـــوع رفض
qو/ أو تغـاضي

- اGــســاهــمـــة مــع مــكـــتب الــصـفــقـــات الــعـمــومـــيـة
فـي دراســـة مــلــفـــات الــصــفــقـــــات الــعــمــومـــــيــةq وتــرقــــيــة

qعلومـةGتبـادل ا

- إعــداد الــتــقـــاريــر اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــرســوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 92-414 اGــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
عــام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة q1992 اGـعـدّل واGـتـمّم

qذكـور أعالهGوا

- إعـداد الــوضـعــيـات اإلحــصـائــيـة الــدوريـة اGــتـعــلـقـة
qكتبGبااللتزامات بالنفقات التي يتكفل بها ا

- تشـكيل رصيد وثـائقي متـعلق بالـنفقـاتq ال سيّما
qنفقات االستثمار العمومي

- وضـع حتت تـصــرف مـكـتـب الـتــحـلـيـل والـتـلــخـيص
عناصر اGعلومات اGطلوبة.
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qفروع qينـظم مكـتب عمـليـات التجـهيـز في ثالثة ينـظم مكـتب عمـليـات التجـهيـز في ثالثة (3) فروع
على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :

qفرع الرقابة السابقة لاللتزامات بالنفقات -

- فــرع مـــحـــاســبـــة االلــتـــزامـــات بــنـــفــقـــات عـــمــلـــيــات
qالتجهـيز

- فـــرع الـــوثـــائـق وإحـــصـــائـــيـــات نــــفـــقـــات عـــمـــلـــيـــات
التجهـيز.

4  - مــكـــتب الـــتـــحــلـــيل والـــتـــلـــخــيصq   - مــكـــتب الـــتـــحــلـــيل والـــتـــلـــخــيصq ويـــكــلّـف عــلى
اخلصـوص �ـا يأتي :

qتشكيل قواعد بيانات إحصائية -

- إعــداد الــوضـعــيــات الــدوريــة اGــنـصــــوص عـلــيـهـــا
في اGـادّة 24 مـن اGـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 92-414 اGـؤرّخ
في 19 جــــمــــادى األولى عــــام 1413 اGــــوافـق 14 نــــوفــــمـــبــــر

qذكور أعالهGتمّم واGعدّل واGا q1992 سنـة

- حتــلــيل وتــلــخــيص الــوضــعــيــات اإلحــصـائــيــة الــتي
qصلحةGتقدمها ا

- إعـــداد الــتــقـــريـــر اGــنــصـــوص عــلــــيه فـي اGـادّة 25
من اGرسـوم التّنـفيذيّ رقم 92-414 اGؤرّخ في 19 جمادى
األولى عـام 1413 اGـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة q1992 اGــعــدّل
واGــــتــــمّم واGــــذكــــــور أعالهq بــــالــــتــــنــــســــــيق مـع اGــــكــــــاتب

qاألخـرى للمصلحـة

- اGــسـاهــمــة في تــنــفـيــذ اخملــطط الــتـوجــيــهي لإلعالم
qصلحةGعلى مستوى ا qاآللي للمديرية العامة للميزانية

- اGـســاهـمــة في حتــسـX احملــيط اGـعــلــومـاتي ونــظـام
qعلومات للمصلحةGا

- حفظ أرشيف اGصلحة وتسييره.

يــنـــظم مــكــتب الــتـــحــلــيل والــتــلـــخــيص في ثالثــة يــنـــظم مــكــتب الــتـــحــلــيل والــتــلـــخــيص في ثالثــة (3)
فروعq فروعq  على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :

- فــــرع اإلحــــصــــائـــــيــــات والــــتــــلـــــخــــيص والــــتـــــحــــلــــيل
qيزانياتيGا

qفرع اإلعالم اآللي والشبكات -

- فرع تسيير األرشيف.

اGاداGادّة ة 4 :  : طبقا ألحكام اGادّة 7 من اGرسوم التّنفيذيّ
رقـم 11-381 اGؤرّخ فـي 25 ذي احلـجـة عـام 1432 اGوافــق
21 نــوفــمــبــر ســنــة 2011 واGــذكــور أعالهq تــنــظم مــصــلــحــة

Xمـالـيّـ Xـالــيّــة الــتي تــضم أربــعـة (4) مـراقـبـGــراقــبــة اGا
مساعدين في مكاتب وفروعq كما يأتي :

1 - مكـتب محـاسبـة االلتزامـات والتـحليلq  - مكـتب محـاسبـة االلتزامـات والتـحليلq ويـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- مـسك مـحـاسـبة االلـتـزامـات بـالـنـفقـات بـاسـتـثـناء
qعمليات التجهيز العمومي

qيزانياتيGمسك محاسبة التعداد ا -

qمسك سجالت تدوين التأشيرات والرفض -

- تشـكيل رصـيد وثـائقي مـتعـلق باGـاليّـة العـمومـية
qوالوظيفة العمومية

- إعـداد الــوضـعــيـات اإلحــصـائــيـة الــدوريـة اGــتـعــلـقـة
qيزانياتيGبااللتزامات بالنفقات والتعداد ا

qنـصــوص علـيـهـاGإعــداد الـتقــريــر والـوضعـيــات ا -
ال سيّما في اGادّة 25 من اGرسـوم التّنفـيذيّ رقـم 414-92
اGــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولى عـــــــــام 1413 اGــــــــوافق 14

qذكـور أعالهGتمّم واGعدّل واGا q1992 نوفمبر سنة

qتشكيل قواعد بيانات إحصائية -

- حتـــلــــيـل وتــلــخـــــيص الــــوضــعــيـــــات اإلحــصـــائــــيــة
qصلحةGالـتي تقدمها ا

- جــــمع الــــتـــقــــاريـــر الــــتي تــــعـــدهــــا اGـــكــــاتب األخـــرى
qللمصلحة

- اGــسـاهــمــة في تــنــفـيــذ اخملــطط الــتـوجــيــهي لإلعالم
qصلحةGعلى مستوى ا qاآللي للمديرية العامة للميزانية

- حفظ وتسيير أرشيف اGصلحة.

يـــنـــظم مـــكـــتب مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات والــتـــحـــلـــيليـــنـــظم مـــكـــتب مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات والــتـــحـــلـــيل
والتلخيص في ثالثة والتلخيص في ثالثة (3) فروعq  فروعq  على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :

- فـرع مــحــاســبـة االلــتــزامــات بـالــنــفــقـات والــتــعـداد
qيزانيـاتيGا

- فــــرع اإلحــــصــــائـــــيــــات والــــتــــحـــــلــــيل والــــتـــــلــــخــــيص
qيزانيـاتيGا

- فرع اإلعالم اآللي والشبكات وتسيير األرشيف.

2  - مـــكــتب الــصـــفــقـــات الــعـــمــومـــيــةq   - مـــكــتب الــصـــفــقـــات الــعـــمــومـــيــةq ويــكــلّف عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- دراســـة مــــشـــاريع دفــــاتـــر شـــروط اGــــنـــاقـــصـــات أو
التراضي التي يـكون فيها اGراقـب اGالي أو �ثله مقررا

qو/ أو عضوا في جلنة الصفقات
- دراســة مـــشــاريع الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة واGالحق
الــتي يــكــون فــيــهـا اGــراقـب اGـالـي أو �ــثـلـه مــقـررا و/ أو

qعضوا في جلنة الصفقات
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- إعــداد الـتـقـاريـر الـتـقــدمـيـة والـتـحـلـيــلـيـة اGـتـعـلـقـة
qشاريع العقود التي تمت دراستها�

- اGسـاهمة مع مـكتب عمـليات الـتجهـيز في دراسة
مـشـاريع دفـاتر الـشـروط والـصفـقـات العـمـومـية واGالحق

qالتي ال تدخل ضمن اختصاص جلان الصفقات
- حتـضـيـر اإلشـعــارات اGـبـيــنـة لـلـنـقـائص اGالحـظــة
في الصفقات الـعمومية واGالحق اGؤشـر عليها من طرف
جلـان الصـفقـات الـعمـومـية اGـؤهلـةq بـالتـنسـيق مع مـكتب

qعمليات التجهيز
- مـــتــــابــــعــــة اGـــلــــفــــات الــــتي تــــكــــون مـــوضــــوع رفض

qالتأشير و/ أو التغاضي
- إعــداد الــتــقـــاريــر اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــرســوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 92-414 اGــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
عــام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة q1992 اGـعـدّل واGـتـمّم

qذكـور أعالهGوا
- تــــشـــكـــيـل رصـــيـــد وثـــائــــقي مـــتــــعـــلّق بـــالــــصـــفـــقـــات

qالعمومية والنفقات العمومية
- إعـــــداد حتــــالــــيـل دوريــــة مــــتـــــعــــلــــقـــــة بــــالــــصـــــفــــقــــات

qالعمومية
- وضـع حتت تـصــرف مــكـتب مــحـاســبــة االلـتــزامـات

والتحليل والتلخيص عناصر اGعلومات اGطلوبة.
q(2) Xيـنــظم مـكـتب الــصـفـقـات الــعـمـومــيـة في فـرعـ Xيـنــظم مـكـتب الــصـفـقـات الــعـمـومــيـة في فـرعـ

على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :
qفرع الصفقات العمومية -

- فـــرع الــوثـــائق والـــتـــحــلـــيل ومـــتـــابــعـــة الـــصــفـــقــات
العمومية.

3  - مــــكــــتب عـــمــــلـــيــــات الـــتــــجـــهـــــيـــزq   - مــــكــــتب عـــمــــلـــيــــات الـــتــــجـــهـــــيـــزq ويــــكـــلّـف عـــلى
اخلصـوص �ـا يأتي :

- الــــتــــكــــفـل بـــــرخص الــــبــــرامج والــــتـــعــــديالت الــــتي
qطـرأت عليها

- الــرقـابــة الــسـابــقــة Gـشـــاريع االلــتــزام بــالــنـفــقــات
qكتبGالتي يتكفل بها ا

- مـــسك مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات بــالـــنـــفـــقـــات الـــتي
qكتبGيتكفـل بها ا

qإعداد مذكرات الرفض -
qمسك سجالت تدوين التأشيرات والرفض -

- مــتـابــعـــة اGــلــفـــات الــتي تــكـــون مـــوضـــوع رفض
qو/ أو تغـاضي

- اGــســاهــمـــة مــع مــكـــتب الــصـفــقـــات الــعـمــومـــيـة
فـي دراســـة مــلــفـــات الــصــفــقـــــات الــعــمــومـــــيــةq وتــرقــــيــة

qعلومـةGتبـادل ا

- إعــداد الــتــقـــاريــر اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــرســوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 92-414 اGــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
عــام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة q1992 اGـعـدّل واGـتـمّم

qذكـور أعالهGوا

- إعـداد الــوضـعــيـات اإلحــصـائــيـة الــدوريـة اGــتـعــلـقـة
qكتبGبااللتزامات بالنفقات التي يتكفل بها ا

- تشـكيل رصيد وثـائقي متـعلق بالـنفقـاتq ال سيّما
qنفقات االستثمار العمومي

- وضع عـنــاصــر اGـعــلـومــات اGـطــلــوبـة حتت تــصـرف
مكتب محاسبة االلتزامات والتحليل والتلخيص.

qفروع qينـظم مكـتب عمـليـات التجـهيـز في ثالثة ينـظم مكـتب عمـليـات التجـهيـز في ثالثة (3) فروع
على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :

qفرع الرقابة السابقة لاللتزامات بالنفقات -

- فــرع مـــحـــاســبـــة االلــتـــزامـــات بــنـــفــقـــات عـــمــلـــيــات
qالتجهـيز

- فـــرع الـــوثـــائـق وإحـــصـــائـــيـــات نــــفـــقـــات عـــمـــلـــيـــات
التجهـيز.

اGاداGادّة ة 5 :  : طبقا ألحكام اGادّة 8 من اGرسوم التّنفيذيّ
رقـم 11-381 اGؤرّخ فـي 25 ذي احلـجـة عـام 1432 اGوافــق
21 نــوفــمــبــر ســنــة 2011 واGــذكــور أعالهq تــنــظم مــصــلــحــة

Xمــالـيّـ Xـــالــيّــة الــتـي تــضم ثالثــة (3) مــراقـبـGــراقــبــة اGا
مساعدين في مكاتب وفروعq كما يأتي :

1 - مـــــكــــتب مـــــحــــاســــبـــــة االلــــتــــزامـــــات والــــتــــحـــــلــــيل - مـــــكــــتب مـــــحــــاســــبـــــة االلــــتــــزامـــــات والــــتــــحـــــلــــيل
والتلخيصq والتلخيصq ويكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- مـسك مـحـاسـبة االلـتـزامـات بـالـنـفقـات بـاسـتـثـناء
qعمليات التجهيز العمومي

qيزانياتيGمسك محاسبة التعداد ا -

qمسك سجالت تدوين التأشيرات والرفض -

- تشـكيل رصـيد وثـائقي مـتعـلق باGـاليّـة العـمومـية
qوالوظيفة العمومية

 - إعـداد الـوضــعـيـات اإلحـصــائـيـة الـدوريـة اGــتـعـلـقـة
qيزانياتيGبااللتزامات بالنفقات والتعداد ا

qنـصــوص علـيـهـاGإعــداد الـتقــريــر والـوضعـيــات ا -
ال سيّما في اGادّة 25 من اGرسـوم التّنفـيذيّ رقـم 414-92
اGــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولى عـــــــــام 1413 اGــــــــوافق 14

qذكـور أعالهGتمّم واGعدّل واGا q1992 نوفمبر سنة
qتشكيل قواعد بيانات إحصائية -
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- حتـــلــــيـل وتــلــخـــــيص الــــوضــعــيـــــات اإلحــصـــائــــيــة
qصلحةGالـتي تقدمها ا

- جــــمع الــــتـــقــــاريـــر الــــتي تــــعـــدهــــا اGـــكــــاتب األخـــرى
qللمصلحـة

- اGــسـاهــمــة في تــنــفـيــذ اخملــطط الــتـوجــيــهي لإلعالم
qصلحةGعلى مستوى ا qاآللي للمديرية العامة للميزانية

- حفظ وتسيير أرشيف اGصلحة.
يـــنـــظم مـــكـــتب مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات والــتـــحـــلـــيليـــنـــظم مـــكـــتب مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات والــتـــحـــلـــيل

والتلخيص في ثالثة والتلخيص في ثالثة (3) فروعq  فروعq  على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :
- فـرع مــحــاســبـة االلــتــزامــات بـالــنــفــقـات والــتــعـداد

qيزانيـاتيGا
- فــــرع اإلحــــصــــائـــــيــــات والــــتــــحـــــلــــيل والــــتـــــلــــخــــيص

qيزانيـاتيGا
- فرع اإلعالم اآللي والشبكات وتسيير األرشيف.

2  - مـــكــــتب الــــصـــفـــقـــــات الـــعــــمـــومــــيــــة وعـــمــــلـــيـــات  - مـــكــــتب الــــصـــفـــقـــــات الـــعــــمـــومــــيــــة وعـــمــــلـــيـــات
التجهيزq التجهيزq ويكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- دراســـة مــــشـــاريع دفــــاتـــر شـــروط اGــــنـــاقـــصـــات أو
التراضي التي يـكون فيها اGراقـب اGالي أو �ثله مقررا

qو/ أو عضوا في جلنة الصفقات
- دراســة مـــشــاريع الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة واGالحق
الــتي يــكــون فــيــهـا اGــراقـب اGـالـي أو �ــثـلـه مــقـررا و/ أو

qعضوا في جلنة الصفقات
- إعــداد الـتـقـاريـر الـتـقــدمـيـة والـتـحـلـيــلـيـة اGـتـعـلـقـة

qشاريع العقود التي تمت دراستها�
- الــــتــــكــــفـل بـــــرخص الــــبــــرامج والــــتـــعــــديالت الــــتي

qطـرأت عليها
- الــرقـابــة الــسـابــقــة Gـشـــاريع االلــتــزام بــالــنـفــقــات

qكتبGالتي يتكفل بها ا
- مـــسك مـــحـــاســـبـــة االلـــتـــزامـــات بــالـــنـــفـــقـــات الـــتي

qكتبGيتكفـل بها ا
qإعداد مذكرات الرفض -

qمسك سجالت تدوين التأشيرات والرفض -
- دراســــة مــــشـــاريع دفــــاتـــر الــــشـــروط والــــصـــفــــقـــات
الــعـــمــومــــيـــة واGالحــق الــتـي ال تــدخــل ضــمـن اخــتــصــاص

qجلـان الصفقات
- حتـضـيـر اإلشـعــارات اGـبـيــنـة لـلـنـقـائص اGالحـظــة
في الصفقات الـعمومية واGالحق اGؤشـر عليها من طرف

qؤهلةGجلان الصفقات العمومية ا
- مـــتــــابــــعــــة اGـــلــــفــــات الــــتي تــــكــــون مـــوضــــوع رفض

qالتأشير و/ أو التغاضي

- إعــداد الــتــقـــاريــر اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــرســوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 92-414 اGــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
عــام 1413 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة q1992 اGـعـدّل واGـتـمّم

qذكـور أعالهGوا
- إعـــــداد حتــــالــــيـل دوريــــة مــــتـــــعــــلــــقـــــة بــــالــــصـــــفــــقــــات

qالعمومية
- تــــشـــكـــيـل رصـــيـــد وثـــائــــقي مـــتــــعـــلّق بـــالــــصـــفـــقـــات

qالعمومية والنفقات العمومية
- وضـع حتت تـصــرف مــكـتب مــحـاســبــة االلـتــزامـات

والتحليل والتلخيص عناصر اGعلومات اGطلوبة.
- مــتـابــعـــة اGــلــفـــات الــتي تــكـــون مـــوضـــوع رفض

qو/ أو التغـاضي
- إعـداد الــوضـعــيـات اإلحــصـائــيـة الــدوريـة اGــتـعــلـقـة

qكتبGبااللتزامات بالنفقات التي يتكفل بها ا

يـــنـــظم مـــكـــتـب الـــصــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وعـــمـــلـــيــاتيـــنـــظم مـــكـــتـب الـــصــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وعـــمـــلـــيــات
التجهيز في ثالثة التجهيز في ثالثة (3) فروعq  فروعq  على النحـو اآلتي :على النحـو اآلتي :

qفرع الصفقات العمومية -
- فــرع الــرقـــابــة الــســـابــقــة ومـــحــاســبـــة االلــتــزامــات

qبنفقات عمليات التجهيز
- فــرع الــوثــائـق وإحــصــائــيــات نــفـــقــات االســتــثــمــار

والصفقات العمومية.

اGاداGادّة ة 6 :  : تنـظم مصـلحـة اGراقـبة اGـاليّـة لدى اإلدارة
اGركزية طبقا للمادّة 5 من هذا القرار.

 اGاداGادّة ة 7 :  : تنظم مصلـحة اGراقبة اGـاليّة لدى الوالية
حـــسـب الـــتــــوزيع فـي اجملـــمــــوعـــات احملــــدد في مــــلــــحق هـــذا

القرارq طبقا للموادّ 3 و4 أو 5 اGذكورة أعاله.

qاليّة لـدى البلديةG راقبـةGادّة ة 8 :  : تـنظم مصلـحة اGاداGا
طبقا للمادّة  4 من هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 9
يوليو سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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اGلحقاGلحق

عدد اGراقبX اGاليعدد اGراقبX اGاليXّ واGراقبX اGاليX واGراقبX اGاليXّ اGساعدين لدى مصالح اGراقبة اGاليX اGساعدين لدى مصالح اGراقبة اGاليّة لإلدارةة لإلدارة

اGركزية والوالية والبلديةاGركزية والوالية والبلدية

1) يحدد عدد اGراقبX اGالي) يحدد عدد اGراقبX اGاليXّ واGراقبX اGاليX واGراقبX اGاليXّ اGسـاعدين Gصالح اGراقبة اGاليX اGسـاعدين Gصالح اGراقبة اGاليّة لدى اإلدارة اGركزية كمـا يأتي ة لدى اإلدارة اGركزية كمـا يأتي :

عدد اGراقبX اGاليX اGساعدينعدد اGراقبX اGاليX اGساعدين عدد اGراقبX اGاليXعدد اGراقبX اGاليXمصالح اGراقبة اGالية لدىمصالح اGراقبة اGالية لدى

180 60اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

عدد اGراقبX اGاليX اGساعدينعدد اGراقبX اGاليX اGساعدين عدد اGراقبX اGاليXعدد اGراقبX اGاليXمصالح اGراقبة اGالية لدىمصالح اGراقبة اGالية لدى

1592 398البلديةالبلدية

3) يحدد عدد اGراقبX اGالي) يحدد عدد اGراقبX اGاليXّ واGراقبX اGاليX واGراقبX اGاليXّ اGسـاعدين Gصالح اGراقبة اGاليX اGسـاعدين Gصالح اGراقبة اGاليّة لدى البلدية كمـا يأتي ة لدى البلدية كمـا يأتي :

2) يحدد عدد اGراقبX اGالي) يحدد عدد اGراقبX اGاليXّ واGراقبX اGاليX واGراقبX اGاليXّ اGسـاعدين Gصالح اGراقبة اGاليX اGسـاعدين Gصالح اGراقبة اGاليّة لدى كل والية كمـا يأتي ة لدى كل والية كمـا يأتي :

مصالح اGراقبة اGالية لدى الواليةمصالح اGراقبة اGالية لدى الوالية اجملموعة رقماجملموعة رقم

اجملموعة األولى

اجملموعة الثانية

اجملموعة الثالثة

XراقبGعدد اXراقبGعدد ا
اGاليX لكل مصلحةاGاليX لكل مصلحة
مراقبة مالية لدىمراقبة مالية لدى

الواليةالوالية

XراقبGعدد اXراقبGعدد ا
اGاليX اGساعديناGاليX اGساعدين
لكل مصلحة مراقبةلكل مصلحة مراقبة
مالية لدى مالية لدى الواليةالوالية

qبــاتــنــة qوهــران qقــســنــطــيــنــة qعــنــابــة qاجلــزائــر
تيزي وزو.

qســيـدي بــلـعــبـاس qسـطــيف qتـلــمـســان qالــبــلـيــدة
qبجـاية qالشـلف qبومـرداس q«مسـتغـا qديـةGا

معسكرq سعيدةq تبسةq سكيكدة.

qبـــشــار qبـــســـكـــرة qأم الـــبـــواقي qاألغـــواط qأدرار
qالـــنــعـــامـــة qغـــردايــــة qتــامـــنـــغــسـت qالــبـــويـــرة
qبــــرج بــوعـــريـــريج qـــةGقـــا qتـــنـــدوف qإيـــلـــيـــزي
Xعــــ qتـــــيــــبــــــازة qجـــــيــــجــل qالـــــوادي qمـــــيــــلــــــة
qالـبـيض qالـطــارف qســوق أهـراس qتـمــوشـنت
qـــســـيـــلــةGا qخـــنـــشـــلــة qورقـــلــة qتـــيــســـمـــســـيـــلت

تيارتq غليزانq اجللفةq عX الدفلى.

1

1

1
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3
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وزارة النقلوزارة النقل
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 26 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1433
10  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة q2012  يــحــدد تـصــنــيفq  يــحــدد تـصــنــيف اGـوافق اGـوافق 
اGـركز الـوطـني لرخص الـسـياقـة وشـروط االلتـحاقاGـركز الـوطـني لرخص الـسـياقـة وشـروط االلتـحاق

باGناصب العليا التابعة له.باGناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةGووزير ا
qووزير النقل

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اGؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اGوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

qيحدد صالحيات وزير النقل
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1415 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي 03-262 اGـؤرخ في
23 جــمـادى األولى عـام 1424 اGـوافق 23 يـولـيـو سـنـة 2003

الـــذي يــحـــدد تـــنــظـــيم اGـــركــز الـــوطـــني لـــرخص الـــســيـــاقــة
qتمّمGعدل واGا qوسيره

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1432 اGــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
XـنتمGا XوظفGـتـضمـن القـانون األساسي اخلاص بـاGوا

qكلفة بالنقلGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
13 جــمــادى األولى عـام 1432 اGـوافق 17 أبــريل ســنـة 2011

واGــتـــضــمــن الــتــنــظــــيـم الـــداخـــلـي لــلـــمـــركــــز الـــوطـــنـي
qلرخص السياقة

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 13 من اGـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلى حتـديـد تـصـنـيف اGـركـز الـوطـني لـرخص
الـــســـيـــاقـــة وكــــذا شــــروط االلــتـــحـــاق بـــاGــنـــاصب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.

اGـادة اGـادة 2 :  :  يـصـنف اGـركـز الـوطـني لـرخـص الـسـيـاقة
في الصنف أq القسم 2.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اGــادة اGــادة 
الـعــلـيـا الــتـابـعــة لـلـمـركــز الـوطـنـي لـرخص الـســيـاقـة وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اGناصبq طبقا للجدول اآلتي :

- مـــــتـــــصــــــرف رئـــــيـــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئـــيــسـي في الــنـــقل الــبـــري أو رئــيس
اGـفتشـX لرخـصة السـياقة واألمن في
الــطــرقq عــلى األقـلq يــثــبت خــمس (5)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصـرف أو مهنـدس دولة في النقل
الـــبــــري أو مـــفـــتش رئـــيــــسي لـــرخـــصـــة
الـــســـيــــاقـــة واألمن في الــــطـــرق يـــثـــبت
عـشر (10) سـنـوات خـدمـة فـعـلـيـة بـهذه

الصفة.

مرسوم
اGركزاGركز
الوطنيالوطني
لرخصلرخص
السياقةالسياقة

1008 م 2 أ مدير عام

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باGنصبباGنصب
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باGنصبباGنصب

- مـتـصـرف رئـيــسي عـلى األقل يـثـبت
ثالث ( 3 ) ســـنــــوات خـــدمــــة فـــعــــلـــيـــة

بهذه الصفة.
- مـتصـرف يـثـبت ثـمـاني (8) سـنوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مــهـنــدس رئــيــسي في الــنــقل الــبـري
أو رئـــــــيس اGــــــفـــــــتــــــشــــــX لــــــرخــــــصــــــة
الـــــســـــيـــــاقـــــة و األمن فـي الـــــطــــرق أو
qمــهـــنــدس رئــيـــسي في اإلعالم اآللي
عــلـى األقلq مــرسم يــثــبت خــمس (5)
سنوات خدمة فعلية بصفة موظف.
- مــــهــــنــــدس دولـــــة في الــــنـــــقل الــــبــــري
أومـفتـش رئيـسي لـرخـصـة الـسـيـاقة
واألمن في الـطـرق أو مـهـنـدس دولـة
في اإلعالم اآللـيq يــــثــــبت خــــمس (5)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
يــــثــــبـت خــــمس (5) ســــنــــوات خــــدمــــة

فعلية بصفة موظف.
- مـتــصـرف يــثـبت خـمس (5) سـنـوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مــهـنــدس رئــيــسي في الــنــقل الــبـري
أو رئـــــــيس اGــــــفـــــــتــــــشــــــX لــــــرخــــــصــــــة
الـــــســــــيــــــاقـــــة واألمـن في الــــــطـــــرق أو
qمــهـــنــدس رئــيـــسي في اإلعالم اآللي
عـــلى األقلq مـــرسمq يـــثـــبت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بصفة موظف.
- مـــهــنــدس دولــة في الـــنــقل الــبــري أو
مــفــتش رئــيــسـي لــرخــصــة الــســيــاقـة
واألمن في الـطـرق أو مـهـنـدس دولـة
في اإلعـالم اآللـيq يــــــــثـــــــــبـت أربع (4)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بصفة موظف.
- مــتـــصــرف يـــثــبت أربع (4) ســـنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئيسـي في  النقل الـبري أو رئيس
اGـفـتـشــX لـرخـصـة الــسـيـاقـة واألمن
qمــــــــرسم qعــــــــلـى األقـل qفي الــــــــطــــــــرق
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بصفة موظف.
- متصـرف أو مهنـدس دولة في النقل
الــبـري أو مــفــتش رئــيــسي لــرخــصـة
الـسيـاقـة و األمن في الطـرقq يـثبت
أربـع (4) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر® جوديكر® جودي

وزيرالنقلوزيرالنقل
عمار توعمار تو

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باGناصبباGناصب

qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
يــــــثــــــبت ســــــنــــــتـــــX (2) مـن اخلـــــــدمـــــــة

الفعلية بصفة موظف.
- مــتـــصــرف يـــثــبت ثالث (3) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اGدير العام
للمركز

اGركزاGركز
الوطنيالوطني
لرخصلرخص
السياقةالسياقة
(تابع)(تابع)

131 م - 3 2 أ

رئيس
قسم على
مستوى
الفرع

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرم عـام 1433 اGــوافق 10
ديسمبر سنة 2012.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
qــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد مـــراد حـــامــديGــادة األولى :  اGا 
مديـر اإلدارة العـامةq اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهq باسم
وزيــــر الـــــعالقـــــات مع الـــــبــــرGـــــانq عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثـــــائق

واGقررات باستثناء القرارات.
اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في�3 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 13

مايو سنة 2013.
محمود خذريمحمود خذري

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا>ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا>ستشفيات
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 27 ذي احل ذي احلـجـة عام ة عام 1433
اGوافق اGوافق 12 نوف نوفـمبر سنة مبر سنة q  q2012  يحـدد عدد اGناصبيحـدد عدد اGناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اGـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اGـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــــجـــــاب بــــعـــــنــــوان اGـــــعــــهـــــد الــــوطـــــني لـــــلــــصـــــحــــةواحلـــــجـــــاب بــــعـــــنــــوان اGـــــعــــهـــــد الــــوطـــــني لـــــلــــصـــــحــــة

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةGووزير ا

qستشفياتGووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 64 - 110 اGــــؤرّخ في 10
أبــــريل ســــنـــة 1964 واGـــتـــضــــمن إنــــشـــاء اGـــعــــهـــد الــــوطـــني

qتمّمGعدّل واGا qللصحة العمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 307
اGــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدّد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGلشاغلي ا
- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســــوم الـــــرئـــــاسي رقـم  12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عام  1433 اGـوافق  4 سـبـتـمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

وزارة العالقات مع البر>انوزارة العالقات مع البر>ان

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 3 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 13 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
q2013 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى مـديـر اإلدارة يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى مـديـر اإلدارة

العامة.العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qانGإن وزير العالقات مع البر
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-144 اGؤرخ
في 26 مــــحــــرم عــــام 1424 اGــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واGـتــضـمن تــنـظــيم اإلدارة اGـركــزيـة في وزارة الــعالقـات

qانGمع البر
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
15 جمادى األولى عام 1434 اGوافق 27 مارس سنة 2013

واGــتــضــمـن تــعــيــX الــســيــد مــراد حــامــديq مــديــرا لإلدارة
qانGبوزارة العالقات مع البر qالعامة
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- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

qادة 38 منهGال سيما ا qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

qستشفياتGوإصالح ا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 38 من اGـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اGــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اGـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واGــذكــور أعالهq يــحــدد عـدد
XـهـنـيـGـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي لـلـعـمـال اGا
وسـائــقي الــســيــارات واحلــجــاب بـعــنــوان اGــعــهــد الـوطــني

للصحة العموميةq كما يأتي :

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 7 ذي احلــجــة عــام  ذي احلــجــة عــام 1433
اGـــــوافق اGـــــوافق 23 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة q2012 يـــــتـــــمم الـــــقـــــرارq يـــــتـــــمم الـــــقـــــرار
الــــوزاري اGـــــشـــــتــــرك اGـــــؤرخ فيالــــوزاري اGـــــشـــــتــــرك اGـــــؤرخ في 18رجب عـــــامرجب عـــــام1429
اGـــوافق اGـــوافق 21 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة 2008 واGـــتـــضـــمن إحــداث واGـــتـــضـــمن إحــداث

أقسام " رياضة و دراسة ".أقسام " رياضة و دراسة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التربية الوطنية
qو وزير الشباب والرياضة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04 - 10 اGـــــؤرّخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالتربية البدنية والرياضةGوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 04 اGــــؤرّخ في15
مـحـرم عام 1429 اGـوافـق 23 يـنـايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

qالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 420
اGـؤرّخ في 25 ربـيع الــثـاني عـام 1412 اGـوافق 2 نـوفــمـبـر
ســنــة 1991 واGــتــضـمن إحــداث أقــسـام "ريــاضــة و دراسـة"

 qادة 5 منهGالسيــما ا qوتنظيمها و عملها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
11 شــــعــــبــــان عــــام  1413 اGــــوافـق 3 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1993

واGــــتـــضــــمن شــــروط إحــــداث أقـــســــام "ريـــاضــــة و دراســـة"
qوعملها التربوي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
11 شـعــبــان عـام 1413 اGـوافق 3 فــبــرايــر ســنـة 1993 الـذي

يـحدد شـروط التـكفل بـاGواهب الـرياضـية الـشابـة ألقسام
q"رياضة و دراسة"

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
18 رجـب عـــــــام 1429 اGــــــــوافق 21  يـــــــولــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 2008

واGـــتـــضـــمن إحـــداث أقـــســـام  "ريـــاضـــة و دراســـة"q اGـــعـــدّل
qتمّمGوا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : يــــتـــمّـم هـــذا الــــقــــرار اجلــــدول اGـــلــــحق
بـالقـرار الوزاري اGـشتـرك اGؤرّخ في 18 رجب عام 1429
اGـوافق 21  يــولـيــو ســنـة 2008 واGـتــضــمن إحـداث أقــسـام

"رياضة ودراسة"q كما يأتي :

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

1

1

1

1

1

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اGصلحة الداخلية

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ذي احلجة عام 1433 اGوافق 12
نوفمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزير اGاليةوزير اGالية
كر® جوديكر® جودي
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الشلف
ثانوية علي شاشو

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

الشلف

األغواط

متوسطة محمود بن عمر
متوسطة الشهيد سي عبد الغني

متوسطة غزال سليمان
متوسطة هواري بومدين

األغواط
آفلو

حاسي الدالعة
قلتة سيدي ساعد

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) ....... 

بجاية

ثانوية دبيح شريف
ثانوية شعبان عمار
ثانوية شهداء مقران

أقبو
أوقاس
بجاية

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) .......  بسكرة

ثانوية العقيد سي احلواسبسكرة

....... ( بدون تغيير ) ....... 

البليدة

ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم 
ثانوية أحمد زبانة
ثانوية عمر مالك

ثانوية زيدان محمد
ثانوية عبد احلميد ابن باديس

موزاية
البليدة

أوالد يعيش
بوفاريك
األربعاء

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) ....... 

اجللفة
ثانوية سي شريف بن األحرش 

ثانوية ابن خلدون
ثانوية طهيري عبد الرحمان

ثانوية بن حلرش السعيد
متوسطة اإلمام بربيح
ثانوية الشيخ بوعمامة

ثانوية القاسمي احلسيني
ثانوية بألبيض قويدر

ثانوية حاشي عبد الرحمان

اجللفة

عX وسارة
حاسي بحبح

عX اإلبل
مسعد

....... ( بدون تغيير ) ....... 

اجلــدولاجلــدول

....... ( بدون تغيير ) ....... 
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اجلــدول (تابع)اجلــدول (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

....... ( بدون تغيير ) ....... 

سكيكدة

متوسطة صالح سعدي
متوسطة عواد زيدان

متوسطة الشيخ البشير االبراهيمي
متوسطة داود صالح

متوسطة بومالطة العيدي
متوسطة اسماعيل مرابط

متوسطة صبوع
متوسطة أوّل نوفمبر 1954

متوسطة عزابة مركز
متوسطة الغسيري

متوسطة عايش حسان
متوسطة قويسم عبد احلق

متوسطة لعلع محمد
متوسطة قدوس أحمد

متوسطة صالح بوالشعور مركز
متوسطة شكاط رابح

....... ( بدون تغيير ) ....... 

سطيف

ثانوية ابن الرشيق
ثانوية مليكة قايد

ثانوية الشهاب
ثانوية الشهيد العيد بليليطة

ثانوية هاني لعلى

سطيف

العلمة
عX وGان

العX الكبيرة

....... ( بدون تغيير ) ....... 

سكيكدة

احلروش

عزابة

القل

تمالوس
صالح بوالشعور

رمضان جمال

....... ( بدون تغيير ) .......  قاGة

ثانوية شعالل مسعودقاGة

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

ثانوية حي ماسينيسةq اGدينة اجلديدةاخلروب

....... ( بدون تغيير ) ....... 
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اجلــدول (تابع)اجلــدول (تابع)

اGدية
متوسطة العربي سعيدي

ثانوية مصطفى نابي
متوسطة مفدي زكرياء
ثانوية محمد بوضياف

اGتوسطة اجلديدة األولى
ثانوية بن  عليا يحيى

متوسطة العقيد عميروش
ثانوية العقيد سي امحمد بوقرة

متوسطة عياش بوعالم
ثانوية األخوين جغدلي

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) ....... 

البرواقية

قصر البخاري

شاللة العذاورة

بني سليمان

تابالط

....... ( بدون تغيير ) .......  ورقلة

ورقلة
توقرت

ثانوية عبد اجمليد بومادة
ثانوية األمير عبد القادر

....... ( بدون تغيير ) .......  وهران

ثانوية العقيد لطفيوهران

....... ( بدون تغيير ) ....... 

برج بوعريريج
برج غدير

رأس الوادي

ثانوية عبد اجمليد بورزق
ثانوية محمد الشريف بوعد

ثانوية اإلخوة رباح

التسميةالتسميةالوالياتالواليات البلدياتالبلديات

برج بوعريريج

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) .......  تندوف

متوسطة الشيخ البشير اإلبراهيميتندوف

....... ( بدون تغيير ) ....... 

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

غليزان

وادي رهيو

....... ( بدون تغيير ) ....... 

ثانوية الرائد بن عدة بن عودة
ثانوية الرائد سي طارق

ثانوية عبد احلميد قباطي

اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 7 ذي احلجة عام 1433 اGوافق 23 أكتوبر سنة 2012.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفةاGدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 13  صــــفــــر عـــام   صــــفــــر عـــام 1434
اGـوافــق اGـوافــق 27  ديــسـمـبــر سـنـة   ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّن إحـداثن إحـداث
مــركـز جــهـوي لــتـجـمـع وحتـضــيـر اGـواهـب والـنــخـبـةمــركـز جــهـوي لــتـجـمـع وحتـضــيـر اGـواهـب والـنــخـبـة

الرياضية ببلدية سويدانية (والية اجلزائر).الرياضية ببلدية سويدانية (والية اجلزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإنّ األم

qاليّةGووزير ا

qووزير الشباب والرياضة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-410 اGؤرّخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اGـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-296 اGؤرّخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اGـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط إحـــداث مـــراكـــز لـــتـــجـــمـع وحتـــضـــيــر
اGـواهب والنخـبة الريـاضيـة وتنظـيمهـا وعمـلهاq ال سـيّما

qادّة 7 منـهGا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 15 ربـــــــيع الـــــثـــــــانـي عـــــام 1430 اGـــــوافــق 11 أبـــــريــل
ســـنــــة 2009 الــــذي يـــحـــدّد الـــتــــنـــظــــيـم الـــداخـــلي لــــلـــمـــركـــز
الــوطـــني واGــراكـــز اجلــهــويـــة لــتــجـــمع وحتــضـــيــر اGــواهب

qوالنخبـة الرياضية

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 7 من اGـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-296 اGـؤرّخ في 20 رمــضـان عـام 1429
اGـوافق 20 ســبــتـمــبــر ســنـة 2008 واGـذكــور أعالهq يــحـدث
مــــركـــز جــــهـــوي لــــتــــجـــمـع وحتـــضــــيـــر اGــــواهب والــــنـــخــــبـــة

الرياضية ببلدية سويدانية (والية اجلزائر).

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر  في 13 صـــفـــر عــام 1434 اGــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.
وزير اGاليةوزير اGالية
كر® جوديكر® جودي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي
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