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تونس
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ليبيا
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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

األربعاء األربعاء 22 صفر  صفر عام عام 1435 هـهـ
اGوافق اGوافق 25 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2013 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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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 418 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 15 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

Xالــتـصـــديـق عـلـى اتــفـاقــيــة الــتــعــاون الـتــجـاري بـXالــتـصـــديـق عـلـى اتــفـاقــيــة الــتــعــاون الـتــجـاري بـ
حــــكـــومـــة اجلــــمـــهــــوريــــة اجلــــزائـــريــــة الـــد{ـــقــــراطـــيـــةحــــكـــومـــة اجلــــمـــهــــوريــــة اجلــــزائـــريــــة الـــد{ـــقــــراطـــيـــة
الـشعـبيـة وحكـومة دولـة الكــويتq اGوقـعة بـاجلزائـرالـشعـبيـة وحكـومة دولـة الكــويتq اGوقـعة بـاجلزائـر
في في 24 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 11 ســبــتـمـــبــر ســنـة ســبــتـمـــبــر ســنـة

.2012

ــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -
qادّة 77 - 11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -
- وبــعــد االطالع عـلـى اتـفــاقــيـة الــتـــعــاون الــتــجــاري
بــــX حــكـــومــة اجلـــمــهــــوريـــة اجلــــزائـــريــــة الــد{ـــقـــراطـــيـــة
الـشـعـبـــيــة وحـكـومــة دولــة الـكـــويـتq اGـوقــعــة بـاجلـزائــر
q2012 وافق 11 سبتمـبر سنـةGفـي 24 شوّال عام 1433 ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGــــاداGــــادّة األولى  :ة األولى  :  يـــصــــدق عـــلى اتــــفـــاقـــيــــة الـــتــــعــــاون
الــــتـــــجـــــاري بــــــX حــــكـــــومــــة اجلـــــمــــهــــــوريـــــة اجلــــــزائـــــريـــــة
qالــد{ـــقــــراطـــيــــة الـــشـــعــبــــيــــة وحـــكـــومــــة دولــــة الــكــــويـت
اGـــوقـــعــــة بـــاجلــزائــــر فـي 24 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 11
ســبـــتــمـــبــر ســنـــة q2012 وتــنــشــر فـي اجلــريــدة الــرســمــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اGــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اGــــاداGــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـالـــجــزائـر في 12 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 15

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقية التعاون التجارياتفاقية التعاون التجاري

بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الــشـعــبــيــة  وحــكــومــة دولــــة الــكــــويت (ويــشـــار  إلــيــهــمـا
فــــيـــمـــا بــــعـــد  بـ"الـــطــــرفـــX اGـــتــــعـــاقـــديـن" ولـــكـل مــــنـــهـــمـــا

بـ"الطرف اGتعاقد").
رغــبــة مــنــهــمــا في تــوطــيــد أواصــر األخــوة وتــنــمــيــة
العالقات الـتجـارية بـX بلديـهمـا على أسـاس من اGصالح

اGشتركة واGنافع اGتبادلة بينهما.

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى

يـــعــــمــل الــــطــــرفــــــان اGـــتــــعــــــاقــــدان عــــلى تــــعــــــزيـــــز
وتـــعــــمــــيق الــــــروابط الــــتـــجــــاريــــــة بـــيــــنــــهـــمـــــا بــــجـــمــــــيع
الـــــوســــائل واإلمـــكـــانـــيـــاتq �ـــا يـــنــســـجـم مع مـــتـــطـــلـــبــات

التنمـية في كال البلديـن.

اGاداGادّة ة 2
يـتــخـذ الــطـرفــان اGـتــعـاقــدان كل مـا من شــأنه زيـادة
وتــنــويع حــجم الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــنــهــمــا وإزالــة كــافــة
Xوفق األنـظــمـة والــقـوانـ qالــعـوائق الــتي حتـول دون ذلـك

اGعمول بها في كال البلدين.

اGاداGادّة ة 3
يــتــعـهــد الــطـرفــان اGــتـعــاقــدان بـالــعــمل عــلى تـنــمــيـة
العالقـات التـجارية بـX البـلدينq خـاصة عن طـريق إبرام
بـروتـوكــوالت تـعـــاون ثـنــائــيـة بـX الـقـطــاعــات اGـعـنـــيـة

في مجال مراقبة اجلودة وحماية اGستهلك.

اGاداGادّة ة 4
تـتم اGــبـادالت الـتـجـاريـة الــتي تـنـجـز في إطـار هـذه
Xأشـخاص طـبيـعي Xاالتـفاقـية على أسـاس عقـود تبـرم ب
ومــعـــنــويــX في كـال الــبــلــدين وفـــقــا لــلــقـــوانــX واألنــظــمــة

اGعمول بها في بلد كـل منهما.

اGاداGادّة ة 5
يــشــجـع الــطـــرفــان اGــتــعـــاقـدان كـــل مـنــهــمــا اآلخـــر
عــــلـى اGـــشــــاركــــــة في اGـــعـــــارض واألســــــــواق الـــدولـــــيـــة
الـــــتي ســــتـــــقــــــام في بــــلـــــديــــهــــمـــــاq ويــــســـــمح الــــطـــــــرفـــــان
لبعضـهمـا بـإقامة اGـعارض العـامة أو اGتـخصصـة اGؤقتة
فـي أراضــيــهــمــاq ويـقــدمـــان الــتــسـهــيالت الــضــروريــة لــهـا
وفـــقـــا لــلـــقـــوانـــX واألنــظـــمـــة الــســـاريـــة والــبـــروتـــوكــوالت

اGوقعـة بX البلدين في هذا اجملـال.

اGاداGادّة ة 6
يـشــجــع الــطــرفـــان اGـتــعـــاقــدان تــبــادل الـــزيــارات
بــــX رجـــــال األعــــمـــــال من كـال الــــبــــلــــــدين بــــهـــــدف إقــــامــــة
عالقــات بــيــنــهـمــا ويــقــدمــان كــافــــة الــتـســهــيالت الـالزمـــة
لــذلك وفـقــا لـلقـــوانـX واألنـظـمــة الـساريــة اGـعـمـول بـهـا

في كال البلـديـن.
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اGاداGادّة ة 7
تـتم عمليـة تسوية اGـدفوعات النـاجمة عن اGبادالت
Xالـــتـــجـــاريـــة الـــتي تـــنـــجـــز في إطـــار هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة بــ

الطرفX اGتعاقدين بالعمالت القابلة للتحويل.

اGاداGادّة ة 8
يــشـــجع الــطـــرفــان اGــتـــعــاقــدان الـــتــعـــاون في مــجــال
اGــلــكــيـة الــفــكــريــة من خالل تــبــادل اخلـبــرات واGــعــلــومـات
حـول اGستجدات في مـجال حماية حـقوق اGلكيـة الفكرية

وفقا للقوانX والتشريعات اخلاصة بها.

اGاداGادّة ة 9
يـــشـــجع الــــطـــرفـــان رجـــال األعـــمـــال عــــلى الـــتـــســـويـــة
الــوديـــة لـــلـــخالفـــات الــتـي {ــكـن أن تــنـــشـــأ أثـــنــاء الـــعـــقــود
اGــبـــرمـــة بـــيـــنــهـمq في حـــالـــة عــدم الـــتـــوصل إلى حــلq فــإن

تسوية اخلالف تتم بالرجوع إلى أحكام العقود اGبرمة.

اGاداGادّة ة 10
تشـكل جلـنـة جتـاريـة مشـتـركـة بـX البـلـدين بـرئـاسة
كل مـن وزيــــر الـــــتــــجـــــارة عن اجلـــــانب اجلـــــزائــــري ووزيــــر
الــتــجـارة والــصــنـاعــة عن اجلــانب الــكـويــتي أو من يــنـوب
عـنــهـمــا وبـعــضـويــة عـدد من ¡ــثــلي الـطــرفـX اGــتـعــاقـدين

يكون من مهامها مـا يأتي :
* مـتـــابـــعـــــــة تــنــفــــيـذ أحــكــــــام هــــذه االتــفــــاقـــــيـة
ومــــــا يــــنــــبـــثـق عــــنــــهــــا من اتــــفــــاقــــيــــات أو بــــروتــــوكـــوالت

qالبلدين Xمشتـركــة ب
* مـعــاجلـــة أيـــة صـعـــوبــات قــد تنـشـأ عـن تـفـســـير

qأو تطبيق هذه االتفاقـية
* إقـــرار الــتــوصـــيــات الــكـــفــيــلــة بـــتــعــزيـــز وتــطــويــر
الـتــعــــاون الـتــجـــاري بــX الـطـــرفــX اGـتـعـــاقـــدين وكــل
مــــا يـــعـــزز الــعـالقـــات الـــتـــجـــاريــة وزيـــادة حـــجـم الـــتـــبــادل

التجـاري بينهمـا.
جتــتــمــــع الـلــجــنــــة اGـشــتـــركـــــة بــصـــــورة دوريــــة
فـي اجلــمــهــــوريـــة اجلـــزائــريــــة الــد{ــقـــراطـــيــة الــشـــعــبـــيــة
ودولــــة الــكــــويت بـــالــتــنـــاوب أو كـــلــمــا اقـــتــضت احلـــاجـــة
وذلـك بــــنـــــاء عـــــلى طـــــلب أحـــــد الـــــطـــــرفـــــX اGــــتــــعــــــاقــــدين

وموافقـة الطـرف اآلخـر.

اGاداGادّة ة 11
- تـــدخـل هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة حـــيّــــز الـــنـــفـــــاذ من تـــاريخ
Xاإلشـــــعـــــار األخـــــيـــــر الـــــذي يـــــخــــطـــــر فـــــيه أحـــــد الـــــطـــــرفــــ
اGــــتــــعــــاقــــديـن الــــطــــرف اآلخــــر كــــتـــــابــــة وعــــبــــر الــــقــــنــــوات
الـدبــلـومــاسـيــة بــاسـتــيـفــائه لـكــافـة اإلجــراءات الـقــانـونــيـة

qالالزمـة لنفاذهـا

- يـــجـــوز تـــعـــديل هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة بـــاقـــتـــراح أي من
الـطــرفــX اGــتـعــاقــدين كــتـابــة ومــوافــقــة الــطــــرف اآلخـــر
ومن خالل القنوات الدبلوماسيةq وتدخل هذه التعديالت
حـــيّـــز الـــنـــفـــــاذ وفـــقــــا لإلجـــراءات اGــــذكــــورة في الـــفـــقــــرة

qادّةGالسابقـة من هذه ا
- تـــظــل هـــــذه االتـــفــاقـــــيـــة ســـاريـــــة اGـــفـــعـــــول Gــدة
qــدد ¡ــاثــلـــةG ــدة أوG وجتــدد تــلــقــائـــيــا qأربــع (4) ســنــوات
مــالم يــخــطــر أحــد الـطــرفــX الــطــرف اآلخــر كــتــابــة وعــبـر
الـقــنـــوات الــدبــلـومــاســيــة عن رغــبــتــه في إنــهــائــهـا وذلك
قبـل مرور ستة (6) أشهـر من تاريخ انتهاء اGدة األولـية

أو أي مدة الحقـة.
وقعت هـذه االتفـاقيـة في مديـنة اجلـزائر بـتاريخ 24
شـــوّال عـــام 1433 اGــــوافق 11 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2012 من
نــسـخـتــX أصـلـيـتــX بـالـلــغـة الـعــربـيـة ولــكل مـنـهــمـا نـفس

احلجية القانونية.
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وزير اGاليةوزير اGالية
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دولة الكويتدولة الكويت

د. نايف فالح احلجرفد. نايف فالح احلجرف
وزير اGالية ووزير التربيةوزير اGالية ووزير التربية

ووزير التعليم العالي بالوكالةووزير التعليم العالي بالوكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 419 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 15 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

التـصــديـق عـلـى اتـفـاقـيــة النـقل الـبـحـري الـتـجاريالتـصــديـق عـلـى اتـفـاقـيــة النـقل الـبـحـري الـتـجاري
واGـــوانـىء بـــX حـــكــــومـــة اجلــــمـــهـــــوريـــة اجلـــــزائـــريـــةواGـــوانـىء بـــX حـــكــــومـــة اجلــــمـــهـــــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة
الـد{ـقراطـية الـشعـبـية وحـكومـة دولـة قطـرq اGوقـعةالـد{ـقراطـية الـشعـبـية وحـكومـة دولـة قطـرq اGوقـعة
بــاجلــزائـــر في بــاجلــزائـــر في 24 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 يــنــايــر يــنــايــر

سنة سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

qادّة 77 - 11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -
- وبـــعــــد االطالع عـــلـى اتـــفـــاقــــيـــة الــــنــــقـل الــــبـــحــــري
التجــاري واGوانـئ بــX حكـومة اجلـمهــوريـة اجلــزائـريـة
qالــد{ـــقـــراطــيـــــة الــشــعـــبـــيــــة وحـــكــــومــــة دولــــــة قــــطــــر
اGــوقـــعـــــة بــاجلــــزائـــــر فـي 24 صــفــر عـام 1434 اGــوافق 7

q2013 يناير سنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGاداGادّة األولى  :ة األولى  : يصدق على اتـفاقية الـنـقـل البحـري
التجــاري واGوانـئ بــX حكـومة اجلـمهــوريـة اجلــزائـريـة
qالــد{ـــقـــراطــيـــــة الــشــعـــبـــيــــة وحـــكــــومــــة دولــــــة قــــطــــر
اGــوقـــعـــــة بــاجلــــزائـــــر فـي 24 صــفــر عـام 1434 اGــوافق 7
يــــنــــايــــر ســــنــــة q2013 وتــــنــــشــــر فـي اجلــــريــــدة الــــرســــمــــيــــة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
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2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اGــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اGــــاداGــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـالـــجــزائـر في 12 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 15

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية النقـل البحري التجاري واGوانىءاتفاقية النقـل البحري التجاري واGوانىء
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة قطروحكومة دولة قطر

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّعـبيّــة وحكـومـة دولـة قـطرq اGــشـار إلـيـهمـا فيـما بـعد

q"تعاقدينGا Xبـ "الطرف

- انـــــطالقـــــا من الـــــروابط األخـــــويـــــة والــــتـــــاريــــخـــــيــــة
الـقائـمـة بـX حـكـومة اجلـمـهـوريـة اجلـزائريـة الـد{ـقـراطـية

qXالشعبية وحكومة دولة قطر وشعبيهما الشقيق

- ورغـبـة مـنـهـمـا في تـعـزيـز عالقـاتـهـمـا االقـتـصـادية
والـتــجــاريـة وإرســاء أسس الــتــعـاون اGــشــتــرك في اجملـال
الـبـحـري بـغـية تـنـمـيـة وتـسـهـيل وتـنـظـيم الـنـقـل الـبـحري
بــيـنــهــمـا واســتـخــدام مـوانــئــهـمــا وأسـاطــيـلــهــمـا الــبـحــريـة
الوطنية بهدف حتـقيق التنمية اGشـتركة Gا فيه مصلحة

qXالبلدين الشقيق

قد اتفقتـا على مـا يأتي :قد اتفقتـا على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
أهداف االتفاقيةأهداف االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى :
1 - تـكــثــيف مــسـاهــمــــة الــطــــرفــX اGــتـعـــــاقـــدين

qفي تنمية العالقات االقتصادية والتجارية
2 - إرســــاء وتــنـمــــيـة ســبـل الـتــعـــاون والــتـنــسـيق

qطرفي االتفاقية في عمليات النقـل البحري Xب
3 - العمل على إزالـة كل العوائق ومنـح التسهيالت
التي من شـأنهـا تنـميـة وتطـوير عـملـيات الـنقـل الـبحري

qالبلدين Xب
4 - الــــتـــــنــــســــيق والـــــتــــعــــاون في مـــــجــــال الــــتــــدريب
والـتأهـيل وإصـدار الـشـهادات لـلـعـاملـX في مـجـال الـنقـل

qوانىء وتبادل اخلبراتGالبحري وا

5 - الــــتـــــعــــاون في مـــــجــــال إدارة وتـــــشــــغــــيـل وبــــنــــاء
qوصيانة وإصالح السفن

6 - الــتــعـاون فـي مـجــال مــكـافــحــة الـتــلــوث وحـمــايـة
الـبـيـئـة الـبـحــريـة وتـنـسـيق عـمـلـيـات الـتـفـتـيش والـبـحث
واإلنـقـاذ وتبـادل اGـعـلومـات بـX الـطرفـX اGـتـعـاقدين من
أجل تــعـزيــز ورفع مــسـتــوى الـسـالمـة الــبـحــريـة عــلى مـ¦

qتعاقدينGا Xسفن الطرف
7 - الـتـنـسـيق والـتـعـاون في مـجـال األمن والـسـالمة

qينائيةGرافق اGالبحرية وأمن السفن وا
8 - توحـيد وتـنسـيق اGـواقف في احملافل والـهيـئات

qاإلقليمية والدولية
 9 - رفع مـــســتـــوى الــتـــعــاون في مـــجــاالت تـــســيـــيــر

qوانىءGواستغالل ا
10 - رفـع مـسـتــوى الـتـعــاون بـX مـتــعـامــلي قـطـاعي

qتعاقدينGا Xوانىء لكال الطرفGالنقـل البحري وا
11 - تــبـــادل اGـــعــلـــومـــات اGــتـــعـــلـــقــة بـــالـــتــشـــريـــعــات

البحرية واGينائية بX الطرفX اGتعاقدين.

اGاداGادّة ة 2
التعاريفالتعاريف

ألغــــــراض تــــــطـــــبــــــيق هــــــذه االتـــــفـــــاقــــــــيـــــةq يــــــقـــــصـــــــد
بالعبـارات اآلتـية :

1 - السلطة البحرية اخملتصة : - السلطة البحرية اخملتصة :

في اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية :
- وزارة الـــــــنـــــــقـــــل - اGـــــــديـــــــــريـــــــــة الـــــــبـــــــحـــــــــريـــــــــة

التجـاريــة واGوانىء.

في دولة قطر :
- وزارة األعـــــــمـــــــــال والـــــــتـــــــجــــــــــارة - إدارة شــــــؤون

النقــل العـام.

2 - الشركات البحرية : - الشركات البحرية :

كـل شركة تتوفر فيها الشروط اآلتـية :
أ) أن تـكــون تـابـعـة فـعال لـلــقـطـاع الـعـامّ و/ أو اخلـاص

qتعاقدين أو كليهماGا Xفي أحد الطرف
ب) أن يــــكــــون مـــــقــــرهـــــا الــــرئـــــيــــسي بــــإقـــــلــــــيم أحــــد

qتعاقدينGا Xالطرف
ج) أن يـكــون مـعـتـرفــا بـهـا كــشـركـة بـحــريـة من قـبـل

السلطة البحرية اخملتصة.
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3 - سفينة الطرف اGتعاقد : - سفينة الطرف اGتعاقد :

Xكـل ســفـيـنــة جتـاريـة مـســجـلـة بــإقـلـيم أحــد الـطـرفـ
اGـتـعـاقـدين ورافـعــة لـعـلـمهq طـبـقـا لـتــشـريـعـاته وكـمـا تـعـد
الـســفن اGــســتــأجــــرة من أحــــد الــطــرفــX �ــثــابــة الـســفـن

التي تـرفـع علمـه.

وتستثنى من أحكام هذه االتفاقيةq السفن اآلتـية :

qسلحةGالسفن احلربية وسفن القوات ا -

qســــفن األبــــحــــاث الــــعــــلــــمــــيـــة (الــــهــــيــــدروغــــرافــــيـــة -
q(األوقيانوغرافية والعلمية

qسفن الصيد البـحري -

qسفن البحث واإلنقاذ البحري -

- الـــــســـــفن الـــــتـي تــــســـــتـــــغـــل لـــــتـــــقـــــــد£ اخلــــــدمــــــات
qوانىءGالبحـريـة في ا

- السفن اGستعملة ألغراض غير جتارية.

4 - عضو طاقم السفينة : - عضو طاقم السفينة :

كـل شخص يرتبط بعـقد عمل على السفينةq ويعمل
أثــنــاء الـرحــلــة عــلـيــهــاq ويــقـوم �ــهــام وواجــبـات مــرتــبــطـة
بـتـسـيـير وبـتـشـغـيل أو بـخدمـة الـسـفـيـنةq ويـحـمل وثـيـقة
تـــــعــــريـف الـــــبـــــحــــارة وفـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اGــــادّة (10) من هـــــذه

االتفاقيةq واسمه مدرجا في قائمة طاقم السفينة.

اGاداGادّة ة 3
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

يـتم تـطـبـيق هـذه االتــفـاقـيـة داخل احلـدود اإلقـلـيـمـيـة
وموانىء كل من الطرفX اGتعاقدين.

اGاداGادّة ة 4
إجراءات تسهيل النقـل البحريإجراءات تسهيل النقـل البحري

1 - يـــتـــعـــاون الـــطــرفـــان اGـــتـــعـــاقـــدان عـــلى تـــطــــويــر
الـنــقــل الــبــحـري بــX الـبــلــدين بــهـدف االســتــغالل األمـثـل

qألسطولهما البحري

2 - يحق لـسفن كـل من الطـرفX اGـتـعاقـدين اGالحة
بX موانـئهما اGـفتوحة لـلتجارة الـدولية وبX مـوانئهما

qوموانىء بلدان أخرى

3 - {ـكن لــسـفن شــركـات اGالحــة الـبـحــريـة الـتــابـعـة
لــبـلـدان أخـــرى اGـشـاركــــة في نـقــل الـبـضـــائع اGـتـبـادلـــة

qتعاقدينGا Xفي إطار التجارة اخلارجية للطرف

4 - تـشـجــيع الـقـطـاع اخلـاص عــلى إنـشـاء خط مالحي
مـــشـــتـــرك ومـــنـــتـــظم بـــX مـــوانـــئـــهـــمـــا لـــنـــقل اGـــســـافـــرين

qتبادلة بينهماGوالبضائع ا
qعــــنــــد االقـــتــــضـــاء q5 - يــــشـــجـع كلّ طــــرف مـــتــــعــــاقـــد
االسـتعـانة تـفـضيـلـيا إليـجار سـفن الـطرف اGـتـعاقـد اآلخر

qنافسةGوذلك حسب مقتضيات السوق وا
6 - يــــعــــمـل الــــطـــــرفــــان اGــــتـــــعــــاقــــدان وضـــــمن حــــدود
تــشـريــعـاتــهـمــا الـوطــنـيــة وأنـظــمـة مــوانـئــهـمــا عـلى اتــخـاذ
جــمــيع اإلجــراءات الـضــروريـة لــتــسـهــيل وتــفـعــيل احلــركـة
البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل

تطبيق اإلجراءات اجلمركية واGينائية قدر اإلمكان.

اGاداGادّة ة 5
معاملة السفن باGوانىءمعاملة السفن باGوانىء

{ــنـح أي من الــطــرفــX اGــتــعــاقــدين �ــوانــئه لــســفن
الـطــــرف اGـتـعــاقــــد اآلخـــر نـفس اGــعـامـلـــة الــتي يـعـامــل
بــهـــا ســفــنه فـــيــمــا يــتــعـــلق بــحــريــة الـــدخــول إلى اGــوانىء
واخلـــروج مـــنـــهــا واإلقـــامـــة بـــهــا وذلـك وفق الـــتـــنــظـــيـــمــات
والــقـوانــX اGــعـمــول بـهــا واســتـعــمــال جـمــيع الــتـســهـيالت
الـتي تمـنـحـها لـلـمالحـة البـحـريـة وللـنـشـاطات الـتـجـاريـة

كالشحن والتفـريغ.

اGاداGادّة ة 6
اGمثليات اخلاصة بشركات النقـل البحرياGمثليات اخلاصة بشركات النقـل البحري

Xحتـتـفظ شـركـات الـنـقـل الـبـحـري لـكـل من الـطـرفـ
اGـتـعـاقـديـن بـاحلق في إنـشـاء مـكـتب تـمـثـيل و/ أو شـركـة
تـابـعـة و/ أو فــرع لـهـا في دولــة الـطــــرف اGـتـعـاقـد اآلخـــر
�ــا يــتــوافق مع الــتــشــريــعــات الــنــافــذة لــدى هــذا الــطــرف
اGـتــعــاقــد اآلخـرq وذلك لــتــوفــيـر خــدمــات الـنــقـل الــبــحـري
واخلـــدمــات اGـــرتـــبـــطـــة بهq إضـــافـــة إلى حـــقـــهــا فـي إرســال
¡ــــثـــلـــهـــــا ومــــوظـــفــــيـــهــــــا في مـــهــــمــــات لـــدولــــــة الـــطـــــرف

اGتعـاقـد اآلخـر.
وفي حالة تنـازل هذه الشركات عن حقها اGنصوص
عـلـيـه في الـفـقــرة الـسـابـقـــةq {ـكـنـهـا أن تـعـيّن لـتـمـثـيـلـها
أيــة شـركـــة بـحـريـة مـرخص لـهـا وفـقــا لـلـتـشـريع الـسـاري

في إقلـيم الطرف اGتعاقد اآلخـر.

اGاداGادّة ة 7
االستثمار اGشتركاالستثمار اGشترك

يــعــمل الـــطــرفــان اGـــتــعــاقــدان عـــلى تــشــجـــيع إنــشــاء
مـشاريع وشـركات اسـتثـمار مـشتـركة في اجملـال البـحري
وتــطــويــر ودعم تــنـمــيــة أســاطــيـلــهــمــا الــبـحــريــة وأنــشــطـة
Xمــوانـئــهــمـا وعــقــد االتـفــاقــيــات اخلـاصــة لــهـذا الــغــرض بـ

القطاعات اGعنية في البلدين.
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اGاداGادّة ة 8
تسديد الرسوم واGصاريفتسديد الرسوم واGصاريف

تسدد رسـوم اGوانىء وأتعاب اخلدمات واGصاريف
األخرى اGـسـتحـقـة على سـفن أي من الـطرفـX اGـتعـاقدين
خالل تـــواجـــدهـــا �ـــوانىء الـــطـــرف اGــتـــعـــاقـــد اآلخـــر وفـــقــا

للتشريعات والقوانX السارية لدى هذا الطرف.

اGاداGادّة ة 9
جنسية السفن ووثائقهاجنسية السفن ووثائقها

1 - يـعـتـرف كل من الـطـرفــX اGـتـعـاقـدين بـجـنـسـيـة
سـفن الطـرف اGـتعـاقـد اآلخر طـبـقا لـلـمسـتـندات اGـوجودة
عــــلى مـــ¦ الــــســــفن الــــصـــادرة أو اGــــعـــتــــرف بــــهـــا مـن قـــبل
qتعاقد اآلخرGالسلطة البحـرية اخملتصة التابعـة للطرف ا

qعمول بهاGوفقا لقوانينه وتشريعاته ا
2 - يـــــــعـــــــتـــــــرف كـل مـن الــــــطـــــــرفـــــــX اGـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــدين
بـــاGــســـتـــنـــدات الـــقـــانـــونــيـــة الـــدولـــيـــة وكـــذلك الـــشـــهــادات
والــوثــائق اGــوجــودة عـلـى مـ¦ ســفــيــنــة الـطــرف اGــتــعــاقـد
اآلخـر الصادرة أو اGعـترف بها من قـبل السلطـة البحرية

qاخملتصة وفقا لقوانينه السارية
3 - تـــعـــفى ســـفـن أي مــن الـــطــــرفـــX اGـــتـــعـــــاقــــدين
الــتي حتـــمل شـــهــادات قــيـــاس احلــمـــولــة الـــصــادرة بـــصــفــة
قـانونية من إعـادة قياس احلمـولةq ويحدد قـياس احلمولة
الــصــافــيــة أو اإلجــمــالـــيــة اGــســتــخــدمــة كــأســاس حلــســــاب
رسـوم احلـمــولـة طـبـقــا ألحـكـام االتـفــاقـيـة الـدولــيـة لـقـيـاس

q1969 حمولـة السفـن لسنة
4 - يــــحـــتـــفظ كل طـــرف مـــتـــعـــاقـــد بــــاحلق في فـــحص
قـيــاس حــمـولــة الــسـفــيــنـةq وذلـك في حـالــة وجــود اخـتالف
Xــعـلـومــات الـواردة فـي شـهــادة احلـمــولـة وبـGا Xظـاهــر بـ
الـبــيــانــات الـفــعــلـيــة لــلــسـفــيــنــة. وفي هـذه احلــالــة يــخـضع
فــحـص الــسـفــيــنــة لألحــكــام اخلــاصــة لــلــمــنــظــمــة الــبــحــريـة

الدولية في هذا اجملال.

اGاداGادّة ة 10
وثائق تعريف البحارةوثائق تعريف البحارة

1 - يــعــتــرف كـل من الــطــرفــX اGــتــعــاقــدين بــوثــائق
تــعــريف الــبــحـارة الــصــادرة من قــبل الــســلــطـة الــبــحــريـة
اخملتصة للطرف اGتعاقد اآلخر الذين يحملون جنسيته.

وتتمثل وثائق التعريف اGذكورة في ما يأتي :
أ) بــالـنــسـبـة ألعــضـــاء طـــاقم الـســفـيــنـة الــتي تــرفـع
عـــلم اجلــمــهــوريــة اجلـــزائـــريـــة الــد{ــقــراطـــيــة الــشــعــبـــيـة

q"الحة البحريةGالحة البحرية""دفتـر اGدفتـر ا"

ب) بالـنسبـة ألعضاء طـاقم السفـينة الـتي ترفع علم
قطر "وثيقة بحرية""وثيقة بحرية".

2 - بـالــنــســبـة ألفــراد الــطـاقـم الـتــابــعـX لــبــلــد ثـالث
ويـــعــــمــــلـــون عــــلى مــــ¦ الــــســـفـن الـــتــــابـــعــــة ألي من طــــرفي
االتـفـاقـيـةq فـإن وثـائق تـعـريف الـبـحـارة تـكـون تـلك الـتي
تصـدر عن الـسـلـطـات اخملـتصـة في دولـهم وتـكـون مـعـتـرفا
بـهـا من قــبل الـسـلـطــات اخملـتـصـة الـتـابــعـة لـكل من طـرفي

qتطلبات الدوليةGاالتفاقية و�ا ال يخـل با
3 - يـتــبــادل الـطــرفــان اGــتـعــاقــدان �ـاذج مـن وثـائق
تــعـــريف الــبــحـــارة اGـــشـــــار إلــيــهــا في الــبــنــد 1 من هــذه
اGادّة ويخطران بـعضهما البـعض عن أي تغييرات جتـرى
عــلــيــهــاq ويــتـم إرســال نــســخــة مــنــهــا عن طــريق الــقــنــوات

الدبلوماسية.

اGاداGادّة ة 11
احلقوق اGعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريفاحلقوق اGعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف

1 - يــســمح حلـــامــلي وثــــائق الــتــعــــريف اGــذكـــــورة
في اGـادّة (10) من هـذه االتـفـاقـيـةq بــالـنـزول إلى الـيـابـسـة
خالل تـــواجــد الـــســـفــيـــنــة بـــاGـــيــنـــاءq شــريـــطـــة أن يــكـــونــوا
مـدرجـX في قـائـمـة طـاقم الـسـفـيـنـة اGـقـدمـة إلى سـلـطات

qتعـاقـد اآلخـرGالطرف ا
2 - يـــســمـح حلــــامــل وثـــائق الـــتــعـــــريف اGــذكـــــورة
في اGــادّة (10) من هـــذه االتــفـــاقــيـــةq مــهـــمــا كـــانت وســيـــلــة
النـقــل اGستـخدمة دخـول إقلـيم الـطـرف اGتـعـاقـد اآلخــر
أو الـعــبـــور مــنــه لاللــتـحـــــاق بــسـفــيـنــتــهq أو االنـتــقــــال
إلى سفينة أخرى أو اإلقامة بذلك اإلقليم ألسباب صحية

qأو العودة إلى بالده
3 - تــمـــنح تــأشـــيــرات الـــدخــول أو الـــعــبـــور الالزمــة
إلقلـيم الطرف اGـتعاقـد اآلخر لألشخـاص احلاملـX لوثائق
qــادّة (10) من هـــذه االتــفـــاقـــيــةGـــذكـــورة فـي اGالـــتـــعـــريف ا
ويــحــتـفـظ كل من الــطــرفـX اGــتــعــاقـدين بــحــقه في رفض

الدخول إلقليمه لألشخاص غير اGرغوب فيهم.

اGاداGادّة ة 12
احلوادث البحريةاحلوادث البحرية

X1 - في حـالــة تـعـرض ســفـيـنــة تـابــعـة ألحـد الــطـرفـ
اGـــتــــعـــاقـــديـن لـــكـــارثــــة بـــحـــريــــة أو أي خـــطـــر داخـل اGـــيـــاه
اإلقـلــيــمـيــة أو مـوانىء الــطــرف اGـتــعـاقــد اآلخـرq فــإن هـذه
الـســفـيـنـة وطــاقـمـهـا وركـابــهـا وبـضـائـعــهـا تـمـنح لــهـا بـبـلـد
الــطــرف اGــتــعــاقــد اآلخــر نــفس اGــســاعــدات والــتـســهــيالت

qالتي تمنح لسفينة وطنية



22 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 866
25 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

2 - ال تــخــضع الــبــضــائع واGــواد اGـفــرغــة أو اGــنــقـذة
من الـسـفـيـنـة اGـذكـورة في الـبـنـد السـابق ألي ضـرائب أو
رســـوم جـــمـــركـــيــــة بـــشـــرط عـــدم إتـــاحـــتـــهـــا لالســـتـــهالك أو
االسـتــعـمــال في بــلـد الــطـرف اGــتــعـاقــد اآلخـرq ويــقـدم ذلك
الطـرف مـعلـومـات عنـهـا بالـسرعـة اGـمكـنـة إلى الـسلـطات

qاجلمركية لغرض مراقبتها

3 - تـقــوم األجــهـزة اخملــتـصــة لـلــطــرف اGـتــعـاقــد الـذي
تــعــرضـت في مــيــاهه اإلقــلـــيــمــيــة أو في مــوانـــئه ســفــيــنــة
الــــطـــرف اGــــتــــعـــاقــــد اآلخـــر حلــــادث بــــإخـــطــــار أقــــرب ¡ـــثل

قنصلي له أو ¡ثل السفينة.

4 - يــتـعــــاون الـطـــرفـان اGـتــعـاقــدان عـلى الــتـحــقـيق
في تلك احلوادث البحرية طبقا لقانون اGنظمة البحرية
الـــدولـــيــة لـــلـــتــحـــقـــيق في احلـــوادث واخلـــســائـــر الـــبــحـــريــة
qــنـظـمــة رقم أ. 848 (20) وتـعـديالتـهGوالــصــادر بـقـانــون ا

ما لم يتفق الطرفان اGتعاقدان على خالف ذلك.

اGاداGادّة ة 13
تسوية النزاعات على م¦ السفنتسوية النزاعات على م¦ السفن

1 - تــلـتــــزم سـفـيــنـة وأعـضــــاء طــاقم ومــسـافــرو أي
من الـــطـــرفـــX اGـــتـــعـــاقـــدين بـــتـــشـــريـــعـــات دولـــة الـــطـــرف
اGتـعاقـد اآلخر أثـناء تواجـد السـفيـنة في اGـياه اإلقـليـمية

qتعاقد اآلخرGأو في ميناء الطرف ا

X2 - إذا قــام عــضــو من طــاقم ســفــيــنــة أحــد الــطــرفـ
اGتعـاقدين بارتـكاب جنحـة على م¦ الـسفينـة في البحر
اإلقـلــيـمي لـدولــة الـطــرف اGـتـعــاقـد اآلخــرq فـان الـســلـطـات
اGـعنية لهـذا األخير ال تقوم �ـتابعة عضـو الطاقم اGذكور

قضائيا باستثنـاء :

أ) إذا اعــتــبـــرت اجلــنــحـــة اGــرتــكـــبــة جــر{ـــة خــطــيــرة
qوجب تشريع تلك الدولة�

ب) إذا انـتـشـرت عـواقب اجلـنـحـة عـلى إقـلـيم الـدولـة
qحيث تتواجد السفينة

ج) إذا كانت اجلنحـة تؤثر على الـنظام واألمن العامّ
qفي هذه الدولـة

د) إذا كــانت اجلــنــحــة مــرتــكــبــة ضـد أي شــخـص غــيـر
qعضو في طاقم هذه السفينة

هـ) إذا كــانت اجلـنــحـة مــرتــكـبــة ضـد عــضــو من طـاقم
الــــســـفـــيـــنـــة والــــذي هـــو مـــواطن دولــــة اإلقـــامـــة أو مـــواطن

qأجنبي يقيم بشكـل دائم في إقليم هذه الدولة

و) إذا كــانـت اجلــنــحــة مـــرتــبــطــة بــنـــقـل األســلــحــة أو
اخملدرات أو مواد مؤثرة نفسيا.

وفي مـــثـل هـــذه احلـــاالتq تـــقـــوم الـــســـلـــطـــة اخملـــتـــصـــة
الـتـابـعــة لـدولـــة الطـــرف اGـتـعـاقــد الـتي وقـعت اجلـنـحــة
فـي مـيــاهــهـا اإلقــلـيــمــــيـة اتــخــــاذ أيـــة إجــــراءات وبــطـلب
qــتـــعــــاقـــد اآلخــــرGمــن ربــان الـــســفـــيــنـــة دولــــة الــطـــــرف ا
بــإعالم مــســؤول دبــلــومــاسي أو قــنــصــلي تــابع لــدولـة عــلم
الــسـفــيــنــة ومــنح اGـســـاعــدة من أجــل إقــامــــة االتــصــاالت

بX هذا اGسؤول وطاقم السفينة.
3 - إن أحــــكــــام الــــبــــنـــد 2 من هــــذه اGــــادّةq ال حتــــد من
حـقـوق اGـراقـبـة والـتـفـتــيش الـتي يـتـعـيّن عـلى الـسـلـطـات
اGــعــنــيــة الــتـــابــعــة لــكل طــرف مــتــعـــاقــد ¡ــارســتــهــا طــبــقــا

للتشريع الوطني اخلاص بدولته.

اGاداGادّة ة 14
التعليم والتدريب وإصدار الشهاداتالتعليم والتدريب وإصدار الشهادات

للعاملX في البحرللعاملX في البحر

يــعــمـل كل من الــطـــرفــX اGــتــعـــاقــدين عــلـى تــنــســيق
أنـشطـة اGراكـز واGعـاهـد اGتـخصـصة الـتـابعـة لهـما بـهدف
االسـتـغالل األمـثل للـقـدرات اGـتـاحـة من تبـادل اGـعـلـومات
واخلـبرات ويـسهل كل طـرف مـتعـاقد قـبول رعـايا الـطرف
اGــتــعــاقــد اآلخــر بــقــصــد الــتـكــويـن الــنــظــري والـتــطــبــيــقي

والتأهيل وتبادل التجارب.

اGاداGادّة ة 15
االعتراف بالشهادات واGؤهالتاالعتراف بالشهادات واGؤهالت

1 - يـــعـــتـــرف كل طـــرف مـن الـــطـــرفـــX اGـــتـــعـــاقـــدين
بـالــشـهـادات الــبـحــريـة واGـؤهالت الــبـحــريـة اGـمــنـوحـة أو
اGـصـادق عـلـيـهـا من قـبل الـطـرف اآلخـرq شـريـطـة تـوافـقـها
مع اGـتـطـلـبـات الـواردة في االتـفاقـيـة الـدولـيـة Gـسـتـويات
Xالتـدريب وإصـدار الـشـهـادات وأعـمـال النـوبـات لـلـعـامـل

qSTCW في البحر وتعديالتها

2 - ويـشجع كل طرف مـتعـاقد في حال تـواجد نقص
qوظيفي على م¦ سـفنه االجتاه التفضيلي لسد الشواغر

وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف اGتعاقد اآلخر.

اGاداGادّة ة 16
التشريعات البحرية الوطنيةالتشريعات البحرية الوطنية

يــعــمـل كل من الــطـــرفــX اGــتــعـــاقــدين عــلـى تــنــســيق
وتوحيـد التشـريعات اGـتعلـقة بالـنقـل البـحري واGوانىء
اGـطبـقـة في بلـديـهمـاq كـلمـا كان ذلـك ¡كـناq وذلـك Gواكـبة

االتفاقيات الدولية.
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اGاداGادّة ة 17
العالقات اإلقليمية الدوليةالعالقات اإلقليمية الدولية

يــعـمـل الـطــرفـان اGــتـعــاقـدان عــلى تــنـســيق وتـوحــيـد
مـــواقـــفـــهـــمـــا في اGـــنـــظــــمـــات واGـــؤســـســـات واGـــؤتـــمـــرات
واحملـــافل اإلقـــلــيـــمـــيــة والـــدولـــيــة ذات الـــعالقـــة بـــالــنـــشــاط
البحـري واGينـائي ويعمالن أيـضا على الـتنسـيق بينـهما
عـنــد انـضـمـامـهـمــا إلى االتـفـاقـيـات واGـعــاهـدات الـبـحـريـة

الدولية �ا يدعم أهداف هذه االتفاقية.

اGاداGادّة ة 18
اللجنة البحرية اGشتركةاللجنة البحرية اGشتركة

اتـفق الـطـرفـان عـلى تـشـكـيل جلـنـة بـحـريـة مـشـتـركة
تــضـم ¡ــثــلــX عن اإلدارات الــبــحـــريـــة اخملــتــصـــة في كــل
من الــبــلــدين تـــعــمل عــلى تــطــبـــيق أحــكــام هــذه االتــفــاقــيــة
وجتـتـمع بـطـلب من أحـد الـطـرفـX اGـتـعاقـدين في دورات
qعادية فـي مدة أقصـاها ثالثة (3) أشهـر من تاريخ الطلب
أو كـــلــمــا دعت الـــضــرورة لــذلكq وتـــضع الــلــجـــنــة الــنــظــام
الـــداخــلـي لــعـــمـــلـــهــاq ويـــصـــادق عــلـــيه مـن قــبـل الــســـلـــطــات

اخملتصة في البلدين.

اGاداGادّة ة 19
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

أي خـالف قـــد يـــنـــشــأ بـــX الــطـــــرفــــX اGــتـــعـــــاقــدين
حــــول تـــطـــبـــيق أحـــكـــام هـــذه االتـــفـــاقـــــيـــةq تـــتم تـــســـويـــتـه
بــــطــــريــــقـــــة وديـــــة بـــواســــطـــــة اGــــشـــــاورات واGــــفــــاوضـــات

اGباشـرة بX الطرفX اGتعاقدين.

اGاداGادّة ة 20
التعديالتالتعديالت

يـــجـــوز إدخـــال أي  تـــعـــديالت أو إضـــافـــات عـــلى هـــذه
االتـــفــاقـــيــة �ـــوافــقــة الـــطــرفـــX اGــتـــعــاقـــدين كـــتــابـــة عــبــر
الــقـــنـــوات الــدبـــلـــومــاســـيـــة وتــعـــتـــبــر هـــذه الـــتـــعــديالت أو

اإلضـــافــات جـــزءا ال يـــتـــجـــزأ من هـــذه االتـــفـــاقـــيــةq وتـــدخل
التعـديالت حيّز الـنفاذ طـبقـا لإلجراءات اGنـصوص علـيها

في اGادّ (21) من هذه االتفاقية.
اGاداGادّة ة 21

نفاذ االتفاقيةنفاذ االتفاقية
تـــدخـل هـــذه االتــــفــــاقــــيـــة حــــيّــــز الـــنــــفـــــاذ في الــــيـــــوم
q(30) من تـــاريـخ اســـتالم آخـــــر إخــــطــــار كـــتـــابي Xالـثالثـ
عــــبـــر الـــقــــنــــوات الــــدبـــلـــومــــاســــيــــةq يـــفـــيــــد إتـــمــــام كــــافــــة
اإلجـــراءات الــقـانــونـــيـة الــداخــلـــــيـة الـالزمـــة لــلــتــصـديـق
على هـذه االتـفـاقيـةq وتـظل ساريـة اGـفعـول Gـدة خمس (5)
qـدد أخـــــرى ¡ـاثـلــــةG ـدة أوG ســنـــوات وجتــــدد تــلـقــائــيــا
مــــا لـم يـــخـــطـــــر أي من الـــطــــرفـــX اGـــتــــعـــاقـــديـن الـــطــــرف
اGـتـعـاقـد اآلخـرq وبـالـطـرق الـدبـلـومـاسـيـةq كـتـابـة بـرغـبـته
فـي إنـــهـــائـــهـــا وذلك قـــبل ســـتـــة (6) أشـــهـــر عـــلى األقــل من

تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها.
وال يــؤثــــــر إنـــهـــــاء أو انــتــهـــــاء هـــــذه االتــفــــاقـــــيــة
عـــلى اGــشــــروعـــات اخلــاصــــة بــقـــطــــاع الــنـــقــل الــبــحـــــري
وذلك حلـX اسـتـكـمـالـهاq مـا لم يـتـفق الـطـرفـان اGـتـعـاقدان

على خالف ذلك.
وإشــــهـــــــادا عـــــلـى مــــــا تــــقـــــــدمq قـــــــام اGــــفـــــوضــــــــان
أدنـــــاهq واخملــــوالن مـن قــبــل حــكــومـتــيــهــمـا q بــالــتــوقـــيع

عـلى هذه االتفاقـية.
حــرّرت هـذه االتــفـاقــيــة ووقـعت فـي مـديــنـة اجلــزائـر
q2013 ــوافق 7 يــنــايــر ســنـةGبــتــاريخ 24 صــفــر عـام 1434 ا
مـن نـســخـتــX أصـلــيـتــX بـالــلـغــة الـعــربـيــةq ولـكـل مــنـهــمـا

نفس احلجية القانونية.
عن حكومةعن حكومة

اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

عمار توعمار تو
وزير النقلوزير النقل

عن حكومةعن حكومة
دولة قطردولة قطر

يوسف حسX كماليوسف حسX كمال
وزير االقتصاد واGاليةوزير االقتصاد واGالية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 qو125 (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�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 429 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صــفــر عـام صــفــر عـام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 18 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

الـتصـريح باGـنفـعـة العـمومـية لـعـملـية تـمديـد إجنازالـتصـريح باGـنفـعـة العـمومـية لـعـملـية تـمديـد إجناز
أول خـط Gــــتـــــرو اجلــــزائـــــر من وسـط احلــــراش نـــــحــــوأول خـط Gــــتـــــرو اجلــــزائـــــر من وسـط احلــــراش نـــــحــــو

اGطار "هواري بومدين".اGطار "هواري بومدين".
ـــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير  وزير النقل  -
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
qتممGعدل واGا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

qتممGعدل واGا qوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي القـعـدة عـام 1434 اGـوافق  11 سبـتمـبر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
qتممGا q1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

qتممGا qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-423 اGؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اGــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 واGــتـضـمن الـتـصــريح بـاGـنـفـعــة الـعـمـومـيــة لـعـمـلـيـة

qترو اجلزائرG تمديد إجناز أول خط
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبــقـــــا ألحـــكـــام اGـادة 10 من اGــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سـنة q1993 اGـتمّم واGـذكورأعالهq يـهدف هـذا اGرسوم إلى
الـتــصـريح بــاGـنــفـعــة الـعـمــومـيــة لـعــمـلــيـة تـمــديـد أول خط
Gـــتـــرو اجلـــزائـــر من وسط احلـــراش نـــحـــو مـــطـــار "هـــواري
بــومـدين"q نــظـرا  لــطـابع الــبـنى الــتـحــتـيــة ذات اGـصــلـحـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGــادة اGــادة 2 : : يـــخص طــابع اGـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كــرحــاب إلجنــاز تـمــديــد أول خط Gــتــرو اجلـزائــر من وسط

احلراش نحو مطار "هواري بومدين".

اGـادة اGـادة 3 : : تــمـثل األراضـي اGـذكــورة في اGـادة 2 أعاله
مـسـاحـة إجـمـالـيــة من سـبـعـة وأربـعـX (47) هـكــتـارا وأحـد
عـــشــر (11) آراq تــقـع في تــراب واليـــة اجلـــزائــر بـــبــلـــديــات

احلراش وباب الزوار والدار البيضاء ووادي السمار.

إن حتــديـــد األراضيq مـــوضـــوع نـــزع اGــلـــكـــيـــة إلجنــاز
األشغـال اGـتعـلقـة بـتمـديد أول خط Gـتـرو اجلزائـر هو ذلك

اGبX في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

4 :   :  قـــوام أشــــغـــال الـــتــــمـــديـــد ألول خـط Gـــتـــرو اGــادة اGــادة 
اجلــزائــر اGــلـتــزم بــهــا بــعـنــوان هــذا اGــقـطـع وسط احلـراش

نحـو مطـار "هواري بومدين"q كاآلتي :
qقطع : 9 كلمGطول ا -
qطول النفق : 8 كلم -

q(أرضية) عدد احملطات : 9 محطات -
- آبار التهوية : 10.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة
إلجنــاز تـمــديــد أول خط Gــتـرو اجلــزائــر من وسط احلـراش

نحو اGطار "هواري بومدين".

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 15 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 430 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صــفــر عـام صــفــر عـام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 18 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

الـتصـريح باGـنفـعـة العـمومـية لـعـملـية تـمديـد إجنازالـتصـريح باGـنفـعـة العـمومـية لـعـملـية تـمديـد إجناز
أول خـط Gـــتــــرو اجلـــزائــــر من "عــــX الـــنــــعـــجــــة نـــحـــوأول خـط Gـــتــــرو اجلـــزائــــر من "عــــX الـــنــــعـــجــــة نـــحـــو

براقي".براقي".
ـــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 qو125 (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�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
qتممGعدل واGا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

qتممGعدل واGا qوأمنها

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي القـعـدة عـام 1434 اGـوافق  11 سبـتمـبر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
qتممGا q1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

qتممGا qالعمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-423 اGؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اGــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 واGــتـضـمن الـتـصــريح بـاGـنـفـعــة الـعـمـومـيــة لـعـمـلـيـة

qترو اجلزائرG تمديد إجناز أول خط

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-236 اGؤرخ
في 21 رجب عـــــام 1430 اGـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واGـتـضـمن التـصـريح بـاGـنفـعـة الـعمـومـيـة لعـمـلـية تـمـديد
Xـــتــرو اجلــزائـــر من حي الـــبــدر نـــحــو عــG إجنـــاز أول خط

qالنعجة

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمم واGا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـــبـــقـا ألحـــكــام الـــمـادة 10 مـن اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

ســـنــة q1993 اGـــتـــمم واGـــذكـــورq يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنفـعـة الـعـمومـيـة لـعـمـليـة إجنـاز تـمـديد أول
خط Gـتـرو اجلـزائـر من "عـX النـعـجـة نـحـو بـراقي"q نـظرا
لــطــابع الــبــنى الــتــحــتــيــة ذات اGــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGــادة اGــادة 2 : : يـــخص طــابع اGـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
Xــتــرو اجلــزائـر مـن "عـG كـرحــاب إلجنــاز تــمــديــد أول خط

النعجة نحو براقي".

اGـادة اGـادة 3 : : تــمـثل األراضـي اGـذكــورة في اGـادة 2 أعاله
مــسـاحــة إجـمــالـيــة من ثالثـة عــشـر (13) هـكــتــارا q تـقع في

تراب والية اجلزائر ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي.
إن حتــديـــد األراضيq مـــوضـــوع نـــزع اGــلـــكـــيـــة إلجنــاز
األشـغـال اGـتـعــلـقـة بـهــذا الـتـمـديـد ألول خـط Gـتـرو اجلـزائـر

هو ذلك اGبX في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

4 :   :  قـــوام أشــــغـــال الـــتــــمـــديـــد ألول خـط Gـــتـــرو اGــادة اGــادة 
اجلزائر اGـلتزم بـها بعـنوان هذا اGـقطع عX الـنعجـة نحو

براقيq كاآلتي :
qقطع : 6 كلمGطول ا -

qطول النفق : 3,4 كلم -
qطول اجلسر : 2 كلم -

q(3 أرضية و 2 هوائية ) عدد احملطات : 5 محطات -
- آبار التهوية : 4.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة
إلجناز الـتمديـد ألول خط Gـترو اجلـزائر من "عـX النـعجة

نحو براقي".

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 15 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 431 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGوافـق  اGوافـق 18 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2013 يحدد �وذجيq يحدد �وذجي

عقـد حفظ احلق وعـقد الـبيـع على الـتصـاميم لألمالكعقـد حفظ احلق وعـقد الـبيـع على الـتصـاميم لألمالك
العقارية وكـذا حدود تسديد سعر اGلك موضوع عقدالعقارية وكـذا حدود تسديد سعر اGلك موضوع عقد
الـــبــيـع عــلـى الــتـــصـــامــيـم ومــبـــلغ عـــقـــوبـــة الــتـــأخـــيــرالـــبــيـع عــلـى الــتـــصـــامــيـم ومــبـــلغ عـــقـــوبـــة الــتـــأخـــيــر

وآجالها وكيفيات دفعها.وآجالها وكيفيات دفعها.
ـــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول



22 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1266
25 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

qدينةGبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـناء على الـدستـور ال سيمـا اGادتان  85-3 و125
q ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 58 اGــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان  عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

qتممGعدل واGا qدنيGتضمن القانون اGوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 59 اGــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90- 29 اGــؤرخ في  14
جمادى األولى عام  1411 اGوافق أول  ديسمبر سنة 1990

 qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا

- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اGؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام  1415 اGــــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واGــــــتــــــعــــــلق

 qتممGعدل واGا qبالتأمينات

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03- 12 اGــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1424 اGــوافق 26 غــشت ســنـة 2003
واGــتــعـلق بــإلــزامــيـة الــتــأمــX عـلـى الـكــوارث الــطــبـيــعــيـة

qوبتعويض الضحايا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنـة 2004
واGـتــعـلق بــشـروط ¡ــارسـة األنــشـطــة الـتــجـاريــة q اGـعـدل

 qتممGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اGــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اGوافق 20 فبـراير سنة 2006 واGـتضمن

 qوثقGتنظيم مهنة ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اGــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اGوافق 20 فبـراير سنة 2006 واGـتضمن

qتنظيم مهنة احملضر القضائي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اGــــؤرخ في 14
رجـب عـــام  1429 اGــــوافق  20 يــــولــــيــــو  ســــنــــة 2008 الــــذي

qيحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11- 04 اGــــؤرخ في 14
ربيع األول عام  1432 اGوافق 17 فبـراير سنة 2011 الذي

qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم رقم 76- 63 اGــــؤرخ في 24
ربــــــيـع األول عـــــام 1396 اGــــــوافق  25 مــــــارس ســــــنــــــة 1976

qتممGعدل واGا q تعلق بتأسيس السجل العقاريGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 94- 58 اGؤرخ
في 25 رمــــضــــان عـــام 1414 اGــــوافق 7 مــــارس ســــنـــة 1994
واGـتـعـلق بـنـمـوذج عــقـد الـبـيع بـنـاء عـلى الـتـصـامـيم الـذي

q يطبق في مجال الترقية العقارية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اGــواد 27 و28 و38
و43 مـن الـــقــــانـــون رقم 11-04 اGــــؤرخ في 14 ربــــيع األول
qـذكـور أعالهGـوافق 17 فــبـرايــر ســنـة 2011 واGعـام 1432 ا
يـهـدف هذا اGـرسـوم إلى حتـديد �ــوذجي عـقــد حفـظ احلـق
وعــقـــد الــبــيــع عــلـى الــتــصـــامــيم لألمالك الــعــقــاريــة وكــذا
حـدود تــسـديــد ســعـر بــيع اGـلكq مــوضــوع عـقــد الـبــيع عـلى
الـتــصـامــيمq ومــبـلغ عــقـوبــة الـتــأخـيــر وآجـالــهـا وكــيـفــيـات

دفعها.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـحـدد �ـوذجـا عــقـد حـفظ احلق وعــقـد الـبـيع
على التصاميم في ملحق هذا اGرسوم.

qادّة ة 3 :  :  أثناء إبـرام عـقـود البـيع عـلى التصـاميمGاداGا
يـــتـم تـــســـديـــد ســـعـــر اGــــلك الـــعــقـــاري حـــسب حـــالــة تـــقــدم

أشغال اإلجناز في احلدود اآلتية : 

- عـنــد الـتـوقـيعq عـشـرون بـاGـائـة ( 20 % ) من سـعـر
qتفق عليهGالبيع ا

- عنـد االنـتـهـاء من األسـاسـاتq خـمـسـة عـشـر بـاGـائة
qتفق عليهG(15 % ) من سعر البيع ا

- عـــنــد االنــتــهـــاء من األشــغــال الــكـــبــرىq �ــا في ذلك
اGـسـاكـة واألسـوار اخلـارجـيـة والـداخـلـيـةq خـمـسـة وثالثـون

qتفق عليهGائة (35 % ) من سعر البيع اGبا

- عـند االنتهـاء من جميع األشـغال مجتـمعة q �ا في
ذلك الـربط بـالـطرقـات والـشبـكـات اخملتـلـفة بـاإلضـافة إلى
الـتهـيئـات اخلارجـيةq خـمسـة وعشـرون باGـائة (25 %) من

سعر البيع اGتفق عليه.

يـــجـب أن يـــتـم دفع الــــرصـــيــــد اGــــتـــبــــقـي عـــنــــد إعـــداد
مـحـضـر احلـيـازة واGـقـدر بـخـمـسـة بـاGـائة (5 %) من سـعـر

البيع اGتفق عليه.
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اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  :  يـــــجـب أن يـــــتـــــضـــــمن عـــــقـــــد الـــــبـــــيـع عـــــلى
التصـاميم صيـغة حسـاب مبلغ  عـقوبة الـتأخيـرq في حالة
مــا إذا لم يـــتم تــســـلــيم الـــبــنـــايــة أو جــزء مـن الــبــنـــايــة في

اآلجال احملددة.

اGاداGادّة ة 5 :  : يـجب أن تتم معـاينة التـأخير في الـتسليم
الــــفـــعــــلي لــــلـــمــــلك الـــعــــقـــاريq مــــوضـــوع عــــقـــد الــــبـــيـع عـــلى
الـــتــصــامــيمq عــنــد انــقـــضــاء أجـــل الــتــســـلــيم اGــذكـــور في
اGــــــادة 4 أعـالهq مـن طـــــرف مـــــحــــــضـــــر قـــــضــــــائـيq طـــــبـــــقــــا
لألشـكال واإلجـراءات احملــددة في التشريع اGعمول به. 

اGاداGادّة ة 6 :  : باستثـناء حاالت القوة القاهرةq يؤدي عدم
احــتــرام األجل الــتــعـــاقــدي إلى تــطــبــيـق عــقــوبــة الــتــأخــيــر
ويــتـــحــمـــلــهـــا اGـــرقي الــعـــقــاريq حـــيث يـــتم حـــســاب مـــبــلغ
الـعـقـوبــة حـسب عـدد أيــام الـتـأخـيـر الــتي تـمت مـعــايـنـتـهـا
ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد اGتبقي.

ال {ـكن أن يـتـجـاوز مـبـلغ عـقـوبـة الـتـأخيـرq حتت أي
ظرفq عشرة باGائة (10 %) من سعر البيع اGتفق عليه.

اGاداGادّة ة 7 : : يجب أن ينص الـعقد أنه في حالـة مراجعة
الـــســـعـــر اGـــتـــفـق عـــلـــيهq يـــجب أن تـــخـــضـع هـــذه اGـــراجـــعــة
لإلجــراءات والـقــــواعــد والـكــيــفــيـات الـــتي تـم اعــتـمـــادهـا
مـــســــبـــقــا وذلك طــبـقــا ألحــكــام اGـادة 38 من الــقــانـون رقم
11-04 اGـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اGـــــوافق 17

فبراير سنة  2011 واGذكور أعاله .  

8 :  :  تــلــــغــى أحـــكــام اGــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
94-58 اGؤرخ في 25  رمضان عام 1414 اGوافق  7 مارس

ســـنـــة 1994 واGــــتـــعـــلق بــــنـــمـــوذج عـــقــــد الـــبـــيع بــــنـــاء عـــلى
التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية.

اGاداGادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 15 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحق األولاGلحق األول
�ــوذج عقــد البيـع  علـى التصاميـم�ــوذج عقــد البيـع  علـى التصاميـم

السنة............................. واليوم......................

أمام األستاذ.....................q موثق بـ...................
qحضر

1)  اGــــــرقي الــــعـــــــقــــاري)  اGــــــرقي الــــعـــــــقــــاري ( شــــخــص طـــــبــــــيـــــعي)

أو( شخص معنوي)...................................................
شـــخص مـــعـــنـــوي ( ¡ـــثل من طـــرف........ يـــتـــصــرف

بصفة...........)
باختصار.........................................................
الواقع مقره بـ (العنوان) : ................................
حاصل على اعتماد رقم : ...........بتاريخ : ............
Xالــعــقــاريـ Xــسـجـل في اجلــدول الـوطــني لــلــمــرقـGا
حتت رقم ................... بتاريخ : ...............................
اGنتسب لصندوق الضمان حتت رقم : ................
السجل التجاري  رقم : .....................................
التعريف اجلبائي رقم : ....................................

qمن جهة q"والذي يدعى في صلب النص "البائعالبائع
 و : 

2) اGقتني) اGقتني (شخص طبيعي) أو(شخص معنوي)
الـتـعـريف الـدقـيق لـلـمقـتـنيq طـبـقـا ألحـكـام اGـرسوم
رقم 76-63 اGـــــؤرخ في 25 مــــارس ســـــنــــة 1976واGــــتـــــعــــلق

بتأسيس السجل العقاري q اGعدل واGتمم 
اللقب  ........ االسم : ........ تاريخ اGيالد : ...........
بـــــطــــــاقـــــة الــــــتـــــعـــــريـف رقم :................................
اGسلمة من طرف :...................................................
باختصار : ................ والواقع مقره بـ : ............
الساكن بـ : ....................................................

و الـذي يـدعى في صـلب الـنص " اGـكـتتب اGـكـتتب " من جـهة
 qأخرى

طــــلـــبـت هـــذه األطــــراف من اGــــوثق اGــــوقع أدنـــاهq أن
يـــســـتــلـم في شـــكل عـــقـــد رســـمي االتـــفـــاق الـــذي ¬ بـــيـــنـــهــا
q قـبـل حتـريــر عـقــد الـبــيع مــوضـوع هــذه الـعــقـود q وقــامت

بعرض ما يأتي : 
تصريح تصريح البائعالبائع

يـصـرح البـائـع بـأنه بـاشـر في بـنـاء الـبـنـايـة أو جزء
من البـناية الـتي يخصـصها للـبيع في إطـار القانون رقم
11-04 اGـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اGـــــوافق 17

فبـراير سنة 2011 الـذي يحدد الـقواعـد التي تنـظم نشاط
الترقية العقارية.
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و يصرح كذلك بأن :
- تُــعــتـبــر الــبــنـايــة (أو جــزء من الــبـنــايــة)q مــوضـوع
عــقــد الــبــيع عــلى الــتــصــامــيمq مــلــكــيــته الــكــامــلـة ولــيــست
مـوضوع إجـراء قـانـوني يحـدد حق اGـلـكيـة ولـيـست مثـقـلة

qبأي رهن
- وأن شـــــهــــادة الـــــضــــمـــــان اGــــنـــــصــــوص عـــــلــــيـــــهــــا في
الـتــشـريع والــتـنــظـيم اGــعـمــول بـهــمـاq والـتـي تـرفق بــعـقـد
الــبـيع عــلى الـتــصـامـيـم هـذاq تـغــطي اGـلـك مـوضـوع الــبـيع

على التصاميم هذا.

تصريح اGكتتب تصريح اGكتتب 
يصرح اGكتتب أنه :

-  قـــد اطــلع عـــلى مـــلف إجنـــاز الــبـــنــايـــة أو جــزء من
الـبـنـايـة الــسـالف الـذكــرq والـذي تـكـون الـبــنـايـةq مـوضـوع
هــــذه الــــعــــقـــــود جــــزءا مــــنهq وكـــــذا الــــتــــصــــامــــيـم واGــــقــــاطع

qتعلقة بهـاGوالكشف الوصفي للبناية والتجهيزات ا
- يــقـبـل الـبــيع ويــنــظّم حـيــنــئـذq دون أي حتــفظq إلى
مــجــمل الــقــواعـد والــشــروط الــتي تــنـظـم الـبــيع واGــلــكــيـة
اGشتركة اGـتعلقة به واحملـددة �وجب القانون رقم 04-11
اGــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر
سنة 2011 الذي يحدد القـواعد التي تنظم نشاط الترقية

العقارية. 
و بــعــد عــرض ذلكq بــاشــر اGــوثق اGــوقع أســفــلهq في

حترير العقد اGتضمن االتفاق الذي أقرته األطـراف. 
يــصــرح الــبـائـعq بــاعـتــبــاره اجلــهــة األولىq أنه يــبــيع
الـبنـايـة مع التـزامه بـكل الضـمـانات الـعـادية والـقـانونـية
في هــذا اجملـــالq وكــذلك اخلــاصـــة والــواردة في هـــذا الــعــقــد
qللمكتتب احلاضر qرجعـية السالفة الذكرGوكذا الوثائق ا
باعتـباره اجلهـة الثـانيةq والـذي يقـبل البنـاية أو جزء من

البناية.

النصوص التي تسيالنصوص التي تسيّر العقدر العقد
- يــخــضـع عــقــد الــبــيع عــلى الــتــصــامــيم هــذا ألحــكــام
الـقـانــون اGـدني وكــذا أحـكـام الــقـانـون رقم 11- 04 اGـؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام  1432 اGــوافق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد الــتي تــنــظم نــشــاط الــتــرقــيــة

الـعـقـــاريـة والــقـانـون رقم 08-15 اGـؤرخ في 14 رجب عـام
1429 اGــوافق 20 يــولـــيــو ســـنــة 2008 الــذي يـــحــدد  قـــواعــد

مـطابـقة الـبنـايـات وإتمـام إجنازهـا والقـانون رقم 90- 29
اGــــــــؤرخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1411 اGــــــــوافق أول
ديسـمبر  سنة 1990 واGتعلق بالـتهيئة والتـعميرq اGعدل

واGتمم.

الوثائـق اGرجعـيةالوثائـق اGرجعـية
qفي حـــدود واتــســاع الــتــزامــاتــهــا qتــســتــنــد األطــراف
زيـادة عـلى الـنـصـوص السـالـفـة الـذكـرq إلى الـوثائق اآلتي
ذكـرهــاq والـتي ســبق إيــداعـهـا فـي شـكل نــسخ أصـلــيـة لـدى

اGوثق اGوقع أسفله بتاريخ ...............................
- عــقــد مـلــكــيـة الــوعــاء الـعــقــاريq اGـعــد بــاسم اGـرقي
الــــعــــقــــاريq بــــتـــــاريخ ................... الــــذي ¬ نــــشــــره لــــدى
احملـــافــــظـــة الـــعــــقـــاريـــة لـ............... بــــتـــاريخ .................

حجم ...............q الفهرس................
- (عـــــــــنـــــــــد االقـــــــــتـــــــــضـــــــــاء) رخـــــــــصـــــــــة الـــــــــتـــــــــجـــــــــزئــــــــة
رقم.................اGـــــؤرخــــة في ................ والــــتـــــصــــامــــيم
اGلحقة بهاq مسلمة من طرف.....................................

- رخـصة الـبـناء رقم.............اGـؤرخة في.............
والتصاميم اGلحقة بهاq مسلمة من طرف .............

- الوصف الدقيق للبناية أو جلزء من البناية التي
¬ بيعها.

- نـــظــــام اGـــلـــكــــيـــة اGـــشــــتـــركـــة والــــكـــشـف الــــوصـــفي
لــلــتــقــســيـم واخملــطــطــات اGــرفــقــةq مــعــدة طـــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اGعمول به.
- ضــمـان من صــنـدوق الــضـمــان والـكــفـالــة اGـتــبـادلـة
لــنــشـاط الــتــرقـيــة الــعـقــاريــة اGـعــد بــتـاريخ ............حتت

رقم.......... و يرفق بعقد البيع على التصاميم هذا .
XالتعيXالتعي

القوام : القوام : ..........................................................

حتديد اGوقع : حتديد اGوقع : .................................................
كل ذلـكq يــطــابـق اGــلف الـــتــقــني Gـــشــروع الــتـــرقــيــة
والــتــنــفــيــذ q الــذي ¬ إيــداعه لــدى اGــوثق اGــمــضي أســفــله

والذي سيتم �قتضاه متابعة إجناز األشغال وإتمامها.
التحديد الدقيق للموقع :التحديد الدقيق للموقع :

إعـــطــــاء الـــتـــحــــديـــد الــــدقـــيـق لـــلـــبــــنـــايــــة أو جلـــزء من
البنـايةq بالـنسبة لـلمناطـق التي أجري بهـا اGسحq حتديد

القسمq مجموعة األمالك والقطعة
- والية : .........................................................
- بلدية : .........................................................
- اGكان اGدعوq احلي : .......................................
- عمارة رقم : .................................................
- الطابق : ......................................................
- رقم البناية أو جزء من البناية : .....................
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وهـــــــــــــكــــــــــــــذا يـــــــــــــشـــــــــــــكـل اGـــــــــــــلــك اGـــــــــــــبـــــــــــــاع حـــــــــــــصـــــــــــــة
رقم...................من الـكـشف الـوصـفي للـتـقـسـيم الذي ¬
نشره لدى احملافظة العقارية لــ............. بتاريخ : ........

القسم - مجموعة األمالك - القطعة 
حتديد البلدية التي أجري بها اGسح 
العناصـر اGكونـة لألجـزاء اخلاصـة : العناصـر اGكونـة لألجـزاء اخلاصـة : 

 ( وصف دقـــيق لـــلــبـــنـــايـــة أو جلــزء من الـــبـــنـــايــة من
حيث األجزاء اخلاصة واGساحة). 

- مساحة صافية بدون أشغال.............................
- مساحة قابلة للسكن أو نافعة ..........................
- يــجب أن تــظـهــر اخلــصــائص الــتـقــنــيــة واGـســاحــيـة
للملك في ملحق هذا العقد ........................................

قوام اGلك :قوام اGلك :
عدد الغرف : ....................................................
الطابق : .........................................................
احلمام : ..........................................................
اGرحاض : .......................................................
األسطح والشرفات : .........................................
األروقة والبهو : .............................................

اGلكيـة اGشتركــةاGلكيـة اGشتركــة
إعـطـاء وصف اGـلـكـيـة اGـشـتـركـة من حـيث الـعـنـاصـر

اGكونة والوصف واGساحات. 
- اGلحقات اGبنية وغير اGبنية ........................
- التجهيزات واGنشآت ذات اGلكية اGشتركة ....

مـجمـوع األجـزاء اGـشـتـركة الـتـابـعـة قـانونـا لـلـبـنـاية
التي تمثل .......... احلصص النسبية للملكية اGشتركة.
مـكــونــات سـعـــر الـبــيـع ومـــدة تـســديــد الـدفــع وفـقـامـكــونــات سـعـــر الـبــيـع ومـــدة تـســديــد الـدفــع وفـقـا

لتقـدم األشغـال لتقـدم األشغـال 
تـمت اGـوافـقــة وقـبـول الـبــيع بـسـعـر.....................
دينار جزائريq باحتساب كل الرسوم (........................

دينار جزائري/باحتساب كل الرسوم).

سعـر البيـع وكيفيات مراجـعتهسعـر البيـع وكيفيات مراجـعته
يـــــــجـب اإلعـالن أن ســـــــعـــــــر الــــــــبـــــــيـع ثـــــــابـت أو قـــــــابل

للمراجعة.
 (في حـالـة مـا إذا تـقـرر مُراجـعـة سـعـر الـبيـع q يجب
أن تـبــرر صـيــغــة مـراجــعـته وتــتم في احلــدود والـكــيـفــيـات

التي يسمح بها القانون)

كيفيــات الدفــعكيفيــات الدفــع
يـتم حتــديـد كــيـفــيـات الـدفـع بـربط حتــريـر الــدفـعـات
اجملــــزأة عـــــلى أســـــاس مــــراحـل تــــقـــــدم األشــــغـــــال من طــــرف
اGـكتـتبq وذلـك طبـقـا ألحـكـام  الـقـانون رقم 11-04 اGـؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد الــتي تــنــظم نــشــاط الــتــرقــيــة

العقارية والنصوص التطبيقية له. 
في حـالــة عـدم الـتــسـديـد خـالل اGـدة احملـددةq يــحـتـفظ
الـبائع بـحق تـوقيـع عقـوبـة التـأخـير عـلى اGـبلغ اGـسـتحق
واحملــدد طـــبــقـــا لـــلــقـــانــون رقم 11-04 اGــؤرخ في 14 ربــيع
األول عـام 1432 اGـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2011 ونـصـوصه

التطبيقية.
أجـل التسليـمأجـل التسليـم

إن أجل تسليم البـناية أو جزء من البناية للمقتني
 يبـدأ سريانهq ابـتداء من تاريـخ التوقـيع على عقـد البيع

هذا على التصاميم.
يــتم تـقـسـيم آجــال الـتـسـلـيم إلى ..........................

مراحلq  محددة على النحو اآلتي :

اآلجالاآلجال
القصوىالقصوى

....شهرا

....شهرا

....شهرا

مراحل األشغالمراحل األشغال اGراحلاGراحل

1

2

3

4

إتمام األساسات

إتــمـام األشـغــال الـكــبـرىq �ـا في ذلك
اGــــــــســــــــاكـــــــة واجلــــــــدران اخلــــــــارجــــــــيـــــــة

والداخلية

إتمام كافـة األشغال مجتمعةq �ا في
ذلك الربط بـالـطـرقات والـشـبـكات
اخملتلفة وكذا التهيئات اخلارجية

اإلتمام

إن انـــتــــهـــاء مـــرحــــلـــة مـــعــــيـــنـــةq قــــبل انـــقــــضـــاء األجل
األقصى احملـدد أعالهq {ـنح احلق لـدفع االسـتحـقـاق اGوافق
لـهـا q من طـرف صـاحب اGـشـروع وحتت مـسـؤولـيـته وتـقع
اGـصـاريف عــلى عـاتق الـبـائـع. يـوقع الـبـائع عــلى مـحـضـر
اGـعــايـنـة ويـســلـمه لـلــمـقـتــني لـلـتــوقـيع عـلــيه مـقـابل وصل

استالم.
مبلـغ وأجل عقوبة التأخـير فـي التسلـيم  مبلـغ وأجل عقوبة التأخـير فـي التسلـيم  

يتم حتديـد مبـلغ وأجل عقـوبة التـأخيـر في التـسليم
وكذا كيفيات دفعها طبقا للتنظيم اGعمول به.

كيفيـات احليـازة كيفيـات احليـازة 
جتـــدر اإلشــارة إلى أن حـــيــازة الـــبــنــايـــة أو جــزء من
الـــبـــنـــايــة مـن طــرف اGـــكـــتـــتب يـــجب أن تـــتم عـــنـــد إتـــمــام
أشـغــال اإلجنـاز الــذي ¬ إثـبــاته قـانــونـا بــشـهــادة اGـطــابـقـة

اGسلمةq طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما. 
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تتم احلـيازة �ـوجب محضـر يحـرر حضوريـا بنفس
مكتب التوثيق ويلحق بعقد البيع على التصاميم. 

في حالة تسجيل تأخر في تسليم اGلك العقاري في
اآلجــال اGــذكــورة في الــعــقــدq {ــكن اGــقــتــني مــعــايــنــة عـدم
احلـــيـــازة عن طــريـق مــحـــضـــر قــضـــائيq طـــبــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم

اGعمول به.

فسـخ عقـد البيـع علــى التصامـيمفسـخ عقـد البيـع علــى التصامـيم
جتــــــدر اإلشــــــارة إلــى أن فـــــسـخ عــــــقـــــد الـــــبــــــيع عــــــلى
الــــتـــصــــامـــيـم يـــتـم في إطـــار أحــــكــــام الـــقــــانـــون رقم 04-11
اGــؤرخ في  14ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر

سنة 2011 واGذكور أعاله q السيما اGادة 53 منه.

Xفسخ العقد �وافقة الطرفXفسخ العقد �وافقة الطرف
في هذه احلالـة يحدد الـطرفـان الكيـفيـات التوافـقية

لهذا الفسخ  :
......................................................................
.............................................................................
االلــتـــزامـــات اGــتـــعـــلــقــــة بـــتــســـيــــيــر اGـــلـــكـــيـــة اGـــشــتـــركـــةااللــتـــزامـــات اGــتـــعـــلــقــــة بـــتــســـيــــيــر اGـــلـــكـــيـــة اGـــشــتـــركـــة

للمجموعة العقـارية الـتي تتضـمن اGلـك اGبـاعللمجموعة العقـارية الـتي تتضـمن اGلـك اGبـاع

يــجـب أن يــنـص عـــقــد الـــبـــيع عـــلى الـــتـــصــامـــيم عـــلى
التـزام البـائع بضـمان أو الـتكـليف بـضمـان تسـييـر اGلك
خالل مدة سـنتX (2) ابتـداء من تاريخ بـيع آخر جزء من

البناية اGعنية .

إن االلـتـزامـات اGـتـعـلقـة بـتـسـيـيـر اGلـكـيـة اGـشـتـركة
لــلــمــجــمــوعــة الــعـقــاريــة اGــتــضــمــنــة اGــلك اGــبــاع هي تــلك
احملــــــددة في اGـــــواد 60 و61 و62 من الــــــقـــــانـــــون رقم 04-11
اGــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر
سنة 2011 الذي يحدد القـواعد التي تنظم نشاط الترقية

العقارية .

ويــلــتــزم الــبــائع بــتــســلــيم نــظــام اGــلــكــيــة اGــشــتــركـة
لــلـــمـــقــتـــني وبـــتـــحــديـــد مــجـــمـــوع الــبـــيـــانــات الـــقـــانــونـــيــة

والتقنية واGالية اGتعلقة به.

ويجب أن يـوضح القـبول الـصريح لـلمـقتنـي جملموع
االلـــتــزامـــات الـــنــاجتـــة عـــنه  إلى غـــايـــة حتـــويل إدارة هــذه
XــقـتــنـGـنــبـثــقــة من اGــشــتـركــة إلى الــهـيــئــات اGـلــكــيـة اGا

واGعينة من طرفهم.

الضمانــاتالضمانــات

التأميــن العشــري :التأميــن العشــري :
يلـتـزم الـبائعq لـفـائـدة اGكـتـتبq �ـسـؤوليـته اGـدنـية
في اجملـــال الــعـــقــاري ويـــتــولـى مــهـــمــة مـــراقـــبــة ومـــتــابـــعــة

XــهــنــدسـGلــكل ا qالــعــشــري Xالــضــمــان عن طــريق الــتــأمــ
اGـــعــمــاريـــX واGــقــاولــX والـــعــمــال الـــقــطــعــيـــX اGــدعــوين
للمشاركـة في إجناز البنايةq ويصرح أنه يقبل التصرف
بالـتـضامن مـعهم جتـاه اGـقتـني والغـيـر إال إذا حـصل خـطأ

ال {كن أن ينسب إليه. 

ضمـان حسـن التنفيـذ :ضمـان حسـن التنفيـذ :

يـضــمن الــبــائـع الــتـنــفــيـذ اجلــيــد لألشـــغـالq ويــلــتـزم
بـتنـفـيـذ األشـغـال الـضــرورية قـصـد إصالح عـيوب الـبـناء
و/أو حـــــسـن ســـــيــــر عـــــنـــــاصـــــر جتـــــهـــــيـــــزات الــــبـــــنـــــايـــــة في
أجل........... (..) يــــومــــاq ابـــتــــداء من تــــاريخ إخــــطــــاره من

طـرف اGكتتب.

إن هـــذا الــضـــمــان صـــالح Gــدة ......ســـنــةq ابـــتــداء من
تاريخ احليازة كما هو محدد في اإلجراء اGتعلق باحليازة
اGـبــX أعالهq وكل الـضـمـانـات اGــعـتـادة اGـتـعـلــقـة بـتـغـطـيـة

االلتزامات اGهنية والتقنية األخرى.

اإلشـهار العقارياإلشـهار العقاري

تـنـشـر نــسـخـة من هــذا الـعـقــد بـعـنـايــة اGـوثق اGـوقع
أدناه في احملافظة العقارية لـ .....................................

اGوطــناGوطــن

qـتـتـابـعةGتـخـتـار األطـراف مواطـنـهـا في عـنـاويـنهـا ا
اGذكورة أعالهq قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.

التأكيـداتالتأكيـدات

قـبل اختـتـام العـقدq قـام اGوثق اGـوقع أسـفله بـقراءة
على األطراف بنود عقد البيع على التصاميم هذا وأحكام

اGواد اآلتية :

-  113 ( مــــعــــدلـــة بــــاGــــادتـــX 5 من قـــــانـــــون اGــــالـــــيــــة
الـــتــكــمــيـــلي لــســنــة 1991 و108 مـن قــانــون اGــالـــيــة لــســنــة
q(1996  114و 133 (مـعـدلـتـX بـاGـادة 66 من قـانـون اGــالـيـة

لسنة q( 1981 134 و257 (معـدلتX باGادتX 36 من قانون
اGالـية لسنة 1993 و50 من قانون اGـالية لـسنة 1994) من

qقانون التسجيل

-  35 من الـقانون رقم 06-01 اGؤرخ في 21 فـبراير
 qتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهGسنة 2006 وا

-  70 إلى 78 من الــقـانـون رقم 11-04 اGـؤرخ في 14
ربيع األول عام  1432 اGوافق 17 فبـراير سنة 2011 الذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
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- قـانون اGـاليـة اGتـضـمن إعفـاء اGهـنيـX من فائض
قـيـمـة الـبـنـايـاتq اGـنـصـوص عـلـيه في اGـواد 192 إلى 197
من قـــانـــون اGـــالـــيـــة رقم 83-19 اGــؤرخ في 18 ديـــســـمـــبـــر
سـنة 1983 واGـتعـلق بالـضريـبـة اخلاصـة على فـائض قيـمة
الـبـنـايـاتq اGـعـدلـة بـاGواد 192 إلى 194 من قـانـون اGـالـية

التكميلي لسنة 1990.
أكــدت األطـراف حتت طــائـلــة الـعــقـوبــات الـواردة في
الـنصوص اGذكـورة أعالهq أن هذا العقـد يعبر عـلى السعر

اGتفق عليه بكامله.
qزيــادة عـلى ذلك qــمــضي أسـفــلهGـوثق اGكــمــا يـؤكــد ا
أن هـــذا الــعــقـــدq حــسب عـــلــمهq لم يـــعــدل ولم يـــعــارض بــأي

سند مضاد يحتوي على زيادة في السعر.
إثباتا لذلكإثباتا لذلك

حرر �كتب اGوثق اGمضي أسفله
في اليوم والشهر والسنة اGذكورة أعاله.

وقــــد وقع عــــلـــيـه األطـــراف والــــشــــهـــود واGــــوثق بــــعـــد
قراءته وتفسيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحــق الثانياGلحــق الثاني
�ـــوذج عقـــد حفـــظ احلـــق�ـــوذج عقـــد حفـــظ احلـــق

تعريــف هويــة أطــراف العقــدتعريــف هويــة أطــراف العقــد
فـي الســنة......................................................
و فــي ............................................................
أمام األستاذ ...................q موثق بـ....................

حضــر :
1) اGـرقي الـعـقـارياGـرقي الـعـقـاري ( شـخص طـبـيـعي ) أو ( تـسـمـيـة
الشركة ).................................................................
باختصار ........................................................
الواقع مقره بـ ( العنوان ) ................................
احلائز على اعتماد رقم............مؤرخ في............

اGـسجل بـاجلـدول الوطـني للـمـرقX الـعقـاريX حتت
رقم ...............بتاريخ..............................................
اGنتسب لصندوق الضمان حتت رقم ..................
 ¡ثل من طرف................................................
 واGتصرف بصفة ............................................
qله كـافــة الــصالحــيـات لــلــتــصـرف عــلى هــذا األسـاس
qرقي العقاري " من جهةGوالذي يدعى في صلب النص"ا

و :

2) )   صاحب حفظ احلق  صاحب حفظ احلق  

اللقب.............................................................

االسم .............................................................

شهادة ميالد رقم  .............................................

بطاقة التعريف رقم ........................................

الساكن بـ .......................................................

والــذي يــدعى فـي صــلب الــنص "صــاحـب حــفظ احلقصــاحـب حــفظ احلق"
 qمن جهة أخرى

واتفقا على األحكام اGذكورة أدناه. 

موضـوع العقـدموضـوع العقـد

qـرقي الـعـقاري �ـوجب عـقـد حـفظ احلق هذاGيـلتـزم ا
بـــــتــــخـــــصــــيص لـــــصــــاحـب حــــفـظ احلق اGـــــعــــX أعـالهq اGــــلك
العـقـاري اGـقرر بـنـاؤه أو في طـور البـنـاءq الـذي ¬ وصفه
أدنـاهq بـغــرض اقـتـنــائه عـنــد إتـمـامهq مــقـابل دفع تــسـبـيق
مــن طــــــــــــرف صـــــــــــــاحـب حـــــــــــــفـظ احلــق فـي احلـــــــــــــســــــــــــاب رقـم
............مـــفــتــوح بـــاسم صــاحـب حــفظ احلق لـــدى صــنــدوق

الضمان والكفالة اGتبادلة.

أصل ملكية قطعة األرض q حفظ اGلك العقاريأصل ملكية قطعة األرض q حفظ اGلك العقاري
ومرجعيات رخص التجزئة والبناءومرجعيات رخص التجزئة والبناء

حتــــدد الـــقــــطـــعــــة األرضــــيـــة الــــتي بـــنــــيت عــــلـــيــــهـــا أو
(ستبنى عليها) البناية أو جزء من البناية كما يأتي :

- عـــــــــــــــــقــــــــــــــــــد اGـــــــــــــــــلـــــــــــــــــكــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة اGــــــــــــــــــعـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاسـم
اGــرقي..............احلــجم..........q الــفــهــرس.........q الــدفــتـر
العقاري (عند االقتضاء ) ..........................................

ـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــزئــــــــــــــــــــــــــــــــة - رخــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــ
qـلــحــقـةGرقم:................في.................... والــتـصــامــيم ا
اGسلمة من طرف.....................................................

ـــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــة - شـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــ
رقم...................في..............اGـسـلـمـة من طـرف اجملـلس
الشعبي البلدي لـ.....................................................

- رخـــصـــة الـــبـــنـــاء رقم .....................في ............
التصاميم اGلحقة بها اGسلمة من طرف.......................

-  الــوصف الـــدقــيق لـــلــبــنــايـــة أو جــزء من الـــبــنــايــة
qموضوع حفظ احلق

- الكشف الوصفي للتقسيم الذي ينبغي نشره.
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التعــييـــن :التعــييـــن :
اGوقـع : اGوقـع : 

حتــديـد اGـوقع الـدقـيـق لـلـبـنـايـة أو جــزء من الـبـنـايـة
موضوع عقد حفظ احلق :

- والية :..........................................................
- بلدية : .........................................................
- اGكانq احلي ..................................................
- رقم العمارة .................................................
- الطابق : ......................................................
- رقم جزء البناية : .........................................
هكـذا يشـكل اGـلك العـقـاري احملفـوظ اجلزء رقم........
من الكشف الوصفي لـلتقسيم q الذي يـنشر لدى احملافظة

العقارية لـ..................................................
العناصـــر اGكونـــة بصفـــة خصوصيــة :العناصـــر اGكونـــة بصفـــة خصوصيــة :

إعــطـــاء وصف دقــيق لــلـــبــنــايــة أو جــزء مـن الــبــنــايــة
مـــوضــوع عـــقـــد حـــفظ احلق q من حـــيث الـــعـــنــاصـــر اخلـــاصــة

واGساحات :
- اGساحة الصافية خارج األشغال.......................
- اGساحة القابلة للسكن أو اGفيدة .....................
- اGـواصـفـات الـتـقــنـيـة واGـسـاحـيــة لـلـبـنـايـة أو جـزء

من البناية :
* الــــغــــرفـــة 1 :.....................................م2 قــــابــــلـــة

للسكن 
* الغرفة 2 :............................. م2 قابلة  للسكن 
* قاعة اجللوس : ...................... م2 قابلة  للسكن 
* احلمام : ............................... م2 قابلة  للسكن 
* اGرحاض ............................. م2 قابلة  للسكن 
* األروقة والبهو ..................... م2 قابلة  للسكن 
* األسطح والشرفات................ م2 قابلة  للسكن.

فــي اGلكيــة اGشتـركـة :فــي اGلكيــة اGشتـركـة :
حتديـد األمالك اGشـتركة من حـيث العـناصر اGـكونة

لها والوصف واGساحات
اGلحقات اGبنية أو غير اGبنية 

 ................................................................. -
الـــتـــجـــهــيـــزات واGـــنـــشـــآت الــتـي تــشـــمـــلـــهــا اGـــلـــكـــيــة

اGشتركة 
.................................................................. -

تـــمــثل جـــمــيـع األجــزاء اGـــشــتـــركــة اGـــلــحـــقــة قـــانــونــا
بـالـبـنايـة احملـفـوظـة.............احلصص الـنـسـبـية ........ في

اGلكية اGشتركة.
السعــر التقديــري للبيـع :السعــر التقديــري للبيـع :

إن الـسـعر الـتـقـديـري لـبيع اGـلك مـوضـوع عـقـد حفظ
احلق يــقــدر بـ : (بــاألرقــام وبــاألحــرف) .................ديــنــار

جزائريq باحتساب كل الرسوم.
هذا الـسعـر هو اGبـلغ الذي يـلتـزم صاحب حفظ احلق
بتسديده للـمرقي العقاريq مقابل تـسليم البناية أو جزء
q من البناية التي ¬ إتمامها موضوع عقد حفظ احلق هذا

وفقا للتنظيم والتشريع اGعمول بهما.
يــــلــــتــــزم صــــاحب حــــفظ احلـق بــــدفع تــــســــبــــيـق يــــقـــدر
بـ..............................دج (بـــاألرقــام وبــاألحــرف ) والــذي
ال يتعدى 20 % حسب األمر بـالدفع اGعد من طرف اGرقي
الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاري فــي .......................و الـــــــــــــــــــوصــل رقـم
........لــصــنــدوق الــضــمــان والــكــفـالــة اGــتــبــادلــة لــلــتــرقــيـة

العقارية.
األجـل التقديـــري للتسليــماألجـل التقديـــري للتسليــم

حتـت طـــائــــلــــة الــــعــــقــــوبـــات اGــــنــــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في
التـشـريع اGــعمـول بهq وطبـقا ألحـكام اGـادتX 31 و33 من
الــقــانـون رقم 11-04 اGـؤرّخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اGــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة q2011 يــلــتـــزم اGــرقي الــعــقــاري
بـنـقل مـلـكــيـة اGـلك الــعــقـاري اGـتـفق عـلــيه  لـصـاحب حـفظ
احلق في أجل اليــتــعــدى ...................... وذلك ابــتـداء من

تاريخ التوقيع على هذا العقد.
نقــل اGلكيــة وإعـداد عقـد البـيـعنقــل اGلكيــة وإعـداد عقـد البـيـع

qـلك مــوضـوع عـقـد حـفظ احلق هـذاGيـتم نــقل مـلـكـيـة ا
�ـــجــرد الــتـــوقــيع اGــشـــتــرك لــعــقـــد الــبــيع الـــنــهــائيq أمــام

اGوثق مقابل دفع اGبلغ اGتبقي للبيع.
يــتم حتــريـر الــتــســبــيق اGــودع لـدى الــصــنــدوق أمـام

اGوثق.
شــروط وكيفيــات فسـخ عقـــد حفـظ احلـقشــروط وكيفيــات فسـخ عقـــد حفـظ احلـق

ال {ـــكـن فـــسخ عـــقـــد  حـــفظ احلق إال فـي إطـــار أحـــكــام
اGــــادة  32 من الــــقــــانــــون رقم 11-04 اGــــؤرخ في 14 ربــــيع
األول عام 1432 اGـوافق 17 فبـراير سـنة 2011 الـذي يحدد

القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وهذا:
q مع قبول الطرف اآلخر Xبطلب من أحد الطرف -
- بــــطـــلب مـن صـــاحب حــــفظ احلقq وفـي هـــذه احلـــالـــة
يستـفيد اGـرقي العقاري من اقـتطاع بنـسبة خمـسة عشر

qدفوعGائة (15 %) من مبلغ التسبيق اGبا
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- بـطلب من اGرقـي العقـاريq  في حالة عـدم احترام
صـاحب حـفظ احلـق اللـتـزامــاته وبـعـد تــوجـيه إعـذارين (2)
له يـــبــلــغـــان عن طـــريق مــحـــضــر قـــضــائي q مـــدة كل واحــد

منهما شهر واحد ولم يرد عليهما.

االلتزامات اGـتعلقــة بتسـيـير اGلـكية اGـشتركة  لـلمجمعاللتزامات اGـتعلقــة بتسـيـير اGلـكية اGـشتركة  لـلمجمع
العقـاري الذي يتضمن اGلك اGباعالعقـاري الذي يتضمن اGلك اGباع

يــجب أن يــنص عــقــد حـفظ احلـق عـلى الــتــزام الــبـائع
بــضــمــان أو الــتــكــلــيف بــضــمــان تــســيــيــر اGــلك خـالل مـدة
سـنتq(2) X ابـتـداء مـن تـاريخ بـيع آخـر جـزء من الـبـنـايـة

اGعنية.
 تــتــمــثـل االلــتــزامــات اGـــتــعــلـــقــة بــتــســـيــيــر اGـــلــكــيــة
اGشـتركة للـمجمع الـعقاري اGـتضمن اGـلك اGباع في تلك
االلتزامات احملددة في اGواد 60 و61 و62 من القانون رقم
11-04 اGـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اGـــــوافق 17

فبـراير سنة 2011 الـذي يحدد الـقواعـد التي تنـظم نشاط
الترقية العقارية .

ويـلــتـزم  بـتـسـلـيم نــظـام اGـلـكـيـة اGــشـتـركـة لـصـاحب
حفظ احلق وحتديد مجمـوع البيانات القانـونية والتقنية

واGالية اGتعلقة به.
يــجب  حتــديــد الــقــبــول الــصــريح لــلــمــقــتــني جملــمــوع
االلتزامات اGتـعلقة به إلى غاية حتويل إدارة هذه اGلكية
اGشتركة إلى الهـيئات اGنبثقة من اGـقتنX واGعينة من

طرفهم.
اGوطــــناGوطــــن

تـخـتـار األطـراف مـواطـنــهـا في عـنـاويـنـهـا اGـتـتـابـعـة
واGذكورة أعالهq قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.

التسجــيـــلالتسجــيـــل

يـخضع عقد حـفظ احلق هذاq للتـسجيلq طبـقا ألحكام
قانون الطابع والتسجيلq وهو معفى من التزام اإلشهار

العقاري.
إثباتـــا لــذلكإثباتـــا لــذلك

حرر �كتب اGوثق اGمضي أسفله

في اليوم والشهر والسنة اGذكورة أعاله.

وقــــد وقع عــــلـــيـه األطـــراف والــــشــــهـــود واGــــوثق بــــعـــد
قراءته وتفسيره.

حرر بـ...................في.....................

  صاحـب حفـظ احلـق     اGــرقــي العقــاري       اGـوثـــق  صاحـب حفـظ احلـق     اGــرقــي العقــاري       اGـوثـــق

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 432 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGـــــوافـق  اGـــــوافـق 21 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة q2013 يــــــعـــــدلq يــــــعـــــدل

اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 01 -  - 308 اGــــؤرخ في  اGــــؤرخ في 28
رجب عـــــام رجب عـــــام 1422 اGـــــوافق  اGـــــوافق 16 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2001
واGـــتـــضـــمـن إحـــداث اGـــدرســـة الـــدولـــيـــة اجلـــزائـــريـــةواGـــتـــضـــمـن إحـــداث اGـــدرســـة الـــدولـــيـــة اجلـــزائـــريـــة

بفرنسا وتنظيمها وعملها.بفرنسا وتنظيمها وعملها.
ـــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الــتـقـريـر اGـشــتـرك بـX وزيـر الـشـؤون
qاليةGاخلارجية ووزير التربية الوطنية ووزير ا

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

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقــم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق
بـــاحملـــاســـبــة الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــجــمـــوع الـــنـــصـــوص اGـــتـــخــذة

qعدلGا qلتطبيقه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقــم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اGــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلق �ـجـلس

qتممGعدل واGا qاحملاسبة

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتضى اGـرسوم رقم 86-217 اGؤرخ في 20 ذي
احلــجـة عـام 1406 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 1986 واGــتـضـمن
إحــداث جلـــنــة وطــنـــيــة تـــتــولى الــعـــمــلـــيــات الــعـــقــاريــة في

qعدلGا qاخلارج

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اGؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اGـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةG1991 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 01-308 اGؤرخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اGــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واGـتـضـمـن إحـداث اGـدرســة الـدولـيـة اجلــزائـريـة بــفـرنـسـا

qوتنظيمها وعملها
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 08-315 اGؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اGــــوافق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2008
XنـتـمGا XوظـفـGـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاGوا

qتممGعدل واGا qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 10-02 اGـؤرخ
في 18 مــحـرم عـام 1431 اGـوافق 4 يـنـايــر سـنـة 2010 الـذي

qتعلقة بإجبارية التعليم األساسيGيحدد األحكام ا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 10-230 اGؤرخ
في 23 شـوال عام 1431 اGوافق 2 أكتـوبر سـنة 2010 الذي

qتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرهاGيحدد األحكام ا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 12-427 اGؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اGوافق 16 ديسـمبـر سنة 2012 الذي
يحـدد شروط وكيـفيات إدارة وتـسييـر األمالك العمـومية

qتممGعدل واGا qواخلاصة التابعة للدولة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـهدف هـذا اGـرسوم إلى تـعـديل بعض
أحـــكـــام اGـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-308 اGــؤرخ في 28
رجب عـام 1422 اGـوافق 16 أكــتــوبــر ســنـة 2001 واGــذكــور

أعاله.
2 : : تـعدل اGادة 27 من اGـرسـوم التـنفـيذي رقم اGاداGادّة ة 
01-308 اGؤرخ في 28 رجب عام 1422 اGوافق 16 أكتوبر

سنة 2001 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اGــــادّة 27 : {ـــــسك الــــعـــــون احملــــاسـب الــــذي يــــعـــــيــــنه
الوزيـر اGـكـلف باGـالـيـة محـاسـبـة اGـدرسة وفق الـتـنـظيم

اGعمول به".
اGاداGادّة ة 3 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـالـــجــزائـر في 18 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 21

ديسمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

رقم 92 احملـرر بـتاريخ 9 فـبـرايـر سـنـة 1966 بـآفـلـو (واليـة
األغـواط) وعــقـد الـزواج رقم 167 احملــرر بـتـاريخ 24 غـشت
1972 بـآفلـو (والية األغـواط) وعقـد الزواج رقم 290 احملرر

بـــتــاريخ 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1977 بــآفـــلـــو (واليـــة األغــواط)
ويدعى من اآلن فصاعدا: عز الدين لزهاري.

- الـــقط عـــبــد الـــوهــابq اGـــولــود في3 أكــتـــوبــر ســـنــة
1962 بــآفـــلــو (واليـــة األغــواط) شــهـــادة اGــيالد رقم 6 وعــقــد

الزواج رقم 14 احملـرر بتاريخ 25 أبـريل سنة 1987 بوادي
مرة (والية األغواط) وولداه القاصران: 

* عـــبــد الـــقــادرq اGـــولــود في 15 فــبـــرايــر ســـنــة 1997
q09 يالد رقمGبوادي مرة ( والية األغواط) شهادة ا

*  خـــولـــةq اGــــولـــودة بــــتـــاريخ 14 أبــــريل ســــنـــة 2001
q31 يالد رقمGبوادي مرة (والية األغواط) شهادة ا

qويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: عـز الـديـن عـبـد الـوهاب
عز الدين عبد القادرq عز الدين خولة.

- القط لـزهاريq اGـولود في 19 ديـسـمبـر سـنة 1988
بـــــــوادي مــــــرة (واليـــــــة األغــــــواط)  شـــــــهـــــــادة اGــــــيـالد رقم 98

ويدعى من اآلن فصاعدا:  عز الدين لزهاري.
- الـقط مــحــمـدq اGــولـود في 21 نـوفــمــبـر ســنـة 1992
بـــآفــلــو (واليــة األغــواط) شـــهــادة اGــيالد رقم 1948  ويــدعى

من اآلن فصاعدا: عز الدين محمد.

مــرســوم رئــاسي مـــؤرمــرســوم رئــاسي مـــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435 اGــوافق اGــوافق
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة q2013 يتضمن تغيير ألقاب.q يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى)  منه

-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اGــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا qدنيةGباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 71-157 اGــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبq اGـتـممq ال سـيـمـا اGـواد 3 و4 و5

qمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبq وفـــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهGـتـمّم واGا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- الـــقـط لـــزهـــاريq اGـــولـــود خالل ســـنـــة 1925 بـــآفـــلـــو
(واليــة األغـواط) شــهــادة اGـيالد رقم q 2399  وعــقـد الـزواج
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- الـقط خـديـجـةq اGـولـودة في أول مـارس سـنة 1962
بـآفلـو (واليـة األغواط) شـهـادة اGيالد رقم 2  وعـقـد الزواج
رقم 52 احملــرر بـتـاريخ 15 أبــريل سـنـة 1980 بـآفــلـو (واليـة

األغواط)  وتدعى من اآلن فصاعدا: عز الدين خديجة.
- القط خـضرةq اGـولودة في 22 سبـتمبـر سنة 1964
بــــآفــــلــــو (واليــــة األغــــواط) شـــــهــــادة اGــــيالد رقم 622 وعــــقــــد
الــزواج رقم 39 احملـــرر بـــتــاريخ 13 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1987
بــوادي مـــرة (واليــة األغـــواط)  وتــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا:

عز الدين خضرة.
- الـــقـط مـــحــمـــدq اGـــولـــود في 15 يــنـــايـــر ســـنــة 1965
بــوادي مـرة (واليــة األغــواط) شــهــادة اGــيالد رقم 43 وعــقــد
الـزواج رقم 11 احملـرر بـتاريخ 3 يـونـيـو سـنة 1991 بـوادي

مرة (والية األغواط) وولداه القاصران :
* أســــــامـــــةq اGــــــولــــــود في 24 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة 1996

q2694 يالد رقمGباألغواط (والية األغواط) شهادة ا
* إيـنـاسq اGـولـودة في 8 يـونـيـو سـنـة 2002 بـاجلـلـفـة

q2959 يالد رقمG(والية اجللفة) شهادة ا
qويــــدعــــون من اآلن فــــصـــــاعــــدا : عــــز الــــدين مــــحــــمــــد

عزالدين أسامةq عز الدين إيناس.
- الــقط أم هـــانيq اGــولــودة في 6 يـــنــايــر ســنــة 1968
بـآفلـو (والية األغـواط) شهـادة اGيالد رقم 17 وعـقد الزواج
رقم 07 احملــرر بــتـاريخ 18 يــونــيــو ســنـة 1986 بــوادي مــرة
(واليـة األغــواط)  وتــدعى مـن اآلن فــصـاعــــدا: عــــز الـديـن

أم هاني.
- الــقـط ســعــدq اGـــولــود في 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1970
بوادي مرة (واليـة األغواط) شهادة اGيالد رقم q 936 وعقد
الـزواج رقم 23 احملــرر بـتـاريخ 8 غــشت سـنـة 2001 بـوادي

مرة (والية األغواط)  وابنته القاصرة :
*  نــور الـــهــدىq اGـــولــودة في 12 يــولـــيــو ســـنــة 2002

q1097 يالد رقمGبآفلو (والية األغواط) شهادة ا
qويـــدعـــيـــان مـن اآلن فــصـــاعـــدا: عـــز الــديــن ســـعــد

عز الدين نور الهدى.
- الــقط لـــعـــربيq اGـــولــود في 28 يــونـــيــو ســـنــة 1973
بـوادي مـرة (واليــة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم 753 وعـقـد
الـزواج رقم 05 احملــرر بـتـاريخ 4 يــونـيـو 1997 بـوادي مـرة

(والية األغواط) وابنتاه القاصرتان :
* سمـيةq اGـولودة في 12 سبـتمبـر سنة 1998 بـآفلو

q1373 (والية األغواط) شهادة ميالد رقم
* أسـمــاءq اGــولـودة في 22 مــارس ســنـة 2001 بــآفــلـو

q437 يالد رقمG(والية األغوط) شهادة ا

qويــدعــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: عـــز الـــديـن لـــعـــربي
عز الدين سميةq عز الدين أسماء. 

- الـــــقط دخـــــةq اGـــــولـــــودة في 23 أبـــــريـل ســـــنــــة 1975
بـوادي مـرة (واليــة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم 575 وعـقـد
الــزواج رقم 23 احملــرر بــتــاريخ 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1993
بـــوادي مــرة (واليــة األغــواط)  وتــدعـى من اآلن فــصــاعــدا :

عز الدين دخة.

- الـقط عـبد الـقـادرq اGـولود في 3 مـارس سـنة 1976
بــــــوادي مــــــرة (واليــــــة األغـــــــواط) شــــــهــــــادة اGــــــيـالد رقم 359

ويدعى من اآلن فصاعدا: عز الدين عبد القادر.

- القط عبـد العزيـزq اGولود في 9 مـارس سنة 1979
بــــــوادي مــــــرة (واليــــــة األغـــــــواط) شــــــهــــــادة اGــــــيـالد رقم 411

ويدعى من اآلن فصاعدا: عز الدين عبد العزيز.

- الـــقط جـــيـالليq اGـــولـــود في 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1979
بـــــوادي مـــــرة (واليــــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم 1011

ويدعى من اآلن فصاعدا: عز الدين جياللي.

- الـــقط عـــواليq اGـــولــودة في 28 مـــارس ســـنــة 1981
بوادي مرة (واليـة األغواط)  شـهادة اGيالد رقم 601  وعقد
الــــزواج رقم 19 احملــــرر بــــتـــاريخ 18 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1999
بـــوادي مــرة (واليــة األغــواط) وتــدعـى مـن اآلن فــصــاعــــدا:

عز الدين عوالي.

- الـــقط عــائـــشــةq اGـــولــودة في 4 يــونـــيــو ســـنــة 1983
بوادي مرة (واليـة األغواط) شـهادة اGيالد رقم 1022 وعـقد
الزواج رقم 26 احملـرر بتاريخ 27 غـشت سنة 2001 بوادي
مـرة (واليـة األغـواط) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: عـز الدين

عائشة.

- الــــقط فــــطـــومq اGــــولـــودة في 15 غـــشت ســـنـــة 1983
بـــآفــلــو (واليــة األغــواط) شـــهــادة اGــيالد رقم 1996  وتــدعى

من اآلن فصاعدا: عز الدين فطوم.

- الــقط بــخـــتــةq اGــولــودة في 17 يـــونــيــو ســنــة 1986
بوادي مرة (واليـة األغواط) شـهادة اGيالد رقم 58  وتدعى

من اآلن فصاعدا: عز الدين بختة.

- الــقـط أحــمــدq اGــولــود في 14 نــوفــمــبــر ســنــة 1992
باألغواط (واليـة األغواط) شـهادة اGيالد رقم 3174 ويدعى

من اآلن فصاعدا:  عز الدين أحمد.

- الـــقـط جــمـــال الـــدينq اGـــولـــود في 13 مـــارس ســـنــة
1994 بـــاألغـــواط (واليـــة األغــــواط) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 686

ويدعى من اآلن فصاعدا:  عز الدين جمال الدين.
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- بجـعو عليq اGولود في 6 مارس سنة 1938 بإغيل
عــلي (واليـة بــجـايـة) شــهـادة اGـيالد رقم 556 وعــقـد الـزواج
رقم 102 احملـرر بتاريخ 8 سبـتمبـر سنة 1964 بـإغيل علي
(واليــة بـجــايــة) وعــقــد الـزواج رقم 101 احملــرر بــتـاريخ 29
يـولـيـو سـنـة 1967 بـإغـيل عـلي (واليــة بـجـايـة) ويـدعى من

اآلن فصاعدا: بجاوي علي.
- بـجعـو رشـيدةq اGـولودة في 11 فبـراير سـنة 1965
بــإغــيل عــلي (واليــة بــجــايـة) شــهــادة اGــيالد رقم q77 وعــقــد
الــــزواج رقم 176 احملــــرر بــــتـــاريخ 8 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1983
بـــإغــــيل عـــلي (واليــــة بـــجـــايـــة) وتـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

بجاوي رشيدة.
- بــجـعــو كــر{ــةq اGــولــودة في 11 يــنــايــر ســنـة 1970
بـــســور الـــغـــزالن (واليـــة الــبـــويـــرة) شــهـــادة اGـــيالد رقم 52
وعــقــد الــزواج رقم 59 احملــرر بــتــاريخ 6 مــايــو ســنــة 1998
بــــئـــر اجلــــيــــر (واليـــة وهــــران) وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا:

بجاوي كر{ة.
- بجـعـو مـحـمـودq اGـولود في 11 فـبـرايـر سـنة 1971
بــســور الــغــزالن (واليــة الـــبــويــرة) شــهــادة اGــيالد رقم 227
وعـقـد الزواج رقم 5100 احملـرر بـتاريخ 18 سـبـتمـبـر سـنة

2005 بوهران (والية وهران)  وأوالده القصر:

* نـــــــــدىq اGــــــــولــــــــودة في 8 أكــــــــتــــــــوبــــــــر ســــــــنــــــــة 2006
q12539 بوهران(والية وهران) شهادة ميالد رقم

* عــليq اGـولـود في 17 فـبـرايـر سـنـة 2009  بـوهـران
q2311 (والية وهران) شهادة ميالد رقم

*  لــــيــــلـــيــــاq اGـــولــــودة في 6 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2011
q12097 بوهران (والية وهران) شهادة ميالد رقم

ويـدعون من اآلن فـصـاعـدا: بـجاوي مـحـمـودq بـجاوي
ندىq بجاوي عليq بجاوي ليليا.

- بـــجــعـــو الـــهـــاديq اGــولـــود في 12 مـــايـــو ســـنــة 1972
بــســور الــغــزالن (واليــة الـــبــويــرة) شــهــادة اGــيالد رقم 624
وعــقــد الـزواج رقم 344 احملــرر بــتـاريخ 25 ديـســمــبـر ســنـة

1999 ببئر اجلير (والية وهران) وأوالده القصر:

* لــيـنـدة ســعـيــدةq اGـولـودة في 27 غــشت سـنـة 2002
بــــفــــرانــــكـــــفــــورت أم مــــايـن (أGــــانــــيـــــا) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم

q2008/226

* ألـيسـيـو عـليq اGـولود في 11 سـبـتمـبر سـنة 2006
بــــفــــرانــــكـــــفــــورت أم مــــايـن (أGــــانــــيـــــا) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم

q2006/440

*  إيــــــنـسq اGــــــولـــــــودة في 28 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2009
بــــفــــرانــــكـــــفــــورت أم مــــايـن (أGــــانــــيـــــا) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم

q2009/71

ويـدعـون من اآلن فـصــاعـدا: بـجـاوي الــهـاديq بـجـاوي
ليندة سعيدةq بجاوي أليسيو عليq بجاوي إينس.

- بــجــعــو ســمــيــرq اGـولــود في 15 يــولــيــو ســنـة 1974
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اGـيالد
رقم 02259 وعــــقـــــد الــــزواج رقم 5091 احملــــرر بـــــتــــاريخ 13
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004 بـــوهـــران (واليـــة وهـــران) وأوالده

القصر:
* هــيـــام ســـرينq اGـــولــودة في 11 أبـــريل ســـنــة 2006
بـــــــبـــــــئـــــــر اجلــــــــيـــــــر (واليـــــــة وهـــــــران) شــــــــهـــــــادة اGـــــــيـالد رقم

q2006/00/00121

* نـورq اGــولــودة في أول فــبـرايــر ســنـة 2008 بــبــئـر
q2008/00/00067 يالد رقمGاجلير (والية وهران) شهادة ا

* مـــحــمــد أمــqX اGـــولــود في أول يــنـــايــر ســنــة 2010
بــــــــبــــــــئـــــــر اجلــــــــيــــــــر(واليـــــــة وهــــــــران) شــــــــهـــــــادة اGــــــــيـالد رقم

q2010/00/00010

* أحـمد عـبـد الرحـمانq اGـولود فـي أول يونـيو سـنة
2011 بــــبـــــئــــر اجلـــــيــــر(واليـــــة وهــــران) شـــــهــــادة اGـــــيالد رقم

q2011/00/01094

ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا: بـجـاوي سـمــيـرq بـجـاوي
هـيــام سـرينq بــجـاوي نـورq بــجـاوي مــحـمـد أمــqX بـجـاوي

أحمد عبد الرحمان.
- بــجــعــو عــادلq اGـولــود في 20 نــوفــمــبــر ســنـة 1976
بــعـX مــلـيــلـة (واليــة أم الـبــواقي) شـهــادة اGـيالد رقم 2182

ويدعى من اآلن فصاعدا: بجاوي عادل.
- بوخنـونة فاطـمةq اGولودة في 10 مايـو سنة 1963
 بـــوادي األبــطـــال (واليـــة مــعـــســـكــر) شـــهــادة اGـــيالد رقم 78

وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن فاطمة.
- بوخنونـة فتيحـةq اGولودة خالل سنة 1966 بوادي
األبــطــال (واليــة مــعــســكــر) حــكم صــادر بــتــاريخ 9 فــبــرايـر
ســـنــة 1972 شـــهــادة اGـــيالد رقم 1966/14  وتــدعى من اآلن

فصاعدا: محسن فتيحة.
- بـوخـنونـة {ـيـنـةq اGـولـودة خالل سـنة 1968 بـوادي
األبــطــال (واليــة مــعــســكــر) حــكم صــادر بــتــاريخ 9 فــبــرايـر
ســـنـــة 1972 شـــهـــادة اGـــيالد رقم 1968/15 وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: محسن {ينة.
- بــوخـنـونــة خـيــرةq اGـولـودة في 25 سـبــتـمـبــر سـنـة
1970 بجياللي بن عـمار( والية تيارت) شهادة اGيالد رقم

142  وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن خيرة.

- بــوخـــنــونــة حــلــيــمــةq اGـــولـــودة خـالل ســنــة 1971
بـــوادي األبـــطــال (واليــة مــعــســكــر) حــكم صــادر بــتــاريخ 29
ديــسـمـبــر سـنـة 1984 شــهـادة اGـيالد رقم 1971/02  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: محسن حليمة.
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- بـوخــنـونــة وهـيــبـةq اGــولـودة في 22 فــبـرايــر ســنـة
1979 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اGــيالد رقم

156 وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن وهيبة.

- بوخنـونة سوميةq اGولودة في 6 غشت سنة 1984
بـــوادي األبــطـــال(واليـــة مـــعــســـكـــر) شــهـــادة اGـــيالد رقم 127

وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن سومية.
- بـــوخــنـــونـــة بـن عــودةq اGـــولـــود في 22 مـــايـــو ســـنــة
1981 بــــوهـــران (واليــــة وهــــران) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 1054

ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن بن عودة.
- زبـلي أحـمدq اGـولود خالل سـنة 1959 ببـني يلـمان
(واليـة اGــســيـلــة) شـهــادة اGـيالد رقم 65 وعــقـد الـزواج رقم
04 احملـــرر بـــتـــاريخ 5 أبـــريل ســـنـــة 1979 بـــزمـــوري (واليــة

بومرداس)  وأوالده القصر:
* عـادلq اGـولود في 8 سـبـتمـبـر سـنة 1997 بـالـثـنـية

q400 يالد رقمG(والية بومرداس) شهادة ا
* مــحـــمــدq اGـــولــود في 13 يـــنــايــر ســنــة 2001  بــسي

q02 يالد رقمGمصطفى (والية بومرداس) شهادة ا
* يسـرىq اGولودة في 11 ديسـمبر سنة 2007 بـيسر

q240 يالد رقمG(والية بومرداس) شهادة ا
ويــــدعــــون مـن اآلن فــــصــــاعــــدا: زروق أحــــمــــدq زروق

عادلq زروق محمدq زروق يسرى. 
- زبــلـي مــلــخــيــرq اGــولــودة في 14 مــايــو ســنــة 1991
بــــسي مــــصـــطــــفى (واليـــة بــــومـــرداس) شــــهـــادة اGــــيالد رقم
1991/00/00004 وعـقـد الزواج رقم 148 احملـرر بـتاريخ 24

يـولـيـو سـنة 2011 بـالـثـنـيـة (واليـة بـومرداس) وتـدعى من
اآلن فصاعدا: زروق ملخير.

Xـــــولـــــود خالل ســـــنــــة 1949 بــعــGا qيـــــحــــوي عـــــمــــار -
اخلـضـراء (واليـة اGــسـيـلـة) حــكم صـادر بـتـاريخ 10 أكــتـوبـر
سـنـة 1963 شــهـادة اGــيالد رقم 164 وعــقــد الـزواج رقم 408
الـــمـــحــــرر بـــتــــاريـخ 31 ديــــســمـــبـــر ســـنــة 1979 بـــبـــريـــكــة

(والية باتنة)  ويدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي عمار.
- بن كذاب زوهـيرq اGـولود في 8 مـارس سنة 1972
بـــبــاتـــنـــة (واليــة بـــاتـــنــة) شـــهــادة اGـــيالد رقم 00933 وعـــقــد
الــزواج رقم 0109 احملـــرر بـــتـــاريخ 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2001

بنقاوس (والية باتنة) وبناته القاصرات:
* لـــيـــنــــا شـــهـــدq اGـــولـــودة  في 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

q1062 يالد رقمGبنقاوس (والية باتنة) شهادة ا
* آفـاقq اGـولودة في 26 يـنـايـر سـنـة 2006 بـنـقاوس

q0130 يالد رقمG(والية باتنة) شهادة ا
* يـــــاســـــمـــــqX اGـــــولـــــودة في 14 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2012

q000758 يالد رقمGبنقاوس (والية  باتنة ) شهادة ا

qويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: ســـــواكـــــري زوهـــــيــــر
.Xسواكري ياسم q سواكري آفاق qسواكري لينا شهد

- بـن كـذاب إســمــهــانq اGــولـودة في 30 يــولــيــو ســنـة
q 0263 ــيالد رقمG1973 بـــنــقـــاوس (واليــة بـــاتــنـــة) شــهـــادة ا

وعـــقـــد الــزواج رقم 0002 احملـــرر بـــتــاريخ 12 يــنـــايــر ســـنــة
1995 بـــنـــقـــاوس (واليـــة بـــاتـــنـــة ) وعــقـــد الـــزواج رقم 0045

احملـــرر بـــتـــاريـخ أول مـــارس ســـنــة 2010 بـــنـــقـــاوس (واليــة
باتنة ) وتدعى من اآلن فصاعدا: سواكري اسمهان.

- بن كــذاب باللq اGـولـود في 11 فـبـرايـر سـنـة 1976
بــنــقــاوس (واليــة بــاتـنــة) شــهــادة اGــيالد رقم 0058 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: سواكري بالل.
- بن كذاب شـعيبq اGـولود في5 فبـراير سـنة 1978
بــنــقـــاوس (واليــة بــاتـــنــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 0053  وعــقــد
الــــزواج رقم 0015 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011

بنقاوس (والية باتنة ) وولده القاصر:
* إسالمq اGولود  في 5 نوفـمبر سنة 2012 بـنقاوس
(والية باتـنة) شـهادة اGيالد رقم 02232  ويـدعيان من اآلن

فصاعدا: سواكري شعيبq سواكري إسالم.
- بـن كـذاب صــلـيــحـةq اGــولـودة في 10 فـبـرايــر سـنـة
1980 بـــنــــقـــاوس (واليـــة بـــاتــــنـــة) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 0069

وتدعى من اآلن فصاعدا: سواكري صليحة.
- بـن كـــذاب مـــحــمـــدq اGـــولـــود في 23 فــبـــرايـــر ســـنــة
1983 بـــنــــقـــاوس (واليـــة بـــاتــــنـــة) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 0183

ويدعى من اآلن فصاعدا: سواكري محمد.
- بن كذاب حـمزةq اGـولود في 2 نوفـمبـر سنة 1986
بــنــقــاوس (واليــة بــاتـنــة) شــهــادة اGــيالد رقم 1038 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: سواكري حمزة.
- بـوقمـلة نـصر الـدينq اGولود في 18 نوفـمبـر سنة
1966 بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 7324 وعـقد

الــزواج رقم 1801 احملــرر بــتــاريخ 31 أكـــتــوبــر ســنــة 1994
بعنابة (والية عنابة) وبناته القاصرات :

* نـــور اإل{ـــانq اGـــولـــودة في 15 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996
q485 يالد رقمGبعنابة (والية عنابة) شهادة ا

* رانـيـةq اGـولـودة في 20 مـارس سـنة 2000 بـعـنـابـة
q1807 يالد رقمG(والية عنابة) شهادة ا

* ياسـمqX اGـولودة في 13 مايـو سـنة 2002 بعـنـابة
q3114 يالد رقمG( والية عنابة) شهادة ا

qويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: بــوجــمــلــة نــصــر الــدين
 .Xبوجملة ياسم qبوجملة رانية qبوجملة نور اإل{ان

- بوقمـلة براهـيمq اGولود في 4 ديسـمبر سنة 1988
بـعــنـابــة (واليـة عــنـابــة) شـهــادة اGـيالد رقم 11237  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوجملة براهيم.
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- بوقمـلة محـمدq اGولود في 24 نوفـمبـر سنة 1981
بـعــنـابــة (واليـة عــنـابــة) شـهــادة اGـيالد رقم 11819  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوجملة محمد.
- بـــوقـــمــلـــة جنـــيــبـــةq اGـــولــودة فـي أول مــارس ســـنــة
1971 بـــعــــنــــابــــة (واليـــة عــــنــــابــــة) شـــهــــادة اGــــيالد رقم 1953

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوجملة جنيبة. 
- بـــوقــمــلــة الـــزهــرةq اGــولــودة في 5 نــوفــمـــبــر ســنــة
1947 بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 1721 وعـقد

الــزواج رقم 839 احملــرر بــتــاريخ 23 ديــســمــبــر ســنــة 1966
بـعـنابـة (واليـة عنـابـة)  وتـدعى من اآلن فصـاعـدا: بوجـمـلة

الزهرة. 
- بـوقمـلة عـائـشةq اGـولودة في 21 أبـريل سنة 1950
بعنابـة (والية عنابـة) شهادة اGيالد رقم 798 وعقد الزواج
رقم 413 احملـــــرر بـــــتـــاريخ 8 أبــــريل ســــنـــة 1972 بــــعــــنــــابـــة
(والية عنابة)  وتدعى من اآلن فصاعدا: بوجملة عائشة. 
- بــوقـــمــلـــة راضــيــةq اGـــولــودة في 20 فـــبــرايــر ســنــة
1968 بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 1668 وعـقد

الــزواج رقم 196 احملــرر بــتــاريخ 13 نــوفــمـــبــر ســنــة 1986
بعنـابة (واليـة عنـابة)   وتدعى من اآلن فـصاعـدا: بوجـملة

راضية. 
- بـوقمـلة سلـيمـانq اGولود في 3 فبـراير سنة 1994
بعنابـة (والية عنابـة) شهادة اGيالد رقم 1074  ويدعى من

اآلن فصاعدا: بوجملة سليمان.
- بــوقـــمــلــة حــبـــيــبــةq اGــولـــودة في أول مــارس ســنــة
1963 بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 6970 وعـقد

الـزواج رقم 619 احملـرر بـتاريخ 28 سـبـتـمـبر 1983 بـسوق
أهــراس(واليــة ســوق أهــراس)  وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

بوجملة حبيبة. 
- بـوقـمـلـة {ـيـنـةq اGـولـودة في 22 أبــريل سـنـة 1946
بــــعـــنـــابـــة (واليـــة عــــنـــابـــة) شـــهــــادة اGـــيالد رقم q716 وعـــقـــد
الــزواج رقم 927 احملـــرر بـــتـــاريخ 24 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1963
بـعـنـابـة (واليـة عـنـابـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: بـوجـمـلة

{ينة. 
- بـوقمـلة سـامـيةq اGـولودة في 10 ينـاير سـنة 1981
بـعنـابـة (واليـة عـنـابـة) شـهادة اGـيالد رقم 417  وتـدعى من

اآلن فصاعدا: بوجملة سامية. 
- بــوقـمــلــة بـدرةq اGــولـودة في 25 يــنـايــر ســنـة 1954
بــــعـــنـــابـــة (واليـــة عــــنـــابـــة) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 282  وعـــقـــد
الــزواج رقم 1712 احملــرر بــتــاريخ 14 أكـــتــوبــر ســنــة 1975
بـعـنابـة (واليـة عنـابـة)  وتـدعى من اآلن فصـاعـدا: بوجـمـلة

بدرة. 

- بــوقــمــلــة عــبــد اجملــيــدq اGــولــود في 26 أبــريل ســنـة
1961 بـعنابـة (والية عـنابة) شـهادة اGيالد رقم 2394  وعقد

الزواج رقم 80 احملرر بتاريخ 16 يناير سنة 1989 بعنابة
(والية عنابة) وأوالده القصر:

* حـــمـــزةq اGـــولـــود في 3 مـــايـــو ســـنــة 1996 بـــعـــنـــابــة
q3476 يالد رقمG(والية عنابة) شهادة ا

*  إلـــــيـــــاسq اGـــــولـــــود في 16 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2000
q1151 يالد رقمGبعنابة( والية عنابة) شهادة ا

*  طارقq اGولود في 26 ديسـمبر سنة 2003 بعـنابة
q10424 يالد رقمG(والية عنابة) شهادة ا

qويـــدعــون من اآلن فـــصـــاعــدا: بـــوجــمـــلــة عـــبــد اجملـــيــد
بوجملة حمزةq بوجملة إلياسq بوجملة طارق.

 - بوقـمـلـة عـبـد الـرحـمـانq اGـولـود في أول نـوفـمـبر
سـنة 1994 بـعنـابـة (واليـة عـنـابـة) شـهادة اGـيالد رقم 9959

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوجملة عبد الرحمان.
- بـوقمـلـة مـر£q اGـولـودة في 3 ديـسـمـبـر سـنة 1992
بـعــنـابــة (واليـة عــنـابــة) شـهــادة اGـيالد رقم 10339  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بوجملة مر£. 
- بـوقمـلـة زيـنبq اGـولودة في 19 مـارس سـنة 1991
بعنابـة (والية عنابـة) شهادة اGيالد رقم 2203  وتدعى من

اآلن فصاعدا: بوجملة زينب. 
- بــوقـمــلــة يــوسفq اGــولــود في 21 ســبــتــمــبــر ســنـة
1986 بـــعــــنــــابــــة (واليـــة عــــنــــابــــة) شـــهــــادة اGــــيالد رقم 8241

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوجملة يوسف.
- بـوقـمــلـة عـبــد الـكــر£q اGـولـود في 11 يـونـيــو سـنـة
1956 بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 1736 وعـقد

الـزواج رقم 1784 احملــرر بــتـاريخ 11 نـوفــمــبـر ســنـة 1979
بعنابة(والية عنابة) وابنته القاصرة:

* جـــــيــــهــــانq اGــــولـــــودة في  أول يــــنـــــايــــر ســــنــــة 1997
q37 يالد رقمGبعنابة (والية عنابة) شهادة ا

q£ويــدعــيــان من اآلن فــصـاعــدا: بــوجــمــلـة عــبــد الــكـر
بوجملة جيهان. 

- خـمــاج هـاشــميq اGــولـود في 25 يــنـايــر ســنـة 1943
بـثـنـية الـنـصر (واليـة بـرج بـوعريـريج) شـهـادة اGيالد رقم
297  وعـقـد الزواج رقم 83 احملـرر بـتاريخ 17 يـولـيـو سـنة

1970 بـثـنــيـة الـنـصـر(واليـة بــرج بـوعـريـريج)  ويـدعى من

اآلن فصاعدا: بن عطية هاشمي. 
- خـمـاج صــغـيـرةq اGـولـودة في 12 أبــريل سـنـة 1971
بـــالــقــلـــة (واليــة بـــرج بــوعــريـــريج) شــهـــادة اGــيالد رقم 167

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية صغيرة. 
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وزارة الدوزارة الدّاخلية واجلماعات احملليةاخلية واجلماعات احمللية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 13  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1435
اGـــــوافق اGـــــوافق 17 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة q2013 يــــحـــــدq يــــحـــــدّد تــــوزيعد تــــوزيع
الـــتــعــداد عــلى مــنــاصب الـــشــغل اGــتــخــصــصــة لــعــونالـــتــعــداد عــلى مــنــاصب الـــشــغل اGــتــخــصــصــة لــعــون

الشباك للحالة اGدنية ومفوض احلالة اGدنية.الشباك للحالة اGدنية ومفوض احلالة اGدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإن وزيرالدولة

qالعامّ للحكومة Xاألم qوالوزير

qاليةGووزير ا

- �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 70-20 اGــــــؤرّخ في 13 ذي
احلــجّـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qدنيةGباحلالة ا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرّخ في 20
رجـب عـــــــــام 1432 اGــــــــوافــق 22 يـــــــــونـــــــيـــــــــو ســـــــنــــــــة 2011

qتعلّـق بالبلديـةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األوّل عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلـق بالواليـةGوا

- خـمـاج ذيــابq اGـولـود في 25 سـبــتـمـبــر سـنـة 1975
بـــالــقــلـــة (واليــة بـــرج بــوعــريـــريج) شــهـــادة اGــيالد رقم 521

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية ذياب.

- خــمـاج ســلـيــمـانq اGــولـود في 9 يــونـيــو ســنـة 1978
بـثـنـية الـنـصر (واليـة بـرج بـوعريـريج) شـهـادة اGيالد رقم

323  ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية سليمان. 

- خـــمـــاج كـــر{ـــةq اGـــولـــودة في 14 مـــايـــو ســـنــة 1980
بــالـــقــلــة (واليــة بــرج بــوعــريــريج ) شــهــادة اGــيالد رقم 250

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية كر{ة. 

- خـمــاج عــبـاسq اGــولـود في 27 فــبـرايــر ســنـة 1983
بـــالــقــلـــة (واليــة بـــرج بــوعــريـــريج) شــهـــادة اGــيالد رقم 118

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية عباس. 

- خمـاج فريدq اGولود في 3 ينـاير سنة 1986 بالقلة
( والية برج بوعريريج ) شهادة اGيالد رقم 02 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عطية فريد. 
اGـاداGـادّة ة 2 :  : عــــمـال بـــأحـــكــام اGــادة 5 مـن اGـرســوم رقم
71-157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اGـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اGـــتــمّـم واGــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اGـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اGــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اGــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالـجزائر في 27 محرّم عام 1435 اGوافـق أوّل

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-304 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدّد الشبـكة االستداللـية Gرتبات اGـوظفX ونظام

qتمّمGعدّل واGا qدفع رواتبهم
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اGـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-334 اGؤرّخ
في 22 شــوّال عــام 1432 اGــوافق 20 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
واGــــتــــضــــمّن الــــقــــانــــون األســـاسـي اخلــــاص �ـــوظــــفي إدارة

qادّة 91 منـهGال سيّما ا qاجلماعات اإلقليمية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-338 اGؤرخ
في 28 شـوّال عــام 1432 اGوافـق 26 سـبـتمـبـر سـنـة 2011
الذي يـؤسس النـظام التـعويضـي Gوظفي إدارة اجلـماعات

qتمّمGا qاإلقليمية



22 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2666
25 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 91 من اGـرسوم
الـــتّــنــفــيــذيّ  رقـم 11-334 اGــؤرّخ في 22 شــوّال عــام 1432
اGوافق 20 سبتمبر سنة 2011 واGذكور أعالهq يهدف هذا
الــقـرار إلى حتــديـد تـوزيع الــتـعـداد عــلى مـنــاصب الـشـغـل
اGتخـصصة لـعون الشـباك للـحالة اGـدنية ومـفوض احلالة

اGدنية على مستوى البلديات.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـــحـــدّد عــدد أعـــوان شـــبــاك احلـــالـــة اGــدنـــيــة
بعون واحد (1) كحد أقصى لكل 1000 نسمة.

qـــادّة 2 أعالهGــــادّة ة 3 :  : بــــغض الــــنــــظـــــر عن أحــــكــــام اGــــاداGا
يــحـدّد عــدد أعـــوان شــبـاك احلـــالــة اGـدنـــيـة فـي الـبــلـديـات
التي يـقـل عدد سكانها عن 5000 نسـمة بخمسة (5) أعوان

كحـد أقصى.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـحـدّد عـدد مـفـوضي احلـالـة اGـدنـيـة �ـفـوض
واحد (1) كحد أقصى لكـل 5000 نسمـة.

qـــادّة 4 أعالهGــــادّة ة 5 :  : بــــغض الــــنــــظـــــر عن أحــــكــــام اGــــاداGا
يـحدّد عدد مفـوضي احلالة اGدنـية في البلـديات التي يقـل
Xعــــدد ســكـــانــهـــا عـن 20000 نــســمـــة بــأربــعـــة (4) مــفـوضـ

كحـد أقصى.

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : {ــــنح مــــنــــصـب واحـــد (1) مــــفــــوض احلــــالــــة
اGـدنــيــة لـكـل مــنــدوبـيــة بـلــديــة أو مـلــحـقــة إداريــة تـتــمـتع

بصالحيات احلالة اGدنية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 7 :  : تـــــطـــــبـــــيـــــقــــا ألحـــــكـــــام اGـــــادّتــــX 52 و57 من
الـــــــــقــــــــانــــــــون رقم 11-10 اGـــــــــؤرّخ في 20 رجـب عــــــــام 1432
اGـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2011 واGــذكـور أعـالهq يـحــدّد عـدد
اGــــنـــاصـب اGـــفـــتــــوحـــة فـي كل بــــلـــديـــة عـن طـــريـق مـــداولـــة
للـمـجـلس الشـعـبي الـبـلـدي في احلــدود اGـنـصـوص عـلـيـهـا

في اGواد 2  إلى 6 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 مـحـرّم عــام 1435 اGـوافــق 17
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر£ جوديكر£ جودي

وزير الدولةq وزير الداخليةوزير الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 6 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 20 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســـنــة ســـنــة q2012  يــتـــضــمن تـــعــلـــيق اســتـــيــراد وتـــســويقq  يــتـــضــمن تـــعــلـــيق اســتـــيــراد وتـــســويق
أجـهـزة الــراديـو الـكـهـربــائـيـة أجـهـزة الــراديـو الـكـهـربــائـيـة لـلـبـث واالسـتـقـبـال منلـلـبـث واالسـتـقـبـال من
T5422 نـــــــــــــــــــــــوع نـــــــــــــــــــــــوع MOTOROLA صـــــــــــــــــــــــنــف  صـــــــــــــــــــــــنــف T5022 و  و 

.LOGICOM FX40و
ــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �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 94-247 اGؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اGؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اGـطبقة عـلى النشاطـات اGنصبة
qادتان 39 و45 منهGال سيما ا qعلى التجهيزات احلساسة

qوبناء على تقرير مصالح وزارة الدفاع الوطني -

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGـــــادة األولى:اGـــــادة األولى: تــــــطــــــبـــــــيـــــقـــــــا ألحـــــــكـــــام اGـــــادة 45 من
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 09-410 اGـؤرخ في 23 ذي احلــجة
qـذكور أعالهGوافق 10 ديـسـمبـر سـنة 2009 واGعـام 1430 ا
يـعلق استيراد وتـسويق أجهزة الـراديو الكهربـائية للبث
T5422و T5022 صنف MOTOROLA واالستقبال من نوع

.LOGICOM FX40و

اGـادة اGـادة 2 :  : تـوضع الـتجـهـيـزات احلسـاسـة اGـذكورة في
اGادة األولى أعالهq  احملـازة من قـبل اGـتعـامـلـqX في مأمن

من قبل السلطات العمومية.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرم عـــام 1434 اGــوافق 20
نوفمبر سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
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وزارة النقلوزارة النقل
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 11 ج جــــــــــــمــــــــــادى األولىادى األولى
عـامام 1434 اG اGـوافق وافق 24 م مــــارس سارس ســــنـة ة q2013  يq  يــــتــــضـمنمن
وضع بعض األسالك اخلاصة بوضع بعض األسالك اخلاصة بـالتربية الوطنية فيالتربية الوطنية في
حــــالالــــــة الة الــــقــــــيــــام بام بــــــاخلاخلــــدمدمــــــة لة لــــدى مدى مــــــؤسؤســــســــــات الات الــــتــــــكــــوينوين

التابعة لإلدارة اGكلفة بالنقل.التابعة لإلدارة اGكلفة بالنقل.

ـــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم

qووزير النقل

 qووزير التربية الوطنية

- �ــــــقـــــــتـــــــضى اGـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي 08-315 اGـؤرخ في
11 شــــــوال عــــــام 1429 اGــــــوافق 11 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2008

XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qتممGعدل واGا qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
18 صـفـر عام 1414 اGـوافق 7 غـشت سـنة 1993 واGـتـضمن

وضع بـعض األسـالك الـنـوعـيـة بـوزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة
في حالـة الـقـيـام بـاخلدمـة لـدى اGـؤسـسات الـعـمـومـية ذات

qكلفة بالنقلGالطابع اإلداري التابعة لإلدارة ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315 اGــؤرّخ في 11 شــوال عــام 1429
اGـوافق 11 أكتـوبر سـنة 2008  واGـذكور أعالهq يـوضع في
حــالــة الــقـــيــام بــاخلــدمــة لــدى اGــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الـطـابع اإلداري لـلـتـكـوين الـتـابـعـة لإلدارة اGـكـلـفـة بالـنـقل
qـنـصـوص عـلـيه �ـوجب هـذا الـقـرارGوفي حـدود الـتـعـداد ا

اGوظفون اGنتمون للسلك التالي :

السلكالسلك

أساتذة التعليم الثانوي

التعدادالتعداد
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اGــادة اGــادة 2 : : تـــضـــمن مـــصـــالح اإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالــنـــقل
ومـؤسـسـات الـتـكـوين الـتـابـعـة لـهـا تـسـيـيـر اGـسار اGـهـني
لــلــمــوظـــفــX اGــنـــتــمــX لــلـــســلك اGــذكـــور في اGــادة األولى
أعالهq طبقا لألحكام القانونية األساسية احملددة باGرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اGــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429

اGوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واGذكور أعاله.
اGـادة اGـادة 3 :  يـسـتـفـيـد اGـوظـفـون اGـوضـوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-315 اGـؤرخ في 11 شـوال عام

1429 اGوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واGذكور أعاله.

XوظفGشـغولة من طـرف اGادّة ة 4 : تـكون الرتـبة اGاداGا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.
اGــادة اGــادة 5 : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGـؤرخ في 18 صـفـر عام 1414 اGـوافق 7 غـشت سـنة 1993

واGذكور أعاله.
اGـادة اGـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 11 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434

اGوافق 24 مارس سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

وزيرالنقلوزيرالنقل
عمار توعمار تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 13  جــــــــــــمــــــــــــادى األولىادى األولى
عـامام 1434 اG اGـوافق وافق 26 م مــــارس سارس ســــنـة ة q2013  يq  يــــتــــضـمنمن
وضع بوضع بــــــــــــعض األسعض األسـالك اخلالك اخلــــــــــاصاصــــــــــــة بة بــــــــــاإلدارة اGاإلدارة اGــــــــــكــــــــــــلــــــــــفــــــــــة
بـاألشغاألشغـال الال الـعـموممومـيـة في حة في حـالة الالة الـقـيـام باخلام باخلـدمدمـة لدىة لدى
مــــــــصــــــــالالـح اإلدارة اGح اإلدارة اGــــــــكــــــــلــــــــــفــــــــة بة بــــــــالالــــــــــنــــــــقل واGقل واGــــــــــؤسؤســــــــســــــــاتات

العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها.العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير النقل

qووزير األشغال العمومية
- �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 09-391 اGؤرخ
في 5 ذي احلـجـة عام 1430 اGـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qكلفة باألشغال العموميةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقـتـضى القـرار الـوزاري اGـشترك اGؤرخ في
18 جــمــادى الــثـانــيـة عـام 1413 اGـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة

1992 واGــتــضــمن وضع بــعض األسالك الــنــوعــيــة الــتــابــعـة

لـوزارة الـتـجـهــيـز في حـالـة الــقـيـام بـاخلــدمـة لـدى مـصـالح
اإلدارة اGـكلفة بـالنقل واGؤسـسات العمـومية ذات الطابع

qاإلداري التابعة لها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اGـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430
اGوافق 22 نوفـمبـر سنة 2009 واGـذكور أعالهq يوضع في
حـالة القـيام بـاخلدمـة لدى اGصـالح التـابعـة لإلدارة اGكـلفة
بـــالـــنـــقـل واGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطـــابع اإلداري
الـتــابـعـة لـهـا وفي حـدود الـتـعــداد اGـنـصـوص عـلـيه �ـوجب

: Xاآلتي Xنتمون ألحد السلكGوظفون اGا qهذا القرار

اGــادة اGــادة 2 : تـــضـــمن مـــصـــالح اإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالــنـــقل
واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع اإلداري الـتـابـعـة لـهـا
تــســـيــيــر اGـــســار اGـــهــني لـــلــمـــوظــفــX اGـــنــتـــمــX لألسالك
اGـذكورة في اGـادة األولى أعالهq طـبقـا لألحـكام الـقـانونـية
األســاســيــة احملــددة بــاGــرســـــوم الـتــنــفــيــذي رقــــم 391-09
اGؤرخ في 5 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 22 نوفـمبر سنة

2009 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-391 اGـؤرخ في 5 ذي احلـجـة

عام 1430 اGوافق 22 نوفمبر سنة 2009 واGذكور أعاله.

XوظفGشـغولة من طـرف اGادة 4 :: تـكون الرتـبة اGادة اGا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

اGــادة اGــادة 5 : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اGـــشـــتــرك
اGـــــؤرخ في 18 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1413 اGـــــوافق 13

ديسمبر سنة 1992 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 6 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 26 مارس سنة 2013.

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

اGهندسون في األشغال العمومية
التقنيون في األشغال العمومية
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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 األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

وزيرالنقلوزيرالنقل
عمار توعمار تو

22 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2866
25 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م
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