
العدد العدد 57
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 4 ذو احلج ذو احلجّة ة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-252 مـؤرّخ في 13 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يـتــضــمّن الــتّــصــديق عــلى
االتفاقية العربية Iكافحة جرائم تقنية اIعلوماتs احملرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010........................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم  14-265 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1435 اIوافـــق 23 سبتمبر سنة s2014 يتضمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الشؤون اخلارجية.......................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-06 مؤرّخ في 13 ربـيع األول  عام 1435  اIوافـق 15 ينـاير سنة s2014  يحـدد قائـمة أمالك الـتجـهيز
واخلـدمـــات واIـواد واIـنـــتـجــات اIـعـــفـاة مــن الـرسـم عـلـى الـقـيـــمــة اIــضـافـة واحلـقـوق والــرسـوم واألتـاوى اجلـمـركـيـة
اIتـعـلـقة بـنـشـاطات الـبـحث عن احملـروقات و/ أو اسـتـغاللـها ونـقـلـهـا  بـواســطــة األنـابـيـب وتـمــييع الـغــاز وفـصـل غاز
البترول اIميع............................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14 - 259 مـؤرّخ في 27 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافـــق 22 سـبتـمـبر سـنة s2014 يـتضــمـن نـقل اعـتــمــاد
في ميزانيـة تسيير وزارة التربية الوطنية...................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - 260 مـؤرّخ في 27 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافـق 22 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمن حتـديـد شـروط
وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل اIركبات...........................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقــم  14 - 261 مؤرخ في 27 ذي القـعدة عام 1435 اIوافـق 22 سـبتـمبـر سنة s2014 يـتضـمن إنشــاء جـامعــة
وهــران 2...................................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم  14 - 262 مـؤرخ في 27 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافـق 22 سـبتـمـبر سـنــة s2014 يـعـــدل اIـرســوم رقــم
84 - 211 اIؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 اIوافق 18 غشت سنة 1984 واIتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها.......

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 21 ســبــتـمــبــر ســنـة s2014 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام الــقــنــصل الــعـام
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية)........................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 21 سبتـمبر سنة s2014 يتضمّن تعيـX القنصل العام للجمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية)........................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقم 118 / ق. م د/ 14 مـؤرخ فـي 22 ذي الــقـعــدة عــام 1435 اIـوافـق 17  ســبـتـمــبـر سـنـة s2014  يـتــعـلق بــحـسـاب احلــمـلـة
االنتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة اIنتخب رئيسا للجمهورية...............................................................

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قرارات مؤرّخة في 23 شوال عام 1435 اIوافق 19 غشت سنة s2014 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين...............
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 19 يـونـيـو سـنة s2014 يـعدل ويـتـمم الـقرار الـوزاري اIـشـترك
اIؤرخ في 20 شوال عام 1431 اIوافق 29 سبتمبر سنة 2010 واIتضمّن دفاتر الشروط التي حتدّد اIنهجيةs وتقرير
الـتــدقــيق وخالصــتهs واIــرشــد اIــنـهــجيs ومــقــاديــر الــطـاقــات احلــراريــةs وعــوامل الــتـحــويل حلــســاب االســتــهالك وكـذا
كيفيات اعتماد اIكلفX بالتدقيق................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ فـي 2  رمضـان عـام 1435 اIـوافق 30  يـونـيو سـنة s2014 يـحـدّد اخلـدمات اIـعـنــية بـاالعـتـبـارات
الثقافــية و/ أو الفنية التي �كن أن تكون موضوع الصفقـات بالتراضي البسيط..............................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اNرأةواألسرة وقضايا اNرأة

Xاإلداريــتـ Xيــتــضــمـن جتــديــد تــشــكــيــلــة الــلــجــنــتــ s2014 ـــوافق 28 يــنــايــر ســنــةIقــرار مــؤرخ في 26 ربــيع األول عـــام 1435 ا
اIتساويتي األعضاء اخملتصتX بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة............................
قــرار مـؤرخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عــام 1435 اIـوافق 13 أبـريـل سـنة s2014 يــتـضـمن جتـديـد تــشـكـيـلـة جلـنــة الـطـعن اخملـتـصـة
بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة........................................................................

قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 اIوافق 8 مايو سنـة s2014 يعدل ويتمم القرار اIؤرّخ في 29 ربيع األوّل عام 1420 اIوافق
13 يـــولــيـــو ســنــة 1999 واIــتــضـمّـن إحـداث الــلّــجـنـــة الــوطــنـيـّــة حلــمـايـــة األشــخـاص اIــســنّــX ورفــاهــيـتــهم وتــنــظـيــمــهـا

وسيرهـا....................................................................................................................................................
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مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 14-252 مؤر مؤرّخ في خ في 13 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
يــــتــــضـــمّن  sيــــتــــضـــم s2014 ــــوافق 8 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــةIــــوافق  اI1435 ا

الـتالـتّــصـديق عـلـى االتـفـاقـيــة الـعـربــيـة Iـكــافـحـة جـرائمــصـديق عـلـى االتـفـاقـيــة الـعـربــيـة Iـكــافـحـة جـرائم
تــقــنـــيــة اIــعـــلــومــاتs احملــرتــقــنـــيــة اIــعـــلــومــاتs احملــرّرة بـــالــقــاهـــرة بــتــاريخ رة بـــالــقــاهـــرة بــتــاريخ 21

ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -
- وبــعــد االطّالع عــلى االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة Iــكــافــحــة
جــرائم تـقــنــيـة اIــعــلـومــاتs احملــرّرة بـالــقـاهــرة بــتـاريخ 21

s2010 ديسمبر سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى االتــــفــــاقـــيــــة الــــعـــربــــيـــة
Iـــكــافــحـــة جــرائم تـــقــنـــيــة اIــعـــلــومـــاتs احملــرّرة بــالـــقــاهــرة
بـــتــاريخ 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة s2010 وتــنـــشــر فــي اجلــريــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 13 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 8

سبتمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االتفاقية العربية Iكافحة جرائم تقنية اIعلوماتاالتفاقية العربية Iكافحة جرائم تقنية اIعلومات

الديبـاجــةالديبـاجــة
sوقعةIإن الدول العربية اsوقعةIإن الدول العربية ا

- رغــبــة - رغــبــة مـــنــهـــا في تــعـــزيــز الـــتــعـــاون فــيــمـــا بــيـــنــهــا
Iــكـــافــحـــة جــرائـم تــقـــنــيـــة اIــعـــلــومـــات الـــتي تــهـــدد أمــنـــهــا

sومصاحلها وسالمة مجتمعاتها
- واقتناعا - واقتناعا منها بضرورة احلاجة إلى تبني سياسة
جـنـائـية مـشـتـركـة تـهـدف إلى حـمـايـة اجملـتـمع الـعربـي ضد

sعلوماتIجرائم تقنية ا
- وأخـذا - وأخـذا بـاIـبـادىء الـديـنيـــة واألخالقـيـــة الـسـامـيــة
وال ســيــمـا أحــكــام الـشــريــعـة اإلسالمــيــةs وكـذلـك بـالــتـراث
sاإلنـسـاني لألمـة الــعـربـيـة الـتي تــنـبـذ كل أشـكـال اجلـرائم

sومع مراعاة النظام العام لكل دولة

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
- والتزاما - والتزاما باIعاهـدات واIواثيق العربية والدولية
اIـتـعـلـقـة بـحـقـوق اإلنـسـان ذات الـصـلـة من حـيـث ضـمـانـها

sواحترامها وحمايتها
قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة
اIاداIادّة األولىة األولى

الهدف من االتفاقيةالهدف من االتفاقية
تهـدف هـذه االتفـاقيـة إلى تـعزيـز التـعـاون وتدعـيمه
بــX الــدول الــعــربــيــة في مــجــال مــكــافــحــة جــرائم تــقــنــيــة
اIــعــلــومــاتs لــدرء أخــطــار هــذه اجلــرائـم حــفــاظــا عــلى أمن
الدول العربية ومصاحلها وسالمة مجتمعاتها وأفرادها.

اIاداIادّة ة 2
اIصطلحاتاIصطلحات

يــقـــصــد بـــاIـــصــطـــلــحـــات اآلتـــيــة فـي هــذه االتـــفــاقـــيــة
التعريف اIبX إزاء كـل منها :

.1 - تقنية اIعلومات :  - تقنية اIعلومات : أية وسيـلة مادية أو معنوية
أو مـــجــــمـــوعـــــة وســـائل مــــتـــرابــــطــــة أو غــــيـــر مــــتـــرابــــطــــة
تــسـتــعــمـل لــتــخــزين اIــعــلــومــات وتــرتــيـبــهــا وتــنــظــيــمــهـا
واســتـــرجــاعــهــــا ومــعــاجلــتــهـــــا وتــطـــويــــرهــــا وتــبــادلــهـــا
وفـقــــا لألوامــــر والــتــعــلــيـمــــات اخملـــزنــــة بــهــــا ويـشــمـــل
ذلـك جـمـيع اIـدخالت واخملرجـــات اIـرتـبطـــة بـهـــا سلـكــيا

أو السلكيا في نظام أو شبكة.
2 - مــزود اخلــدمــة :  - مــزود اخلــدمــة : أي شــخـص طــبــيــعي أو مــعــنــوي
عـــام أو خــــاص يـــزود اIــــشـــتــــركـــX بــــاخلـــدمــــات لـــلــــتـــواصل
بـواسـطـة تـقـنــيـة اIـعـلـومـاتs أو يـقــوم �ـعـاجلـة أو تـخـزين

اIعلومات نيابة عن خدمة االتصاالت أو مستخدميها.
3 - الـــبـــيـــانـــات :  - الـــبـــيـــانـــات : كـل مـــا �ـــكن تـــخـــزيـــنه ومـــعـــاجلـــته
وتــولــيــده ونــقــله بــواســطــة تــقــنــيــة اIــعــلــومــاتs كــاألرقــام

واحلروف والرموز وما إليها...
4 - البرنـامج اIعلوماتي :  - البرنـامج اIعلوماتي : مجمـوعة من التعـليمات
واألوامــرs قـابـلــة لـلـتــنـفـيــذ بـاسـتــخـدام تـقــنـيـة اIــعـلـومـات

ومعدة إلجناز مهمة مـا.
5 - الــنـظــام اIــعـلــومـاتي :  - الــنـظــام اIــعـلــومـاتي : مـجـمــوعـة بـرامج وأدوات

معدة Iعاجلة وإدارة البيانات واIعلومات.
6 - الـشـبــكــة اIـعـلــومـاتـيـة :  - الـشـبــكــة اIـعـلــومـاتـيـة : ارتـبــاط بـX أكـثـــر من

نظام معلوماتي للحصول على اIعلومات وتبادلها.
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7 - اIـوقـع :  - اIـوقـع : إمـكـان إتــاحـة اIـعـلــومـات عـلى الــشـبـكـة
اIعلوماتية من خالل عنوان محدد .

8 - االلـتـقاط :  - االلـتـقاط : مـشـاهـــدة الـبـيــانــات أو اIـعـلــومــات
أو احلصول عليها .

9 - مــعــلــومــات اIــشــتـرك :  - مــعــلــومــات اIــشــتـرك : أيــة مــعــلــومــات مــوجـودة
لـــدى مـــزود اخلـــدمـــة اIـــتـــعـــلـــقـــة �ـــشـــتـــركي اخلـــدمـــات عـــدا

اIعلومات التي �كن بواسطتها معرفة ::

أ) نـــوع خـــدمــة االتـــصـــاالت اIــســـتـــخــدمـــة والـــشــروط
sالفنية وفترة اخلدمة

ب) هـويـة اIـشـتـرك وعـنـوانه الـبـريـدي أو اجلغـرافي
أو هـاتـفه ومـعلـومـات الـدفـع اIتـوفـــرة بـنــاء عـلى اتـفــاق

sأو ترتيب اخلدمة

ج) أيــة مــعـلــومـات أخــرى عن مــوقع تــركـيب مــعـدات
االتصال بناء على اتفاق اخلدمة.

اIاداIادّة ة 3

مجاالت تطبيق االتفاقيةمجاالت تطبيق االتفاقية

sتـنـطـبق هـذه االتـفـاقـيـة مـا لم يـنص عـلى خالف ذلك
عـلى جــرائم تـقـنــيـة اIــعـلـومــات بـهـدف مــنـعـهــا والـتــحـقـيق

فيها ومالحقة مرتكبيهاs وذلك في احلاالت اآلتية :

1 - ارتكبت في أكثر من دولة.

2 - ارتكبت في دولة و  اإلعــداد أو التخطيط لهــا
sأو توجيهها أو اإلشراف عليهـــا في دولة أو دول أخرى

3 - ارتـكبت في دولة وضـلعت في ارتكـابهــا جـماعة
sإجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر مـن دولة

4 - ارتــكــبت فـي دولـــة وكــــانت لــهــا آثــــار شـــديـــدة
في دولـة أو دول أخـرى.

اIاداIادّة ة 4

صون السيادةصون السيادة

1 - تـلـتـزم كــل دولة طـرف وفـقـا لـنـظمـهـا األسـاسـية
أو Iـبـادئـهـا الـدستـوريـــة بـتـنفــيـذ الـتـزامـاتهـــا الـنـاشـئــة
عـن تــطـبــيق هــذه االتــفــاقــيـة عــلى نــحــو يــتــفق مع مــبـدأي
اIــسـاواة في الــسـيــادة اإلقـلــيـمــيـة لـلـــدول وعــدم الــتـدخــل

في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
2 - لـيس في هـذه االتـفـاقـيـة مـا يـبـيح لـدولــة طــرف
أن تقوم في إقليم دولـة أخرى �مارسة الوالية القضائية
وأداء الـوظـائف الـتي يـنـاط أداؤهـا حـصـرا بـسـلـطات تـلك

الدولة األخرى �قتضى قانونها الداخلي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التجـر£التجـر£
اIاداIادّة ة 5
التجر£التجر£

تــــلــــتــــــزم كــــل دولــــــة طــــــرف بــــتــــجـــــــر£ األفــــعـــــــال
اIـــبـــيـــنــــة في هـــذا الـــفـــصــلs وذلـك وفـــقـــا لـــتـــشـــريـــعـــاتـــهــا

وأنظمتهـا الداخلـية.
اIاداIادّة ة 6

جر�ة الدخول غير اIشروعجر�ة الدخول غير اIشروع
1 - الـــــدخــــــــول أو الـــــبـــــقــــــــاء وكــــل اتـــــصــــــال غـــــيــــر
مـشـروع مـــع كـــــل أو جــــزء من تـقـنـــيـة اIـعـلـــومـــات أو

االستمرار به.
2 - تـشــدد الـعــقـوبــــة إذا تـــرتب عــلى هــذا الـدخــــول

أو البقاء أو االتصال أو االستمرار بهذا االتصال :
أ) مـــحـــو أو تـــعــــديل أو تـــشـــويـه أو نـــسخ أو نـــقــل أو
تــــدمــــيــــر لــــلــــبـــــيــــانــــات احملــــفــــوظــــة ولـألجــــهــــزة واألنــــظــــمــــة
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة وشـــــبـــــكـــــات االتـــــصـــــال وإحلـــــاق الـــــضـــــرر

sستفيدينIوا XستخدمIبا
ب) احلصول على معلومات حكومية سرية.

اIاداIادّة ة 7
جر�ة االعتراض غير اIشروعجر�ة االعتراض غير اIشروع

االعـــــتـــــراض اIـــــتــــــعـــــمـــــد بـــــدون وجـه حق خلـط ســـــيـــــر
البيانات بـأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال

بيانات تقنية اIعلومات.
اIاداIادّة ة 8

االعتداء على سالمة البياناتاالعتداء على سالمة البيانات
1 - تـــدمــيـــر أو مــحـــو أو إعـــاقــة أو تـــعــديـل أو حــجب

بيانات تقنية اIعلومات قصدا وبدون وجه حق.
2 - لـلـطـرف أن يسـتـلـزم لتـجـر£ األفـعال اIـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في الــــفــــقـــــرة (1) مـن هــــــذه اIــــادةs أن تــــتـــســــبب

بضــرر جسـيم.
اIاداIادّة ة 9

جـر�ـة إسـاءة استخدامجـر�ـة إسـاءة استخدام
وسائل تقنية اIعلوماتوسائل تقنية اIعلومات

1 - إنـتاج أو بـــيع أو شــراء أو استـيـراد أو توزيــع
أو تـوفــير :

أ) أيــــــــة أدوات أو بــــرامـج مـــــصـــــمــــمــــــة أو مـــــكـــــيـــــفــــة
لـغـــايــات ارتـكـــاب اجلــرائـم اIـبــيـنــة فـي اIـادة الــســادســة

sادة الثامنةIإلى ا
ب) كـلـمـــة ســر نظـــام مـعـلـومـات أو شـيـفـرة دخــول
أو مـــعـــلـــومـــات مـــشـــابـــهـــة يـــتم بـــواســـطـــتـــهـــا دخـــول نـــظـــام
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مـعلـومـات ما بـقـصد اسـتخـدامـها أليـة من اجلـرائم اIـبيـنة
في اIادة السادسة إلى اIادة الثامنة.

2 - حـــيــــــازة أيــــــــة أدوات أو بــــــرامـــج مـــذكـــــــورة
فـي الـــفــــقــــرتــــX أعالهs بــــقـــصــــــد اســـتــــخـــدامــــهـــا لــــغـــايـــات
ارتــكــــاب أي من اجلـــرائـم اIــذكــــورة في اIــادة الــســادســـة

إلى اIادة الثامنة.
اIاداIادّة ة 10

جر�ة التزويرجر�ة التزوير
استـخـدام وسائل تـقنـيـة اIعـلومـات من أجـل تـغيـير
sاحلــقـيــقــة في الــبــيـانــات تــغــيـيــرا من شــأنه إحــداث ضـرر

وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.
اIاداIادّة ة 11

جر�ة االحتيالجر�ة االحتيال
XستخدمIستفيدين واIالتسبب بإحلاق الـضرر با
عن قـــصــــد وبـــدون وجـه حق بـــنــــيـــة االحــــتـــيـــال لــــتـــحــــقـــيق
اIـصـــالح واIـنـافــع بـطـريـقـــة غــيـر مـشــروعــــةs لـلفـاعـــل

أو للغيرs عن طريق :
1 - إدخـال أو تعـديل أو مـحــو أو حـجب لـلمـعـلـومات

والبيـانـات.
2 - الـتـدخل فـي وظـيـفــة أنـظـمــة الـتــشـغـيل وأنــظـمـة

االتصاالت أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.
3 - تـــــــــعــــــــطـــــــــيـل األجـــــــــهـــــــــزة والـــــــــبـــــــــرامـج واIـــــــــواقـع

اإللكتـرونـية.
اIاداIادّة ة 12

جر�ة اإلباحيةجر�ة اإلباحية
1 - إنـتــاج أو عــرض أو تــوزيـع أو تـوفـــيـر أو نــشــر
أو شــــراء أو بـــيـع أو اســـتــــيــــراد مـــواد إبــــاحـــيــــة أو مـــخــــلـــة

باحلياء بواسطة تقنية اIعلومات.
2 - تـشــدد الـعـقــوبـة عـلـى اجلـرائم اIـتــعـلــقـة بـإبــاحـيـة

األطفال والقصر.
3 - يـشــمل الـتـشـديـد الـوارد في الـفـقـرة (2) من هـذه
اIادةs حيازة مواد إبـاحية األطفال والقصر أو مواد مخلة
باحلياء لألطفال والـقصر على تقنـية اIعلومات أو وسيط

تخزين تلك التقنيات.
اIاداIادّة ة 13

اجلرائم األخرى اIرتبطة باإلباحيةاجلرائم األخرى اIرتبطة باإلباحية
اIغامرة واالستغالل اجلنسي.

اIاداIادّة ة 14
جر �ة االعتداء على حرمة احلياة اخلاصةجر �ة االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة

االعــــتـــداء عــــلى حــــرمــــة احلـــيـــــاة اخلـــاصـــــة بـــواســــطــــة
تقنيـات اIعلومـات.

اIاداIادّة ة 15
اجلرائم اIتعلقة باإلرهاب واIرتكبةاجلرائم اIتعلقة باإلرهاب واIرتكبة

بواسطة تقنية اIعلوماتبواسطة تقنية اIعلومات
1 - نــــشــــر أفــــكــــار ومـــبــــــادىء جــــمــــاعـــات إرهــــابــــيـــة

والدعـوة لهـا.
2 - تــمـويل الـعـمـلـيـات اإلرهـابــيـة والـتـدريب عـلـيـهـا

وتسهيل االتصاالت بX التنظيمات اإلرهابية.
3 - نـشـر طـرق صنـاعـة اIـتفـجـرات والتـي تسـتـخدم

خاصة في عمليات إرهابية.
4 - نــشــر الــنــعــرات والــفــ¦ واالعــتــداء عــلى األديــان

واIعتقدات.
اIاداIادّة ة 16

اجلــرائم اIتعلقــة باجلــرائم اIنظمـةاجلــرائم اIتعلقــة باجلــرائم اIنظمـة
واIرتكبة بواسطة تقنية اIعلوماتواIرتكبة بواسطة تقنية اIعلومات

1 - القـيـام بعـمـلـيات غـسل أمـوال أو طلب اIـسـاعدة
أو نشر طرق القيام بغسل األموال.

2 - الـتــــرويـج لـلـمـخـــدرات واIـؤثــــرات الـعـقـلــــيـة
sأو االجتــار بهـا

3 - االجتـار باألشخاص.
4 - االجتـار باألعضاء البشرية.

5 - االجتـار غير اIشروع باألسلحة.
اIاداIادّة ة 17

اجلرائم اIتعلقة بانتهاك حق اIؤلفاجلرائم اIتعلقة بانتهاك حق اIؤلف
واحلقوق اجملـاورةواحلقوق اجملـاورة

انــتــهــاك حق اIــؤلف كــمــا هــو مــعــرف حـسـب قــانـون
الـدولـة الـطـرفs وذلك إذا ارتـكب الــفـعل عن قـصـد ولـغـيـر
االســتـــعــمــال الــشـــخــصيs وانــتــهـــاك احلــقــوق اجملــاورة حلق
اIـؤلف ذات الـصـلـة كمـا هي مـعـرفـة حـسب قـانـون الـدولة
الـــــطــــــرفs وذلك إذا ارتـــــكـب الـــــفـــــعـل عن قــــــصـــــد ولـــــغـــــيـــــر

االستعمال الشخصي.
اIاداIادّة ة 18

االستخـدام غـير اIشــروعاالستخـدام غـير اIشــروع
ألدوات الدفع اإللكترونيةألدوات الدفع اإللكترونية

1 - كـــل من زور أو اصـــطــــنـع أو وضـــع أي أجـــهـــــزة
أو مــواد تـسـاعــد عـلى تــزويـر أو تـقــلـيـد أي أداة من أدوات

الدفع اإللكترونية بأي وسيلة كانت.
2 - كل من اسـتـولى علـى بيـانات أي أداة من أدوات
الــدفــع واســتــعـــمــلــهــا أو قــدمـــهــا لــلــغــيــر أو ســـهّــل لــلــغــيــر

احلصـول عليهـا.
 3- كـل من اسـتـخـدم الـشـبـكـة اIـعـلـومـاتـيـة أو إحدى

وســائل تـقــنـيــة اIــعـلــومـات في الــوصـــول بـدون وجـه حـق
إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.

 4 - كـــل من قــــــبـل أداة مـن أدوات الـــــدفـــع اIـــــزورة

مـع العلم بذلك.
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اIاداIادّة ة 19
الشروع واالشتراك في ارتكاب اجلرائمالشروع واالشتراك في ارتكاب اجلرائم

1 - االشــتـــراك في ارتــكـــاب أيــة جــر�ـــة من اجلــرائم
اIـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـفـصل مع وجـود نـيـة ارتـكـاب

اجلر�ة في قانون الدولة الطرف.
2 - الـشــروع في ارتـكـاب اجلــرائم اIـنـصـوص عــلـيـهـا

في الفصل الثاني من هذه االتفاقية.
3 - يجـوز ألي دولة طـرف االحتـفـاظ بحـقهـا في عدم

تطبيق الفقرة الثانية من هذه اIادة كليا أو جزئيا.
اIاداIادّة ة 20

اIسؤولية اجلنائية لألشخاصاIسؤولية اجلنائية لألشخاص
الطبيعية واIعنويةالطبيعية واIعنوية

sمع مراعـاة قانونـها الداخلي sتـلتزم كـل دولـة طرف
بـتــرتــيب اIـسـؤولـــيــة اجلـــزائــيـة لألشـخــاص االعـتـبـاريـة
عن اجلـرائم الـتي يـرتـكـبـهـا ¨ـثـلـوهـا بـاسـمـهـا أو لـصـاحلـهـا
دون اإلخالل بـفـرض الـعـقـوبـة عـلى الـشـخص الـذي يـرتكب

اجلر�ة شخصيا.
اIاداIادّة ة 21

تشديد العقوبات على اجلرائم التقليديةتشديد العقوبات على اجلرائم التقليدية
اIرتكبة بواسطة تقنية اIعلوماتاIرتكبة بواسطة تقنية اIعلومات

تــلــتــــزم كـــل دولــــة طــــرف بــتــشـــديـــد الــعــقـــوبــــات
عـــلـى اجلـــرائم الــتـــقــلــيــديــة فـي حـــال ارتــكــابـــهــا بــواســطــة

تقنـية اIعلـومـات.
الفصل الثالثالفصل الثالث

األحكام اإلجرائيةاألحكام اإلجرائية
اIاداIادّة ة 22

نطاق تطبيق األحكام اإلجرائيةنطاق تطبيق األحكام اإلجرائية
1 - تـلـتــزم كـل دولـة طـرف بـأن تـتــبـنى في قـانـونـهـا
الــداخــلي الــتـشــريــعـات واإلجــراءات الــضـروريــة لــتـحــديـد
الــصـالحـيــات واإلجـــراءات الـــواردة في الــفــصــل الــثـــالث

من هذه االتفاقية.
sــادة الــتــاســعـة والــعــشــرينI2 - مع مــراعــاة أحــكــام ا
عـــلى كل دولـــة طـــرف تـــطـــبـــيق الـــصـالحـــيـــات واإلجــراءات

اIذكـورة في الفقرة (1) على :
أ) اجلــــرائم اIــنــصـــوص عــلـيــهــا في اIــواد الــســادســة

sإلى التاسعة عشرة من هذه االتفاقية
ب) أيــــة جـــرائـم أخـــرى تــــرتـــكـب بـــواســــطـــة تــــقـــنـــــيـــة

sعلـومـاتIا
ج) جمع األدلة عن اجلرائم بشكل إلكتروني.

3 - أ) يــجـــوز ألي دولــــة طـــرف االحــتــفـــاظ بــحــقــهــا
فـي تــــطـــبــــيـق اإلجـــراءات اIــــذكــــورة في اIــــادة الــــتــــاســــعـــة
والــــعـــــشــــرين فـــــقط عـــــلى اجلــــــرائـم أو أصــــنــــــاف اجلــــــرائم
اIـعـنيـة فـي الـتـحفـظ بـشـرط أن ال يـزيد عـدد هـذه اجلـرائم
عــــلـى عــــدد اجلـــــــرائم الـــــتي تـــــطــــبـق عــــلـــــيــــهــــــا اإلجــــــراءات
اIــذكــــورة في اIــادة الــثالثــsX وعــلى كــــل دولـــــة طــــرف
أن تـــأخــــذ بـــعــــX االعـــتـــبــــار مـــحــــدوديـــة الــــتـــحـــفـظ إلتـــاحـــة
الـــــتـــــطـــــبـــــيـق الـــــواســـع لإلجـــــراءات اIــــــذكــــــورة في اIـــــادة

sالتاسعــة والعشـرين
ب) كــمـا يــجـوز لــلـدولـــة الـطــرف أن حتــتـفـظ بـحــقـهـا
في عـدم تــطـبــيق تــلك اإلجـراءات كــلــمـا كــانت غـيــر قـادرة
بسـبب محدودية الـتشريع عـلى تطبـيقهـا على االتصاالت
sــزود خــدمــةI الـتـي تـبث بــواســطــــة تـقــنــــيـة مــعــلـــومــات

وذلك إذا كانت التقنية :
* يـتــم تــشــغـيــلــهـــا لــصـــــالــح مـجــمــوعـــــة مــغـلــقـــــة

sXستخدمـIمــن ا
* ال تــــســــتــــخــــدم شــــبــــكـــات اتــــصــــال عــــامــــة ولــــيــــست
مـــرتــبــطــــة بــتـــقــنــــيــة مــعــلـــومـــات أخــــرى ســــواء كــــانت

عامـة أو خاصـة.
وعــــلى كـل دولــــة طـــــرف أن تــــأخـــــذ بــــعـــــX االعــــتـــــبــــار
مــحـدوديـة الـتــحـفظ إلتـاحــة الـتـطـبــيق الـواسع لإلجـراءات

.Xالتاسعة والعشرين والثالث XادتIذكورة في اIا
اIاداIادّة ة 23

التحفظ العاجل على البيانات اخملزنةالتحفظ العاجل على البيانات اخملزنة
في تقنية اIعلوماتفي تقنية اIعلومات

1 - تـــــلـــــتــــزم كــل دولــــــة طــــرف بـــــتـــــبــــنـي اإلجــــراءات
الــضــروريـــة لــتــمــكــــX الــســلــطــــات اخملـــتــصــــة من إصــدار
األمــــر أو احلـــصــــول عــــلى احلـــفظ الـــعـــاجــل لـــلـــمــعـــلـــومــات
XـــســتـــخـــدمــIاخملــــزنـــــة �ــــا في ذلك مـــعـــلـــومــــات تـــتـــبع ا
والــتي خــــزنت عـــلى تـقـنــــيـة مـعــلـــومــــات وخـصــوصــــا
إذا كـــــان هـــنــــاك اعــــتـــقــــــاد أن تـــلـك اIـــعــــلــــومــــات عــــرضـــــة

للفقـدان أو التعديـل.
2 - تـــــلـــــتــــــزم كل دولـــــة طــــــرف بـــــتـــــبــــــني اإلجـــــراءات
الضـرورية فـيما يـتعـلق بالـفقرة (1) بواسـطة إصـدار أمر
إلـى شـخص مـن أجل حــفظ مـعــلــومــات تـقــنــيــة اIـعــلــومـات
اخملزنة واIوجـودة بحيازته أو سـيطرته ومن أجل إلزامه
بــحــفظ وصــيـانــة سالمــة تـلك اIــعــلـومــات Iــدة أقـصــاهـا 90
يـوما قـابلـة لـلتـجـديدs من أجل تـمـكX الـسلـطـات اخملتـصة

من البحث والتقصي.
3 - تـــــلـــــتــــــزم كل دولـــــة طــــــرف بـــــتـــــبــــــني اإلجـــــراءات
الـــضــروريـــة إللــزام الـــشــخص اIـــســؤول عن حـــفظ تــقـــنــيــة
اIــعـلــومـات لـإلبـقــاء عـلـى سـريــة اإلجـراءات طــوال الـفــتـرة

القانونية اIنصوص عليها في القانون الداخلي.
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اIاداIادّة ة 24
التحفظ العاجـل والكشف اجلـزئيالتحفظ العاجـل والكشف اجلـزئي

XستخدمIعلومات تتبع اIXستخدمIعلومات تتبع اI
تلتزم كـل دولـة طرف بتبـني اإلجراءات الضرورية

فيما يخص معلومات تتبع اIستخدمX من أجـل :
1 - ضـــمــان تـــوفــر احلـــفظ الــعـــاجل Iـــعــلـــومــات تـــتــبع
اIـســتـخـدمــX بـغض الــنـظــر عـن اشـتـراك واحـــد أو أكـثــر

sمن مزودي اخلدمة في بث تلك االتصاالت
2 - ضــمــان الــكـشـف الــعــاجـــل لـلــســلــطـــات اخملــتــصـة
لـــــــدى الــــــدولــــــــة الــــــطــــــــرف أو لـــــشــــــخـص تـــــعــــــيــــــنــه تــــــلك
XسـتـخـدمIقـدار كـاف من مـعـلومـات تـتـبع اI السـلـطـــات
لـــتـــمـــكـــX الــــدولــــة الـــطــــرف مـن حتـــديـــد مـــزودي اخلـــدمــــة

ومســار بث االتصـاالت.
اIاداIادّة ة 25

أمر تسلـيم اIعلوماتأمر تسلـيم اIعلومات
تلتزم كـل دولـة طرف بتبـني اإلجراءات الضرورية

لتمكX السلطات اخملتصة من إصدار األوامر إلى :
1 - أي شـــخص في إقـــلـــيـــمـــهـــا لــتـــســـلـــيم مـــعـــلـــومــات
مــعــيـــنــة في حــيــازة ذلـك الــشــخص واخملــزنــة عـــلى تــقــنــيــة

sمعلومات أو وسيط تخزين معلومات
2 - أي مـزود خـدمـة يـقــدم خـدمـاته في إقــلـيم الـدولـة
الــطــرف لــتـــســلــيم مـــعــلــومـــات اIــشــتــرك اIـــتــعــلــقـــة بــتــلك

اخلدمات في حوزة مزود اخلدمة أو حتت سيطرته.
اIاداIادّة ة 26

تفتيش اIعلومات اخملزنةتفتيش اIعلومات اخملزنة
1 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الـضــروريـة لـتمـكـX سـلـطاتـهـا اخملـتصـــة مـن الـتفـتــيش

أو الـوصـول إلى :
أ) تـقنية معـلومات أو جزء مـنها واIعـلومات اخملزنة

sفيها أو اخملزنة عليها
ب) بــــئــــة أو وســـــيط تــــخــــزيـن مــــعــــلــــومــــات تــــقــــنــــيــــة
مـــعــلـــــومـــات والـــذي قـــــد تـــكـــــون مـــعــلــــومــــات الـــتـــقـــنــــيــة

مخـزنـة فــيه أو علـيه.
2 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الـضـروريــة لـتمـكــX السـلـطـــات اخملتـصـــة من التـفـتيش
أو الوصـول إلى تـقـنـيـة مـعـلـومـات مـعـيـنـة أو جــزء مـنـها
�ــا يــتـوافــق مـع الـفــقـــرة (1 - أ) إذا كــان هــنــاك اعـتــقــاد
بــــأن اIـــعــــلـــــومـــــات اIــــطـــلـــــوبـــــة مــــخــــزنــــــة في تــــقـــنــــــيـــة
مـعـلــومــات أخــرى أو جــــزء مـنــهـــا في إقـلــيـمــهـــا وكـــانت
هــذه اIـعـلــومــات قـابـلـــة لـلـوصـــول قـانــونـــا أو مـتـوفــرة
في الـــتــقــنــيـــة األولى فــيــجــوز تـــوســيع نــطــاق الـــتــفــتــيش

والـوصـول للتقنـية األخــرى.

اIاداIادّة ة 27
ضبط اIعلومات اخملزنةضبط اIعلومات اخملزنة

1 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الـــضـــروريــــة لـــتــمـــكــــX الــســـلـــطـــات اخملـــتـــصـــة مـن ضــبط
وتـأمـX مـعـلـومـات تـقـنـيـة اIـعـلـومـات الـتي يـتـم الـوصـول
إلـيهــا حـسـب الـفـقـرة (1) من اIـادة الـسـادســة والعـشــرين

من هـذه االتفاقـية.
هذه اإلجـراءات تشمـل صالحيات :

أ) ضـبط وتـأمـX تـقـنـــيـة اIـعـلــومــات أو جـــزء مـنـهـا
sعلوماتIأو وسيط تخزين معلومات تقنية ا

ب) عــمـل نـســخــة من مــعـلــومـات تــقــنـيــة اIــعـلــومـات
sواالحتفـاظ بهـا

ج) احلـــــفـــــــاظ عــــلـى سالمـــــــة مـــــعـــــلـــــومـــــات تــــقـــــنــــــيــــة
sعلـومـات اخملـزنـةIا

د) إزالــــة أو مــنــع الــوصـــــول إلى تــلك اIــعــلـــومـــات
في تقنية اIعلومات التي يتم الوصول إليها.

2 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الــضـــروريــــة لــتــمــكــــX الــســلــطـــات اخملـــتــصـــة من إصــدار
األوامـــر إلى أي شـــخص لـــديه مـــعـــرفـــة بـــوظـــيــفـــة تـــقـــنـــيــة
اIــــعـــلـــــومــــات أو اإلجـــراءات اIــــطــــبـــقـــــة حلــــمـــايــــة تــــقـــنــــيـــة
اIـــعـــلــومـــــات مـن أجــل تـــقـــــد£ اIــعـــلــــومــــات الـــضـــروريــة
(2,1) Xــذكــــورة فـي الــفـــقــــرتــIإلتـــمـــام تـــلك اإلجــــراءات ا

مـن اIادة السادسة والعشرين من هذه االتفاقية.
اIاداIادّة ة 28

XستخدمIعلومات تتبع اI اجلمع الفوريXستخدمIعلومات تتبع اI اجلمع الفوري
1 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات

الضـروريـة لتمكـX السلطـات اخملتصـة من :
أ) جـمع أو تـسـجــيل بـواسـطـة الـوسـائـل الـفـنـيـة عـلى

sإقليم تلك الدولة الطرف
ب) إلــــــــزام مـــــــزود اخلـــــدمــــــة ضـــــمـن اخـــــتــــصـــــاصــه

الفـني بأن :
- يـجـمــع أو يـسـجـل بـواسـطــــة الــــوســائل الـفـنـــيـة

على إقليم الدولة الطرفs أو
- يــتـــعــاون ويــســـاعــد الـــســلــطـــات اخملــتــصـــة في جــمع
وتـسـجــيل مــعـلـومـات تـتـبع اIـســتـخـدمـX بـشـكــل فـــوري
مـع االتصـاالت اIعنــية في إقليمها والتي تبث بواسطـة

تقنية اIعلومات.
2 - إذا لم تـــــســــتـــــطـــع الـــــدولـــــــة الـــــطــــــرف بـــــســــبب
الــــــنــــــظـــــــام الــــــقـــــــانـــــــوني الــــــداخــــــلـي تـــــبــــــنـي اإلجـــــــراءات
اIــنـــصـــــوص عــلـــيــهــــا في الـــفــقـــــــرة (1 - أ) فــيــمـــكــنــهــــــا
تــــبــــني إجـــراءات أخــــرى بـــالـــشـــكـــل الـــضـــروري لـــضـــمـــان
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اجلــــــمــع أو الــــــتـــــســـــجــــــــيل الــــــفـــــوري Iـــــعــــــلـــــومـــــات تــــــتـــــبع
اIـســتـخـدمـX اIـرافـقــة لـالتـصـــاالت اIـعـنـيــة في إقـلـيـمـهـا

باستخدام الوسائـل الفنية في ذلك اإلقلـيم.
3 - تـــــلـــــتــــــزم كل دولــــــة طـــــرف بـــــاتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
الـضـروريـة إللــــزام مـــزود اخلــدمـــة بـاالحـتـفــاظ بـســريــة
أيــة معـلـومــة عـند تـنفـيذ الـصالحـيـات اIـنـصـوص عـليـهـا

في هـذه اIادة.
اIاداIادّة ة 29

اعتراض معلومات احملتوىاعتراض معلومات احملتوى
1 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الــتــشــريـــعــيــة والــضــروريــة فــيــمــا يــخـــتص بــســلــســلــة من
Xلـتـمـكـ sـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقـانـون الـداخـليIاجلـرائـم ا

السلطات اخملتصة من :
أ) اجلـــمع أو الــتــســجـــيل من خالل الــوســـائل الــفــنــيــة

على إقليم الدولة الطرفs أو
ب) الـتـعـاون ومسـاعـدة الـسـلطـات اخملـتـصـة في جمع
أو تـــــســــجـــــــيـل مـــــعـــــلـــــومـــــات احملـــــتــــــوى بـــــشـــــكــــل فــــــوري
لـالتــصــاالت اIــعـنــيــة فـي إقــلـيــمــهــا والــتي تــبـث بــواســطـة

تقنـية معلـومـات.
2 - إذا لـم تـــــســـــتـــــطــع الــــــدولـــــــة الـــــطـــــــرف بـــــســـــبب
الـنظــام القـانـوني الداخــلي تبني اإلجـــراءات اIنصوص
عـــلــيـــهـــا في الــفـــقـــرة (1 - أ) فـــيــمـــكــنــهـــا تــبـــني إجــــراءات
أخـــــــــرى بــــــالـــــــشـــــــكــــل الـــــــضــــــــروري لـــــــضـــــــمـــــــــان اجلـــــــمــع
والــــتــــســــجـــــيـل الــــفــــوري Iــــعــــلـــــومــــات احملــــتــــوى اIــــرافــــقــــة
لالتــصــاالت اIـعــنـــيــة في إقــلـيــمــهــا بـاســتــخــدام الــوسـائـل

الفنية في ذلك اإلقليم.
3 - تـــــلـــــتـــــزم كـل ذولـــــة طـــــرف بـــــاتـــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
الـضـــروريــة إللــــزام مـــزود خـدمــــة بـاالحــتـفـــاظ بــســريـة
أيــة معـلومــة عـند تـنفـيذ الـصالحــيات اIـنـصـوص عـليـهــا

في هذه اIادة.
الفصل الرابعالفصل الرابع

التعاون القانوني والقضائيالتعاون القانوني والقضائي
اIاداIادّة ة 30

االختصـاصاالختصـاص
1 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الـــــضــــــروريــــــة Iــــــد اخـــــتـــــصــــــاصـــــهـــــا عــــــلى أي مـن اجلـــــرائم
اIـنــصـوص عــلـيـهــا في الــفـصل الــثـاني من هــذه االتـفــاقـيـة

وذلك إذا ارتكبت اجلر�ة كليا أو جزئيا أو حتققت :
sأ) في إقلـيم الدولة الطرف

sب) على م¦ سفينة حتمل علم الدولة الطرف
Xج) عــــلى مــــتــن طـــــائــــرة مــــســــجــــلــــــة حتت قـــــوانــــــ

sالـدولـــة الطــرف

د) من قــبل أحــد مـواطــني الــدولــة الــطــرف إذا كـانت
اجلـر�ـة يـعـاقب عـلـيـهـا حـسب الـقـانـون الـداخـلي في مـكـان
ارتـــكـــابـــهـــا أو إذا ارتـــكــبـت خـــارج مـــنـــطـــقــــة االخـــتـــصــاص

sالقضائي أليـة دولـة
هـ) إذا كــــــــانـت اجلـــــــر�ـــــــة تــــــمـس أحـــــــد اIــــــصــــــــالح

العلـيـا للـدولــة.
2 - تـــــلـــــتـــــزم كـل دولـــــة طـــــرف بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات
الـــــضـــــــروريــــــة Iـــــد االخـــــتـــــصـــــاص الـــــذي يـــــغـــــطـي اجلـــــرائم
اIــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـــــا في اIــــادة 31 الــــفــــقــــرة (1) مـن هـــذه
االتـفــاقــيـة فـي احلـاالت الــتي يــكـون فــيــهـا اجلــاني اIــزعـوم
حاضرا في إقـلـيم تـلك الدولـة الطرف وال يـقوم بـتسـليمه

إلى طرف آخـر بناء على جنسيته بعد طلب التسلـيم.
3 - إذا ادعـت أكـــثــــر من دولــــة طـــرف بــــاالخـــتــــصـــاص
الــقــضــائـي جلــر�ــة مــنــصـــوص عــلــيــهــا فـي هــذه االتــفــاقــيــة
فـــيــــقـــدم طـــلـب الـــدولــــة الـــتي أخــــلت اجلـــر�ــــة بـــأمــــنـــهـــا أو
�ـصـاحلهـا ثم الـدولـة الـتي وقـعت اجلـر�ـة في إقـلـيـمـها ثم
الـدولــة الـتـي يـكـون الــشـخـص اIـطـلــوب من رعــايـاهـا وإذا
احتدت الظروف فتقدم الدولة األسبق في طلب التسليم.

اIاداIادّة ة 31
Xتسليم اجملرمXتسليم اجملرم

Xبـ Xــادة تـنــطـبـق عـلى تــبــادل اجملـرمــI1 - أ) هــذه ا
الدول األطـراف على اجلـرائم اIنـصوص علـيهـا في الفصل
الــثـاني من هــذه االتـفـاقــيـة بـشــرط أن تـكــون تـلك اجلـرائم
يعـاقب عـلـيـهـا في قـوانـX الدول األطـراف اIـعـنـيـة بـسلب

احلرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
ب) إذا انـطبقت عـقوبة أدنى مخـتلفـة حسب ترتيب
مـــتـــفق عـــلــــيه أو حـــسب مــــعـــاهـــدة تـــســـلــــيم اجملـــرمـــX فـــإن

العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق.
2 - إن اجلـرائم اIـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـقرة (1) من
هــــذه اIــــادة تــــعــــتــــبــــر قــــابــــلــــة لــــتــــســــلــــيم اجملــــرمــــX الــــذين
Xقـائـمـة ب Xيـرتكـبـونـهـا في أيـة معـاهـدة لـتـسـليـم اجملرمـ

الدول األطراف.
X3 - إذا قامت دولـة طرف مـا بجـعـل تسـليـم اجملرم
مـشـروطـا بـوجـود مـعـاهـدة وقـامت بـاسـتالم طـلب لـتـسلـيم
اجملـــرمــــX من دولــــة طــــرف أخـــرى لـــيـس لـــديـــهــــا مـــعـــاهـــدة
تــسـلـــيم فـيـمــكن اعـتــبـار هـذه االتــفـاقــيـة كـأســاس قـانـوني
لــتـسـلــــيم اجملـــرمــX فـيـمـــا يـتـعــلــق بـاجلـــــرائم اIـذكـــورة

فـي الفقـرة (1) من هذه اIادة.
4 - الـدول األطــراف الـتي ال تـشـتـرط وجـود مـعـاهـدة
لـتــبـــادل اجملــــرمـX يــجب أن تـعــتـبـــر اجلـــرائـم اIـذكـــورة
Xـادة قـابــلـــة لــتـسـلــــيم اجملـرمـIفي الــفـقــرة (1) من هــذه ا

بX تلك الـدول.
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5 - يــخــضع تــســلــيم اجملــرمــX لــلــشــروط اIــنــصــوص
عـــلــيـــهــا في قـــانــون الـــدولــــة الـــطــــرف الـــتي يـــقــدم إلـــيــهــا
الـــطـــلـب أو Iـــعــــاهـــدات الـــتـــســـلـــيم اIـــطـــبـــقـــــة �ـــا في ذلك
األسس التي �ـكن للدولـة الطـرف االستـناد عـليـها لرفض

.Xتسلــيم اجملـرم
6 - يـجـوز لــكـل دولــة طـرف من األطــراف اIـتـعـاقـدة
أن تــمــتــنـع عن تــســلـــيم مــواطــنــيــهـا وتــتــعــهــد في احلــدود
الــتي �ــتـد إلــيــهــا اخـتــصــاصــهــاs بـتــوجــيه االتــهــام ضـد من
يـرتــكب مـنـهـم لـدى أي من الـدول األطــراف األخـرى جـرائم
معـاقبـا علـيهـا في قانـون كل من الدولـتX بـعقـوبة سـالبة
Xللحـرية مدتـها سـنة أو بعـقوبـة أشد لدى أي من الـطرف
اIـــتـــعــاقـــدين وذلـك إذا مــا وجـــهت إلـــيـــهـــا الــدولـــة الـــطــرف
األخـــرى طــلــبـــا بــاIالحــقـــة مــصــحــوبـــا بــاIــلــفـــات والــوثــائق
واألشــيــاء واIــعـلــومــات الــتي تــكـون فـي حـيــازتــهــا وحتـاط
sالــدولـة الــطــرف الـطــالــبـة عــلــمـا �ــا يــتم في شــأن طـلــبــهـا
وحتـدد اجلــنــســـيــة في تـــاريخ وقــــوع اجلــــر�ـــة اIــطــلـوب

من أجلها التسلـيم.
7 - أ) تـلتـزم كل دولة طـرف وقت الـتوقـيع أو إيداع
أداة الـتـصـديق أو الـقـبـول أن تقـوم بـإيـصـال اسم وعـنوان
الــــســـلــــطـــة اIــــســــؤولـــة عـن طـــلــــبـــات تــــســـلــــيم اجملــــرمـــX أو
الــتـوقــيف اإلجـرائـي في ظل غـيــاب مــعـاهــدة إيـصــال هـذه
اIـــعــلــومــات إلـى األمــانــة الــعـــامــة جملــلس وزراء الـــداخــلــيــة

sالعرب واألمانة الفنية جمللس وزراء العدل العرب
ب) تـــقـــوم األمــانـــة الـــعــامـــة جملـــلس وزراء الـــداخــلـــيــة
الـــعـــرب و األمــانـــة الـــفـــنـــيـــة جملـــلس وزراء الـــعـــدل الـــعــرب
بـإنـشـاء وحتديث سـجل الـسـلطـات اIـعنـيـة من قـبل الدول
األطـــراف وعـــلى كل دولـــة طـــرف أن تـــضـــمن أن تـــفـــاصـــيل

السجل صحيحة دائما.
اIاداIادّة ة 32

اIساعدة اIتبادلةاIساعدة اIتبادلة
1 - على جميع الـدول األطراف تبادل اIساعدة فيما
بـــيـــنـــهــــا بـــأقـــصـى مـــدى ¨ـــكن لــــغـــايـــات الـــتــــحـــقـــيـــقـــات أو
اإلجراءات اIـتعـلقـة بجـرائم معـلومـات وتقـنيـة اIعـلومات

أو جلمع األدلة اإللكترونية في اجلرائم.
2 - تـــــلـــــتــــــزم كل دولـــــة طــــــرف بـــــتـــــبــــــني اإلجـــــراءات
الضرورية من أجل تطبيق االلتزامات الواردة في اIواد

.Xادة الثانية واألربعIإلى ا Xمن الرابعة والثالث
3 - يتـم تقـد£ طـلب اIسـاعـدة الثـنـائيـة واالتـصاالت
اIـتــعـلـقـــة بــهـا بـشـكـــل خـطيs ويـجــوز لـكــل دولـــة طـــرف
في احلـاالت الـطـارئـة أن تـقـدم هـذا الـطـلب بـشـكــل عـاجــل
�ــــا في ذلك الــــفــــاكـس أو الــــبــــريــــد االلــــكــــتــــروني عــــلى أن
تـــــضــــــمـن هــــــذه االتـــــصــــــاالت الــــــقــــــدر اIــــــعــــــقـــــول مـن األمن
واIــرجـــعــيــة (�ــا فـي ذلك اســتـــخــدام الــتـــشــفــيـــر) وتــأكــيــد
اإلرســـال حـــســـبـــمـــا تـــطـــلـب الـــدولـــة الـــطـــرف ويـــجب عـــلى

الــــدولــــة الــــطـــرف اIــــطــــلــــوب مــــنــــهــــا اIــــســـاعــــدة أن تــــقــــبل
وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من االتصاالت.

4 - بــاســتــثــنــاء مــا يـــرد فـــيه نص في هــذا الــفــصــل
فــإن اIــســـاعـدة الــثــنــائــيــة خــاضـعـــة لــلــشــروط اIــنــصـوص
عـليـهـا في قانـون الـدولة الـطـرف اIطـلـوب منـهـا اIسـاعدة
أو في مــعــاهـدات اIــســاعـدة اIــتــبــادلـة �ــا في ذلك األسس
الــتـي �ــكـن لـــلــدولـــة الـــطـــرف اIـــطـــلــوب مـــنـــهـــا اIـــســـاعــدة
االعـتماد عليـها لرفض التـعاون. وال يجوز لـلدولة الطرف
اIــطــلـــوب مــنـــهــا أن تــمــارس حــقــهـــا في رفض اIــســــاعــدة
فـيما يتعـلق باجلرائم اIنـصوص عليهـا في الفصل الثاني
فـقط بـنـــاء عـلى كــــون الـطـلـب يـخص جــر�ــــة يـعـتــبــرهــا

من اجلـرائم اIالـية.
5 - حـيــثــمـا يــسـمـح لـلــدولـة الــطــرف اIـطــلــوب مـنــهـا
s£ـتــبـادلــة بــشــرط وجــود ازدواجــيـة الــتـجــرIـسـاعـــدة اIا
فإن هذا الشرط يـعتبر حاصال بغض النظر عما إذا كانت
قــــوانـــــX الـــــدولــــة الـــــطـــــرف تــــصـــــنـف اجلــــر�ـــــة في نـــــفس
تـصــنــيف الــدولـة الــطــرف الـطــالــبـة وذلك إذا كــان الــفـعـل
الــذي �ـهــد لـلـجــر�ـة الــتي تـطــلب اIـســاعـدة فــيـهــا يـعــتـبـر

جر�ة بحسب قوانX الدولة الطرف.
اIاداIادّة ة 33

اIعلومات العرضية اIتلقاةاIعلومات العرضية اIتلقاة
1 - يــجـــوز ألي دولــة طــرف - ضــمن حـــدود قــانــونــهــا
الــداخــلي - وبــدون طــلـب مــســبق أن تــعــطي لــدولــة أخــرى
مـعلومـات حصـلت علـيهـا من خالل حتقيـقاتـها إذا اعـتبرت
أن كــشف مــثل هــذه اIــعـــلــومــات �ــكن أن تــســاعــد الــدولــة
الـــطـــرف اIـــرســـلـــة إلــيـــهـــا فـي إجـــراء الـــشـــروع أو الـــقـــيــام
بـــتـــحــــقـــيــــقـــات فـي اجلـــرائم اIــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في هـــذه
االتــفــاقــيــة أو قــد تــؤدي إلى طــلب لــلــتـعــاون من قــبل تــلك

الدولة الطرف.
2 - قـبل إعـطـاء مــثل هـذه اIـعـلـومــات يـجـوز لـلـدولـة
sـعـلـوماتIـزودة أن تطـلب احلـفـاظ عـلى سـريـة اIالـطـرف ا
وإذا لم تـسـتـطع الـدولـة الـطـرف اIـسـتـقـبـلـة االلـتـزام بـهذا
الــطـلـب يـجب عــلــيــهــا إبالغ الـدولــة الــطــرف اIــزودة بـذلك
sـعلـوماتIوالـتي تـقرر بـدورها مـدى إمـكانـيـة التـزويد بـا
وإذا قـبلت الدولة الطـرف اIستقـبلة اIعلـومات مشروطة

.Xالطرف Xعلومات بIبالسرية فيجب أن تبقى ا
اIاداIادّة ة 34

اإلجراءات اIتعلقة بطلب التعاوناإلجراءات اIتعلقة بطلب التعاون
واIساعدة اIتبادلةواIساعدة اIتبادلة

1 - تــطــبــق بــنـــود الــفــقــــرات (2 - 9) مـن هـــذه اIـادة
في حــــالـــة عـــدم وجــــود مـــعـــــاهـــدة أو اتــــفـــاقـــــيـــة مــــســــاعـــدة
متبادلـة وتـعاون على أساس التشـريع النافذ بX الدولة
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الـطــرف الـطـالـبـة واIـطـلـوب مـنـهـاs أمـا في حــال وجـودهـا
فـال تـطـبق الــفـقـرات اIــشـار إلــيـهـا إال إذا اتــفـقت األطـراف

اIعنـية على تطبيقها كاملة أو بشكـل جزئي.
2 - أ) عـــلى كل دولــة طـــرف حتــديــد ســلـــطــة مــركــزيــة
تـــكـــون مـــســـؤولــة عـن إرســـال وإجــابـــة طـــلـــبـــات اIـــســـاعــدة
اIـتبـادلة وتـنـفيـذ هذه الـطلـبـات وإيصـالهـا إلى الـسلـطات

sعنـية لتنفيذهاIا
ب) عــــــلـى الـــــســــــلـــــطـــــــــات اIـــــركـــــــزيـــــــة أن تـــــتــــــصــل

sببعضهــا مباشـرة
ج) عـــلى كـل دولـــة طــرف - وقـت الــتـــوقـــيع أو إيــداع
أدوات الــــتـــصـــديق أو الــــقـــبـــول أو اIـــوافـــقــــة - أن تـــتـــصل
بــاألمـانـة الـعـامــة جملـلس وزراء الـداخـلــيـة الـعـرب واألمـانـة
الـفنـيـة جملـلس وزراء العـدل الـعـرب وتنـقل إلـيـهمـا أسـماء
sوعناوين السلطات احملددة خصيصا لغايات هذه الفقرة

د) تــــقـــوم األمـــانـــة الــــعـــامـــة جملـــلـس وزراء الـــداخـــلـــيـــة
الـــعـــرب واألمـــانـــة الــــفـــنـــيـــة جملـــلـس وزراء الـــعـــدل الـــعـــرب
بـإنـشــاء وحتـديـث سـجـل لـلـســلـطــات اIـركــزيـــة واIـعـيـنــة
من قـبـل الـدول األطـراف. وعــلى كل دولـة طـرف أن تــتـأكـد

من أن التفاصيل اIوجودة في السجل صحيحة دائما.
3 - يـتم تـنـفـيـذ مـطـالب اIـسـاعـدة اIـتـبـادلـة في هـذه
اIـــادة حــسب اإلجـــراءات احملــددة من قـــبل الــدولـــة الــطــرف
الــطــالــبــة لــهــا بــاســتــثــنــاء حــالــة عــدم الــتــوافق مـع قــانـون

الدولة الطرف اIطلوب منها اIساعدة.
4 - يـجـوز لـلـدولـة الـطـرف اIـطـلـوب مـنـهـا اIـسـاعـدة
أن تـؤجل اإلجـراءات اIتـخـذة بـشأن الـطـلب إذا كـانت هذه
اإلجــراءات تـؤثـر عـلى الـتـحـقـيــقـات اجلـنـائـيـة الـتي جتـري

من قبل سلطاتها.
5 - قبل رفض أو تأجـيل اIساعدة يجب على الدولة
الــطــــرف اIــطــلـــــوب مــنــهـــا اIــســــاعــــدة بــعــــد اســتــشـــارة
الــدولـــة الــطــرف الــطــالــبــة لــهــا أن تـــقــرر فــيــمــا إذا ســيــتم
تــلـبــــيــة الــطــلب جـــــزئــيــا أو يــكــــون خــاضـعــــا لــلــشـــروط

التي قـد تراها ضـروريـة.
6 - تــــلــــتـــــــزم الــــدولـــــة الــــطـــــــرف اIــــطــــلـــــوب مــــنــــهــــا
اIــــســــاعــــدة أن تــــعـــلـم الـــدولــــــة الـــطــــــرف الــــطـــالــــبـــــة لــــهـــا
بـنتـيجـــة تنـفيـذ الـطلبs وإذا   رفض أو تـأجــيل الـطلب
يــجب إعــطــاء أســبــاب هــذا الــــرفض أو الــتــأجـــيلs ويــجب
عــلى الــدولــة الــطـــرف اIــطــلــوب مــنــهـــا اIــســاعــدة أن تــعــلم
الــدولـــة الــطـــرف الــطــالـــبـــة لــهــا بــاألســبــــاب الــتي تــمــنـع
تــنــفـيــذ الــطـلب بــشــكـل نـهــائي أو األســبـاب الــتي تــؤخــره

بشكــل كبـير.
7 - يـجــوز لـلـدولـــة الـطـــرف الـطـالـبـــة لـلـمـســـاعـدة
أن تــطــلب من الــطـرف اIــطــلـوب مــنــهـا اIــســاعـدة اإلبــقـــاء
عــلى ســريــة حــقـيــقــة ومــضــمــون أي طــلب يــنـدرج فـي هـذا
الــفــصل مـــا عــدا الــقــدر الـــكــافي لــتـــنــفــيـــذ الــطــلبs وإذا لم

تـستـطع الـدولة الـطـرف اIـطلـوب مـنهـا اIـساعـدة االلـتزام
بــهـذا الــطـلب لــلـســريـة يــجب عـلــيـهــا إعالم الـدولــة الـطـرف

الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
8 - أ) فـي احلــاالت الــعــاجـــلــة يــجــوز إرســـال طــلــبــات
اIـسـاعـدة اIـتـبـادلــة مـبـاشـرة إلى الـسـلـطــات الـقـضــائـــيـة
في الـدولـة الطـرف اIطـلـوب منـهـا اIسـاعدة من نـظـيرتـها
في الدولـة الـطـرف الطـالـبة مـنـهاs وفي مـثل هـذه احلاالت
يــــجب إرســـــال نــــســــخــــة فـي نــــفس الـــــوقت مـن الــــســــلــــطــــة
اIـركــزيــــة في الـدولـــة الـطــــرف الـطـالـبــة إلى نــظـيـرتـهـا

sطلوب منهاIفي الدولة الطرف ا
ب) يـجوز عـمـل االتـصـاالت وتـقد£ الـطـلـبـات حسب

sهذه الفقرة بواسطة اإلنتربول
ج) حيثما يتم تقد£ طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن
السلطة مختـصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة
الـــطـــلب إلـى الـــســـلـــطـــة اخملـــتـــصـــة وإعالم الـــدولـــة الـــطـــرف

sالطالبة للمساعدة مباشرة بذلك
د) إن االتــصــاالت والــطــلــبــات الــتي تــتم حــسب هــذه
الـــفـــقـــرة والـــتـي ال تـــشـــمل اإلجـــراء الـــقـــســـري �ـــكن بـــثـــهـــا
مـبـاشـرة من قـبل الـســلـطـات اخملـتـصـة في الـدولـة الـطـرف
الــطـالــبــة لــلــمــســاعــدة إلى نــظــيــرتــهــا في الــدولــة الــطـرف

sساعدةIطلوب منها اIا
هـ) يـــــجـــــوز لـــــكــل دولـــــة طـــــرفs وقت الـــــتـــــوقـــــيع أو
الـــــتــــصــــديق أو الـــــقــــبــــول أو اإلقــــرار أو االنـــــضــــمــــام إبالغ
األمانــة العـامـة جمللـس وزراء الداخـلــيـة العــرب واألمانـة
الــفـنـيـة جملـلس وزراء الــعـدل الـعـرب بـأن الــطـلـبـات حـسب
هـــذه الــفـــقــرة يـــجب تـــوجــيـــهــهـــا إلى الــســـلــطــــة اIــركــــزيـــة

لغـايات الفعالـية.
اIاداIادّة ة 35

رفض اIساعدةرفض اIساعدة
يـجــوز  لـلــدولـة الــطـرف اIــطـلــوب مـنــهـا اIــسـاعـدة -
بــاإلضـافــة إلى أسس الــرفض اIـنــصـوص عــلــيـهــا في اIـادة

الثانية والثالثX الفقرة (4) أن ترفض اIساعدة إذا :
1 - كـان الــطـلب مــتـعــلــقـا بــجـر�ــة يـعــتـبــرهـا قــانـون

الدولة الطرف اIطلوب منها اIساعدة جر�ة سياسية.
2 - اعـتبر أن تنـفيذ الطـلب �كن أن يشكـل انـتهاكا

لسيادته أو أمنه  أو نظامه أو مصاحله األساسية.
اIاداIادّة ة 36

السرية وحدود االستخدامالسرية وحدود االستخدام
1 - عـــــنــــدمـــــا ال يــــكـــــون هــــنـــــاك مــــعـــــاهــــدة أو اتـــــفــــاق
Xـتـبـادلـة عـلى أســاس الـتـشـريع الـســاري بـIلـلـمـســاعـدة ا
الـدول األطـراف الـطـالـبـة واIطـلـوب مـنـهـا فـيـجب تـطـبيق
بــنــود هــذه اIــادة وال يـــتم تــطــبــيــقــهــا إذا وجــدت مــثل هــذه
االتــــفــــاقــــيــــة أو اIــــعــــاهــــدة إال إذا اتـــفــــقـت الــــدول األطـــراف

اIعنية على تطبيق أي من فقرات هذه اIادة أو كلها.
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2 - يــجــوز لــلــدولـة الــطــرف اIــطــلــوب مـنــهــا تــوفــيـر
اIعلومات أو اIواد اIوجودة في الطلب بشرط :

أ) احلـــفـــاظ عـــلى عـــنـــصـــر الــســـريـــة لـــلـــدولـــة الـــطــرف
الـطــالـبـة لــلـمـســاعـدة وال يـتم االلــتـزام بـالـطــلب في غـيـاب

sهذا العنصـر
ب) عـدم اســتـخــدام اIـعــلـومــات في حتــقـيــقـات أخـرى

غير الواردة في الطلب.
3 - إذا لم تـستـطع الـدولـة الطـرف الـطـالبـة االلـتزام
بالشـرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عـليها إعالم الدولة
الـــطـــرف األخــرى والـــتي ســـتــقـــرر بــعـــدهـــا مــدى إمـــكــانـــيــة
تـوفــيــر اIـعــلـومــاتs وإذا قــبـلت الــدولــة الـطــرف الــطـالــبـة

بهذا الشرط فهو ملزم لها.
4 - أي دولة طرف توفـر اIعلومات أو اIواد بحسب
الـشـرط في الـفـقـرة (2) لـتـوفـيـر اIـعـلـومـات يـجـوز لـها أن
تــطـــلب من الـــدولــة الـــطــرف األخـــرى أن تــبـــرر اســتـــخــدام

اIعلومات أو اIواد.
اIاداIادّة ة 37

احلفظ العاجل للمعلومات اخملزنةاحلفظ العاجل للمعلومات اخملزنة
في أنظمة اIعلوماتفي أنظمة اIعلومات

1 - ألي دولـــــــة طــــــرف أن تــــــطـــــــلب مـن دولـــــــة طـــــــرف
أخـــرى احلـصـول عـلى احلـفـظ الـعـاجـل لـلـمــعـلـومـات اخملـزنـة
عـلى تـقنــيـة اIـعـلـومــات تـقــع ضمــن إقلـيـمـهــا بـخـصـوص
مــا تــود الــدولــة الــطــرف الــطــالـبـــة لــلـمــســـاعـدة أن تــقــدم
Xتـبادلــة لـلبحث وضـبط وتأمIطلبـا بشأنـه لـلمسـاعدة ا

وكشف اIعلـومـات.
2 - يــجب أن يــحــدد طــلب احلــفظ حـسـب الـفــقــرة (1)

مـا يـأتي :
sأ) السلطة التي تطلب احلفظ

sب) اجلر�ة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع
ج) مـعـلـومات تـقـنـيـة اIـعـلـومـات الـتي يـجب حـفـظـها

sوعالقتها باجلر�ة
د) أيــة مـــعــلـــومــات مــتـــوفــرة لـــتــحـــديــد اIـــســؤول عن

sعلوماتIعلومات اخملزنة أو موقع تقنية اIا
sهـ) موجبات طلب احلفظ

و) رغــبــة الــدولــة الـــطــرف بــتــســلــيم طــلب اIــســاعــدة
الـــثــنــائــيـــة لــلــبـــحث أو الــوصــول أو الـــضــبط أو تــأمــX أو

كشف معلومات تقنية اIعلومات اخملزنة.
3 - عـــنـــــد اســـتالم إحـــــدى الــــدول األطــــراف الـــطـــلب
مـن دولـة طرف أخـرى فـعلـيـها أن تـتـخذ جـمـيع اإلجراءات
اIـنـاســبـة حلـفـظ اIـعـلــومـات احملـددة بــشـكـل عــاجـل بـحـسب
قــانــونـهــا الــداخــليs ولـغــايــات االسـتـجــابـــة إلى الـطـلب

فال يشترط وجود إزدواجية التجر£ للقيام باحلفظ.
4 - أي دولــــــة طــــــرف تــــــشــــــتــــــرط وجــــــود إزدواجــــــيــــــة
الـتجر£ لالستـجابة لطـلب اIساعدة يـجوز لها في حاالت

اجلرائم عـدا اIـنـصوص عـلـيهـا في الـفصل الـثـاني من هذه
االتـفـاقــيـةs أن حتــتـفظ بــحـقــهـا بــرفض طـلب احلــفظ حـسب
هـــذه اIـــادة إذا كـــان هـــنـــاك ســـبب لالعـــتــــقـــاد بـــأنه لن يـــتم

تلبية شرط إزدواجية التجر£ في وقت الكشف.
5 - باإلضافة لذلكs �كن رفض طلب احلفظ إذا :

أ) تــعــلق الـطــلب بـجــر�ــة تـعــتـبــرهـا الــدولـة الــطـرف
sطلوب منها جر�ة سياسيةIا

ب) اعتبار الدولة الـطرف اIطلوب منـها بأن تنفيذ
الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصاحلها.
6 - حـيــثـمـا تـعــتـقـد الـدولـــة الـطــرف اIـطــلـوب مـنـهـا
اIـــســـاعـــدة بـــأن احلــــفظ لن يـــضـــمـن الـــتـــوفـــر اIـــســـتـــقـــبـــلي
لـــلـــمــعـــلـــومــــات أو ســـيــهـــدد ســــريـــــة حتـــقــيـــقـــــات الـــدولــــة
الــطـــرف الــطــالــبــة لــهــا أو سالمــتــهــا فــيــجب عــلــيــهــا إعالم
الـــدولـــة الـــطــــرف الـــطــــالــبــــة لـــهــا لـــتــحـــدد بـــعــدهـــــا مـــدى

إمكانـية تنفـيذ الطلب.
7 - أي حـــــفـظ نـــــــاجـم عـــن االســـــتــــــجـــــابـــــــة لــــــلـــــطــــــلب
اIـذكــــور في الـفـقــرة (1) يـجب أن يــكــون لـفـتــرة ال تـقــل
عن (60) يــومـا من أجــل تــمـكــX الـدولـة الــطــرف الـطــالـبـة
من تــــســــلـــــيم طــــلـب الــــبــــحث أو الــــوصــــول أو الــــضــــبط أو
الـتـأمـX أو الـكـشف لـلـمـعـلـومـات. وبـعد اسـتـالم مثــل هذا
الطلب يـجب االستـمرار بـحفظ اIـعلـومات حـسب القـرار

اخلـاص بالطلب.
اIاداIادّة ة 38

الكشف العاجل Iعلومات تتبعالكشف العاجل Iعلومات تتبع
اIستخدمX احملفوظةاIستخدمX احملفوظة

1 - حـيثما تـكتشف الدولـة الطرف اIطـلوب منها -
Xادة الـسـابعـة والـثالثIفي سـيـاق تنـفـيـذ الطـلب حـسب ا
حلـفظ مــعــلـومــات تــتـبع اIــســتـخــدمـX اخلــاصــة بـاتــصـاالت
مـعــيـنــة - بـأن مــزود خـدمـــة في دولـــة أخـــرى قــد اشـتـرك
في بث االتــصـــال فــيــجب عـــلى الــدولــة الـــطــرف اIــطــلــوب
مـنـهــا أن تـكـشف لــلـدولــة الـطــرف الـطـالـبــة قــدرا كــافـيـا
من مـعــلـومــات تـتـبع اIــسـتـخــدمـX من أجـل حتــديـد مـزود

اخلدمة ومسار بث االتصاالت.
XستخدمI2 - �كن تعليق كـشف معلومات تتـبع ا

حسب الفقـرة (1) إذا :
أ) تــعــلق الـطــلب بـجــر�ــة تـعــتـبــرهـا الــدولـة الــطـرف

sطلوب منها جر�ة سياسيةIا
ب) اعـتــبــرت الــدولــــة الــطــــرف اIــطـلـــــوب مـنــهــــا
بأن تـنـفيـذ الـطلب قـد يـهـدد سالمتـهـا أو أمنـهـا أو نظـامـها

أو مصـاحلهـا.
اIاداIادّة ة 39

التعاون واIساعدة الثنائية اIتعلقة بالوصولالتعاون واIساعدة الثنائية اIتعلقة بالوصول
إلى معلومات تقنية اIعلومات اخملزنةإلى معلومات تقنية اIعلومات اخملزنة

1 - يـــــجــــوز ألي دولــــــة طــــــرف أن تــــطـــــلب مـن دولـــــة
Xطــرف أخــرى الـبـحـث أو الـوصـول أو الـضـبط أو الـتـأمـ
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أو الــــكـــشـف Iـــعــــلــــومــــات تــــقـــنــــيـــة اIــــعـــلــــومــــات اخملـــــزنــــة
والــواقـعــة ضـمـن أراضي الـدولــة الــطــرف اIـطـلــوب مـنـهـا
�ـــا في ذلك اIـــعـــلـــومــات الـــتـي   حــفـــظـــهـــا بـــحــسـب اIــادة

.Xالسابعـة والثالث
2 - تـــلـــتـــزم الــــدولـــة الـــطــــرف اIـــطـــلـــوب مــــنـــهـــا بـــأن
تـسـتجـيب للـدولـة الطـرف الـطالـبة وفـقـا لألحكـام الواردة

في هذه االتفاقية.
3 - تــتم اإلجــابــــة عــلـى الــطــلب عــلى أســــاس عــاجــل
إذا كـــانت اIــعـلـــومـــات ذات الـعالقــــة عــرضـــة لـلـفـقــــدان

أو التعـديــل.
اIاداIادّة ة 40

الوصول إلى معلومات تقنية اIعلوماتالوصول إلى معلومات تقنية اIعلومات
عبر احلدودعبر احلدود

يـــــجــــــوز  ألي دولـــــة طــــــرفs وبـــــدون احلــــــصـــــول عــــــلى
تفويض من دولة طرف أخرى :

1 - أن تــــصل إلى مــــعـــلـــومـــات تــــقـــنـــيـــة اIــــعـــلـــومـــات
اIتوفـرة للـعامة (مـصدر مـفتوح) بـغض النـظر عن اIوقع

اجلغرافي للمعلومات.
2 - أن تـــــصـل أو تـــــســــــتــــــقـــــبـل - من خـالل تــــــقـــــنــــــيـــــة
اIــعـلــومــات في إقـلــيـمــهـا - مــعـلــومـات تــقـنــيـة اIــعـلــومـات
اIــــوجــــــودة لــــــدى الــــدولــــــة الــــطــــــرف األخـــــــرى وذلـك إذا
كــانت حـاصـلـــــة عـلى اIـوافـقــــة الـطـوعـــيـة والــقــانــونـــيـة
من الـــشـــخص الـــذي �ـــلك الـــســـلـــطـــة الـــقـــانـــونـــيــة لـــكـــشف
اIـــعـــلــومـــات إلى تـــلك الـــدولـــة الــطـــرف بـــواســطـــة تـــقــنـــيــة

اIعلـومات اIذكـورة.
اIاداIادّة ة 41

التعاون واIساعدة الثنائية بخصوص اجلمعالتعاون واIساعدة الثنائية بخصوص اجلمع
XستخدمIعلومات تتبع اI  الفوريXستخدمIعلومات تتبع اI  الفوري

1 - عــــــلى الــــــدول األطــــــــراف تــــــوفــــــــيــــــر اIـــــســــــاعـــــدة
الــــثـــنــــائــــــيـــة لـــبــــعـــضـــهــــــا الـــبـــعـض بـــخـــصـــــــوص اجلـــمـــع
الـــفـــــــوري Iـــعـــلـــومـــات تـــتــــبع اIـــســـتـــخــــدمـــX اIـــصـــاحـــبـــة
التــصــاالت مــعــيــنــة في أقــالــيــمــهــا والــتي تــبـث بــواســطــة

تقنـية اIعلـومـات.
2 - عـــلى كــل دولــــــة طـــرف تـــوفــيـــر تـــلك اIــســـاعــدة
عــــلى األقــل بـــالــنــســـبـــة لـــلــجــــرائـم الـــتي يـــتــوفــــر فـــيــهــا
اجلـمــع الـفــوري Iـعـلــومــات تـتـبـع اIـسـتـخـدمـI Xـثـيـلـتـها

من القضايا الداخلـية.
اIاداIادّة ة 42

التعاون واIساعدة الثنائية فيما يخصالتعاون واIساعدة الثنائية فيما يخص
اIعلومات اIتعلقة باحملتوىاIعلومات اIتعلقة باحملتوى

تـــــلــــتــــــزم الــــدول األطــــــراف بــــتــــــوفـــــيــــر اIــــســـــاعــــدة
الـــثـــنــائــــيـــة لــبـــعـــضــهـــا فـــيــمـــا يـــتـــعــلــق بـــاجلـــمـع الـــفـــوري
Iــعــلــومــات احملــتـــوى التــصـــاالت مــعــيــنــــة تــبث بــواســطــــة
تـقـنـيـة اIــعـلـومـات إلى احلــد اIـسـمـوح بــحـسب اIـعـاهـدات

اIطبقـة والقوانX احمللـية.

اIاداIادّة ة 43
جهاز متخصصجهاز متخصص

1 - تـكفـل كـل دولة طـرفs وفقا لـلمبـادىء األساسية
لـنـظامـها الـقـانونيs وجـود جـهاز مـتخـصص ومـتفـرغ على
مـدار الـسـاعـة لـضـمـان تـوفـيـر اIـسـاعـدة الـفـوريـة لـغـايـات
التحقيق أو اإلجراءات اIـتعلقة بجرائم تـقنية اIعلومات
أو جلــمـع األدلــة بــشــكـلــهــا اإللــكــتــرونـي في جــر�ــة مــعــيــنـة

ويجب أن تشمل مثل هذه اIساعدة تسهيل أو تنفيذ :
sشورة الفنيةIأ) توفير ا

ب) حــفـظ اIــعــلــومــات اســتــنــادا لــلــمــادتــX الــســابــعـة
sXوالثامنة والثالث Xوالثالث

ج) جـــمـع األدلــــة وإعـــطــــاء اIـــعــــلـــومــــات الـــقــــانـــونــــيـــة
.XشبوهIوحتـديـد مكـان ا

2 - أ) يــجب أن يــكـون لــدى ذلك اجلــهــاز في أي دولـة
طرف الـقدرة عـلى االتـصاالت مع اجلـهـاز اIمـاثل في دولة

sطرف أخرى بصورة عاجلة
ب) إذا لـم يــكــن اجلــهــــاز اIــذكـــــور اIــعـــX من قــبــل
أي دولـــة طــرف جـــزءا من ســـلـــطـــات تــلـك الــدولـــة الـــطــرف
اIسـؤولة عن اIسـاعدة الثـنائية الـدولية فـيجب على ذلك
اجلـهـاز ضـمــان الـقـدرة عــلى الـتـنـســيق مع تـلك الــسـلـطـات

بصـورة عـاجلــة.
 3 - عــلى كـــل دولـــة طـــرف ضــمــان تــوفـــر الــعــنــصـر

الــــبـــــشـــــــري الــــكـفء من أجـــل تــــســـــهـــــــيل عـــــمــل اجلـــــهـــــاز
اIذكــور أعاله.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

1 - تــعـــمـل اجلــهــات اخملـــتــصـــة لـــدى الــدول األطـــراف
عـــلى اتـــخــــاذ اإلجـــراءات الـــداخـــلــــيـــة الالزمـــة لـــوضـع هـــذه

االتفاقـية موضـع التنفيذ.
2 - تكـــون هـذه االتـفـاقـــيـة محـال للـتـصـــديق عـلـيـهـا
أو قـبـولـهـا أو إقـرارهـا مـن الـدول اIـوقـعــةs وتـودع وثـائق
الـــتـــصـــديـق أو الـــقـــبـــول أو اإلقـــرار لـــدى األمـــانـــة الـــعـــامــة
جلامعة الـدول العربية في موعد أقصاه ثالثون (30) يوما
من تاريخ الـتصـديق أو الـقبـول أو اإلقـرارs وعلى األمـانة
الــعـــامــــة إبالغ ســـائـــر الــــدول األعـــضــاء واألمـــانـــة الــعـــامــة
جملــــلس وزراء الـــــداخــــلـــــيـــــة الــــعــــــرب بـــــكــل إيـــــداع لـــــتــــلك

الـوثائق وتاريخـه.
(30) X3 - تـــســري هــذه االتــفـــاقــيــة بــعـــد مــضي ثالثــ
يـوما مـن تاريخ إيـداع وثـائق الـتـصديق عـلـيـها أو قـبـولـها

أو إقرارها من سبع (7) دول عربية.
4 - يــجـــوز أليــة دولــــة من دول اجلــامـــعــــة الــعــــربــيــة
sـــو قـــعـــــة عـــلى هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة أن تـــنــضـم إلـــيـــهــاIغـــيـــر ا
وتــعــتــبـر الــدولــة طــرفــا في هــذه االتــفــاقــيــة �ــجــرد إيـداع
وثــيــقـــة الــتــصـديـق أو الـقــبــــول أو اإلقــرار أو االنــضــمـام
لـدى األمـانة الـعـامـة جلـامـعـة الـدول الـعربـيةs وبـعـد مضي

ثالثX (30) يوما على تاريخ اإليداع.
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5 - مع مراعـاة مـا نـصت علـيه الـفـقرة  (3) من اIـادة
الـتـاســعـــة عــشــرةs إذا تـعــارضت أحـكــــام هـذه االتـفـــاقـــيـة
مـع أحــكـــــام أيـــة اتــفــاقـــيـــة خــاصــة ســابــقــــة يــطــبق الــنص

األكثر حتقيقا Iكافحة جرائم تقنية اIعلومات.
6 - ال يـجوز أليـة دولـة من الدول األطـراف أن تـبدي
أي حتـفظ ينـطـوي عـلى مخـالـفــة لنـصـوص هـذه االتفـاقــية

أو خروج على أهدافها.
7 - يجـوز للـدولة الـطرف أن تـقترح تـعديل أي نص
مـن نـــصــوص هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وحتـــيـــله إلـى األمـــX الـــعــامّ
جلــامــعـــة الــدول الــعـــربــيــة الـــذي يــقــوم بـــإبالغه إلى الــدول
األطــراف في االتــفـاقـيــة التـخــاذ قـرار بــاعـتــمـاده بــأغـلــبـيـة
ثــلـثي الــدول األطــرافs ويـصــبح هـذا الــتــعـديل نــافـذا بــعـد
مضي ثالثX (30) يوما من تـاريخ إيداع وثائق التصديق
أو الـــــقـــــبـــــول أو اإلقـــــرار مـن ســـــبع (7) دول أطـــــراف لــــدى

األمانة العامة جلامعة الدول العربية.

 8 - �ــــكن أيــــة دولـــــة طــــرف أن تــــنــــســــحـب من هــــذه

االتفـاقـية بـنـاء على طـلب كـتابي تـرسلـه إلى األمX الـعامّ
جلامعـة الدول العـربـية.

ويـرتب االنـسـحـاب أثـره بـعـد مضـي سـتة (6) أشـهـر
من تـــاريـخ إرســــال الـــطــــلب إلى األمـــــX الـــعــــامّ جلــــامـــعــــة

الـدول العـربـية.
حـــررت هــذه االتــفـــاقــيــــة بـــالــلــغــة الـــعــربــيـــة �ــديــنــة
الـقـاهرة في جـمهوريـة مصـر الـعـربـية في 15 مـحرّم عام
1432 اIــوافـــق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2010 من أصــل واحــد

مــودع بـاألمـانـة الـعــامة جلــامـعـة الــدول الـعــربـيـة (األمـانة
الـفــنـــيــة جملـلس وزراء الــعـدل الــعـرب)s ونــسـخــة مـطــابـقـة
لـألصـل تـــســـلـم لألمـــانـــة الـــعـــامــــة جملـــلس وزراء الـــداخـــلـــيـــة
الـعــربs وتـسلـم كذلك نـسـخـة مـطـابـقـة لألصــل لـكــل دولة

من الدول األطـراف.
وإثـــبــاتـــا Iـــا تــقـــدمs قـــام أصــحـــاب الـــســمـــو واIـــعــالي
sبـتـوقـيع هذه االتـفـاقـية sوزراء الـداخـليـة والـعـدل العـرب

نيابـة عن دولهم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  14-265 مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عام عام 1435 اIوافـــق  اIوافـــق 23 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يـتضمنs يـتضمن
حتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

s2014 لسنة
- و�ـــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــــوم الــــــرئـــــاسـي رقــم 33-14
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الثاني عــام 1435 اIوافــق 6  فبرايـر

ســـنـــة 2014  واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

s2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعتمـــاد قـــدره اثنـان وخمسون مليـونا وخمسمائة ألف
ديـنـار (52.500.000 دج)  مــقـيّــــد في مــيـزانــيـة الـتــكـالـيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
2 : : يـــــــخـــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســــــــنــــــة 2014 اIــــــاداIــــــادّة ة 
اعـتــمــــاد قــــدره اثـنــان وخـمـســـــون مـلـيــونـا وخـمــسـمـائـة
ألف ديـــنــــار (52.500.000 دج)   يــــــقــــيّــــــد فـي مــــيـــزانــــيــــة
تــــســــيــــيــــــر وزارة الــــشــــــؤون اخلــــارجـــيــــة وفـــــي الــــبـــــاب
رقــم 37-21 "اIــــصــــالـح اIــــوجــــــودة فـي اخلــــارج - الــــعــــمل

الدبلوماسي-  اIصاريف اخملتلفة".
اIــاداIــادّة ة 3 : : يـكــلـف وزيـــر اIـالـيـــة ووزيـــر الـشـــؤون
اخلـارجــيــةs كل فــيـمـــا يـخــصّـهs بـتــنــفــيــذ هـــــذا اIـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

23 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـ
28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-06 مــؤرمــؤرّخ في خ في 13 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1435  اIــــوافـق   اIــــوافـق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة s2014  يـــحـــددs  يـــحـــدد
قـــــائــــــمــــــة أمالك الــــــتــــــجـــــهــــــيــــــز واخلـــــدمــــــــات واIـــــوادقـــــائــــــمــــــة أمالك الــــــتــــــجـــــهــــــيــــــز واخلـــــدمــــــــات واIـــــواد
واIــنـــــتــجـــات اIــعــــفـــاة مـن الــرسـم عــلــى الــقــيــــمـــةواIــنـــــتــجـــات اIــعــــفـــاة مـن الــرسـم عــلــى الــقــيــــمـــة
اIــــضــافــة واحلــقــوق والـــرســوم واألتــاوى اجلــمــركــيــةاIــــضــافــة واحلــقــوق والـــرســوم واألتــاوى اجلــمــركــيــة
اIــتــعــلــقــة بــنــشــاطــات الــبــحث عن احملــروقــات و/ أواIــتــعــلــقــة بــنــشــاطــات الــبــحث عن احملــروقــات و/ أو
اســتـغاللـهــا ونـقــلـهــا  بــواســطــة األنـــابـيـب وتــمــيـيعاســتـغاللـهــا ونـقــلـهــا  بــواســطــة األنـــابـيـب وتــمــيـيع

الغـاز وفصـل غاز البترول اIميع.الغـاز وفصـل غاز البترول اIميع.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

sتممIعدل واIا sقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة s1991 ال سـيــمـا اIـادة 65

sمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعلق باحملـروقاتs اIـعدل واIتـممs ال سيمـا اIادتان 89

sو97 منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اIؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اIـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

sناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اIــادتـX 89 و97 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
sــــتـــــعــــلق بـــــاحملــــروقــــاتIــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2005 واIا

اIــعـدل واIــتـمـمs  يـهــدف هـذا اIــرسـوم إلـى  حتـديــد قـائــمـة
أمالك التـجـهيـز واخلـدمات واIـواد واIـنتـجـات اIعـفاة من
الرسم عـلى القـيمة اIـضافـة واحلقوق  والـرسوم واألتاوى
اجلمركية اIـتعلقة بنشاطات البحث عن احملروقات و/ أو
اســتــغـاللــهــا ونــقـــلــهــا بــواســـطــة األنــابـــيب وتــمــيـــيع الــغــاز

وفصل غاز البترول اIميع.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تـــعــفى مـن الــرسـم عــلـى الــقـــيـــمــة اIـــضـــافــة
واحلــقــوق والــرســوم واألتــاوى اجلــمــركــيــة اIــفــروضــة عــلى
عملية استـيراد أمالك التجهيز واIـواد واIنتجات اآلتية
في إطــــــــار نـــــــشـــــــاطـــــــات الـــــــبــــــــحث عـن احملـــــــروقـــــــات و/ أو
اســتــغـاللــهــا ونــقـــلــهــا بــواســـطــة األنــابـــيب وتــمــيـــيع الــغــاز

وفصل غاز البترول اIميع :

1-  جتــــــهــــــيـــــــز وعــــــتــــــاد الـــــــتــــــنــــــقــــــيـب اجلــــــيـــــــولــــــوجي

واجليوفـيزيائي واحلـفر والنـقب وكذا اIـنتجـات الطيـنية
الـضـروريـة لهـذه الـعـمـليـات وأنـواع اإلسـمـنت اIسـتـعـمـلة

sخصيصا في تمليط  اآلبار

s2 - أنابيب من كل األصناف

3 - جتـــهــيـــز وعـــتـــاد الـــقـــيـــاس والــتـــدخـل في أشـــغــال
sاآلبار

s(القاع والسطح) 4 - جتهيز وعتاد تهيئة اآلبار

s5- جتهيز والعتاد الضروري إلنتاج احملروقات

6- جتـهـيـز وعتـاد اIـعـاجلـة والـتـحـويل األولـي لـلـمواد

sستخرجةIا

7- جتـــهـــيــــز وعـــتـــاد مـــعـــاجلـــة احملـــروقـــات وحتـــويـــلـــهـــا

sوفصلها

s8- جتهيز وعتاد الضغط وإعادة احلقن والضخ

s9- جتهيز وعتاد القياس والعدّ اخلاص باحملروقات

10- جتــــــهـــــيـــــز وعــــــتـــــاد جـــــمـع احملـــــروقـــــات ونــــــقـــــلـــــهـــــا

sوتخزينها

11- جتـــهــيـــز وعــتـــاد صــرف آبـــار اIــيـــاه وضخ وجــمع

ونـــقل وتــخـــزين وحــقـن اIــيـــاه اIــســـتــعــمـــلــة فـي عــمـــلــيــات
 sدعم في مكامن احملروقاتIاالسترجاع ا

12- مـعــدات وجتــهــيــزات الــقــيــاس وإعــادة حـقـن غـاز

sالكربون لغايات التخزين أو احلجز

sنتجاتI13- جتهيز وعتاد الضخ وصرف ا
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s14-  جتهيز وعتاد اخملبر

15- الـسـيـارات الـنـفـعـيـة لـنـقل الـبـضـائع وسـيـارات

الـــــــــنــــــــقـل الــــــــتـي تــــــــقـل عن 10 مــــــــقــــــــاعــــــــد وحــــــــافـالت نــــــــقل
اIــــســــتــــخــــدمـــsX والــــســــيــــارات اخلــــاصــــة بــــكل الــــطــــرقـــات
وســـيــارات مـــكــافـــحــة احلــرائـق وعــتـــاد الــهــنـــدســة اIـــدنــيــة
واآللـــيــات اخلـــاصـــة والــســـيــارات الـــســـيــاحـــيــة واجلـــارفــات
واIـــــصـــــاعـــــد والـــــرافـــــعـــــاتs وكــــذا كـل أنـــــواع الـــــســـــيــــارات

اIستعملة في إطار هذه النشاطات.

فــــيــــمــــا يـــــخص الــــســـــيــــارات الــــســــيـــــاحــــيــــةs وحــــدهــــا
sوقعIتـعلـقة بـاIوجـهة خـصيـصا لـلعـمـليـات اIالـسيـارات ا

sتستفيد من اإلعفاء

16- جتـــــــهـــــــيـــــــز وعــــــــتـــــــاد اإلعالم اآللـي واالتـــــــصـــــــاالت

sالسلكية والالسلكية

s17- جتهيز وعتاد إنتاج الطاقة

18-  جتـــهـــيــز وعـــتـــاد األمن والـــصـــيــانـــة والـــتــخـــزين

sياه والكهرباءIوالتزويد با

19-  التجـهيـز والعـتاد واIـواد والهـياكل الـضرورية

sإلقامة اآلبار والقنوات وطرق الدخول واخلروج

20-  الــتــجـهــيــز والـعــتــاد الــضـروري لــوضع وجتــديـد

وصــيــانــة اIــنــشــآت لــنــقل احملــروقــات بــواســطــة األنــابــيب
s(األنابيب ومحطات الضغط والضخ واحملطات الطرفية)

21-  الــتــجــهـــيــز والــعــتــاد اIــوجّـــهــان لــوضع وجتــديــد

وصــيــانــة اIــركّــبــات الــصــنــاعــيــة لــتــحــويل الــغــاز  وفــصل
sميعIغازات البترول ا

22-  األمـالك والـــتــــثـــبــــيــــتـــات اخملــــصـــصــــة مـــبــــاشـــرة

لـــنـــشـــاطــات الـــبـــحث و/أو اســـتـــغالل احملـــروقـــات ونــقـــلـــهــا
بـواسطة األنـابيب وحتويل الـغاز وفصل غـازات البترول

اIميعs وال سيما :

-  قواعد إقامة الـعمال واخمليمات وكـذا التجهيزات
الـريــاضـيــة والـتـرفــيـهــيـة والــعـتــاد واIـنــشـآت واIــنـقـوالت

sالضرورية لتجهيزها

-   اIــكــاتب الــتــقــنـيــة واإلداريــة وكــذا الــتــجــهــيـزات
sنقوالت الضرورية لتجهيزهاIنشآت واIادية واIا

-   قــواعــد صـيــانــة الــقـنــوات والــعــتـاد الــثــقــيل وكـذا
الــتـجـهـيــزات والـعـتــاد واIـنـشــآت واIـنـقــوالت الـضـروريـة

sلتجهيزها

-  الــتــجــهــيـزات والــعــتــاد واIـنــتــجــات اIــعـلــومــاتــيـة
sذكورة أعالهIستعملة في النشاطات اIا

-  مـــعـــدات وجتــهـــيــزات اIـــراقـــبــة واألمـن: اIــراقـــبــة
اIسافية ومنع التسلل.

23 -  كل اIــنـتــجــات واIـواد الــضــروريــة السـتــعــمـال

وصيانة اIنشآت والتجهيزات والعتاد اIذكور أعاله.
قـائـمـة مـفـصـلة ألمـالك التـجـهـيـز واIـواد واIـنـتـجات
معـدة اسـتنـادا إلى مـدونة الـتـعـريفـات اجلـمركـيـةs ملـحـقة

بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 3 : : تـعـفـى الـواردات فـي إطــار نـظــام الـقـبـول
اIـــؤقت اخلــاصــة بــأمـالك الــتــجــهــيـــز واIـــواد واIــنــتــجـات
اIــــذكـــــورة فـي اIــــادة 2 أعالهs مـن الــــرسم عـــــلى الــــقـــــيــــمــــة
اIــضـــافــة واحلـــقــوق والــرســـوم واألتــاوى اجلـــمــركــيـــة وفــقــا

للتشريع اIعمول به.
4 : : تعـفى من دفع الـرسم على الـقيـمـة اIضـافة اIاداIادّة ة 
نــــشـــــاطـــــات الـــــبــــحـث و/أو اســـــتــــغـالل  ونـــــقل احملـــــروقــــات
بــواسـطــة األنـابـيـب وتـمــيـيع الــغـاز وفــصل غـاز الــبـتـرول
اIــمـيع الـتـي تـمس عـمــلـيـات االقــتـنــاء في الـسـوق احملــلـيـة
ألمالك واخلـــــدمــــات اIــــذكـــــورة في اIــــادتــــX 2 و5 من هـــــذا

اIرسوم.  
5 : : تعـفى من دفع الـرسم على الـقيـمـة اIضـافة اIاداIادّة ة 
اخلــدمـــات اIــرتــبـــطــة بـــنــشــاطـــات الــبــحـث و/أو اســتــغالل
ونقل احملروقات بـواسطة األنابيب  وتمييع الغاز وفصل

غاز البترول اIميع اآلتية: 
1- االسـتـطالع والـتـنـقـيب اجلـغـرافي أو اجلـيـولـوجي

أو اجلـيوفـيزيـائي والـكشف  بـجمـيع الـوسائل عن مـكامن
sاحملروقات

2 - الــــبـــــحث عن هـــــذه اIــــكــــامـن وتــــعـــــيــــX حــــدودهــــا
بـواسـطـة الــنـقب أو احلـفـر أو بـأي وســيـلـة أخـرىs وحتـديـد
أهـميـة االحتـيـاطات وكـذا الـعمـليـات اIـلحـقـة التي تـتصل

sبها مباشرة
3 - تطـويـر اIـكـامن اIـكتـشـفـة ووضـعهـا قـيـد اإلنـتاج
واســتــغاللــهــا وكــذا الــعــمـلــيــات اIــلــحــقــة الــتي تــتــصل بــهـا
مــبـــاشــرةs وال ســـيــمــا األشـــغــال واخلـــدمــات عـــلى مـــســتــوى

sاآلبار
4 - بــــنــــاء اIـــــنــــشــــآت وهـــــيــــاكل اإلنــــتـــــاج واIــــعــــاجلــــة

sوالفصل والضخ والضغط في احلقول
5- بــــنـــاء واســــتـــغالل وســــائل جـــمـع ونـــقل وتــــخـــزين

sستخرجةIوتصريف احملروقات ا
s6 - وضع أنابيب لنقل  احملروقات

s7 - بناء واستغالل محطات الضخ والضغط
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s8 - خدمات نقل احملروقات بواسطة األنابيب
9 - بــــنــــاء مــــنــــشــــآت حتــــويل الــــغــــاز وفــــصـل غـــازات

sتصلة بهاIنشآت اIميع وكذا هياكل اIالبترول ا
10- خـــدمــــة صـــنع الــــغـــاز لـــتــــحـــويل الــــغـــاز إلى غـــاز

طبيعي ¨يّع وإلى مـنتجات بترولية وكذا لفصل غازات
sميعIالبترول ا

s11- تسويق احملروقات

sلحقة بهاI12- بناء منشآت الشحن والنشاطات ا

s13- بـنـاء طـرق الــدخـول واخلـروج ومـنــصـات احلـفـر

ونــقل الـعـمــال والـعـتـاد عـن طـريق الـبـر واجلــوs وجـر مـيـاه
اIــــنـــابع والــــتــــخـــزينs وإصـالح الـــعــــتـــاد وصــــيـــانــــتهs وأمن

sنشآت واألشخاصIا
14- إجنـاز وصـيـانــة قـواعـد إقـامـة الـعـمـال والـهـيـاكل

sالرياضية والترفيهية

15- اإلطــــــــــعــــــــــام والــــــــــفــــــــــنــــــــــدقــــــــــة واإليــــــــــواء اخلــــــــــاص

sXستخدمIبا
16- الدراسـات وتزويـد قواعـد إقامـة العـمال بـاIياه

sنزلية وبناء محطات التصفيةIا
17- جتــــديـــد قـــنـــوات الـــصـــرف الـــصــــحي في قـــواعـــد

sإقامة العمال
sXستخدمI18- تكوين ا

s19- عمـليات األشـغال والـتجهـيز وعقـود الدراسات

وكذا كل اخلـدمـات اIقـدمـة التي يـتم اسـتعـمـالهـا في إطار
النشاطات اIعفاة.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
15 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحـــــقاIلحـــــق
قائمة أمالك التجهيز واIواد واIنتجات اIعفاة من الرسم على القيمة اIضافة واحلقوق والرسومقائمة أمالك التجهيز واIواد واIنتجات اIعفاة من الرسم على القيمة اIضافة واحلقوق والرسوم

واألتاوى اجلمركية اIتعلقة بنشاطات البحث و/ أو االستغالل ونقلواألتاوى اجلمركية اIتعلقة بنشاطات البحث و/ أو االستغالل ونقل
احملروقات بواسطة األنابيب وتمييع الغاز وفصل حملروقات بواسطة األنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول اIميع.غاز البترول اIميع.

صمغ عربي.
غيرها.

نسالة القطن.
sجوزالتهيئة. بذور صلبة sقشور sبزور

حلفاء الالزبة والديس 
غيرها.

كلوريد صوديوم نقي
غيرها.

رمال السيلكا  ورمال الكوارتز 
رمال أخرى.

خام
محروق أو مسحوق

البنتونليت.
الطX الناري

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

13.01.20.00

13.01.90.00

14.04.20.00

14.04.90.10

14.04.90.30

14.04.90.90

25.01.00.10

25.01.00.90

25.05.10.00

25.05.90.00

25.07.00.10

25.07.00.20

25.08.10.00

25.08.30.00
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أتربة مستعملة في إزالة األلوان وأتربة الدعك للقماش   
غير مطحونة.

مطحونة.
كبريتات الباريوم الطبيعية (البارايت).
كربونات الباريوم الطبيعية (وذرايت).

كليزلغور
غيرها.

كربونات اIغنسيوم الطبيعية (ماغنزايت).
غيرها.

اجلبسs واألنهيدرايت.
اجلص.

حجر جيري (كلسي)مساعد للصهر وأحجار كلسية أو أحجار إسمنتية
اجلير احلي
اجلير اIطفأ
اجلير  اIائي

اإلسمنت األبيضs بغض النظر عن تلوينه اصطناعيا
غيرها.

اإلسمنت األIنيومي.
غير ذلك من أنواع االسمنت اIائي.

اIيكا اخلام و اIيكا اIشطورة إلى  صفائح أو رقائق غير منتظمة
مسحوق اIيكا.
فضالت اIيكا.

بــورات طــبــيـــعــيــة ومـــركــزاتــهــا (و إن كـــانت مــحــروقـــة) عــدا الــبـــورات اIــســتــخـــرجــة من مــحـــلــول اIــلح
الـطبيـعيs حمـض بــوريك طـبيـعي مـحـتوي عــلى نـسـبة ال تـزيـد   عــن 85 % مـن حــمض  البوريك

(H 3 B03) محسوبا على وزن اIنتج اجلاف (اخلام أو اخملفف).
الفيرميكيوللت والبرللت و الكلورايتs غير اIتمددة

الكيسيرايت وااليسومايت (كبريتات مغنيسيوم طبيعية) 
غيرها.

مات الكلفنة.
غيرها

بقايا البنزين احملتوية على رصاص وبقايا اIركبات احملتوية على الرصاص ضد االنفجار
غيرها.

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

25.08.40.20

25.10.10.00

25.10.20.00

25.11.10.00

25.11.20.00

25.12.00.10

25.12.00.90

25.19.10.00

25.19.90.00

25.20.10.00

25.20.20.00

25.21.00.00

25.22.10.00

25.22.20.00

25.22.30.00

25.23.21.00

25.23.29.00

25.23.30.00

25.23.90.00

25.25.10.00

25.25.20.00

25.25.30.00

25.28.00.00

25.30.10.00

25.30.20.00

25.30.90.00

26.20.11.00

26.20.19.00

26.20.21.00

26.20.29.00

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـ
28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

محتوية بصورة رئيسية على نحاس
محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم

مـحتـوية عـلى زرنـيخs أو زئبقs أو ثـالـيوم أو أمـزجتـهاs مـن األنواع اIـستـعمـلـة الستـخراج الـزرنيخ أو
هذه اIعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية 

محتوية على األنتيموانs أو البريليومsأو الكادميومs أو الكروم أو أمزجتها
غيرها.

الليغنايتs وإن كان مسحوقاs ولكن غير مكتل 
الليغنايت اIكتل.

قـطـران فـحم حـجـريsأو لـغـنـايت أو خت و غـيره مـن أنواع الـقـطـران اIـعـدنيs و إن كـان مـنـزوع اIاء أو
مقطرا جزئياs و �ا في ذلك قطران معاد تشكيله.

البنزول (البنزان) : وقود أو ملهب.
استعماالت أخرى.

التولول (التوليان) : وقود أو ملهب.
استعماالت أخرى.

الكزايلول (الكزيلX) : وقود أو ملهب.
استعماالت أخرى.

 .Xالنافتال
مـخـالـيط هـيدروكـربـون عـطـرية أخـرى تـقـطر 65 % من حـجـمهـا أو أكـثـر (�ـا في ذلك الـفـاقـد) في درجة

. ASTMD 86 حرارة تقدر بـ 250 درجة مائوية باستخدام طريقة
زيوت الكريوسوت.

محلل نافطا وقود وملهب 
محلل نافطاs موجه الستعماالت أخرى

الكريزول و الكزيلينول.
.Xاألنتراس

زيوت أخرى ومنتجات أخرى.
الزفت

زيوت النفط وزيوت معدنية يحصل عليها من معادن قارية خام عند دخولها اIصانع اIمارسة.
زيوت النفط وزيوت معدنية متحصل عليها من معادن قارية خالف اخلام.

فحم الكوك النفطي غير احملروق عند االستيراد.
فحم الكوك النفطي غير احملروق عند خروجه من مصانع اIمارسة 

فحم الكوك النفطي احملروق عند االستيراد.
فحم الكوك النفطي احملروق عند خروجه من مصانع اIمارسة

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

26.20.30.00

26.20.40.00

26.20.60.00

26.20.91.00

26.20.99.00

27.02.10.00

27.02.20.00

27.06.00.00

27.07.10.10

27.07.10.90

27.07.20.10

27.07.20.90

27.07.30.10

27.07.30.90

27.07.40.00

27.07.50.00

27.07.91.00

27.07.99.10

27.07.99.20

27.07.99.30

27.07.99.40

27.07.99.90

27.08.10.00

27.09.00.10

27.09.00.90

27.13.11.10

27.13.11.20

27.13.12.10

27.13.12.20

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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قار نفطي عند االستيراد.
قار نفطي عند خروجه من مصانع اIمارسة.

بقايا زيوت نفطية أخرى أو بقايا زيوت متحصل عليها من معادن قارية عند االستيراد.
بـقـايا زيـوت نـفطـيـة أخـرى أو بقـايـا زيوت مـتـحـصل علـيـها مـن معـادن قـارية عـنـد خـروجهـا من مـصانع

اIمارسة.
صخور الصلصال أو رمال القطران حتتوي  على 60 % أو أقل من اIواد غير الفعالة عند االستيراد.

صخور الصـلصال أو رمال القطران حتتوي  على 60 %  أو أقل من اIواد غير الـفعالة عند خروجها من
مصانع اIمارسة.

صخور الصلصال أو رمال القطران حتتوي على أكثر من 60% من مواد غير فعالة عند االستيراد.
صـخـور الصـلـصـال أو رمـال الـقطـران حتـتـوي عـلى أكـثر من 60% من مواد غـيـر فـعالـة عـنـد اخلروج من

مصانع اIمارسة.
غيرها عند االستيراد.

غيرها عند خروجها من مصانع اIمارسة.
"كات- باكس"s عند االستيراد.

"كات- باكس"s عند خروجه من مصانع اIمارسة.
صمغ قاري عند االستيراد

صمغ قاري عند خروجه من مصانع اIمارسة.
غيرهاs عند االستيراد.

غيرهاs عند خروجها من مصانع اIمارسة.
طاقة كهربائية  (بند اختياري) (2). 

فلورs بروم.
.Xهيدروج

أرغون.
غيرها.

.(Xنتروج) أزوت
.Xأكسج

بورs تلور.
يحتوي على ما ال يقل عن 99.99 % وزنا من السيلكون.

غيرها.
فوسفور.

أرسX (زرنيخ)
سيلينيوم.

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

27.13.20.10

27.13.20.20

27.13.90.10

27.13.90.20

27.14.10.10

27.14.10.20

27.14.10.30

27.14.10.40

27.14.90.10

27.14.90.20

27.15.00.10

27.15.00.20

27.15.00.30

27.15.00.40

27.15.00.50

27.15.00.90

27.16.00.00

28.01.30.00

28.04.10.00

28.04.21.00

28.04.29.00

28.04.30.00

28.04.40.00

28.04.50.00

28.04.61.00

28.04.69.00

28.04.70.00

28.04.80.00

28.04.90.00

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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صوديوم.
كالسيوم.

غيرها.
معادن أرضية نادرةs سكانديوم وتريوم و حتى مخلوطة أو ¨زوجة بعضها ببعض.  

الزئبق.
كلوريد الهيدروجX (حمض الهيدروكلوريك).

حمض الكبريتيكs أوليوم.
حمض النتريك.

أحماض السلفونيتريك.
خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور

حمض الفوسفوريكs وأحماض متعددة الفوسفوريك.
أكاسيد البورونs أحماض البوريك.

فلوريد الهيدروجX (حمض هيدروفلوريك).
.Xسيانور الهيدروج

غيرها.
ثاني أكسيد الكربون.

ثاني أكسيد السيليسيوم (السيلكون).
غيرها.

ثالثي كلوريد األرسنيك 
.(Xفوسج) ثاني كلوريد الكربونيل

أكسيد كلوريد الفوسفور.
ثالثي كلوريد الفوسفور.

خماسي كلوريد الفوسفور.
أحادي كلوريدكبريت.
ثنائي كلوريدكبريت.

كلوريد التيونيل.
غيرها.

ثاني كبريتيد الكربون.
غيرها.

نشادر ال مائية. 
محلول النشادر اIائي (النشادري). 

صلبة

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

28.05.11.00

28.05.12.00

28.05.19.00

28.05.30.00

28.05.40.00

28.06.10.00

28.07.00.00

28.08.00.10

28.08.00.20

28.09.10.00

28.09.20.00

28.10.00.00

28.11.11.00

28.11.19.10

28.11.19.90

28.11.21.00

28.11.22.00

28.11.29.00

28.12.10.10

28.12.10.20

28.12.10.30

28.12.10.40

28.12.10.50

28.12.10.60 

28.12.10.70

28.12.10.90

28.12.90.00

28.13.10.00

28.13.90.00

28.14.10.00

28.14.20.00

28.15.20.10

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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متحلل في اIاء (غاسول بوتاسا كاوي).
فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.

هيدروكسيدات و فوق أكسيدات اIغنيزيوم.
أكسيداتs هيدروكسيدات وفوق أكسيدات السترونتيوم أو الباريوم. 

أكسيد الزنك.  
فوق أوكسيدات الزنك.  

كورندوم اصطناعي محدد الصفات كيميائيا أم ال.
أوكسيد األIنيوم غير كورندوم اصطناعي.

هيدروكسيد األIنيوم.
ثالثي أكسيد الكروم.

غيره.
ثاني أوكسيد اIنغنيز.

غيره.
أكسيدات وهيدروكسيدات احلديد.

أتربة ملونة.
غيره.

هيدرازين وهيدروكسيل أمX وأمالحهما غير العضوية.
أوكسيد وهيدروكسيد الليتيوم.

أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم.
أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل.

أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس.
أوكسيدات اجلرمانيوم وثاني أوكسيد الزركونيوم.

أوكسيدات وهيدروكسيدات اIوليبدان.
أوكسيدات األنتيموني.

غيرها.
فلوريدات من األIنيوم.

غيره.
سداسي فلورو ألومينات الصوديوم (الكريولليت اIصنع).

غيرها.
كلوريد النشادر.

كلوريدات الكالسيوم.
كلوريدات أخرى من اIغنيزيوم.

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

28.15.20.20

28.15.30.00

28.16.10.00

28.16.40.00

28.17.00.10

28.17.00.20

28.18.10.00

28.18.20.00

28.18.30.00

28.19.10.00

28.19.90.00

28.20.10.00

28.20.90.00

28.21.10.00

28.21.20.00

28.24.90.00

28.25.10.00

28.25.20.00

28.25.30.00

28.25.40.00

28.25.50.00

28.25.60.00

28.25.70.00

28.25.80.00

28.25.90.00

28.26.12.00

28.26.19.00

28.26.30.00

28.26.90.00

28.27.10.00

28.27.20.00

28.27.31.00

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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كلوريدات أخرى من األIنيوم.
كلوريدات أخرى من النيكل.

كلوريد الكلس.
غيرها.

أكسيدات الكلوريد وهيدرو كسيدات الكلوريد من النحاس.
غيرها.

بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم.
غيرها.

يودات و أكاسيد اليود
هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري و أنواع هيبوكلوريتات الكالسيوم األخرى.

كلوريتات.
هيبوبروميتات.

هيبوكلوريتات الصوديوم.
غيرها.

كلورات الصوديوم. 
غيرها.

بيركلورات.
برومات وبيروبرومات.

يودات و بيرويودات.
كبريتيدات الصوديوم.

متعدد كبريتيدات.   
غيرها.

داثيونيتات (ثنائي ثيونيتات) وسلفوكسيالت من الصوديوم.
غيرها.

كبريتيتات الصوديوم.
كبريتيتات أخرى.

تيوكبريتات.
كبريتات ثنائي الصوديوم.

غيرها.
كبريتات أخرى من اIغنيزيوم. 

كبريتات أخرى من األIنيوم.
كبريتات أخرى من النيكل.

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

28.27.32.00

28.27.35.00

28.27.39.10

28.27.39.90

28.27.41.00

28.27.49.00

28.27.51.00

28.27.59.00

28.27.60.00

28.28.10.00

28.28.90.10

28.28.90.20

28.28.90.30

28.28.90.90

28.29.11.00

28.29.19.00

28.29.90.10

28.29.90.20

28.29.90.30

28.30.10.00

28.30.90.10

28.30.90.90

28.31.10.00

28.31.90.00

28.32.10.00

28.32.20.00

28.32.30.00

28.33.11.00

28.33.19.00

28.33.21.00

28.33.22.00

28.33.24.00

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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كبريتات أخرى من النحاس.
 كبريتات أخرى من الباريوم.

غيرها.
شب.

بير كسو كبريتات بير كبريتات.
نتريتات.

من البوتاسيوم.
نترات الكوبلت .

غيرها .
فوسفينات (هيبوفوسفينات) و فوسفونات (فوسفيت).

فوسفات من أحادي أوثنائي الصوديوم.
فوسفات البوتاسيوم.

هيدروجX أرثوفوسفات الكالسيوم ("الفوسفات ثنائي الكالسيوم").
أنواع فوسفات أخرى من الكالسيوم.

غيرها.
ثالثي فوسفات الصوديوم (ثالثي متعدد فوسفات الصوديوم).

غيرها.
كربونات الكلسيوم.

ميتاسيليكتات .
غيرها.
غيرها.

ثنائي كرومات الصوديوم.
كرومات و ثنائي كرومات األخرىs بيروكسو كرومات.

برمانغنات البوتاسيوم.
غيرها.

موليبدات.
تنغستات (ولفرامات).

غيرها.
سيليكات مزدوجة أو مركبة �ا فيها سليكات األIنيوم احملددة الصفات كيمائياأو ال.

أرسينيت وأرسينات.
غيرها.

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

28.33.25.00

28.33.27.00

28.33.29.00

28.33.30.00

28.33.40.00

28.34.10.00

28.34.21.00

28.34.29.10

28.34.29.90

28.35.10.00

28.35.22.00

28.35.24.00

28.35.25.00

28.35.26.00

28.35.29.00

28.35.31.00

28.35.39.00

28.36.50.00

28.39.11.00

28.39.19.00

28.39.90.00

28.41.30.00

28.41.50.00

28.41.61.00

28.41.69.00

28.41.70.00

28.41.80.00

28.41.90.00

28.42.10.00

28.42.90.10

28.42.90.90

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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عـنــاصـر و نـظــائـر ومـركــبـات مـشـعــة غـيـر تــلك اIـذكـورة فـى الـبـنـود (10 .28.44 و28.44.20 أو 28.44.30 )
خالئـطs تبـديـدات (�ـا فيـهـا اخلالئط اIـعـدنيـة اخلـزفـية سـرمـيت) مـنـتـجات خـزفـيـة و خالئط مـحـتـوية

على هذه العناصرs النظائر أو اIركباتs اخمللفات اIشعة.  
بيرو أوكسيدات الهيدروجsX (ماء مؤكسج) و حتى اجملمد بالبولة (اليوريا).

كربيدات وإن كانت محددة الصفات كيميائيا من الكلسيوم.
كربيدات وإن كانت محددة الصفات كيميائيا من السيلسيوم (سيليكون).

غيرها.
هواء سائلs هواء مضغوط.

.Xكلوريد السيانوج
غيرها.

هيدرو كربونات الحلقية مشبعة.
.Xإثيل

.(Xبروبيل) Xبروب
بيوتX (بيوتيلن) وايزوميراتها.

بيوتا-s1 3- داين وايزوبرين.
غيرها.

سيكلوهيكسان.
غيرها.
بنزين.

تولوين.
.o .كزيالن    -
.m .كزيالن -

.p .كزيالن -
أيزوميرات كزيالن اخمللوطة.

ستيران
إيثيل البنزين.

.Xكوم
غيرها.

كلورميثان (كلورور اIيثيل) وكلورو إيثان (كلورور اإليثيل).
.(XيثيلIكلورور ا) ثنائي كلوروميثان

كلوروفورم (ثالثي الكلوروميثان).
.(X2.1 ـ ثنائي كلوريد اإليثيل) ( iso) Xثنائي كلورور اإلثيل

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

28.44.40.00

28.47.00.00

28.49.10.00

28.49.20.00

28.49.90.00

28.53.00.10

28.53.00.91

28.53.00.99

29.01.10.00

29.01.21.00

29.01.22.00

29.01.23.00

29.01.24.00

29.01.29.00

29.02.11.00

29.02.19.00

29.02.20.00

29.02.30.00

29.02.41.00

29.02.42.00

29.02.43.00

29.02.44.00

29.02.50.00

29.02.60.00

29.02.70.00

29.02.90.00

29.03.11.00

29.03.12.00

29.03.13.00

29.03.15.00

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها.
.(Xكلوروإيثل) كلوريد الفينيل

.Xثالثي كلوروإيثيل
.(Xبيركلورإيثيل) Xرباعي كلورو ايثيل

غيرها.
ثنائي برومور ايثيالن (iso ) (2.1 ـ  ثنائي برومور ايثان).

غيرها.
كلورو ثنائي فليورو ميتان

ثنائي كلورو ثالثي فليورو ايتان
ثنائي كلورو فليورو ايتان
كلورو ثنائي فليورو ايتان

ثنائي كلورو خماسي فليورو بروبان 
مشتقات فوق مهلجنة أخرى

  .(ISO  sDCI) ا في ذلك ليندان� (ISO) (HCH) 6 سداسي كلورو  سكلو  هكسان s5 s4 s3 s2  s1
.(ISO) وهبتاكلور (ISO) كلوردان (ISO) الدرين

غيرها.
 كلوروبنزينs 0 - ثنائي كلوروبنزين و P - ثنائي كلوروبنزين.

 (ISO) سداسي كلوروبنزين
د.د.ت (ISO) كلوفينوتان ((1s1s1  - DCI ثالثي كلوروs2 2- مكرر (p ـ ـ كلوروفينيل) ايتان)   

غيرها
ميثانول (كحول اIيثيل). 

بروبان - 1 - أول (كحول بروبيلي وبروبان - 2 - أول (كحول ايزو بروبيل).
بيوتان 1 - أول (كحول البيوتيل العادي).

بيوتانوالت أخرى.
أوكتانول (كحول األوكتيل) وايزوميراته.

دوديـكان - 1 - أول (كـحـول الـلـوريل) هـيـكـسـاديـكان 1 - أول (كـحـول الـسـيـتـيل) أو كـتـاديـكان -1 - أول
(كحول السستيريل).

3s3 ثنائي ميثيل بيوتان2- أول (كحول البيناكوليك).
كحوالت تربينية ال حلقية.

إيثيلX جليكول (إيثان ديول).
بروبيلX جليكول (بروبان -2s1- ديول).

2 - إيثيل- 2 -(هيدروكسي ميثيل) بروبان-  3s1 - ديول (ثالثي ميثيلول بروبان).

29.03.19.00

29.03.21.00

29.03.22.00

29.03.23.00

29.03.29.00

29.03.31.00

29.03.39.00

29.03.71.00

29.03.72.00

29.03.73.00

29.03.74.00

29.03.75.00

29.03.78.00

29.03.81.00

29.03.82.00

29.03.89.00

29.03.91.00

29.03.92.10

29.03.92.20

29.03.99.00

29.05.11.00

29.05.12.00

29.05.13.00

29.05.14.00

29.05.16.00

29.05.17.00

29.05.19.10

29.05.22.00

29.05.31.00

29.05.32.00

29.05.41.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـ
28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

خماسي أريثريتول (بنتا أريثريت).
مانيتول.

د- جلوسيتول (سوربيتول).
جليسيرول.

.(DCI) اثكلوروفينول
اIنتول.

سيكلوهكسانولs وميثيل سكلوهكسالونات و ثنائي ميثيل سكلوهكسالونات.
ستيروالت وإينو سيتوالت.

كحول البنزيل.
ثاني ايثيل ايثير (أكسيد ثاني االيثيل).

اثـيـرات سـيـكالنـيـة أو سـكــلـيـنـيـة أو سـيـكـلــوتـربـيـنـيـة ومـشـتـقــاتـهـا اIـهـلـجـنـةs اIــسـلـفـنـة أو اIـنـتـرنـة أو
اIنترزة.

أثيرات عطرية ومشتقاتها اIهلجنة أو اIسلفنة أو اIنترنة أو اIنترزة.
2s2 - أوكسي  ثنائي ايثانول (ثنائي إيثينول جليكول).

اثيرات أحادية البوتيل من ايثيلX جليكول أو ثنائي ايثيلX  جليكول.
اثيرات أخرى أحادية األلكيل من ايثيلX جليكول أو ثنائي ايثيلX جليكول.

اثـيـرات  - فيـنـوالت- اثيـرات - كـحوالت- فـيـنـوالت ومشـتـقاتـهـا اIهـلـجـنة أو اIـسـلفـنـة أو اIنـتـرنة أو
اIنترزة.

فوق أكاسـيد الكحـول وفوق أكاسيـد الكحول وفـوق أكاسيد الـكيتون ومـشتقاتـها اIهلـجنة أو اIسـلفنة
أو اIنترنة أو اIنترزة. 

ميثانال (فورمالدهيد).
ايثانال (أسيتالدهيد).

بنزالدهيد (ألدهيدبنزيل).
فانيلX (ألدهيد ميثيل بروتوكاتيكيك).

ايثيل فانيلX (ألدهيد ايثيل بروتوكاتيكيك).
غيرها (ألدهيد - كحول)

بوليميرات حلقية من الدهيدات.
بارافورمالدهيد
أسيتون. (1) (2)

بوتانون (ميثيل إيثيل كيتون) (2).
4 - ميثيل بنتان- 2 - أون - (ميثيل ايزوبيوتيل كيتون).

سيكلو هكسانون و ميثيل سكلو هكسانونات

29.05.42.00

29.05.43.00

29.05.44.00

29.05.45.00

29.05.51.00

29.06.11.00

29.06.12.00

29.06.13.00

29.06.21.00

29.09.11.00

29.09.20.00

29.09.30.00

29.09.41.00

29.09.43.00

29.09.44.00

29.09.50.00

29.09.60.00

29.12.11.00

29.12.12.00

29.12.21.00

29.12.41.00

29.12.42.00

29.12.49.00

29.12.50.00

29.12.60.00

29.14.11.00

29.14.12.00

29.14.13.00

29.14.22.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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ايونونات وميثيل ايونونات.
غيرها (الكافور) 

فينيل أسيتون (فينيل بروبان - 2-أون) (2).
سيتونات- كحوالت و سيتونات- ألدهيدات.

سيتونات- فينوالت و سيتونات بوظائف أوكسيجينية أخرى.
أنثراكوينون.

مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة.
حمض النمليك (فورميك).

 أمالح حمض النمليك (حمض الفورميك).
استيرات حمض النمليك (حمض الفورميك).

حمض اخلليك.
انهيدرات اخلليك.

خالت اإليثيل.
خالت الفينيل.

خالت البوتيل العادي.
.(1) (ISO) خالت الدينوسيب

أحاديs ثنائي أو ثالثي حمض اخلليك و أمالحه و استيراته.
حمض بروبيونيك و أمالحه و استيراته 

أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك وأمالحها وإستيراتها (1).
حمض نخليك (باIيتيك) و حمض دهنيك (اسياريك) وأمالحهما وإستيراتهما.

 حمض األكرليك وأمالحه.
إستيرات حمض األكريليك .
حمض ميتاكريليك وأمالحه.

استيرات حمض ميتاكريليك.
أحماض أولييك و لينولييك و لينولينيك وأمالحها وإستيراتها.

أحماض كاربوكسيلية أحادية سـيكالنية أو سيكلوتريبنية و انهيدراتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها
وفوق أحماض أكاسيدها ومشتقاتها (1).

حمض بنزويك و أمالحه و إستيراته.
فوق أكسيد بنزويل و كلوريد بنزويل.

حمض فينل اخلليك وأمالحه.
غيرها (استيرات حمض فينيل اخلليك).

حمض أوكساليك وأمالحه وإستيراته.

29.14.23.00

29.14.29.00

29.14.31.00

29.14.40.00

29.14.50.00

29.14.61.00

29.14.70.00

29.15.11.00

29.15.12.00

29.15.13.00

29.15.21.00

29.15.24.00

29.15.31.00

29.15.32.00

29.15.33.00

29.15.36.00

29.15.40.00

29.15.50.00

29.15.60.00

29.15.70.00

29.16.11.00

29.16.12.00

29.16.13.00

29.16.14.00

29.16.15.00

29.16.20.00

29.16.31.00

29.16.32.00

29.16.34.00

29.16.39.00

29.17.11.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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حمض اديبيك وأمالحه و إستيراته.
حمض ازاليك و حمض سيباسيك و أمالحهما و استيراتهما

انهيدريد مالييك. 
أحماض كاربوكـسيلية جماعـية سيكالنية أو سكـلوتربينية و انـهيدراتها وهاليـداتها و فوق أكاسيدها

و فوق أحماض أكاسيدها و مشتقاتها.
أورتوفتاالتات ثنائي أوكتيل.

أورتوفتاالتات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل. 
إستيرات أخرى  من حمض أورتوفتاليك.

انهيدريد فتاليك.
حمض تيرفتاليك وأمالحه.

تيرفتاالت ثنائي ميثيل.
حمض الكتيك (لبنيك) و أمالحه  و إستيراته.

حمض طرطريك.
أمالح وإستيرات حمض الطرطريك.

حمض السيتريك 
أمالح  و إستيرات حمض السيتريك.

حمض جلوكونيك و أمالحه  و استيراته.
حمض 2s2 - ثنائي فنيل-2 - هيدروكسي اخلليك (حامض البنزيليك)

حمض الساليسيليك و أمالحه.
حمض ارتو - اسيتيل ساليسيليك وأمالحه وإستيراته.

 إستيرات حمض الساليسيليك األخرى و أمالحه.
حمض العفصيك (جليك) و أمالحه  و إستيراته.

أحـمـاض كـاربـوكــسـيـلـيـة ذات وظـيـفــة ألـدهـيـديـة أو كـيـتـونــيـة و لـكن دون وظـيـفـة أوكــسـيـجـيـنـيـة أخـرى
أنهيدراتهاو هاليداتها و فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها و مشتقاتها 

T - 5 s4 s2 (ISO) ( حمض s4 s2 5 - ثالثي كلوروفينوكسيل أسيتيك)s أمالحه واستيراته.
فوسفات ثالثي (2.3 ثنائي بروموبروبيل).

براتيون  (ISO) و براتيون ميثيل  (ISO) ( ميثيل براتيون).
إستيرات و أمالح حمض السيليسيك.

رباعي نيترو بنتاري تريتول (1).
فوسفيت ثالثي اIيثيل.
فوسفيت ثالثي االيثيل.
فوسفيت ثنائي اIيثيل.

29.17.12.00

29.17.13.00

29.17.14.00

29.17.20.00

29.17.32.00

29.17.33.00

29.17.34.00

29.17.35.00

29.17.36.00

29.17.37.00

29.18.11.00

29.18.12.00

29.18.13.00

29.18.14.00

29.18.15.00

29.18.16.00

29.18.19.10

29.18.21.00

29.18.22.00

29.18.23.00

29.18.29.10

29.18.30.00

29.18.91.00

29.19.10.00

29.20.11.00

29.20.90.10

29.20.90.20

29.20.90.91

29.20.90.92

29.20.90.93
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تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات
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فوسفيت ثنائي االيثيل.
أحاديs ثنائي أو ثالثي ميثيل أمX وأمالحه.

.Xثاني ( 2 كلوروإيثيل ) إيثيل أم
.(Xثاني ( 2- كلوروإيثيل) ميثيل أم) ( DCI) Xكلوروميث
 .(Xثالثي (2- كلوروإيثيل) أم) (DCI) Xثالثي كلوروميث

أمـــيـــنــات  n sn - ثـــنـــائي الـــكــيـل (مــيـــثـــيلs  إيـــثــيلn s - بــروبـــيل أو أيـــزو بـــروبــيل) 2 - كـــلـــوروإيـــثــيل
وأمالحها البروتونية.

إيثيل ثنائي أمX و أمالحه.
سداسي ميتيلX ثنائي أمX و أمالحه.

أمينات أحادية وأمينات جماعية سكالنيةs أوسيكلينية أو سيكلوتربينية ومشتقاتها و أمالحها.  
أنيلX و أمالحها.

مشتقات األنيلX و أمالحها.
تولودينات و مشتقاتهاs أمالح هذه اIنتجات.

ثنائي فينيل أمX و مشثقاتهs أمالح هذه اIنتجات. 
1 - نافتـيل أمX (ألفا- نفتيل أمX)s 2 - نـافتيل أمX (بيـتا- نافتـيل أمX) و مشتـقاتها و أمالح هذه

اIنتجات.
أورتوs ميتاs بارا- فينلX ثنائي األمX ثنائي أمينو ثولوينات و مشتقاتهاs أمالح هذه اIنتجات.

أحادي ايتانول أمX و أمالحه.

ثنائي ايتانول أمX و أمالحه.
ثالثي ايتانول أمX و أمالحه.

دكستريبرو بوكزفان (DCI) وأمالحه.
n.n- ثنائي ميثيل-2-أمينوإياثانول و أمالحها البروتينية.
n.n- ثنائي ايثيل-2- أمينوإياثانول و أمالحها البروتينية.

.Xإيثيل ثنائي ايثانول أم
.Xميثيل ثنائي ايثانول أم

أحماض أمينو نفتوسلفونية وأمالحها.
امفيبرامونs (DCI)  ميتادونs (DCI) نور ميتادونs (DCI) أمالح هذه اIنتجات.

ليسX و إستيراته وأمالحه.
أحماض جلوتاميك وأمالحها.
حمض األنترانيليك وأمالحه.

تيليدين (DCI) وأمالحه.
فينوالت كحولية أمينية و فينوالت حمضية أمينية و مركبات أخرى ذات وظيفة أوكسيجينية  

29.20.90.94

29.21.11.00

29.21.19.10

29.21.19.20

29.21.19.30

29.21.19.40

29.21.21.00

29.21.22.00

29.21.30.00

29.21.41.00

29.21.42.00

29.21.43.00

29.21.44.00

29.21.45.00

29.21.51.00

29.22.11.00

29.22.12.00

29.22.13.00

29.22.14.00

29.22.19.11

29.22.19.12

29.22.19.20

29.22.19.30

29.22.21.00

29.22.31.00

29.22.41.00

29.22.42.00

29.22.43.00

29.22.44.00

29.22.50.00

البند الفرعيالبند الفرعي
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كولX و أمالحه.
ليسيتيتات و فوسفوأمينو ليبيدات أخرى.

.Xمشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيالم
إيزوسيانات.

ديهاليدات من N - N ثنائي الكيل ( ميثيلsأيثيلN s - بروبيل أو ايزو بروبيل).
NsN - ثـنــائي الـكــيل (مـيــثـيلsأيــثـيلN s - بــروبـيل أو ايــزو بــروبـيل) فــوسـفــورامـيــدات ثــنـائي الــكـيل

(ميثيلsأيثيلN s - بروبيل أو ايزوبروبيل).
تيوكاربامات وثنائي تيوكاربامات.

أحاديs  ثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام 
.Xميتيون

. (ISO) و ميتاميدوفوس (ISO)  كابتافول
هيدروجـينوالكيل (ميـثيلsأيثيل n - بروبيل أو ايزو بـروبيل) فوسفونيتات من [(-s-2) ثنائي الكيل
(مـيـثـيلs أيـثيلn s - بـروبـيل أو ايـزو بـروبـيل) أميـنـو) أيـثـيل] اسـتـيراته من o _الـكيل (≥   10C �ـا

في ذلك الكيل احللقيs األمالح االلكيلية أو البروتونية اIتطابقة). 
كبريتور -2- الكلورو ايتيل و الكلورو ميتيلs كبريتور ثاني (2- الكلورو ايثيل).

مـكـرر(2-كـلـورو ايـثــيـلـثـيــو) مـيـثـان: 1s2 مـكـرر(2 -كــلـورو ايــثـيــلـثـــيـو) ايـثـــان: 1s3 مـكـرر (2- كـلـورو
ايــــثــــيــــلــــيـــــثــــيـــــو) n- بـــــروبــــــان: 1s4- مــــكــــــرر(2 -كــــلــــورو ايــــثــــيــــلــــثــــيــــو) n- بــــوتــــان: 1s5 مــــكــــرر(2-
كلوروايـثيلـتيو)n- s- بنتـانs أوكسيـــد مــكرر ( 2-كلــوروايـثيـلتـيــوميـثيــل) أوكـسيـــد مكـرر (2 -

كلوروايثيلتيو ايتيل). 
فـوسـفـوروثـيوات من oso - ثـاني أيـثيل و s[2 _ (ثـنـائــي أيـثـيل أميـنـو) أيـثـيل] و أمالحه االلـكـيـلـية أو

البروتينية.
n.n - 2 - ثنائــي الـكيــل (ميثيلs أيثيلn s- بــروبيــل أو ايســوبـروبيل) أمينــو إيثانثيـول  وأمالحها

البروتينية. 
تيوديجليكول (DCI ) كبريتور ثاني (2- هيدروكسي إيثيل).

ديتيوثنائي فوسفونات من o - إيثيل و s - فينيل (فونوفوس).
حتــتـوي  عــلى ذرة واحــدة من الــفـوســفــور مـرتــبـطــة �ــجـمــوعــة مـيــثــيل أوإثـيل أو n - بــروبــيل أو ايـزو

بروبيل بدون ذرات أخرى  من الكربون.
تيتراتيليل الرصاص

غيرها (مكونات عضوية - غير عضوية) 
رباعي هيدروفيوران.

2 - فيورالدهيد (فيور فيود الدهيد).
كحول فيروفيوريل و كحول رباعي هيدروفيروفيوريل.

29.23.10.00

29.23.20.00

29.28.00.00

29.29.10.00

29.29.90.10

29.29.90.20

29.30.20.00

29.30.30.00

29.30.40.00

29.30.50.00

29.30.90.10

29.30.90.20

29.30.90.30

29.30.90.40

29.30.90.50

29.30.90.60

29.30.90.70

29.30.90.91

29.31.90.10

29.31.90.99

29.32.11.00

29.32.12.00

29.32.13.00
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الكتونات
إيزوسفرول.

1- (1s3 - بنزودايوكسول -y 1-5) بروبان-2-أون.

بيبرونال.
سافرول.

تيتراهيدروكانابينوالت (جميع اإليزوميرات).
فينازون (أنتبيرين) و مشتقاته.

هيدانتوين و مشتقاته.
بيريدين و أمالحه.

بيبيريدين و أمالحه.
ألفانتـلs(DCI) X و أنـيلريديـن s(DCI) و بيـزيترامـيد(DCI) وبـرومـازيبـام (DCI) وسـيـتـوبيـميدون
( DCI) ودايـفـونـيـكـسX (DCI) و ديـفـيـنـوكسـيالت (DCI) وديـبـيـبـالـون (DCI) وفـنـتـانـيل(DCI) ومـيـثيل
(DCI) وفيـنـسـيـكـلـيدين (DCI) وبيـثـدين وسيط أ (DCI)وبـيـثدين (DCI)Xوبنـتـازوس (DCI) فيـنـيدات
(PCP) وفــــيــــنـــوبــــيـــريــــدين (DCI)  وبــــيــــبـــرادرول (DCI) وبــــيــــريـــتــــرامــــيـــد(DCI) وبــــروبــــيـــرام s(DCI) و

تر�يبيريدين (DCI)  وأمالح هذه اIنتجات. 
بنزيالت من 3- كينوكليدينيل. 

كينوكليدين - 3- أول. 
ليفورفانول s(DCI ) وأمالحه. 

مالونيلوريا (حمض باربيتوريك) و أمالحه. 
sبــوتــوبــاربــيــتـال s(DCI ) بــوتـال بــيــتـال s(DCI) بـاربــيــتـال s(DCI ) أمــوبـربــيــتـال s(DCI)ألــوبـاربــيــتـال
s(DCI) فيـنو باربيتال s(DCI) بنــتوباربيتال s(DCI)ميــثـيل فيـنو باربـيتال s(DCI)سيكـلوبـاربيـتال

سيكبوتباربيتال s (DCI ) سيكوبار بيتال (DCI) وفينيل بيتال( DCI)  وأمالح هذه اIنتجات.  
مشتقات أخرى للمالونيالوريا (حمض باربيتوريك) وأمالح هذه اIنتجات. 

لـــوبــرازوالم s(DCI ) مـــيــكـــلــوكـــوالــونs(DCI ) مــيـــثــاكـــوالــون s(DCI ) وزيــبـــيــبــرول ( DCI) وأمالح هــذه
اIنتجات.
 .Xميالم

6 - هكسان الكتام (أيبسلون-كابرو الكتام). 
 .(DCI )و ميثيل بريلون s(DCI ) كلوبازام

لكتامات أخرى.
مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة. 

مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزو ثيازول (وإن كانت مهدرجة ) غير منصهرة أكثر من ذلك. 
مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازينs (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك. 

29.32.20.00

29.32.91.00

29.32.92.00

29.32.93.00

29.32.94.00

29.32.95.00

29.33.11.00

29.33.21.00

29.33.31.00

29.33.32.00

29.33.33.00

29.33.39.10

29.33.39.20

29.33.41.00

29.33.52.00

29.33.53.00

29.33.54.00

29.33.55.00

29.33.61.00

29.33.71.00

29.33.72.00

29.33.79.00

29.34.10.00

29.34.20.00

29.34.30.00
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أمينوركسs(DCI ) بروتيزوالم s(DCI ) كلـوتيازيبام s(DCI ) كلـوكسازوالم s(DCI ) ديكـستروموراميد
)Xبيمول s(DCI )أوكسازوالم s(DCI ) ميزوكارب s(DCI ) كيتازوالم s(DCI ) هالوكسازوالم  s(DCI )

s(DCI فند�يترازينs(DCI ) فينميترازينs(DCI ) سوفنتالs(DCI) X أمالح هذه اIواد.

سلفوناميدات. 
كلوريد البوتاسيوم. 

كبريتات البوتاسيوم. 
أشكـال منـتـجات مـدرجـة في هذا الـفصل 31 ومـعروضـة  إما عـلى شـكل ألواح أو ¨ـاثـلةs وإمـا موضـوعة

في تغليفات ال يفوق وزنها الصافي 10 كغ.
اجلينوأورتوفوسفات اIائي لثنائي األمونيوم (فوسفات ثنائي األمونيوم). 

ثــنـــائي اجلـــيــنـــوأورتـــوفــوســـفــات اIـــائي األمـــونــيـــوم (فــوســـفـــات أحــادي  األمـــونــيـــوم) �ـــا فــيه اIـــمــزوج
باجلينوأورتوفوسفات اIائي لثنائي األمونيوم ( فوسفات ثنائي األمونيوم).

محتوية على نترات وفوسفات. 
دهان بأنواعه

دهن Iاع بأنواعه. 
sالحظة 4 من الفصل 32 من التعريفة اجلمركيةIمحاليل محددة في ا

دهان بأنواعه 
دهن Iاع بأنواعه

sالحظة 4 من الفصل 32 من التعريفة اجلمركيةIمحاليل محددة في ا
 دهان بأنواعه

دهن Iاع بأنواعه 
دهان بأنواعه 

غيرها
دهان بأنواعه 

دهن Iاع بأنواعه 
دهان مائي 

أنواع دهان أخرى 
دهن Iاع 

صباغ مائي و محضر من النوع اIستعمل في إنهاء حتضير اجللود 
مجففات محضرة

أوراق الوسم باحلديد

29.34.91.00

29.35.00.00

31.04.20.00

31.04.30.00

31.05.10.00

31.05.30.00

31.05.40.00

31.05.51.00

32.08.10.10

32.08.10.20

32.08.10.30

32.08.20.10

32.08.20.20

32.08.20.30

32.08.90.10

32.08.90.20

32.09.10.10

32.09.10.29

32.09.90.10

32.09.90.20

32.10.00.10

32.10.00.20

32.10.00.30

32.10.00.50

32.11.00.00

32.12.10.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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أصباغ ومواد ملونة أخرى معروضة على أشكال معينة أو موضوعة في أغلفة موجهة للبيع بالتجزئة
حبر طباعة أسود 

غيرها 
غيرها

غيرها 
من متعدد (أكسيي إيثيلX) (متعدد إيثيلX - غليكول) 

غيرها 
مساحيق دفاعية 

متفجرات معدة أساسا  من فوIينات الزئبقs أزوتات الرصاص ...إلخ (1) (4). 
ديناميت (1) (4)

ميلينيتs توليتs بنتوليتs إلخ (1) (4)
متفجرات محضرة أخرى معدة أساسا من مشتقات عضوية مزودة بالنترات أوإستر النترات(1) (4)

غيرها
مشعالت و كبسوالت فوIينية موجهة لذخيرة الصيد أو ذخيرة إطالق النار 

فتائل األمان 
فتائل التفجير

غيرها
غيرها

للتصوير بأشعة إكس (األشعة السينية). 
 .Xأفالم ذات تطهير واستخراج فوري

ألواح وأفالم أخرى يزيد أي جانب من جوانبها على 255 °. 
للتصوير الفوتوغرافي اIلون (متعددة األلوان). 

غيرها.
للتصوير بأشعة إكس (السينية) (1).

للتصوير الفوتوغرافي باأللوان (متعدد األلوان) 
غيرهاs حتوي طبقة حساسة من هالوجينات الفضة 

غيرها
يتجاوز عرضها s° 610 و يتجاوز طولها 200 م للتصوير باأللوان (متعدد األلوان) 

يتجاوز عرضها s° 610 يتجاوز طولها 200م  الستعماالت  أخرى غير التصوير باأللوان 
يتجاوز عرضها 610 ° وال يتجاوز طولها 200 م 
يتجاوز عرضها 105 ° ولكن ال يتجاوز 610 °

32.12.90.20

32.15.11.00

32.15.19.00

32.15.90.00

34.03.99.00

34.04.20.00

34.04.90.00

36.01.00.00

36.02.00.10

36.02.00.20

36.02.00.30

36.02.00.40

36.02.00.90

36.03.00.10

36.03.00.20

36.03.00.30

36.03.00.90

36.06.90.90

37.01.10.00

37.01.20.00

37.01.30.00

37.01.91.00

37.01.99.00

37.02.10.00

37.02.31.00

37.02.32.00

37.02.39.00

37.02.41.00

37.02.42.00

37.02.43.00

37.02.44.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات
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على شكل  لفائفs  يتجاوز عرضها 610 ملم. 
غيرها موجهة للتصوير الفوتوغرافي باأللوان (متعدد األلوان).

غيرها.
طبقات مستحلبات لتحسX اIساحات. 

غيرها.
غرافيت اصطناعي

غرافيت غرائي أو شبه غرائي 
عجائن كربونية لألكثرودات وعجائن ¨اثلة  للتلبيس الداخلي لألفران 

غيرها
فحم منشط

غيرها
زيت تال حتى اIكرر منه 

غيرها 
مـسـتـحـضـرات صـقل اIـعـادنs  عـجـائن و مـسـاحــيق لـلـتـلـحـيم أو اIـــزج مـتـكـونــــة مــن مـعـــادن أو مـــواد

أخرى (3).
غيرها

مشكلة  أساسا من الرصاص 
غيرها

حتتوي على زيوت النفط أو معادن قارية 
غيرها
غيرها

sمستحضرات مضادات األكسدة ومثبتات أخرى مطاطية أوبالستيكية
 sقنابل يدوية و قنابل مطفئة  s طفئاتIشواحن ومركبات ا

مــذيــبــات ومــخــفــفــات عــضــويــة مــركــبــةs غــيــر مــذكــورة و ال داخــلــة  في مــكــان آخــرs مــزيـالت الــدهـان أو
  sالورنيش احملضرة

غيرها 
sكـواشف الــتـشـخــيص أو اخملـتـبــرات مـوضــوعـة عـلى كـل دعـامـة وكــاشف تـشـخــيص أو مـخــتـبـر مــحـضـر
حـتى لـو كانت مـوضـوعة عـلى دعـامةs غـيـر تلك اIـذكورة فـي البـندين 30.02 أو s30.06  مواد مـرجعـية

مثبتة. 
روابط محضرة لقوالب ذات مراكز مسبكية. 

كربيدات معدنية غير مقولبة ¨زوجة ببعضها أو مع روابط معدنية.
إضافات محضرة لإلسمنت أو اIالط أو اإلسمنت اIسلح. 

37.03.10.00

37.03.20.00

37.03.90.00

37.07.10.00

37.07.90.00

38.01.10.00

38.01.20.00

38.01.30.00

38.01.90.00

38.02.10.00

38.02.90.00

38.03.00.00

38.09.93.00

38.10.10.00

38.10.90.00

38.11.11.00

38.11.19.00

38.11.21.00

38.11.29.00

38.11.90.00

38.12.30.00

38.13.00.00

38.14.00.00

38.15.90.00

38.22.00.00

38.24.10.00

38.24.30.00

38.24.40.00

البند الفرعيالبند الفرعي
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 .Xمالط واسمنت مسلح غير مقاوم
سوربيتولs غير ذلك اIذكور في البند 29.05.44 

يحوي البوموكلوروديفليوروميثان البروموتريفليوروميثان أو الديبروموتيترافليوروايثان. 
التي حتوي الهيدرو بروموفليوروكربور. 

يـــحـــوي الـــهـــيـــدرو كــلـــوروفـــلـــيـــو كـــربــوراتs حـــتـى إذا كــان يـــحـــوي بـــيـــرفـــلــيـــوروكـــربـــورات أو هـــيــدرو
  sلكن ال يحوي كلورو فليوروكربورات sفليوروكربورات

يحوي تيتراكلورور الكربون. 
يحوي تريكلوروايتان 1s1s1 (ميثيل كلوري). 

يحوي بروموميثان (برومور اIيثيل أو بروموكلورو ميثان). 
يحـوي بـيـركـلوروكـربـورات أو هـيـدرو فلـيـوروكـربـوراتs لكن ال يـحـوي الـكـلورو فـلـيـوروكـربورات أو

هيدرو كلوروفليوروكربورات.
غيرها 

وقود الديزل احليوي و خالئـطهs  ال حتتوي على زيوت النفط وال على زيـوت اIعادن القارية أو حتتوي
على نسبة أقل من  70 % من وزنها اإلجمالي. 

متعدد اإليثيلX ذو كثافة أقل  من 0.94. 
متعدد اإليثيلX ذو كثافة تساوي أو تفوق 0.94. 

متعدد جزيئات اإليثيلX اIشتركة أو خالل الفينيل. 
غيرها.

غير مسبب للحمى و/أو غير سام. 
غيرها.

 .Xمتعدد اإليزوبوتيل
متعدد جزيئات البروبيالن اIشتركة. 

غيرها.
قابل للتوسع. 

غيرها.
 . (SAN) متعدد جزيئات الستيرين - أكريلونيتريل

 .(ABS) متعدد جزيئات األكريلونيتريل- بوتادين ستيرين
غيرها.

  متعدد (كلورور الفينيل) غير ¨زوج �واد أخرى.
غير ملدنة.

ملدنة.
متعدد جزيئات كلورور الفينيل اIشتركة و خالت الفينيل. 

38.24.50.00

38.24.60.00

38.24.72.00

38.24.73.00

38.24.74.00

38.24.75.00

38.24.76.00

38.24.77.00

38.24.78.00

38.24.90.00

38.26.00.00

39.01.10.00

39.01.20.00

39.01.30.00

39.01.90.00

39.02.10.10

39.02.10.90

39.02.20.00

39.02.30.00

39.02.90.00

39.03.11.00

39.03.19.00

39.03.20.00

39.03.30.00

39.03.90.00

39.04.10.00

39.04.21.00

39.04.22.00

39.04.30.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية
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غيرها من متعدد جزيئات الكلورور اIشتركة. 
متعدد جزيئات كلورور الفينيليدين. 

 .Xمتعدد نترا فلورورااليثيل
غيرها.
غيرها.

على شكل  انتشار مائي. 
غيرها.

على شكل  انتشار مائي.
غيرها.

 متعدد (كحول فينيلي) حتى لو كانت حتوي مجموعات  خلية غير  متحللة باIاء. 
متعدد اجلزيئات اIشتركة. 

غيرها.
متعدد (ميثاكريالت اIيثيل). 

غيرها.
متعدد االسيتال. 

غيرها من متعدد األثيرات. 
راتنج االيبوكسيد. 
متعدد الكربونات. 

متعدد األلكيدات غليسيرو فطاليك. 
غيرها.

متعدد (إيثيلX تيريفتاالت). 
متعدد (حمض الالكتيك). 

غير مشبعة.
غيرها.

 .12 s6 - أو s10 s6 - s9 s6 - s6 s6 - s12- s11- s6 - متعدد اميد
غيرها.

سيليكون بأشكاله األولية. 
راتـنـجـات الـنـفطs راتـنـجـات الـكـومـارونs راتــنـجـات اإلنـدنs راتـنـجـات الـكـومـارون اإلنـديـني ومـتـعـدد

التيربينس.
غيرها. 

غير ملدنة.
ملدنة.

39.04.40.00

39.04.50.00

39.04.61.00

39.04.69.00

39.04.90.00

39.05.12.00

39.05.19.00

39.05.21.00

39.05.29.00

39.05.30.00

39.05.91.00

39.05.99.00

39.06.10.00

39.06.90.00

39.07.10.00

39.07.20.00

39.07.30.00

39.07.40.00

39.07.50.10

39.07.50.90

39.07.60.00

39.07.70.00

39.07.91.00

39.07.99.00

39.08.10.00

39.08.90.00

39.10.00.00

39.11.10.00

39.11.90.00

39.12.11.00

39.12.12.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
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نترات السيليلوز (�ا فيها الكولوديون) (1).
كربوكسيميثيل السيليلوز وأمالحه. 

غيرها.

غيرها.
حمض أجليني وأمالحه وإستيراته. 

غيرها.
مستبــدالت أيونــات اIكونة من  متعدد اجلزيئات الداخلة في البنود 39.01 إلى39.13 بأشكال أولية. 

أمعاء صناعية من بروتينات مصلبة أو من مواد بالستيكية سيليلوزية.
 .Xمن متعدد جزيئات اإليثيل

من متعدد جزيئات البروبيالن.
من متعدد جزيئات كلورور الفنيل.

من مواد بال ستيكية أخرى. 
أنابيب و أسطل مرنة حتتمل ضغط أقله 27.6 ميليبار. 

غيرها غير مقواة �واد أخرى وغير مشتركة بطريقة أخرى  مع مواد أخرىs بدون لواحق. 
غيرها غير مقواة �واد أخرى وغير مشتركة �واد أخرى مع لواحق  . 

غيرها.

لواحق.
علبs صناديقs أدراج و مواد ¨اثلة 

 Xمن متعدد جزيئات اإليثيل
من مواد بال ستيكية أخرى 

خوابيs قواريرs أوعيةs و اIواد  اIماثلة 
بكراتs لفائف  وشائع و دعائم  ¨اثلة

غيرها
غيرها

صهاريج وأحواض واألوعية اIماثلة التي يتجاوز محتواها 300 ل. 
أبواب نوافذ وأطرها وأطر أبواب الغرف و العتبات. 

مصرعs  ستائر (�ا فيها الستائر الفينيقية) واIواد اIماثلة وأجزاؤها. 
غيرها.

مجنبات للتجديد. 
غيرها.

أسالك و حبال من اIطاط اIفلكن. 

39.12.20.00

39.12.31.00

39.12.39.00

39.12.90.00

39.13.10.00

39.13.90.00

39.14.00.00

39.17.10.00

39.17.21.00

39.17.22.00

39.17.23.00

39.17.29.00

39.17.31.00

39.17.32.00

39.17.33.00

39.17.39.00

39.17.40.00

39.23.10.00

39.23.21.00

39.23.29.00

39.23.30.00

39.23.40.00

39.23.50.90

39.23.90.00

39.25.10.00

39.25.20.00

39.25.30.00

39.25.90.00

40.06.10.00

40.06.90.00

40.07.00.00
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ألواح و ورق و أشرطة. 
غيرها.

ألواح و ورق وأشرطة. 
غيرها.

بدون لواحق .
مع لواحق .

 بدون لواحق .
مع لواحق.

بدون لواحق .
مع لواحق .

بدون لواحق.            
مع لواحق.            
مقواة �عدن فقط .

مقواة �واد نسيجية فقط .
غيرها.

حزام مطـاطي محول بدون نهايةs من فئـة ترابيزويدالs مخرز �ـحيط  خارجي يتجاوز 60 سم لكن ال
يتجاوز 180 سم (1).

حزام مـطاطي محـول بدون نـهايةsمن فـئة تـرابيزويـدال غيـر تلك اخملرزةs �ـحيــط  خـارجــي يفــوق60
سم ولكن ال يتجاوز 180 سم .

حزام مـطاطي محول بدون نـهايةs من فئة ترابـيزويدالs  مخرز �ـحيط خارجي يتجاوز180 سم ولكن
ال تتجاوز240 سم (1). 

حزام مطاطي مـحول بدون نـهايةs من فئـة ترابيـزويدال عدا تلك اخملـرزةs  �حيط خـارجي يتجاوز180
سم لكن ال يتجاوز 240 سم (1) .

حزام مطاطي محول بدون نهايةs مس±s �حيط خارجي يتجاوز 60 سم لكن ال يتجاوز 150 سم (1)
حزام مطاطي محولs بدون نهايةs مس±s �حيط خارجي يتجاوز 150 سم لكن ال يتجاوز 198 سم (1)

غيرها.
 من األنواع اIستعملة للعربات اجلوية.

من األنـواع اIسـتعـمـلة لـلسـيارات و الـشـاحنـات في الهـنـدسة اIـدنيـة و نـقل البـضائع الـصـناعـيةs قـطر
عجالتها أقل أو يساوي 61 سم .

من األنـواع اIسـتعـمـلة لـلسـيارات و الـشـاحنـات في الهـنـدسة اIـدنيـة و نـقل البـضائع الـصـناعـيةs قـطر
عجالتها أكبر أو يساوي 61 سم.

غيرها.

40.08.11.00

40.08.19.00

40.08.21.00

40.08.29.00

40.09.11.00

40.09.12.00

40.09.21.00

40.09.22.00

40.09.31.00

40.09.32.00

40.09.41.00

40.09.42.00

40.10.11.00

40.10.12.00

40.10.19.00

40.10.31.00

40.10.32.00

40.10.33.00

40.10.34.00

40.10.35.00

40.10.36.00

40.10.39.00

40.11.30.00

40.11.62.00

40.11.63.00

40.11.69.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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من األنـواع اIسـتعـمـلة لـلسـيارات و الـشـاحنـات في الهـنـدسة اIـدنيـة و نـقل البـضائع الـصـناعـيةs قـطر
عجالتها يزيد عن 61 سم.

من األنـواع اIسـتعـمـلة لـلسـيارات و الـشـاحنـات في الهـنـدسة اIـدنيـة و نـقل البـضائع الـصـناعـيةs قـطر
عجالتها يزيد عن 61 سم.

غيرها.
من األنواع اIستعملة للحافالت أو للشاحنات. 

غيرها.
أشرطة ¨لوءة و فارغة.

أشرطة دوران عازلة إلطارات مطاطية. 
flaps "بطانات أنابيب".

بوزن أقل أو يساوي 2 كغ. 
بوزن متضمن ما بX كيلوغرامX غير واردين و 5 كيلوغرامات واردة. 

بوزن يفوق 5 كيلوغرام. 
غيرها.
غيرها.

من مطاط خلوي.
ملبسات األرضيات وبسط األرجل .

فواصل .
غيرها من اIواد القابلة للنفخ.

مواد لالستعمال التقني.
غيرها.

منتجات اIطاط الصلب (1) .
 للحماية لكل اIهن.
للحماية لكل اIهن .

أحزمة األمن لكل اIهن .
للحماية.

نوافذ أطرها وحواملها. 
أبواب أطرها وحواملها أو عتبات. 

قوالب للخرسانة. 
قدد شينغل وشيكس. 

أعمدة و عوارض.
لألرضيات الفسيفسائية. 

40.11.93.00

40.11.94.00

40.11.99.00

40.12.12.00

40.12.19.00

40.12.90.10

40.12.90.20

40.12.90.30

40.13.10.10

40.13.10.20

40.13.10.90

40.13.90.00

40.15.19.90

40.16.10.00

40.16.91.00

40.16.93.00

40.16.95.00

40.16.99.20

40.16.99.90

40.17.00.20

42.03.10.10

42.03.29.10

42.03.30.10

42.03.40.10

44.18.10.00

44.18.20.00

44.18.40.00

44.18.50.00

44.18.60.00

44.18.71.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها متعددة الطبقات. 
غيرها.
غيرها.
غيرها.

ورق للرسومات الهندسية و اآلالت اIسجلة بالبكراتs باألوراق أو باألسطوانات .
قواميس وموسوعاتs وأجزاء متسلسلة  منها

بشكل كتب أو كتيبات. 
غيرها.

مخـططـات و رسوم هـندسـيةs ورسـوم عمـارة ومخـططـات ورسوم أخـرى صنـاعيـةs جتاريـةs اIسـاحة أو
األغـراض اIــمـاثـلــة أصـلـيــة مـرسـومــة بـالـيــدs نـصــوص مـكـتــوبـة بـالــيـدs نـسخ فــوتـو غـرافــيـة عـلى ورق

محسس ونسخ منقولة بالكربون للمخططات والرسوم أو النصوص.
خيوط وحبال من مطاط مغطاة �واد أنسجية.

غيرها. 
حبال وأمراس. 

خراطـيم أنبـوبيـة من مـواد نسـيجـية وأنـابيب نـسيـجـية ¨ـاثلـةs وإن  كانت مـبطـنة أو مـقواة �ـعدن أو
مزودة بلوازم من مواد أخرى

سـيـور نقل احلـركـة  أو نـقل اIـوادs من مـواد نـسـيـجيـةs وإن كـانت مـشـربـةs مـطـليـةs مـغـطـاة أو  مـنـضدة
بلدائن  و مقواة �عدن أو �واد أخرى 

نـسج أولــبـاد أو نـسـيـج مـبـطـنــة بـلـبـاد مــركـبـة مع طــبـقـة أو أكـثــر من مـطـاطs أو جــلـد أو مـواد أخـرى من
sماثـلة لالستعماالت التقنية األخـرىIستعملة في صناعـة مزينات أجهزة الندف والنسج اIاألنواع ا
�ـا فـيـهـا الـنـسـيج ضـيــقـــة الـعـــرض "شـرائــط" الـقـطـيـفـــة مـشــربـــة بـاIـطـــاط لـتـغـطـيـــة أسـطـوانـــات

الســداة (1).
شاش و النسج اIستعملة لغربلة النخالة عن الطحsX و لو كانت مجهزة. 

أقراص الصقل و احللقات والواصالت  إلخ...
غيرها

من اIنتجات الداخلة في البنود 56.02 أو 56.03 .
ألبسة أخرى من األنواع اIقصودة  في البنود الفرعية من 62.01.11 إلى 62.01.19. 
ألبسة أخرى من األنواع اIقصودة  في البنود الفرعية من 62.02.11 إلى 62.02.19. 

ثياب العمل. 
أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية.

أحذية أخرىs تتضمن في مقدمتها واقية معدنية.
تغطي الكاحل 

44.18.72.00

44.18.79.00

44.18.90.00

45.03.90.00

48.23.40.00

49.01.91.00

49.05.91.00

49.05.99.00

49.06.00.00

56.04.10.00

56.04.90.00

56.07.90.20

59.09.00.00

59.10.00.00

59.11.10.00

59.11.20.00

59.11.90.20

59.11.90.90

62.10.10.00

62.10.20.00

62.10.30.00

62.11.32.10

64.01.10.00

64.03.40.00

64.03.51.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها
تغطي الكاحل 

غيرها
معدنية للتلحيم بالقوس 

معدنية غير تلك للتلحيم بالقوس 
من مواد أخرى

من مطاط أو لدائن
من مواد أخرى

من ماس طبيعي أو تركيبي متكتل 
غيرها

من ماس طبيعي أو تركيبي متكتل 
من مواد شاحذة متكتلة أو من اخلزف 

من أحجار طبيعية 
حجارة الشحذ أو الصقل اليدوي 

sصـوف خبث معـدني و صخـري و أصواف معدنـية ¨اثـلة و لو كـانت مخـلوطة فـيما بـينها sصوف خبث
على شكل كتلs صفائح أو  لفائف.

غيرها 
على شكل  لفائف 

غيرها
ألبسةs توابع ألبسةs أحذية و أغطية الرأس 

لبوس مكابح 
غيرها

مصنوعات من الغرافيت أو من كربون آخر لغرض استعماالت عدا الكهربائية. 
غيرها 

حتـتـوي عــلى أكـثـر من 50 %  من عــنـاصـر  Mg (اIـغـنــيـزيـوم)  Ca الـكـالــسـيـوم أو Cr الـكـروم مــنـفـردة أو
مجـتمـعة و اIـعبـر عنـها بـأكسـيد اIـغنـيزيوم (MgO) أو أكـسيـد الكـاليـسيوم (CaO) أو أكسـيد الـكروم

.(Cr203)
حتـتـوي عـلى أكـثر من 50 % من األلـومX (AL2o3) أوأكـسـيـد السـيـلـيـسـيوم (SiO2) أو مـزيج أو تـركيب

من هذه اIنتجات.
غيرها 

للمختبرات 
غيرها.

64.03.59.00

64.03.91.00

64.03.99.00

65.06.10.10

65.06.10.20

65.06.10.30

65.06.91.00 

65.06.99.00

68.04.10.10

68.04.10.90 

68.04.21.00

68.04.22.00

68.04.23.00

68.04.30.00

68.06.10.00

68.06.90.00

68.07.10.00

68.07.90.00

68.12.91.00

68.13.81.00

68.13.89.00

68.15.10.00

68.15.99.00

69.02.10.00

69.02.20.00

69.02.90.00

69.09.11.10

69.09.11.90

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات
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أصناف بدرجة صالبة  تعادل  أو تفوق  9 �قياس موهز
للمختبرات 

غيرها
غيرها

واجهات زجاجية عازلةs متعددة الطبقات. 
مستخدمة في صناعات صيدالنية 

سداداتs أغطية وغالقات أخرى 
ال تتعدى 0,15 لتر 

من الكريستال 
من زجاجs غير مصقول 

من زجاج آخر
زجاج لإلشارة 

عناصر بصريات من الزجاج 
من الكوارتز أو من سيليس آخر مصهور (1) 

من زجــاج آخـر ذي مــعـامـل تـمــدد خـطـي ال يـتــعـدى  5×10 - 6 كـلــفن في درجـة حــرارة تـتــراوح بـX صــفـر
و300 درجة مائوية (1). 

غيرها 
خيوط متقطعةs ذات طول ال يتجاوز 50 ° .

ألياف ¨شطة (فتائل). 
غيرها.

فرش من صوف الزجاج للعزل احلراري. 
غيرها.

نسيج من ألياف ¨شطة (فتائل).
ذات عرض  ال يتجاوز 30 سم .

ذات عرض يتجاوز 30 سمs بنسج سادةs  بوزن أقل  من 250 غ/م2 من شعيـرات ال يزيد مقياس اخليط
اIفرد منها عن  136 تكس.

غيرها 
غيرها

مصنوعات أخرى من  زجاج 
الستعماالت صناعية. 

في شكله األوليs أو فقط منشورs مفلوق أو مشذوب. 
غيرها.

69.09.12.00

69.09.19.10

69.09.19.90

69.09.90.00

70.08.00.00

70.10.10.10

70.10.20.00

70.10.90.10

70.10.90.91

70.10.90.92

70.10.90.99

70.14.00.10

70.14.00.20

70.17.10.00

70.17.20.00

70.17.90.00

70.19.11.00

70.19.12.00

70.19.19.00

70.19.39.10

70.19.39.90

70.19.40.00

70.19.51.00

70.19.52.00

70.19.59.00

70.19.90.00

70.20.00.90

71.02.10.10

71.02.21.00

71.02.29.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات
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الستعماالت صناعية.
الستعماالت أخرى. 

الستعماالت صناعية.
الستعماالت أخرى. 

 الستعماالت صناعية. 
الستعماالت أخرى.

غيرها 
خردة و نفايات من حديد صب(ظهر).

من صلب مقاوم للصدأ
غيرها.

خردة و نفايات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير.
رقائق وشظايا و نفايات الـتفريز و اخلراطة نشارة و برادة و سواقط عـمليتي البصم والتقطيعs وإن

كانت في حزم.
غيرها. 

سبائك (إنغوت) ناجتة عن إعادة صهر خردة احلديد أو الصلب.
حبيبات. 
سبائك. 
غيرها.

ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه.
غيرهاs ذات مقطع عرضي مستطيل. 

غيرها.
يحتوي على 0.25  % وزنا أو أكثر من الكربون 

بشكل لفاتs غير مشغولة بأكثر من الترقيق احلراري و ذات عالمات سطحية بارزة. 
بسمك 4.75 ° أو أكثر 

بسمك 3 ° أو أكثر ولكن ال يتجاوز 4.75 °
بسمك أقل من 3 °

بسمك يزيد عن 10 ° 
بسمك 4.75 ° أو أكثر ولكن ال يتجاوز 10 ° 

بسمك 3 ملم أو أكثر ولكن يقل من 4.75 ° 
بسمك أقل من 3 ° 

بشكل غير اللفاتs غير مشغولة بأكثر من الترقيق احلراريs ذات عالمات سطحية بارزة 
بسمك يزيد عن 10 ° 

71.04.10.10

71.04.10.90

71.04.20.10

71.04.20.90

71.04.90.10

71.04.90.90

71.06.92.90

72.04.10.00

72.04.21.00

72.04.29.00

72.04.30.00

72.04.41.00

72.04.49.00

72.04.50.00

72.05.10.00

72.06.10.00

72.06.90.00

72.07.11.00

72.07.12.00

72.07.19.00

72.07.20.00

72.08.10.00

72.08.25.00

72.08.26.00

72.08.27.00

72.08.36.00

72.08.37.00

72.08.38.00

72.08.39.00

72.08.40.00

72.08.51.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية
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بسمك 4.75 ° أو أكثر ولكن ال يتجاوز 10 ° 
بسمك 3 ° أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 ° 

بسمك أقل من 3 ° 
غيرها

بسمك 3 ° أو أكثر 
بسمك يزيد عن 1 ° ولكن يقل عن 3 ° 

بسمك 0.5 ° أو أكثر ولكن ال يتجاوز 1 ° 
بسمك أقل من 0.5 °.
بسمك 3 ملم أو أكثر. 

بسمك يزيد عن 1 ° ولكن يقل عن 3 ° 
بسمك 0.5 ° أو أكثر ولكن ال يتجاوز 1 ° 

بسمك أقل من 0.5 °
غيرها

بسمك 0.5 ° أو أكثر 
بسمك أقل من0.5 ° 

مطلية أو مغطاة بالرصاصs �ا فيها اIطلية بخليط من الرصاص و القصدير 
مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي

¨وجة
غيرها

مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكسيد الكروم
مطلية أو مغطاة بخليط زنك -أIنيوم 

غيرها
مدهونة أو ملمعة أو مغطاة بلدائن 

غيرها
مـرفقـة باألسـطوانـات على جـوانبهـا األربعـة أو داخل مجـاري مقـفلـة بعـرض يزيد عن 150 ° وبـسمك  4

° أو أكثر بشكل غير لفاتs وبدون عالمات سطحية بارزة.
غيرها بسمك 4.75 ° أو أكثر 

غيرها
حتتوي على أكثر من 0.25 % وزنا من الكربون 

غيرها
غيرها

مطلية أو مغطاة بالقصدير 

72.08.52.00

72.08.53.00

72.08.54.00

72.08.90.00

72.09.15.00

72.09.16.00

72.09.17.00

72.09.18.00

72.09.25.00

72.09.26.00

72.09.27.00

72.09.28.00

72.09.90.00

72.10.11.00

72.10.12.00

72.10.20.00

72.10.30.00

72.10.41.00

72.10.49.00

72.10.50.00

72.10.61.00

72.10.69.00

72.10.70.00

72.10.90.00

72.11.13.00

72.11.14.00

72.11.19.00

72.11.23.00

72.11.29.00

72.11.90.00

72.12.10.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 
مطلية بالزنك بطرق أخرى

مدهونةs  أو مورنشة أو مغطاة  بلدائن 
مطلية أو مغطاة بطرق أخرى

مكسوة 
محتوية على تسنينـات أو تضلعات  أو حروز أو غيرها من التشكـيالت الناجتة أثناء عملية الترقيق

باألسطوانات 
غيرهاs من صلب سهل القطع 

ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 ° 
غيرها

مطروقة
مـحــتـويــة عــلى تــسـنــيـنــات أو تــضـلــيــعـات أو حــروز أو غــيـرهــا من الــتـشــكــيالت الـنــاجتــة أثـنــاء عــمـلــيـة

الترقيق باألسطوانات أو منقولة بعد الترقيق باألسطوانات
من صلب سهل القطعs غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 

غيرهاs غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد. 
غيرها

 U مقطعها بشكل حرف
I مقطعها بشكل حرف

 H مقطعها بشكل حرف
L مقطعها بشكل حرف
T مقطعها بشكل حرف
U مقطعها بشكل حرف
I مقطعها بشكل حرف

H مقطعها بشكل حرف
sغــيـر مـشـغــولـة بـأكـثـر مـن الـتـرقـيق بــاألسـطـوانـات أو الــسـحب أو الـبـثق Tأو L مـقـطـعــهـا بـشـكل حـرف

باحلرارةs و بارتفاع  80 ° أو أكثر
 L و U مقطعها بشكل حرف

متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق باألسطوانات 
غيرها

مشكلة أو مجهزة على الباردs من منتجات مسطحة بالترقيق باألسطوانات 
غيرها

غير مطلية أو مغطاةs وإن كانت مصقولة 

72.12.20.00

72.12.30.00

72.12.40.00

72.12.50.00

72.12.60.00

72.13.10.00

72.13.20.00

72.13.91.00

72.13.99.00

72.14.10.00

72.14.20.00

72.15.10.00

72.15.50.00

72.15.90.00

72.16.10.10

72.16.10.20

72.16.10.30

72.16.21.00

72.16.22.00

72.16.31.00

72.16.32.00

72.16.33.00

72.16.40.00

72.16.50.10

72.16.61.00

72.16.69.00

72.16.91.00

72.16.99.00

72.17.10.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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مطلية أو مغطاة بالزنك 
مطلية أو مغطاة �عادن عادية أخرى 

غيرها
سبائك و أشكال أولية أخرى
ذات قطع عرضي مستطيل 

غيرها
بسمك يزيد عن 10 ° 

بسمك 4.75 ° أو أكثر ولكن ال يتجاوز 10 ° 
بسمك 3 ° أو أكثر ولكن أقل من 4.75 ° 

بسمك أقل من 3 ° 
بسمك يزيد عن 10 ° 

بسمك 4.75 ملم أو أكثر ولكن ال يتجاوز °10 
بسمك 3 ° أو أكثر ولكن أقل من 4.75 °. 

بسمك أقل من 3 °
بسمك 4.75 ° أو أكثر 

بسمك 3 ملم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 ° 
بسمك 0.5 ° أو أكثر و ال يتجاوز 1 ° 

بسمك أقل عن 0.5 ° 
غيرها

 بسمك 4.75 ملم أو أكثر 
بسمك يقل عن 4.75 °. 

غير مشغولة بأكثر من الترقيق باألسطوانات على البارد 
غيرها

عيدانs مرفقة باألسطوانات باحلرارةs بشكل لفات غير منتظمة اللفs من صلب  مقاوم للصدأ. 
ذات مقطع عرضي دائري 

غيرها
قضبان غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 

قضبان أخرى
زوايا و قطاعات و أشكال خاصة. 

أسالك من صلب مقاوم للصدأ 
سبائك و أشكال أولية أخرى 

غيرها

72.17.20.00

72.17.30.00

72.17.90.00

72.18.10.00

72.18.91.00

72.18.99.00

72.19.11.00

72.19.12.00

72.19.13.00

72.19.14.00

72.19.21.00

72.19.22.00

72.19.23.00

72.19.24.00

72.19.31.00

72.19.32.00

72.19.34.00

72.19.35.00

72.19.90.00

72.20.11.00

72.20.12.00

72.20.20.00

72.20.90.00

72.21.00.00

72.22.11.00

72.22.19.00

72.22.20.00

72.22.30.00 

72.22.40.00

72.23.00.00

72.24.10.00

72.24.90.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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ذات حبيبات موجهة 
غيرها

غيرهاs غير مشغولة بأكثر من الترقيق باألسطوانات باحلرارةs بشكل لفات 
غيرهاs غير مشغولة بأكثر من الترقيق باألسطوانات على البارد.

مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 
مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى.

غيرها
ذو حبيبات موجهة

غيرها
من صلب محتمل للسرعات العالية (للقطع السريع)

غير مشغولة بأكثر من الترقيق باألسطوانات باحلرارة 
غير مشغولة بأكثر من الترقيق باألسطوانات على البارد. 

غيرها
من صلب محتمل للسرعات العالية (للقطع السريع). 

من صلب السيليكون - اIنغنيز 
غيرها

قضبان من صلب محتمل للسرعات العالية (للقطع السريع ).
قضبان من صلب السيليكون- اIنغنيز 

sغــيــر مــشــغـولــة بــأكــثــر من الــتــرقـيـق بــاألسـطــوانــات بــاحلــرارة أو الــسـحـب أو الـبــثق  sقــضـبــان أخــرى
باحلرارة 

قضبان أخرىs غير مشغولة بأكثر من الطرق 
قضبان أخرىs غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 

قضبان أخرى
زوايا و قطاعات و أشكال خاصة 

من صلب غير مخلوط 
من خالئط صلب 

من صلب السيليكون- اIنغنيز 
غيرها

ذات قطر يزيد عن 600 °. 
غيرها.

من صلب مقاوم للصدأ. 
غيرها.

72.25.11.00

72.25.19.00

72.25.30.00

72.25.50.00

72.25.91.00

72.25.92.00

72.25.99.00

72.26.11.00

72.26.19.00

72.26.20.00

72.26.91.00

72.26.92.00

72.26.99.00

72.27.10.00

72.27.20.00

72.27.90.00

72.28.10.00

72.28.20.00

72.28.30.00

72.28.40.00

72.28.50.00

72.28.60.00

72.28.70.00

72.28.80.10

72.28.80.20

72.29.20.00

72.29.90.00

73.03.00.10

73.03.00.90

73.04.11.00

73.04.19.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ. 
مواسير حفر االخرى.

غيرهاs من الصلب مقاوم للصدأ. 
غيرها.
غيرها.
غيرها.

غيرها. 
غيرها.
غيرها.
غيرها.
غيرها.

ملحومة طوليا بالقوس اIغمور. 
ملحومة طولياs غيرها. 

غيرها.
مواسير وأنابيب للتبطX من األنواع اIستعملة الستخراج النفط و الغاز.

غيرها.

غيرها.
غيرها. 

ملحومةs من صلب مقاوم للصدأ.
غيرها.

ملحومةs من صلب مقاوم للصدأ. 
غيرها.

ذو مقطع عرضي عدا اIربع و اIستطيل. 
غيرها.
غيرها.

غيرها. 
رابطات.

أكواع و مفاصل محنية و أكمامs  ملولبة 
غيرها.
غيرها.

رابطات.
أكواع و مفاصل محنية و أكمامs  ملولبة. 

73.04.22.00

73.04.23.00

73.04.24.00

73.04.29.00

73.04.31.90

73.04.39.90

73.04.41.90

73.04.49.90

73.04.51.90

73.04.59.90

73.04.90.90

73.05.11.00

73.05.12.00

73.05.19.00

73.05.20.00

73.05.31.90

73.05.39.90

73.05.90.90

73.06.11.00

73.06.19.00

73.06.21.00

73.06.29.00

73.06.69.00

73.06.90.00

73.07.11.90

73.07.19.00

73.07.21.00

73.07.22.00

73.07.23.90

73.07.29.00

73.07.91.00

73.07.92.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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لوازم وسل األطراف باللحام. 
غيرها.

جسور وأجزاء جسور.
أبراج و صواري .  

أبواب ونوافذ وأطرها و عتبات األبواب . 
جتهيزات للسقاالت أو لتدعيم اIداخل أو اIنشآتs واألبنية.

غيرها.
مبطنة أو عازلة للحرارة. 

غيرها.
بسعة 50 لتر أو أكثر.

علب تغلق باللحام أو بالثني. 
غيرها.

محتوية على أجهزة حتكم أو ضبط  أو قياس لوقود الغاز اIميع / وقود و غاز طبيعي 
غيرها.

أسالك مجدولةs حبال و كابالت  
غيرها.

أسـالك شـائـكة مـن حــديد أو صـلبs أســالك "تـورسيـد"  مفـتولـة بشكل أطـواقs أو مفـردة مسـطحةs (و
إن كـانت غـيـر شـائـكـة)s أو مـزدوجـة مــفـتـولـة فـتال رخـواs من األنـواع  اIـسـتـعـمـلـة في الـسـيـاجـاتs من

حديد أو صلب. 
أشرطة مقفلة بدون نهايات لآلالتs من صلب مقاوم للصدأ. 

نسج معدنية منسوجة أخرىs من صلب مقاوم للصدأ.
غيرها.

شـبـاك وألواح و سـيـاجات شـبكـيـةs ملـحـومة عـنـد نقـاط التـقـاطع من أسالك مـقاس أكـبر مـقـطع عرضي
لها يساوي 3 ° أو أكثر  و مقاس عيونها 100 سم2 على األقل.     

مطلية بالزنك. 
غيرها.

مطلية بالزنك.
مطلية بلدائن. 

غيرها.
ألواح شبكية بالتمديد. 

للنقل من كل األنظمة. 
غيرها.

73.07.93.00

73.07.99.00

73.08.10.00

73.08.20.00

73.08.30.00

73.08.40.00

73.08.90.00

73.09.00.10

73.09.00.90

73.10.10.00

73.10.21.00

73.10.29.00

73.11.00.10

73.11.00.90

73.12.10.00

73.12.90.00

73.13.00.00

73.14.12.00

73.14.14.00

73.14.19.00

73.14.20.00

73.14.31.00

73.14.39.00

73.14.41.00

73.14.42.00

73.14.49.00

73.14.50.00

73.15.11.10

73.15.11.90

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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للنقل من كل األنظمة. 
غيرها.
أجزاء.

سالسل مانعة لالنزالق. 
غير مفصليةs ذات خوابير. 

غيرهاs بحلقات ملحومة. 
غيرها.

أجزاء أخرى.
مراسي و خطاطيف سفن وأجزائها من حديد صب أو حديد أو صلب 

مسامير ومسامير جتنيد. 
مسامير قصيرة. 

خريزات ¨وجة أو مشطوفة. 
غيرها.

براغي من اخلشبs  من النوع اIستعمل في خطوط السكك احلديدية. 
براغي أخرى للخشب.  

محاجن (شناكل ) و براغي برؤوس حلقية.  
براغي ذاتية التثبيت. 

براغي أخرىs و إن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها. 
صواميل"عزقات". 

غيرها. 
 حلقات "وردات " نابضة و غيرها من حلقات التثبيت. 

حلقات "وردات " أخرى. 
مسامير برشام. 

خوابير و مسامير خابورية. 
غيرها.

دبابيس مأمونة  ودبابيس أخرى
غيرها.

نوابض ذات ريش و ريشها . 
نوابض حلزونية. 

غيرها.
غيرها

تعمل بوقود سائل 

73.15.12.10

73.15.12.90

73.15.19.00

73.15.20.00

73.15.81.00

73.15.82.00

73.15.89.00

73.15.90.00

73.16.00.00

73.17.00.10

73.17.00.20

73.17.00.30

73.17.00.90

73.18.11.00

73.18.12.00

73.18.13.00

73.18.14.00

73.18.15.00

73.18.16.00

73.18.19.00

73.18.21.00

73.18.22.00

73.18.23.00

73.18.24.00

73.18.29.00

73.19.40.00

73.19.90.00

73.20.10.00

73.20.20.00

73.20.90.00

73.21.11.90

73.21.12.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرهاs �ا فيها األجهزة للوقود الصلب. 
غيرها

تعمل بوقود سائل 
غيرهاs �ا فيها األجهزة للوقود الصلب

أجزاء
من حديد صب 

غيرها
غيرها

ألــيــاف من حـديــد أو صــلبs  اســفــنـجــات و وســيـدات و قــفــازات وأدوات ¨ــاثـلــة لــلــجـلي أو الــتــلــمـيع أو
لالستعماالت اIماثلة.

من حديد صبs  غير مطلي باIينا 
من حديد صبs  مطلي باIينا 

من صلب مقاوم للصدأ 
من حديد أو من صلب مطلي باIينا 

غيرها
مغاسل و أحواض غسيل من صلب مقاوم للصدأ

من حديد صبs  و إن كانت مطلية باIينا 
غيرها

غيرهاs  �ا في ذلك األجزاء 
كرات و أصناف ¨اثلة ألجهزة الطحن و اجلرش.

صفائح معدنية. 
غيرها

مقابض مكانس.
 غيرها

خالئط رئيسية من نحاس. 
من نحاس نقي.

من خالئط أساسها النحاس األحمر مع الزنك (نحاس أصفر). 
غيرها.

من نحاس نقي يزيد أكبر مقاس Iقطعها العرضي عن 6 °. 
غيرها. 

من خالئط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر).

73.21.19.00

73.21.81.90

73.21.82.00

73.21.89.00

73.21.90.00

73.22.11.00

73.22.19.00

73.22.90.00

73.23.10.00

73.23.91.00

73.23.92.00

73.23.93.00

73.23.94.00

73.23.99.00

73.24.10.00

73.24.21.00

73.24.29.00

73.24.90.00

73.26.11.00

73.26.19.10

73.26.19.90

73.26.90.10

73.26.90.90

74.05.00.00

74.07.10.00

74.07.21.00

74.07.29.00

74.08.11.00

74.08.19.00

74.08.21.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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من خالئط أساسها النحاس مع الـنيكل (كربونيكل) أو من خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك
(فضة النيكل). 

غيرها.
من نحاس نقي.

من خالئط أساسها النحاس األحمر مع الزنك (نحاس أصفر). 
من خالئط أسـاسـهــا نـحـاس الـنـيــكل (كـربـونـيــكل) أو من خالئط أسـاسـهــا الـنـحـاس مع الــنـيـكل و الـزنك

(فضة النيكل). 
غيرها.

من نحاس نقي.
من خالئط النحاس.

أسالك مجدولةs كابالتs أمراس مظفورة و ما �اثلها غير  عازلة للكهرباء. 
مسامير ومسامير جتنيدs دبابيس ورق الرسمsمشابك خارزةs و أصناف ¨اثلة.

حلقات (�ا فيها احللقات النابضة). 
غيرها.

براغيs صواميل (عزقات)
غيرها. 

سالسل وأجزاؤها.
مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقةs ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.

منشآت و خزانات و أوعية...إلخ...
أوعية للغاز اIضغوط أو اIميع. 

نـسج مـعدنـية (�ـا فيـها الـنسج اIـسـتمـرة أو غيـر اIنـتهـية) شـبـاك و ألواح مـعدنـية شـبكـيةs من أسالك
نحاسs  صفائح و أشرطة مبسوطة من نحاس. 

نوابض من نحاس. 
غيرها

مساحيق و رقائق من نيكل. 
من نيكل غيرمخلوط. 

من خالئط النيكل. 
لوازم مواسير وأنابيب. 

مصنوعات أخرى من نيكل (1)
من أIنيوم غيرمخلوط.

أشكال خاصة مجوفة. 
غيرها.

74.08.22.00

74.08.29.00

74.11.10.00

74.11.21.00

74.11.22.00

74.11.29.00

74.12.10.00

74.12.20.00

74.13.00.00

74.15.10.00

74.15.21.00

74.15.29.00

74.15.33.00

74.15.39.00

74.19.10.00

74.19.91.00

74.19.99.20

74.19.99.30

74.19.99.40

74.19.99.50

74.19.99.90

75.04.00.00

75.07.11.00

75.07.12.00

75.07.20.00

75.08.90.90

76.04.10.00

76.04.21.00

76.04.29.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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من أIنيوم غير مخلوط.
من خالئط أIنيوم.

من أIنيوم غير مخلوط. 
من خالئط أIنيوم. 

مطبوعة. 
غيرها.

مطبوعة.
غيرها.

من أIنيوم غير مخلوط. 
من خالئط أIنيوم.

لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصالت و األكواع و األكمام) من أIنيوم. 
أبواب ونوافذ وأطرها و عتبات األبواب. 

غيرها.
خزانـات و صـهاريج و خـوابي و أوعيـة ¨اثـلةs جلـميـع  اIواد (عـدا أوعيـة الغـاز اIضـغوط أو اIـميع) من
أIـنـيـومs تـتـجـاوز سـعـتـها 300 لـتـرs غـيـر مـزودة بـتـجـهـيـزات آلـيـة  أو حـراريـةs وإن كـانت مـبـطـنة أو

عازلة للحرارة. 
أوعية . 
غيرها.

أوعية من أIنيوم لتعبئة الغاز اIضغوط أو اIميع. 
 ذات نواة  من صلب. 

غيرها.
s(شـنـاكل) ومـحـاجن لـولـبـية s(عـزقـات) بـراغي وصـوامـيل sمـشـابك خـارزة sمـسـامـيـر ومـسـامـيـر جتـنـيـد

مسامير برسام"تباشيم"s  خوابير و مسامير خابورية وحلقات "وردات" و أصناف ¨اثلة. 
نسجs شباكs ألواح شبكيةs سياجاتs  من أسالك أIنيوم.

صفائح و أشرطة مبسوطة. 
ساللمs كراسي مطبخs ساللم قصيرة. 

صفائح مباخر من أIنيوم.
مصنوعات أخرى من أIنيوم

مواد تغليف من رصاص مضاد للنشاطات اإلشعاعية 
مواسير مرنة للتغليف. 

مصنوعات أخرى من رصاص
قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة"بروفيالت "وأسالك من زنك. 

76.06.11.00

76.06.12.00

76.06.91.00

76.06.92.00

76.07.11.10

76.07.11.90

76.07.20.10

76.07.20.90

76.08.10.00

76.08.20.00

76.09.00.00

76.10.10.00

76.10.90.00

76.11.00.00

76.12.10.00

76.12.90.00

76.13.00.00

76.14.10.00

76.14.90.00

76.16.10.00

76.16.91.00

76.16.99.20

76.16.99.30

76.16.99.40

76.16.99.90

78.06.00.10

78.06.00.20

78.06.00.90

79.04.00.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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ألواح  و صفائح و أشرطةو قدد أوراقs من زنك. 
مصنوعات أخرى من زنك. 

مواسير مرنة للتغليف.
صفائح وأوراق وأشرطة من القصدير بسمك يزيد عن 0,2 ° 

أوراق و أشرطة رقـيقة من قـصدير (و إن كانت مـطبوعة أو مـثبتة عـلى حامل من ورق أو ورق مقوى
أو لدائن أو على حوامل ¨ـاثلة) ال يتجـاوزسمكها 0,2 ° (باستثـناء سمك احلامل)s مـساحيق ورقائق

من قصدير. 
مواسير و أنابيب و لوازمها (مثل الوصالت و األكواع و األكمام) من قصدير. 

غيرها
بلطات و عدد قاطعة ¨اثلة. 

مقصات تقليم تدار بيد واحدة  (�ا في ذلك مقصات تقطيع الدواجن).  
مجزات أعشاب و مجزات تقليم أخرى تدار باليدين.  

عدد أخرى مستعملة في الزراعة أو البساتX أوالغابات 
مناشير يدوية. 

نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات "شلة".
بأجزاء عاملة من صلب. 

غيرهاs �ا في ذلك األجزاء. 
نصال مناشيرs بشكل سالسل.

 نصال مناشير مستقيمة لشغل اIعادن. 
غيرها. 

مبارد و مبارد للخشب و عدد ¨اثلة. 
كماشات "بنسات" (�ا في ذلك األنواع القاطعة) مالقط و عدد ¨اثلة.

مقصات لقطع اIعادن و عدد ¨اثلة. 
قاطعات مواسيرs قاطعات براغي ومساميرs مثاقب تخر£  وعدد ¨اثلة.

غير قابلة للتعديل (ثابتة). 
قابلة للتعديل (إنكليزية).

رؤوس ربط قابلة للتبديل وإن كانت بناسكاتها.
أدوات ثقب و لولبة. 

مطارق ومطارق ثقيلة.
مفكات.

لالستعمال اIنزلي. 
غيرها.

79.05.00.00

79.07.00.00

80.07.00.20

80.07.00.30

80.07.00.40

80.07.00.50

80.07.00.90

82.01.40.00

82.01.50.00

82.01.60.00

82.01.90.00

82.02.10.00

82.02.20.00

82.02.31.00

82.02.39.00

82.02.40.00

82.02.91.00

82.02.99.00

82.03.10.00

82.03.20.00

82.03.30.00

82.03.40.00

82.04.11.00

82.04.12.00

82.04.20.00

82.05.10.00

82.05.20.00

82.05.40.00

82.05.51.00

82.05.59.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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مواقد حلام. 
مالزمات و ما �اثلها.

غـيــرهـا مـجــمـوعـات (أطــقم) حتـتـوي عــلى إثـنـX عــلى األقل من األصـنــاف اIـذكـورة في الــبـنـود الــفـرعـيـة
السابقة.

عــدد يـــحـــتــوي عـــلى إثـــنــX أو أكـــثــر من األصـــنـــاف الــداخـــلــة فـي  الــبـــنــود من 82.02  إلى s82.05 اIـــهـــيــأة
كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة. 

بجزء عامل من خالئط معدنية خزفية (سيراميك).
من ماس أو من كتل اIاس. 

غيرها.
قوالب سحب و بثق اIعادن. 

أدوات  للضغط و الكبس أو البصم أو التخر£. 
أدوات  للّولبة الداخلية أو اخلارجية. 

أدوات للثقب عدا أدوات ثقب الصخور. 
أدوات للتقعير و التقوير. 

أدوات للتفريز. 
أدوات للخراطة.

أدوات أخرى قابلة للتبديل. 
لشغل اIعادن. 

لآلالت اIستعملة في الزراعة أو البساتX أو الغابات. 
غيرها.

ألـواح وقــضـبـان (أصـابع) وأطـراف (رؤوس) ومـا �ـاثـلـهـا لـلـعــدد غـيـر مـركـبـة عـلى دعـائم من مـواد خـزف
ومعدنية.

أجهزة آلية تدار باليد تزن 10كغ أو أقلs لالستعمال في  حتضير أوتقد£ األطعمة أو اIشروبات 
مجموعات (أطقم) من أصناف منوعة

أجهزة حالقة يدوية و أجزائها 
غيرها

مجموعات (أطقم) أخرى من أصناف منوعة 
غيرها
أقفال. 

مغاليق "غاالت"s من األنواع اIستعملة للسيارات . 
مغاليق "غاالت"s من األنواع اIستعملة لألثاث. 

مغاليق "غاالت"أخرى; مزاليج. 

82.05.60.00

82.05.70.00

82.05.90.00

82.06.00.00

82.07.13.00

82.07.19.10

82.07.19.90

82.07.20.00

82.07.30.00

82.07.40.00

82.07.50.00

82.07.60.00

82.07.70.00

82.07.80.00

82.07.90.00

82.08.10.00

82.08.40.00

82.08.90.00

82.09.00.00

82.10.00.00

82.11.10.00

82.14.90.10

82.14.90.90

82.15.20.00

82.15.99.00

83.01.10.00

83.01.20.00

83.01.30.00

83.01.40.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية
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أغالق و أطر بإغالقs متضمنة مغاليق. 
أجزاء. 

اIفاتيح غير تامة الصنع. 
غيرها.

مفصالت من جميع األنواع.   
عجالت تدحرج (كاستور).

¨ا يستعمل للمباني. 
غيرها ¨ا يستعمل لألثاث.

غيرها.
غالقات ذاتية احلركة لألبواب. 

خــزائن مــأمــونــةs صــنــاديـق مــقــواة و أبــواب مــصــفــحــة (مــأمــونــة) وخــزائن الــودائع واألمــانــاتs لــلــغــرف
اIأمونةs علب و صناديق مأمونة للنقود أو اIستندات وما �اثلهاs من معادن عادية. 

من حديد صلب. 
من معادن عادية أخرى.

sأرقام وحـروف وعالمـات أخـرى  من مـعـادن عـادية sولـوحـات ¨ـاثـلـة sوعـنـاوين sلـوحـات أسـماء sالفـتـات
عدا ما يدخل منها في البند 94.05. 

أقطاب حلام مكسوة للحام بالقوس الكهربائيs من معادن عادية. 
أسالك محشوةs للحام بالقوس الكهربائيs من معادن عادية. 

عيدان مكسوة وأسالك محشوة للحام باللهب من معادن عادية.
غيرها. 

مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار اIائي 45 طن في الساعة 
مراجل بأنابيب ال يتجاوز إنتاجها من البخار اIائي 45 طن في الساعة

مراجل أخرى لتوليد األبخرةs  �ا في ذلك اIراجل اIشتركة. 
مراجل اIياه اIسعرة 

أجزاء.
غيرها
غيرها
أجزاء 

للمراجل الداخلة في البند 84.02 
للمراجل الداخلة في البند 84.03 

مكثفات لآلالت البخارية 
أجزاء

83.01.50.00

83.01.60.00

83.01.70.10

83.01.70.90

83.02.10.00

83.02.20.00

83.02.41.00

83.02.42.00

83.02.49.00

83.02.60.00

83.03.00.00

83.07.10.00

83.07.90.00

83.10.00.00

83.11.10.00

83.11.20.00

83.11.30.00

83.11.90.00

84.02.11.00

84.02.12.00

84.02.19.00

84.02.20.00

84.02.90.00

84.03.10.19

84.03.10.99

84.03.90.00

84.04.10.10

84.04.10.90

84.04.20.00

84.04.90.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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مـولـدات غـازات تعـمل بـاIـاء أو بـالـهـواءs و إن كـانت مع مـنـقـيـاتهـاs مـولـدات غـاز اإلسـتـيـلـX ومـولدات
غازات ¨اثلة تعمل باIاءs و إن كانت مع منقياتها. 

أجزاء 
ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط 

ذات قدرة ال تتجاوز40  ميغاواط 
أجزاء
غيرها
غيرها
غيرها
غيرها

ال تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط 
تزيد قدرتها عن 1000 كيلوواط و ال تتجاوز10.000 كيلوواط

تتجاوز قدرتها 10.000 كيلوواط
أجزاء �ا فيها اIنظمات

ال تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 
تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 
ال تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط 

تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط
 ال تتجاوز قدرتها 5000 كيلوواط. 

تتجاوز قدرتها 5000 كيلوواط
للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة 

غيرها.
محركات نفاثةs عدا العنفات النفاثة 

غيرها 
بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات) 

غيرها
غيرها
أجزاء

 (GPL) ميعIلتوزيع غاز البترول ا
غيرها

مضخات محتوية على أداة قياس 
غيرها

84.05.10.00

84.05.90.00

84.06.81.00

84.06.82.00

84.06.90.00

84.08.20.20

84.08.20.90

84.08.90.90

84.09.99.00

84.10.11.00

84.10.12.00

84.10.13.00

84.10.90.00

84.11.11.00

84.11.12.00

84.11.21.00

84.11.22.00

84.11.81.00

84.11.82.00

84.11.91.00

84.11.99.00

84.12.10.00

84.12.29.00

84.12.31.00

84.12.39.00

84.12.80.00

84.12.90.00

84.13.11.10

84.13.11.90

84.13.19.10

84.13.19.90

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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مضخات تدار يدويا بإستثناء اIضخات الداخلة في البنود رقم 84.13.11 أو 84.13.19 
 مـضـخـات الـوقـودأو الـزيـوت أو سـوائل الـتــبـريـدs حملـركـات االحـتـراق الـذاتي ذات اIـكـابس (بـالـشـررأو

بالضغط) 
مضخات خرسانة 

مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخرى
مضخات إزاحة موجبة دوارة أخرى

مجردة ال يزيد قطرها عن 32 ° 
مجردة يزيد قطرها عن 32 ° 

مضخات كهربائية ال يزيد قطرها عن 32 ° 
مضخات كهربائية يزيد قطرها عن 32 ° 

مضخات آلية ال يزيد قطرها عن 32 ° 
مضخات آلية يزيد قطرها عن 32 ° 

غيرها 
 مضخات مجردة 

مضخات كهربائية 
مضخات آلية 

غيرها
ذات قطر يتراوح مابX 6 و10 بوصات 

غيرها
مضخات محملة باIياه

مجردةs ذات قطر أقل أو يساوي 110 ° 
مضخات كهربائية ذات قطر أقل أو يساوي 110 ° 

غيرها
مجردةs ال يزيد قطرها عن 65 ° 

مضخات كهربائية ال يزيد قطرها عن 65 °
مضخات آلية ال يزيد قطرها عن 65 °.

غيرها
مسارعات اIياه الساخنة

غيرها
مضخات

رافعات سوائل
للمضخات

84.13.20.00

84.13.30.00

84.13.40.00

84.13.50.00

84.13.60.00

84.13.70.11

84.13.70.12

84.13.70.13

84.13.70.14

84.13.70.15

84.13.70.16

84.13.70.17

84.13.70.21

84.13.70.22

84.13.70.23

84.13.70.29

84.13.70.31

84.13.70.39

84.13.70.40

84.13.70.51

84.13.70.52

84.13.70.59

84.13.70.61

84.13.70.62

84.13.70.63

84.13.70.69

84.13.70.70

84.13.70.90

84.13.81.00

84.13.82.00

84.13.91.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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لرافعات سوائل
مضخات تفريغ الهواء 

مضخات هواء تُدار باأليدي أو باألقدام
ضواغط من األنواع اIستعملة في آالت و معدات و أجهزة  التبريد.

ضواغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر
غيرها
غيرها
غيرها
أجزاء

غيرها.
غيرها
غيرها
غيرها

ألجهزة من النوع الذي يعلق على النوافذ أو اجلدران. 
أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل. 

أجهزة إشعال أخرى لألفرانs  �ا فيها أجهزة اإلشعال اIشتركة. 
أجزاء

أفران للتحميصs أو لغيرها من اIعاجلات احلرارية للمعادن أو خلاماتها 
أفران اخملابز �ا فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت

مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواءالداخلة في البند 84.15. 
غيرها

أثاث مصمم الستيعاب أجهزة إنتاج البرودة 
غيرها
غيرها

أجهزة تعقيم طبية أوجراحية أو مخبرية 
أجهزة التقطير أو إعادة التقطير 

مبادالت حرارية 
آالت وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات األخرى

غيرها 
غيرها 
غيرها 

Iسخنات اIياه.

84.13.92.00

84.14.10.00

84.14.20.00

84.14.30.00

84.14.40.00

84.14.51.90

84.14.59.90

84.14.80.00

84.14.90.00

84.15.10.90

84.15.81.90

84.15.82.90

84.15.83.90

84.15.90.10

84.16.10.00

84.16.20.00

84.16.90.00

84.17.10.00

84.17.20.00

84.18.61.00

84.18.69.00

84.18.91.00

84.19.11.90

84.19.19.00

84.19.20.00

84.19.40.00

84.19.50.00

84.19.60.00

84.19.81.19

84.19.81.90

84.19.89.00

84.19.90.10

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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لألجهزة اIوجهة Iعدات اخملتبرات 
غيرها

آالت صقل وترقيق 
أسطوانات 

غيرها
فارزات القشدة 

أجهزة جتفيف البياضات و األلبسة
أجهزة الطرد اIركزي اIستعملة في اخملابر الطبية 

غيرها
لترشيح أو تنقية اIياه 

لترشيح الزيوت أو الوقود في محركات االحتراق الداخلي
أجهزة مرشحة (ميزالدم) 

غيرها
مرشحات لتنقية الهواء الداخل حملركات االحتراق الداخلي

غيرها
ألجهزة الطرد اIركزي �ا فيها أجهزة التجفيف بالطرد اIركزي

غيرها
غيرها

أجهزة للوزن اIستمر للبضائع اIنقولة على سيور ناقلة 
أجهزة لـوزن كميـة ثابـتةs و أجهـزة وزن و قبابـX لتعـبئة اIـواد في أكياس أو عـبوات بوزن مـحدد �ا

في ذلك موازين اIعايرة 
ذات طاقة وزن ال تتجاوز 30 كغ 

ذات طاقة تتجاوز 30 كغ وال تتجاوز5.000 كغ. 
غيرها 

صنجات (عيارات) جلميع اIوازينsأجهزة وزن 
أجهزة إطفاء احلرائق و إن كانت معبأة 

مسدسات رش وأجهزة ¨اثلة 
آالت و أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآالت قذف ¨اثلة

تعمل �حرك كهربائي 
غيرها 

تعمل �حرك كهربائي 
غيرها

84.19.90.20

84.19.90.90

84.20.10.00

84.20.91.00

84.20.99.00

84.21.11.00

84.21.12.00

84.21.19.10

84.21.19.90

84.21.21.00

84.21.23.00

84.21.29.10

84.21.29.90

84.21.31.00

84.21.39.00

84.21.91.00

84.21.99.00

84.22.19.00

84.23.20.00

84.23.30.00

84.23.81.00

84.23.82.00

84.23.89.00

84.23.90.00

84.24.10.00

84.24.20.00

84.24.30.00

84.25.11.00

84.25.19.00

84.25.31.00

84.25.39.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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آالت رفع أحمال و روافع مائية 
جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة 

هياكل رفع و تنضيد متحركة (على إطارات)sوحامالت رافعة  للتنضيد متحركة (على إطارت) 
غيرها

روافع (كرين)برجية. 
روافع (كرين) بهياكل متحركةعلى خط حديدي . 

عربات مزودة بأذرع رافعة(كرين).
غيرها.
غيرها.

مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق البرية 
غيرها

ال يتجاوز وزنها 8 أطنان 
يتجاوز وزنها 8 أطنان 

ال يتجاوز وزنها 8 أطنان 
يتجاوز وزنها 8 أطنان 

ال يتجاوز وزنها 8 أطنان 
يتجاوز وزنها 8 أطنان و ال يتجاوز 18 طن 

يتجاوز وزنها 18 طن 
ال يتجاوز وزنها  8 أطنان 

مصاعد لألشخاص و البضائع 
أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء اIضغوط

مصممة خصيصا لالستعمال في اIناجم اجلوفية أوألعمال حتت األرض 
غيرهاs ذات قواديس
غيرهاs ذات سيور 

غيرها
ساللم و¨رات متحركة 

ناقالت سلكيـة"تليفريـك"(�ا فيها الـناقالت �قاعد و أجـهزة رفع اIتزجلـX)s التركيبـات اآللية لسحب
الناقالت اجلبلية"فونيكيلير".

لوحات حتميل 
غيرها

بجنازير 
غيرها

84.25.42.00

84.26.11.00

84.26.12.00

84.26.19.00

84.26.20.00

84.26.30.00

84.26.41.10

84.26.41.90

84.26.49.00

84.26.91.00

84.26.99.00

84.27.10.10

84.27.10.20

84.27.10.30

84.27.10.40

84.27.20.10

84.27.20.20

84.27.20.30

84.27.20.40

84.28.10.00

84.28.20.00

84.28.31.00

84.28.32.00

84.28.33.00

84.28.39.00

84.28.40.00

84.28.60.00

84.28.90.10

84.28.90.90

84.29.11.00

84.29.19.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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آالت تسوية 
آالت كشط 

آالت دك و محادل رصف 
محمالت �جاريف أمامية 

آالت ذات هيكل علوي متحرك مدى دورانه 360 درجة.
غيرها

ذاتية الدفع
غيرها

ذاتية الدفع
غيرها

آالت وأجهزة أخرىs ذاتية الدفع
آالت دك أورص 

غيرها
لآلالت و األجهزة الداخلة في البند 84.25 
لآلالت و األجهزة الداخلة في البند 84.27

Iصاعد نقل األشخاص أو البضائع أو الروافع ذات الساللم اIتحركة 
غيرها

قواديس مجارف و قابضات و رفوش و كالليب. 
نصال البلدوزرات أو االنغلدوزرات 

أجزاء آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة في البنود الفرعية 84.30.41 أو84.30.49 
غيرها

آالت و أجهزة لصناعة منتجات اخملابز أولصناعة العجائن الغذائية 
آالت وأجهزة لتحضيراللحوم أو الطيور. 

آالت وأجهزة لتحضيرالفواكه أوالثمارالقشرية أواخلضر 
آالت وأجهزة أخرى

آالت وأجهزة للطباعة(أوفست)sتغذى بلفات ورق 
آالت وأجـهزة لـلطبـاعة (أوفسـت)sتغذى بـصفائح الـورق من النـوع اIستـعمل في اIـكاتب (أحـد جانبـيها

22 سم و اجلانب اآلخر ال يتجاوز 36سم في حالته غير اIطوية) 

آالت وأجهزة طباعة أخرى باألوفست 

آالت وأجـــهــــزة طـــبـــاعــــة بـــاحلـــروف "تــــيـــبـــوغــــرافـــيــــا" تـــغـــذى بــــلـــفـــات ورق بــــاســـتـــثــــنـــاء آالت الـــطــــبـــاعـــة
(الفليكسوغرافية) 

84.29.20.00

84.29.30.00

84.29.40.00

84.29.51.00

84.29.52.00

84.29.59.00

84.30.31.00

84.30.39.00

84.30.41.00

84.30.49.00

84.30.50.00

84.30.61.00

84.30.69.00

84.31.10.00

84.31.20.00

84.31.31.00

84.31.39.00

84.31.41.00

84.31.42.00

84.31.43.00

84.31.49.00

84.38.10.00

84.38.50.00

84.38.60.00

84.38.80.00

84.43.11.00

84.43.12.00

84.43.13.00

84.43.14.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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آالت وأجـهــزة طـبــاعـة بــاحلــروف "تـيــبـوغــرافــيـا" عــدا مـا يــغـذى بــلــفـات ورقs بــاسـتــثــنـاء آالت الــطـبــاعـة
(الفليكسوغرافية) 

آالت الطباعة فليكسوغرافية
آالت طباعة بطريقة احلفر"غرافير".

غيرها
آالت طباعـة تؤدي وظـيفتـX أو أكثـر(طبـاعة أو نسخ أو فـاكسـميـلي) قابلـة للـتوصـيل بآلةمـعاجلـة ذاتية

للمعلومات أو لشبكة عمل
أجــزاء و لـوازم آلالت الـطـبـاعـة اIـســتـخـدمـة في الـطـبــاعـة بـاأللـواحs  بـاألسـطـوانــات أو بـعـنـاصـر طـبـاعـة

أخرى الداخلة في البندرقم 84.42 
آالت تزيد سعة كل منها من الغسيل اجلاف عن 10 كلغ 

أجهزة تنظيف بالطريقةاجلافة 
غيرها

آالت جتليخ أنبوبية
آالت ترقيق باألسطوانات باحلرارةs آالت جتليخ باألسطوانات باحلرارة و  على البارد. 

آالت جتليخ باألسطوانات على البارد 
أسطوانات آلالت جتليخ باألسطوانات 

أجزاء أخرى
تعمل باستخدام حزم الليزر أوغيرها من احلزم الضوئية أو الفوتونة 

تعمل باIوجات فوق الصوتية 
تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي 

غيرها.
مراكز تشغيل آلي 

آالت ذات محطة شغل مفردة 
آالت ذات محطة شغل متعددة 

 ذات التحكم الرقمي 
غيرها

ذات التحكم الرقمي
غيرها 

وحدات تشغيل �زاق 
ذات التحكم الرقمي

غيرها
ذات التحكم الرقمي

84.43.15.00

84.43.16.00

84.43.17.00

84.43.19.00

84.43.31.00

84.43.91.00

84.50.20.00

84.51.10.00

84.51.29.00

84.55.10.00

84.55.21.00

84.55.22.00

84.55.30.00

84.55.90.00

84.56.10.00

84.56.20.00

84.56.30.00

84.56.90.00

84.57.10.00

84.57.20.00

84.57.30.00

84.58.11.00

84.58.19.00

84.58.91.00

84.58.99.00

84.59.10.00

84.59.21.00

84.59.29.00

84.59.31.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)



65 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـ
28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

غيرها
آالت أخرى لتعديل و ضبط الثقوب 

ذات التحكم الرقمي
غيرها

ذات التحكم الرقمي
غيرها

آالت أخرى  للولبة الداخلية أو اخلارجية 
ذات التحكم الرقمي 

غيرها
ذات التحكم الرقمي

غيرها
ذات التحكم الرقمي.

غيرها
آالت تنعيم و صقل 

غيرها
آالت تسوية 
آالت تشقيق 

آالت تفريض (بروش).
آالت قطع أو شحذ أو جتهيز أسنان التروس 

آالت نشر أو قطع 
غيرها

آالت (�ا فيهااIكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبةs مطارق
ذات حتكم رقمي

غيرها
ذات حتكم رقمي

غيرها
ذات حتكم رقمي

غيرها
 هيدروليكية مكابس

غيرها
مناضد سحب القضبـان واألنابيـبs والزوايـا واألشكـال اخلاصةـ (بروفيـالت)  واألسـالك أو مـا �اثلها

84.59.39.00

84.59.40.00

84.59.51.00

84.59.59.00

84.59.61.00

84.59.69.00

84.59.70.00

84.60.11.00

84.60.19.00

84.60.21.00

84.60.29.00

84.60.31.00

84.60.39.00

84.60.40.00

84.60.90.00

84.61.20.10

84.61.20.20

84.61.30.00

84.61.40.00

84.61.50.00

84.61.90.00

84.62.10.00

84.62.21.00

84.62.29.00

84.62.31.00

84.62.39.00

84.62.41.00

84.62.49.00

84.62.91.00

84.62.99.00

84.63.10.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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آالت  لشغل األسالك 
غيرها 

آالت نشر 
آالت الشحذ أو الصقل 

غيرها
آالت �كنها الـقيام بأنواع مـختلفة من عـمليات الـتشغيل اآللي دون تغـيير األدوات العامـلة  أثناء هذه

العمليات 
آالت نشر

آالت تسوية ومسح أو تفريز أو تشكيل (باالقتطاع)
آالت شحذ أو صقل أو تلميع 

آالت ثني أو جتميع
 Xآالت ثقب أو تلس

آالت شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات 
غيرها

حوامل األدوات العملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح 
مثبتات اIشغوالت 

رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات اخلاصة التي تركب على العدد اآللية 
لآلالت الداخلة  في البند 84.64 
لآلالت الداخلة في البند 84.65 

لآلالت الداخلة في البندين 84.56  إلى 84.61 
اآلالت الداخلة في البند 84.62 أو 84.63 

 دوارة (وإن كانت طارقة) 
غيرها

مثاقب من جميع األنواعs �ا فيهااIثاقب الدوارة 
مناشير وقاطعات 

غيرها
مناشير ذات سالسل 

غيرها 
للمناشير ذات السالسل 

للعدد التي تعمل بالهواء اIضغوط 
غيرها

قصبات حلام توجه يدويا 

84.63.30.00

84.63.90.00

84.64.10.00

84.64.20.00

84.64.90.00

84.65.10.00

84.65.91.00

84.65.92.00

84.65.93.00

84.65.94.00

84.65.95.00

84.65.96.00

84.65.99.00

84.66.10.00

84.66.20.00

84.66.30.00

84.66.91.00

84.66.92.00

84.66.93.00

84.66.94.00

84.67.11.00

84.67.19.00

84.67.21.00

84.67.22.00

84.67.29.00

84.67.81.00

84.67.89.00

84.67.91.00

84.67.92.00

84.67.99.00

84.68.10.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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آالت وأجهزة أخرى تستعمل فيها الغازات 
آالت وأجهزة أخرى

أجزاء
غيرها

غيرها 
 غيرها

غيرهاsمقدمة في شكل أنظمة 
sغـيـر تـلك الـداخـلـة في الـبـنـدالفـرعي84.71.41 أو الـبـنـدالـفرعي 84.71.49 تـضـمنت ام الsوحدات مـعـاجلـة
في نــفس الــبــنــد واحــد أو اثــنــX مـن أنــواع الــوحــدات الــتــالــيــةs وحــدة تــخــزين(ذاكــرة)s وحــدة إدخــال

ووحدة إخراج 
وحدات إدخال أو وحدات إخراجs  سواء تضمنت أم الs  وحدات تخزين (ذاكرة) في نفس البند. 

وحدة تخزين 
وحدات أخرى آلالت اIعاجلة الذاتية للمعلومات 

غيرها 
آالت وأجهزة فرز أوغربلة أو فصل أو غسل 

آالت وأجهزة جرش أو سحق
خالطات اخلرسانة أو اIالط 

آالت وأجهزة خللط اIواد اIعدنية بالقار 
غيرها

آالت وأجهزة أخرى
أجزاء
غيرها

آالت وأجهزة أخرى
أجزاء

آالت و أجهزة (1)
آالت وأجهزة لألشغال العامة أوالبناء أو األشغال اIماثلة 

إنسان آلي صناعي "روبوت"sغير مذكور و ال مشمول في موضع  آخر من هذا الفصل 
أجهزة تبريد الهواء تعمل بالتبخير
من األنواع اIستعملة في اIطارات

غيرها
Iعاجلة اIعادنs �ا في ذلك أجهزة لف أسالك الوشائع  الكهربائية 

آالت وأجهزة خلط أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو جتانس أو  استحالب أو تقليب (حتريك)

84.68.20.00

84.68.80.00

84.68.90.00

84.69.00.90

84.71.30.90

84.71.41.90

84.71.49.00

84.71.50.00

84.71.60.00

84.71.70.00

84.71.80.00

84.71.90.00

84.74.10.00

84.74.20.00

84.74.31.00

84.74.32.00

84.74.39.00

84.74.80.00

84.74.90.00

84.77.59.00

84.77.80.00

84.77.90.00

84.78.10.00

84.79.10.00

84.79.50.00

84.79.60.00

84.79.71.00

84.79.79.00

84.79.81.00

84.79.82.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها
أجزاء

صناديق قولبة لصب اIعادن 
قواعد القوالب 

´اذج قولبة
للقولبة باحلقن أو بالضغط 

غيرها
قوالب للزجاج

قوالب للمواد اIعدنية
للقولبة باحلقن أو بالضغط 

غيرها 
صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة تعادل أو تقل عن 50 م3/سا 

صمام تخفيض ضغط الغاز بقدرة تفوق 50 م3/سا 
معدات لتحويل غاز البروبان اIميع/ وقود و لتحويل غاز طبيعي/ وقود 
صمامات آليات نقل احلركة التي تعمل بالهيدروليك أو بالهواء اIضغوط.

صمامات بلسان أو صمامات احلجز (ضد الرجوع ) 
صمامات األمان أوالفائض 

منتجات احلنفيات الصحية 
منتجات احلنفيات ألجهزة الطهي والتدفئة 

مدحرجات ذات كرات 
مدحرجات بدواليب مخروطية �ا فيها اخملاريط و الدواليب اخملروطية اجملمعة 

مدحرجات بدواليب بشكل براميل 
مدحرجات بدواليب بشكل إبر
مدحرجات بدواليب أسطوانية

غيرها �ا فيها الدواليب اIشتركة
كراتs حصىs لفائف وإبر 

غيرها
أعمدة نقل احلركة ( �ا فيها أعمدة الكامات و اIدورات ) ومقابض. 

كراسي مشتملة على مدحرجات 
 كراسي غير مشتملة على مدحرجاتs سبائك 

عـتـاد الـتــروس والـدوالـيب الــتي تـدور بـاإلحــتـكـاك عـدا الــعـجالت اIـســنـنـة و األجـهــزة األسـاسـيــة لـلـنـقل
اIــمـثـلـة بــشـكل مــنـفـصل والــسـبـائك اIــلـفـوفـة ومــخـفـضــات ومـضـاعــفـات ومـنـوعــات الـسـرعــة ال سـيـمـا

محوالت عزم الدوران. 

84.79.89.00

84.79.90.00

84.80.10.00

84.80.20.00

84.80.30.00

84.80.41.00

84.80.49.00

84.80.50.00

84.80.60.00

84.80.71.00

84.80.79.00

84.81.10.10

84.81.10.20

84.81.10.30

84.81.20.00

84.81.30.00

84.81.40.00

84.81.80.10

84.81.80.20

84.82.10.00

84.82.20.00

84.82.30.00

84.82.40.00

84.82.50.00

84.82.80.00

84.82.91.00

84.82.99.00

84.83.10.00

84.83.20.00

84.83.30.00

84.83.40.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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حدفات و بكرات  �ا فيها بكريات احلزم 
واصالت و أجهزة اقتران 

عجالت مسننة و أجهزة أساسية للنقل معروضة بشكل فرديs أجزاء 
فواصل صفائح معدنية بالستيكية. 

فواصل ميكانيكية Iنع التسرب
غيرها

آالت و أجهزة لصناعة السبائك أو الصفائح 
آالت و أجهزة لصناعة اIعدات شبه اIوصلة أو دوائر إلكترونية متكاملة 

آالت و أجهزة مذكورة في اIالحظة 9 ( ج للفصل 84) 
أجزاء و لوازم

غيرها 
محركات قدرتها ال تتجاوز 37.5 واط 

محركات شاملة تزيد قدرتها عن 37.5 واط
بقدرة ال تتجاوز 750 واط

بقدرة  تتجاوز 750 واط و لكن ال تتجاوز 75 كيلوواط
بقدرة  تتجاوز 75 كيلو واط وال تتجاوز 375 كيلو واط

بقدرة  تتجاوز 375 كيلوواط
محركات أخرى بتيار متناوبs وحيد الطور

ال تزيد قدرتها عن 750 واط 
بقدرة تتجاوز  750 واط ولكن ال تتجاوز 75 كيلو واط. 

بقوة تتجاوز  75 كيلو واط.
 ال تزيد قدرتها عن 17.5 كيلو فولت أمبير. 

بقدرة  تتجاوز 17.5 كيلو فولت أمبير.
بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير ولكن ال تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير.

بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير و ال تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير.
بقدرة تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير .
بقدرة ال تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير.

بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير وال تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير. 
بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير.

بقدرة ال تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير.
غيرها.

بطاقة محرك هوائي. 

84.83.50.00

84.83.60.00

84.83.90.00

84.84.10.00

84.84.20.00

84.84.90.00

84.86.10.00

84.86.20.00

84.86.40.00

84.86.90.00

84.87.90.00

85.01.10.00

85.01.20.00

85.01.31.00

85.01.32.00

85.01.33.00

85.01.34.00

85.01.40.00

85.01.51.00

85.01.52.00

85.01.53.00

85.01.61.10

85.01.61.20

85.01.62.00

85.01.63.00

85.01.64.00

85.02.11.00

85.02.12.00

85.02.13.00

85.02.20.10

85.02.20.90

85.02.31.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها.
مغيرات دورات كهربائية

أجهزة معدة لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في اآلالت الداخلة في البند [85.01 أو 85.02 ]
بقدرة ال تتجاوز 40 واطs وضغط يساوي أو يقل عن 220 فولط 

غيرها
بقدرة ال تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير

بقدرة تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير ولكن ال تتجاوز 2000 كيلو فولت أمبير 
بقدرة بX 2000 و10.000 كيلو فولت أمبير 

بقدرة تتجاوز 10.000 كيلو فولت أمبير 
بقدرة ال تتجاوز 1 كيلو فولت أمبير 

بقدرة تتجاوز 1 كيلو فولت أمبير لكن ال تتجاوز 16 كيلو فولت أمبير 
بقدرة تتجاوز 16 كيلو فولت أمبيرs ولكن ال تتجاوز 500 كيلو فولت أمبير 

بقدرة تتجاوز 500 كيلو فولت أمبير 
مغيرات ساكنة

وشائع أخرى للمفاعلة و احملثات 
أجزاء

حديدية 
غيرها

هيئات إقترانs واصالت ومغيرات سرعة كهرومغناطيسية 
فرامل ألكترومغناطيسية

مغانط مكهربة
غيرهاs �ا فيها أجزاؤها

 خاليا ومجموعات خاليا مولدة للكهرباء بثنائي أكسيد اIنغنيز 
بأكسيد الزئبق 
بأكسيد الفضة

بالليثيوم 
بزنك-هواء 

بطاريات أخرى حاشدات البطاريات
أقراص الزنك 

غيرها
بالرصاصs من األنواع اIستعملة لتشغيل احملركات ذات اIكابس. 

مدخرات أخرى بالرصاص 

85.02.39.00

85.02.40.00

85.03.00.00

85.04.10.10

85.04.10.90

85.04.21.00

85.04.22.10

85.04.22.20

85.04.23.00

85.04.31.00

85.04.32.00

85.04.33.00

85.04.34.00

85.04.40.00

85.04.50.00

85.04.90.00

85.05.11.00

85.05.19.00

85.05.20.10

85.05.20.20

85.05.90.10

85.05.90.90

85.06.10.00

85.06.30.00

85.06.40.00

85.06.50.00

85.06.60.00

85.06.80.00

85.06.90.10

85.06.90.90

85.07.10.00

85.07.20.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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بالنيكل والكادميوم. 
بالنيكل-احلديدي 

من النيكل - هيدريد اIعدني
من الليتيوم - ايون

مدخرات أخرى 
أجزاء

بقدرة ال تتجاوز 1.500 واط و الذي ال يتجاوز حجم مخزنه 20 لتر 
غيرها

غيرها من اIكانس الكهربائية 
أجزاء

شمعات اإلشعال
دواليب مغناطيسية للدراجات النارية 

مغناطs  مولدات مغناطيسية دواليب مغناطيسية أخرى. 
موزعاتs وشائع اإلشعال

اIشغالت وإن كانت تعمل كمولدات 
مولدات أخرى

معدات و أجهزة أخرى
أجزاء 

غيرها من أجهزة إنارة و إشارة مرئية 
أجهزة إشارة صوتية 

¨سحات الزجاجs أجهزة إذابة الصقيع وإزالة البخار 
أجزاء

مصابيح ألمن عمال اIناجم 
غيرها
أجزاء 

أفران مقاومة (بالتسخX غير اIباشر) 
أفران تعمل بالتحريض أو بكاشف أو بفاقد عزل الكهرباء 

أفران أخرى 
أجهزة أخرى للمعاجلة احلرارية للمواد بالتحريض أو بفاقد عزل الكهرباء 

أجزاء
مسدسات ومكاوي اللحام 

غيرها 

85.07.30.00

85.07.40.00

85.07.50.00

85.07.60.00

85.07.80.00

85.07.90.00

85.08.11.00

85.08.19.00

85.08.60.00

85.08.70.00

85.11.10.00

85.11.20.10

85.11.20.20

85.11.30.00

85.11.40.00

85.11.50.00

85.11.80.00

85.11.90.00

85.12.20.00

85.12.30.00

85.12.40.00

85.12.90.00

85.13.10.10

85.13.10.90

85.13.90.00

85.14.10.00

85.14.20.00

85.14.30.00

85.14.40.00

85.14.90.00

85.15.11.00

85.15.19.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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ذاتية احلركة كليا أو جزئيا 
غيرها

ذاتية احلركة  كليا أو جزئيا 
غيرها

آالت وأجهزة أخرى
أجزاء

سخانات اIياه و سخانات كهربائية حرارية غاطسة 
مشعات مدخرة للحرارة 

غيرها 
أفران أخرىs أفران طبخ (�ا فيها مسطحات الطبخ)s وغاليات و مشاوي و محامص 

مراكز الهاتف  Iستعملي السلكي بسماعات ال سلكية 
غيرها
غيرها

محطات  قاعدية 
 بقدرة تقل عن 220 مشترك حر 

بقوة تعادل أو تفوق 220 مشترك حر 
غيرها 
غيرها
أجزاء

ميكروفونات وحواملها
مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها 

مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل 
غيرها 

سمـاعات رأسـية وإن كانـت مركبـة مع ميـكروفون ومجمـوعات مـشكـلة من ميـكروفـون أو مكـبر صوت
أو عدة مكبرات صوتية

مكبرات صوت كهربائية للذبذبات السمعية 
أجهزة  كهروبائية لتضخيم الصوت 

أجزاء
أجهزة الرد على اIكاIات الهاتفية

تعمل بحوامل ¨غنطة أو بصرية أو أشباه موصالت 
غيرها

85.15.21.00

85.15.29.00

85.15.31.00

85.15.39.00

85.15.80.00

85.15.90.00

85.16.10.00

85.16.21.00

85.16.29.00

85.16.60.00

85.17.11.00

85.17.12.90

85.17.18.90

85.17.61.00

85.17.62.12

85.17.62.19

85.17.62.90

85.17.69.00

85.17.70.00

85.18.10.00

85.18.21.00

85.18.22.00

85.18.29.00

85.18.30.00

85.18.40.00

85.18.50.00

85.18.90.00

85.19.50.00

85.19.81.00

85.19.89.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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أجهزة تسجيل وإذاعة الصـوت والصورة (فيديو) حتى مدمجة مستقبل اإلشارات بالصوت والصورة
بشرائط ¨غنطة.

غيرها
قارئات فونغرافية 

بطاقات مزودة بشريحة ¨غنطة مدرجة 
غيرها

غير مسجلة
غيرها 

معدات التخزين اIتبقية من اIعطيات القائمة على شبه اIوصالت 
بطاقات ذكية

بطاقات و شرائط تعمل باالحتكاك عن قرب      
غيرها 
غيرها

أجهزة البث 
أجهزة البث اIزودة بجهاز استقبال. 

كاميرات التلفزة
غيرها

أجهزة الكشف اإلذاعي و االستطالع اإلذاعي (رادار) 
أجهزة التحكم عن بعد بالراديو 

أجهزة أخرى مركبة مع جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت (1)  
غيرها

مقارنة بجهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت 
غيرها.
غيرها 

غير مقترنة بجهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت و لكن مقترنة بجهاز ساعاتي 
غيرها 

أنواع مستعملة حصرا أو أساسا داخل نظام آلي Iعاجلة اIعلومات للبند رقم 84.71
غيرها 

أنواع مستعملة حصرا أو أساسا داخل نظام آلي Iعاجلة اIعلومات للبند رقم 84.71
غيرها 

أنواع مستعملة حصرا أو أساسا داخل نظام آلي Iعاجلة اIعلومات للبند رقم 84.71 
غيرها 

85.21.10.00

85.21.90.00

85.22.10.00

85.23.21.00

85.23.29.00

85.23.41.00

85.23.49.00

85.23.51.00

85.23.52.00

85.23.59.11

85.23.59.19

85.23.80.00

85.25.50.00

85.25.60.00

85.25.80.10

85.25.80.90

85.26.10.00

85.26.92.00

85.27.13.00

85.27.19.00

85.27.21.00

85.27.29.00

85.27.91.90

85.27.92.00

85.27.99.00

85.28.41.00

85.28.49.90

85.28.51.00

85.28.59.90

85.28.61.00

85.28.69.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها 
غيرها 
غيرها 

هوائيات استقبال إشارات األقمار الصناعية  (1)   
هوائيات لألجهزة الهاتفية (1)  

هوائيات أخرى 
أجزاء

أثاث و صناديق 
أجهزة إنذاركهربائية للحماية من السرقة و احلريق ومعدات ¨اثلة 

 (LED) رسلة للضوءIأو بالديودات ا (LCD) لوحات الداللة مزودة �عدات الكريستال السائل
أجهزة أخرى

أجزاء
مـكـثـفات كـهـربائـيـة ثـابتـة مـعـدة للـشـبكـات الـكـهربـائـية ذات 60/50 هـرتزs و قـادرة عـلى امتـصـاص قوة

مقاومة تعادل أو تفوق 0.5 كيلو فولت أمبير. 
مكثفات كهربائية ثابتة أخرى بالتانتال

متحلالت  باألIنيوم
بعازالت كهربائية للسيراميك بطبقة واحدة 
بعازالت كهربائية للسيراميك بعدة طبقات 

بعازالت كهربائية بالورق أو �واد بالستيكية 
غيرها

مكثفات متغيرة و قابلة للتعديل
أجزاء

مقاومات ثابتة بالكربونs مكتلة أو بطبقة
بقدرة ال تتجاوز 20 واط 

غيرها
بقدرة ال تتجاوز 20 واط

غيرها
مقاومات أخرى متغيرة (�ا فيها معدالت  و مقياسات اجلهد)

أجزاء
درات مطبوعة 

قوابس و قاطعات الدوائر بالقوابيس 
بجهد توتر  يقل عن 72.5 كيلو فولط 

85.28.71.90

85.28.72.90

85.28.73.90

85.29.10.10

85.29.10.50

85.29.10.60

85.29.10.70

85.29.90.10

85.31.10.00

85.31.20.00

85.31.80.00

85.31.90.00

85.32.10.00

85.32.21.00

85.32.22.00

85.32.23.00

85.32.24.00

85.32.25.00

85.32.29.00

85.32.30.00

85.32.90.00

85.33.10.00

85.33.21.00

85.33.29.00

85.33.31.00

85.33.39.00

85.33.40.00

85.33.90.00

85.34.00.00

85.35.10.00

85.35.21.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها
مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار 

واقياتs محددات الضغط و اIوجات 
غيرها

قوابس و قاطع دارة ذات قوابس
بقدرة تقل عن 45آ 

بقدرة تفوق 45آ
معدات أخرى حلماية الدوائر الكهربائية

بقدرة تقل عن 40 آ 
بقدرة تفوق  40 آ 

غيرها
مفاتيح وصل و قطع التيارs مفاتيح تقسيم 

غيرها 
من زخرف صيني 

غيرها
مقابس التيار 

غيرها
واصالت األلياف البصريةs حزم أو كابالت لأللياف  البصرية.

أزرار تماس بطاقة تقل عن 40 آ 
قلنسوات مقترنة 

علب التركيب 
غيرها

بضغط ال يتجاوز 1000 فولط 
بضغط يتجاوز 1000 فولط

لوحاتs  ألواحs دعائمsحوامل منضداتsخزانات و خزائن أخرى للبند  85.37 مجردة من معداتها
أجزاء للقاطعات 

غيرها
أصناف تسمى " مناور و أجهزة العرض اIطبوعة"

هولوجينات بالتنجس¦. 
غيرهاs بقدرة ال تتجاوز200  واط و بجهد توتر يتجاوز 100 فولط 

غيرها

85.35.29.00

85.35.30.00

85.35.40.00

85.35.90.00

85.36.10.00

85.36.20.10

85.36.20.20

85.36.30.00

85.36.41.10

85.36.41.20

85.36.49.00

85.36.50.10

85.36.50.90

85.36.61.10

85.36.61.90

85.36.69.10

85.36.69.90

85.36.70.00

85.36.90.10

85.36.90.20

85.36.90.30

85.36.90.90

85.37.10.00

85.37.20.00

85.38.10.00

85.38.90.10

85.38.90.90

85.39.10.00

85.39.21.00

85.39.22.00

85.39.29.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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أنـابـيب عـرض اIـعـطـيـات الـبـصريـة أحـاديـة الـلـونs انـابـيب عـرض اIـعـطـيات الـبـصـريـة اIـلـونـة بـشـاشة
فوسفورية للمباعدة عن نقاط أقل من 0.4 ملم. 

أنابيب االشعة الكاثودية أخرى
ميغيرطون 

غيرها (كليسترونز)
أنابيب االستقبال أو التكبير 

غيرها
من أنابيب األشعة الكاثودية 

غيرها
صمامات ثنائية مغايرة للصمامات  الثنائية و صمامات  باعثة للضوء 

بقدرة على التردد تقل عن 1 واط 
غيرها

ترانز ستوراتs دياك وترياكs عدا اIعدات احلساسة للضوء. 
مـعـدات حسـاسة لـلـضوء بـشـبه موصلs �ـا فـيهـا شـبكـات  الـفولـطـلنـيـات الضـوئيـة و حـتى  مجـمـعة في

تركيبة أو ¨ثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء. 
معدات أخرى بشبه موصل 

بلورات إجهادية كهربائية مركبة 
أجزاء

sـــكــــبـــراتIا sــــنــــطـــقــــيــــةIاحملــــوالت و الــــدوائـــر ا sـــركــــبــــة مع الــــذاكـــراتIمـــعــــاجلــــات و مـــراقــــبـــات حــــتـى ا
الساعاتsالدوائر التزامنية أو دارات أخرى. 

ذاكرات
مكبرات 

غيرها
أجزاء

مسرعات اجلزيئات 
مولدات اإلشارات 

آالت وأجهزة التلبس بالكهرباءs التحليل بالكهرباء أو االستشراد
آالت و أجهزة أخرى

أجزاء
من نحاس ذات مقطع عرضي يتراوح ما بX 0.55 ° و °1.18 

غيرها
ذات مقطع عرضي يتراوح ما بX 0.55 ° و °1.18 

85.40.40.00

85.40.60.00

85.40.71.00

85.40.79.00

85.40.81.00

85.40.89.00

85.40.91.00

85.40.99.00

85.41.10.00

85.41.21.00

85.41.29.00

85.41.30.00

85.41.40.00

85.41.50.00

85.41.60.00

85.41.90.00

85.42.31.00

85.42.32.00

85.42.33.00

85.42.39.00

85.42.90.00

85.43.10.00

85.43.20.00

85.43.30.00

85.43.70.00

85.43.90.00

85.44.11.10

85.44.11.90

85.44.19.10

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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غيرها
كابالت �وصلX متحدي احملور وموصالت كهربائية أخرى �وصلX متحدي احملور 

مجموعات خيوط لشمعات اإلشعال ومجموعات خيوط أخرى اIستعمل في وسائل النقل
مزودة بقطع االتصال 

غيرها
موصالت كهربائية أخرى بجهد يتجاوز  1000 فولط 

كابالت األلياف البصرية 
من األنواع اIستعملة لألفران 

غيرها
فحمات اIسح 

غيرها
بالزجاج

بالسيراميك
غيرها

�واد عازلة بالسيراميك.
قطع عازلة باIواد البالستيكية 

غيرها
غيرها

أجهزة اإلشارةs واألمن واIراقبة 
أجزاء.

إطارات و حاويات (�ا فيها الصهـاريج واخلزانات) مصممة و مجهزة خصـيصا للنقل بوسيلة أو أكثر
من وسائل النقل. 

غيرها
غيرها.

غيرها. 
بأقل من 18 مقعدs مع احتساب السائق. 

غيرها
بأقل من 18 مقعدا مع احتساب السائق. 

غيرها 
سيارات لكل اIيادين. 

سيارات النقل اخلاص (سيارات اإلسعافs إلخ..).
غيرها. 

85.44.19.90

85.44.20.00

85.44.30.00

85.44.42.00

85.44.49.00

85.44.60.00

85.44.70.00

85.45.11.00

85.45.19.00

85.45.20.00

85.45.90.00

85.46.10.00

85.46.20.00

85.46.90.00

85.47.10.00

85.47.20.00

85.47.90.00

85.48.90.00

86.08.00.20

86.08.00.50

86.09.00.00

87.01.20.90

87.01.30.90

87.01.90.90

87.02.10.20

87.02.10.90

87.02.90.20

87.02.90.90

87.03.22.20

87.03.22.30

87.03.22.90

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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سيارات النقل اخلاص (سيارات اإلسعافs إلخ..). 
سـيـارات لــكل اIــيـادينsبـسـعــة أسـطـوانـيـة ذات حــجـم  يــزيـد عـن 1.500 ســم3 ولـــكن ال تــتـجـاوز 1.800

سم3.
غيرها بسعة أسطوانية يـزيد عـن 1.500 سم3  وال تتجاوز 1.800سم3 . 
غيرها بسعة أسطوانية تزيد عن 1.800 سم3 وال تتجاوز 2.000 سم3 . 

 s 3يادين بسعة أسطوانية تتجاوز 1.800سم3  وال تتجاوز 2.000 سمIسيارات لكل ا
سيارات لكل األرضيات بسعة أسطوانية يزيد حجمها عن 2000 سم3  و ال يتجاوز 3.000 سم3 

غيرها بسعة أسطوانية  يتجاوزحجمها 2000 سم3 و ال تتجاوز 3000 سم3 
سيارات لكل اIيادين 

سيارات النقل اخلاص (سيارات اإلسعافs الخ..). 
غيرها  

سيارات لكل اIيادين. 
سيارات النقل اخلاص (سيارات اإلسعافs الخ..).

غيرها.
اIركبات لكل اIيادين.

سيارات النقل اخلاص (سيارات اإلسعافs الخ..).
غيرها بسعة أسطوانية تتجاوز 1500 سم3 وال تتجاوز 2100 سم3 . 

غيرها.
سيارات لكل اIيادين 

سيارات  النقل اخلاص (سيارات اإلسعافs الخ..). 
غيرها 
غيرها.

 بقدرة تقل أو تساوي 2 م3
غيرها.

غيرهاs ال يتجاوز وزن حمولتها اإلجمالي القائم (مع احلمولة القصوى 2.5 طن). 
غيرهاs يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم (مع احلمولة القصوى) 2.5 طنs لكن ال يتجاوز 3,5 طن 

غيرها
غيرهاs يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم (مع احلمولة القصوى)  5 طن و ال يتجاوز 10 طن 

غيرها
غيرها 

غيرهاs ال يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم مع احلمولة القصوى 2.5 طنا 
غيرها

87.03.23.30

87.03.23.40

87.03.23.50

87.03.23.60

87.03.23.70

87.03.23.80

87.03.23.90

87.03.24.20

87.03.24.30

87.03.24.90

87.03.31.20

87.03.31.30

87.03.31.90

87.03.32.20

87.03.32.30

87.03.32.40

87.03.32.90

87.03.33.20

87.03.33.30

87.03.33.90

87.03.90.00

87.04.10.10

87.04.10.90

87.04.21.20

87.04.21.30

87.04.21.90

87.04.22.20

87.04.22.90

87.04.23.90

87.04.31.20

87.04.31.90

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات
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غيرها
غيرها

سيارات رافعة. 
سيارات للحفر أو السبر. 

سيارات إطفاء احلرائق.
سيارات خلط اخلرسانة.

 غيرها.
للسيارات الداخلة في البند 87.02.
للسيارات الداخلة في البند 87.03.

للسيارات الداخلة في البند 87.04. 
غيرها.

للسيارات الداخلة في البند 87.03. 
مركبات األنواع اIستعملة على الشاحنات وشاحنات بشبه قاطرات مبردة. 

غيرها.
ألياف بصريةsحزم و كابالت من األلياف البصرية 

مواد مستقطبة للنور من ورق أو صفائح 
مـن اجل أجهـزة الـتـقـاط الـصـورs مـسـلطـات اضـواء أو أجـهـزة الـتـصـوير الـفـوتـوغـرافي أو الـسـيـنـيـمائي

للتكبير أو التصغير
غيرها
أجزاء

نظارات واقية
أجـهـزة التـصـويـر الـفوتـوغـرافي من األصـنـاف اIسـتـعـمـلة فـي حتضـيـر الـصور الـسـلـبـية و أسـطـوانـات الـطبع

أجهزة تصوير فوتوغرافي للتظهير و السحب الفوري .
غيرهاs لألفالم ملفوفة عرضها أقل من 35 ° 

غيرهاs لألفالم ملفوفة عرضها 35 ° 
غيرها

من أجل أفالم عرضها أقل من 16 ° أو أفالم ضعف 8 °
من أجل التصوير السينمائي اجلوي

غيرها
 أجهزة العرض 

خاصة بأجهزة الكاميرا
خاصة بأجهزة العرض. 

87.04.32.90

87.04.90.00

87.05.10.00

87.05.20.00

87.05.30.00

87.05.40.00

87.05.90.90

87.06.00.10

87.06.00.20

87.06.00.30

87.06.00.90

87.07.10.00

87.07.90.10

87.07.90.90

90.01.10.00

90.01.20.00

90.02.11.00

90.02.19.00

90.03.90.00

90.04.90.10

90.06.10.00

90.06.40.00

90.06.52.00

90.06.53.00

90.06.59.00

90.07.10.10

90.07.10.20

90.07.10.90

90.07.20.00

90.07.91.00

90.07.92.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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أجهزة عرض و أجهزة للتكبير أو التصغير
أجـهــزة ومـعـدات من أجل الـتــظـهـيـر اآللي لألفـالم الـفـوتـوغـرافـيــةs األفالم الـسـيـمــاتـوغـرافـيـةs أو الـورق

الفوتوغرافي اIلفوف أو من أجل الطبع اآللي لألفالم اIطورة  على لفائف من ورق فوتوغرافي.
شاشات العرض

مجاهر مجسادية 
مجاهر أخرى من أجل التصوير اجملهريs التصوير السينمائي اجملهري  للعرض اجملهري 

مجاهر أخرى
قطع و لوازم

مجاهر غير بصريةs عاكسات األشعة 
أجزاء و لوازم

اجهزة ليزرsما عدا أجهزة ليزر الديود
مناظير مجسمة 

بوصالت �ا فيها مداور اIالحة 
أدوات و أجهزة أخرى

أجزاء ولوازم
مقاييس البعد 

مزاول ومقاييس اIسافات 
مقاييس اإلستواء 

أدوات وأجهزة التصوير اIسامي الضوئي 
أدوات وأجهزة أخرى

أجزاء ولوازم
كهربائية أو إلكترونيةs أجزاء ولوازم 

غيرها
طاوالت و آالت للرسمs حتى اآللية منها 

أدوات رسمs تخطيط أو حساب أخرى 
مقاييس األطوال الدقيقةs أقدام قياس السمكs معايير و مسابير 

أدوات أخرى 
أجزاء ولوازم

مخططات القلب الكهربائية 
أجهزة التشخيص باIسح فوق الصوتي (أجهزة سكانر) 

أجهزة التشخيص بالعرض بواسطة الرنX اIيغناطيسي 
أجهزة الصور اإلشعاعية.

90.08.50.00

90.10.10.00

90.10.60.00

90.11.10.00

90.11.20.00

90.11.80.00

90.11.90.00

90.12.10.00

90.12.90.00

90.13.20.00

90.13.80.10

90.14.10.00

90.14.80.00

90.14.90.00

90.15.10.00

90.15.20.00

90.15.30.00

90.15.40.00

90.15.80.00

90.15.90.00

90.16.00.10

90.16.00.90

90.17.10.00

90.17.20.00

90.17.30.00

90.17.80.00

90.17.90.00

90.18.11.00

90.18.12.00

90.18.13.00

90.18.14.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية
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غيرها
أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو حتت احلمراء

محاقنs  مع أو من دون إبر 
إبر أنبوبية مصنوعة من اIعدن وإبر اخلياطة 

غيرها
أطواق األسنانs  حتى و إن كانت مدمجة على قاعدة مشتركة �عدات أسنان أخرى 

مقاعد تطبيب األسنان 
غيرها

أدوات و أجهزة أخرى لطب العيون 
غيرها أدوات وأجهزة أخرى بالتشخيص (سماعات إلخ) 

أدوات وأجهزة التخدير 
غيرها

أجهزة اIعاجلة اآلليةs أجهزة التدليكs أجهزة علم النفس التقني 
أجـهزة الـعالج بالـهواءs أجـهـزة االستـكسـاجs أجهـزة العالج بـالرذاذاتs أجـهـزة تنـفسـية لإلنـعاش وأجـهزة

أخرى خاصة بالعالج التنفسي 
أجــهــزة تـنــفــسـيــة أخـرى وأقــنــعـة غــازيـةs عــدا أقــنـعــة احلـمــايــة اخلـالــيـة مـن آلـيــات و عـنــاصــر الـتــصـفــيـة

اIتحركة 
أجهزة الرسم الطبقي موجهة بالة أوتوماتيكية Iعاجلة اIعلومات 

غيرهاs من أجل طب األسنان 
غيرهاs لالستعماالت الطبيةs  اجلراحية أو البيطرية 

 ذات استعماالت أخرى
ذات استعمال طبيs  جراحيs  بيطري أو في طب األسنان 

ذات استعماالت أخرى 
أنابيب األشعة السينية 

غيرها �ا فيها األجزاء واللوازم
آالت وأجهزة إختباراIعادن 

آالت وأجهزة أخرى 
أجزاء ولوازم

العاملة بالسوائلs لقراءة مباشرة.
غيرها

أدوات أخرى 
قطع ولوازم

90.18.19.00

90.18.20.00

90.18.31.00

90.18.32.00

90.18.39.90

90.18.41.00

90.18.49.10

90.18.49.90

90.18.50.00

90.18.90.20

90.18.90.30

90.18.90.90

90.19.10.00

90.19.20.00

90.20.00.00

90.22.12.00

90.22.13.00

90.22.14.00

90.22.19.00

90.22.21.00

90.22.29.00

90.22.30.00

90.22.90.00

90.24.10.00

90.24.80.00

90.24.90.00

90.25.11.00

90.25.19.00

90.25.80.00

90.25.90.00

البند الفرعيالبند الفرعي
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لقياس أومراقبة تدفق أو مستوى السوائل  (1)  (2)
لقياس أو مراقبة الضغط 

أدوات أجهزة أخرى
أجزاء ولوازم

أجهزة حتليل  الغازات أو األدخنة.
أجهزة التحليل الكروماتوغرافي وأجهزة االستشراد 

مـنـظـار طيـفـيـةs  مـسـتضـويـاتٍ طـيـفيـة و أجـهـزة الـتصـويـر الـطـيفـي تسـتـعـمل إشـعاعـات بـصـريـة (فوق
البنفسجية مرئيةs  حتت احلمراء) 

أدوات وأجهزة  أخرى تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجيةs مرئيةs حتت احلمراء) 
أدوات وأجهزة  أخرى .

مقاطع مجهريةs  أجزاء و لوازم. 
عدادات الغاز.
عدادات اIاء.

عدادات أخرى للسوائل.
عدادات الكهرباء.

أجزاء ولوازم.
عـدادات الدورات أو اإلنتـاجs  عدادات سيـارات األجرةs مجـمعات اIـسافـة اIقطـوعةs مقـاييس اخلطى و

عدادات ¨اثلة  (1).
مؤشرات السرعة و مساريعs ستروبوسكوبات (1).

أجزاء ولوازم.
أدوات و أجهزة لقياس أو كشف اإلشعاعات اIؤينة. 

مكاشف الذبذبة و مسجالت الذبذبة.
مولتيميترات من دون تركب تسجيل. 

مولتيميتراتsذات تركب تسجيل. 
غيرهاs من دون تركيب تسجيل. 

غيرهاs ذات تركيب تسجيل.
sـسـافيـة (مـثل مقـايـيس احملادثـات الـهاتـفـيةIواصالت اIأدوات  و أجهـزة مـصمـمـة خصـيـصا  لـتـقنـيـات ا

مقاييس مضاعفات الصوتs مقاييس عامل التداخلs  وأجهزة قياس الضوضاء في اخلطوط) .
لقياس أو مراقبة األقراص الرقيقة أو االدوات من أشباه اIوصالت 

غيرهاs ذات تركب تسجيل 
غيرها

أجزاء ولوازم

90.26.10.00

90.26.20.00

90.26.80.00

90.26.90.00

90.27.10.00

90.27.20.00

90.27.30.00

90.27.50.00

90.27.80.00

90.27.90.00

90.28.10.00

90.28.20.10

90.28.20.20

90.28.30.00

90.28.90.00

90.29.10.00

90.29.20.00

90.29.90.00

90.30.10.00

90.30.20.00

90.30.31.00

90.30.32.00

90.30.33.00

90.30.39.00

90.30.40.00

90.30.82.00

90.30.84.00

90.30.89.00

90.30.90.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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آالت موازنة القطع اIيكانيكية 
- طاوالت االختبار اآللية

لـقـياس أو مـراقـبـة األقـراص أو اIعـدات نـصف الـناقـلـة أو Iـراقبـة األقـنـعـة أو العـدسـات اIـستـعـمـلة في
صناعة األقراص نصف الناقلة. 

غيرها
أدواتs أجهزة وآالت أخرى 

أجزاء ولوازم 
منظمات درجة احلرارة 

منظمات الضغط (بريسوستات)
بالهواء اIضغوط هيدروليكية أو بالهواء. 

غيرها
أجزاء ولوازم

sاألجــهــزة sأجــزاء ولـــوازم غــيــر مــذكــورة وال داخـــلــة في مــوضع آخـــر من هــذا الــفــصل 90 خـــاصــة بــاآلالت
األدوات أو األصناف اIذكورة في الفصل 90

تعمل كهربائيا 
غيرها

ساعات تسجيل احلضور ;طابعات التواريخ والساعات وعدادات الساعات 
غيرها

قاطعات تـيار وقتية و أجـهزة أخرى تسـمح بتشغـيل آلية ما فـي وقت محددs مزودة �ـحركات ساعات
أو �حرك متزامن. 

ذات إظهار ميكانيكي فقط أو ذات تركيب يسمح بإدماج إظهار ميكانيكي. 
ذات إظهار بصري إلكتروني فقط.

غيرها
ذات تعبئة آلية 

غيرها 
طاوالت العمليات اجلراحيةs طاوالت الفحص وطاوالت ¨اثلة 

أثاث طبي و جراحي متنقل أخر 
أثاث من اIعدن من األنواع اIستعملة في اIكاتب 

أثاث آخر مصنوع من اIعدن 
أثاث آخر مصنوع من اخلشب 

أثاث مصنوع من مواد بالستيكية 
مصابيح استدعاءs  الفتات مضيئةs  ألواح مرشدة مضيئة و أصناف ¨اثلة 

90.31.10.00

90.31.20.00

90.31.41.00

90.31.49.00

90.31.80.00

90.31.90.00

90.32.10.00

90.32.20.00

90.32.81.00

90.32.89.00

90.32.90.00

90.33.00.00

91.02.91.00

91.02.99.00

91.06.10.00

91.06.90.00

91.07.00.00

91.08.11.00

91.08.12.00

91.08.19.00

91.08.20.00

91.08.90.00

94.02.90.20

94.02.90.30

94.03.10.00

94.03.20.00

94.03.60.00

94.03.70.00

94.05.60.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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بيوت صحراوية 

شاليهات.

بناءات جاهزة أخرى 

أصناف و معدات من أجل التمارين البدنيةs اجلمباز أو العاب القوى 

قـواريــر عـازلـة وأوعــيـة حــافـظــة لـلـحــرارة  مـركــبـةأخــرىs الـتي يــعـتـمــد عـزلــهـا عــلى الـفــراغ إضـافـة إلى
أجزائها (عدا األنبوبات الزجاجية) 

94.06.00.10

94.06.00.20

94.06.00.90

95.06.91.00

96.17.00.00

البند الفرعيالبند الفرعي
للتعريفةللتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيX اIنتجاتتعيX اIنتجات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-49 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصصـة لـوزيـر الـتـربـية
الــوطـنـيــة من مـيـزانــيـة الـتــسـيـيــر �ـوجب قـانــون اIـالـيـة

s2014 لسنة

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2014
اعتــماد قـدره خمسـة عشـر مليـون دينار (15.000.000 دج)
مـقـــيّـــد في مـيــزانـيــة تـســيـيـر وزارة الــتـربــيـة الـوطــنـيـة
وفي الـــبـــاب رقم 37-09  "مـــخـــصـــصـــات لـــدعم اIـــكـــتـــبـــات
اIدرسية بالكتب لترقية اIطالعة في الوسط اIدرسي".

يــتم حتـيــX الـقــائـمــة اIـذكــورة أعاله تــلـقــائـيــاs تـبــعـا
لـلتعديالت على الـتعريفة اجلـمركية وفقا لـلتعديالت على
النـظـام اIطـابق أو قانـون اIالـيةs شـريطـة أن تخص هذه
الـتـعـديالت أمالك الـتــجـهـيـز واIـواد واIـنـتــجـات اIـتـعـلـقـة
بــالـنـشـاطـات اIــعـفـاة �ـقـتــضى أحـكـام اIـادتـX 89 و97 من
الــــقــــانـــون رقم 05 - 07 اIــــؤرّخ في 28 أبــــريل ســــنـــة 2005

واIتعلق باحملروقاتs اIعدّل واIتمّم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 14 -  - 259 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
s2014 ــــــوافـــق 22 ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــر ســــــنـــــةIــــــوافـــق  اIعـــــام عـــــام 1435 ا
يتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارةيتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان

اIلحـــــق (تابع)اIلحـــــق (تابع)
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

  02 -  - 34 

  01 -  - 35 

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

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

4.000.000

4.000.000

11.000.000

11.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

اIــاداIــادّة ة 2 : :  يــخــصص Iــيــزانـيــة ســنـة 2014  اعــتـمــاد قــدره خــمــســة عــشــر مــلـيــون ديــنـار (15.000.000 دج)  يـــقـــيّـد في
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابX اIبينX فـي اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يـكلف وزيــر اIـالـية ووزيـرة الـتربـيـة الـوطنـيـةs كلّ فـيمـا يـخــصّــهs بتـنـفـيـذ هـــذا اIـرســـوم الذي يـنـــشر
فـي اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر باجلزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 22 سبتمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 14 -  - 260 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 22 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة s2014 يـتـضمنs يـتـضمن
حتديـد شـروط وكـيـفيـات مـسك الـبـطـاقيـة الـوطـنـيةحتديـد شـروط وكـيـفيـات مـسك الـبـطـاقيـة الـوطـنـية

لبطاقات تسجيل اIركبات.لبطاقات تسجيل اIركبات.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنــاء عـلى تــقـريـر  وزيــر الـدولــةs وزيـر الـداخــلـيـة

sواجلماعات احمللية
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85

sو125  ( الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالعقوبات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اIــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sادة 54 منهIال سيما ا sتممIعدل واIا sوأمنها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

sبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةIوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 247-94
اIؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

sاحمللية
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -   

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 54 من الـقانون
رقم 01-14 اIؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اIوافق
19 غـشت سـنة 2001 واIـتـعلق بـتـنظـيم حـركة اIـرور عـبر

الـــطــرق وسالمــتــهــا وأمــنــهـــاs اIــعــدل واIــتــممs يــهــدف هــذا
اIـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيــات مــسك الـبــطـاقــيـة

الوطنية لبطاقات تسجيل اIركبات.

اIـادة اIـادة 2 : : تــوضع الــبــطــاقــيـة الــوطــنــيــة اIـعــلــومــاتــيـة
اخلـاصـة بــتـسـجـيل اIـركــبـات حتت سـلـطــة الـوزيـر اIـكـلف

بالداخلية.
وحتـــتـــوي هـــذه الـــبـــطـــاقـــيـــة عـــلى قـــاعـــدة مـــعـــطـــيـــات
مـــركـــزيـــة عــلـى مـــســتـــوى وزارة الـــداخـــلـــيـــة وتـــتــكـــون من

اIعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل الوالئية.
اIــادة اIــادة 3 :  : تـــوضع بــطـــاقــيــة تـــســجـــيل اIــركـــبــات عــلى

مستوى الوالية حتت سلطة الوالي.
�ـكن الـوالـي أن يـفـوض تــسـيــيـر الـبــطـاقـيــة اخلـاصـة
بــبـطـاقـات الــتـسـجــيل عـلى مـســتـوى اIـقــاطـعـة اإلداريـة أو
الدائرةs حسب احلالةs للوالي اIنتدب أو رئيس الدائرة.
اIــــادة اIــــادة 4 : : حتــــتــــوي الــــبــــطــــاقــــيــــة الــــوالئــــيــــة اخلــــاصــــة

بتسجيل اIركبات على اIعطيات اآلتية :
1 - حركات ومكان إنتاج اIركبات : - حركات ومكان إنتاج اIركبات :

sنتجة في اجلزائرIا -
sصدرةIستوردة أو اIا -

sالتي تخرج من التراب الوطني -
- الـــتي تـــدخل بـــصــفـــة مـــؤقـــتــة فـي إطــار نـــشـــاطــات

sالشركات اخلاضعة للقانون األجنبي
- الــتـي تـــدخل بـــصــفـــة مـــؤقـــتـــة عن طـــريق الـــرعـــايــا

sاألجانب
- الــــتي تــــدخل بــــصــــفــــة مــــؤقــــتــــة بــــعــــنــــوان الــــســــلك

sالدبلوماسي والقنصلي
Xالـتي تـدخل بـصـفـة مـؤقـتـة عن طـريق اجلـزائـريـ -

اIقيمX في اخلارج.
2 - تعريف اIركبة : - تعريف اIركبة :

sسنة أول استعمال في السير -
sالرقم التسلسلي في الطراز -

sالطراز -
sالرقم التسلسلي لبطاقة التسجيل -

sالصنف -
sالنوع -
sالهيكل -
sالطاقة -
sالقوة -

sقاعدIعدد ا -
sقيدةIاحلمولة ا -
sجملة احلمولة -

sركبةIرقم وتاريخ صدور عقد بيع ا -
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- إدارة اجلمـارك بـالنـسـبـة للـمـركبـات الـتي خرجت
بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني.

7 : : يـــعـــاقـب كل شـــخـص طـــبـــيـــعـي أو مـــعـــنـــوي اIــادة اIــادة 
ارتــــــكـب مــــــخـــــالــــــفــــــات مــــــرتــــــبــــــطــــــة بــــــالــــــدخــــــول واالطالع
واالستعمال غيـر القانوني وإفشاء بطريقة غير مرخصة
اIـعـطـيـات احملـتـواة في الـبـطـاقيـة الـوطـنـيـة والـبـطـاقـيات

احمللية طبقا ألحكام قانون العقوبات.
اIادة اIادة 8 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

22 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقــم  مرسـوم تنـفيذي رقــم  14 - 261 مؤرخ في  مؤرخ في 27 ذي الـقعدة ذي الـقعدة
عـام عـام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 22 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة s2014 يـتـضمنs يـتـضمن

إنشــاء جامعــة وهــران إنشــاء جامعــة وهــران 2. . 
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 s( الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 211 اIــؤرّخ في 21
ذي القعدة عام 1404 اIوافق 18 غشت سنة 1984 واIتعلق

sتمّمIعدّل واIا sبتنظيم جامعة وهران وسيرها
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اIؤرخ
في 24 جـمـادى األولى عام 1412 اIـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

sتعلق بجرد األمالك الوطنيةI1991 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اIوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة
بتـنظيمـها وسيـرهاs اIعـدّل واIتمّمs ال سـيما اIواد 3 و10

sو25 منه
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 427
اIــؤرّخ في 2 صــفــر عــام 1434 اIــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة
2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك

sالعمومية واخلاصة التابعة للدولة
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

sراقبةIرقم وتاريخ صدور بطاقة ا -
sوالية التسجيل األول -
sرقم التسجيل اجلديد -
sرقم التسجيل السابق -

- اIــعـــطـــيــات احملـــتـــواة في مــحـــضـــر قــبـــول مـــصــالح
اIناجم.

3 - تعريف مالك اIركبة : - تعريف مالك اIركبة :
: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي  *

sاللقب واالسم -
sالنسب -

sتاريخ ومكان االزدياد -
- العنوان.

: XعنويIبالنسبة لألشخاص ا  *
sالغرض االجتماعي -

- رقم التعريف اجلبائي.
4 - الـــبــــيـــانــــات اخلـــاصـــة :  - الـــبــــيـــانــــات اخلـــاصـــة : ســـرقــــة وتـــدمــــيـــر وحـــرق

واعتراض ورهن وعدم التنازل.
5 :  : حتـــــــدد شــــــــروط وكـــــــيــــــــفـــــــيــــــــات الـــــــدخـــــــول اIــــــادة اIــــــادة 
واالســــــتـــــــغالل والـــــــتــــــعـــــــديـل  واحلــــــفـظ  واالطالع وحتـــــــويل
اIعـطيـات من البـطاقيـات احمللـية إلى الـبطـاقيـة الوطـنية
وكـذا حتويل اIـعطـيات اIـرتبـطة بـاIركبـات التي تـوقفت
نـــهــائـــيــا عـن الــســـيــر إلى أرشـــيف الـــبــطـــاقــيـــة الــوطـــنــيــة
والبطاقيات احمللية بقرار من الوزير اIكلف بالداخلية.
حتـفـظ اIـعــطـيــات اIـرتــبـطــة بــاIـركــبـة واحملــتـواة في

البطاقية الوطنية طوال عمر اIركبة.
اIادة اIادة 6 : : اIعطيات اIتعلقة باIركبات :

sالتي تعرضت للسرقة -
sالتي تعرضت لالحتراق والتدمير -

sصادرة بقرار قضائي نهائي أو احملجوزةIا -
- التي خـرجت بصـفة مؤقـتة أو نـهائيـة من التراب

الوطني.
 يــــتم إرســــالـــهـــا إلـى الـــوالي اخملــــتص إقــــلـــيـــمــــيـــا من

طرف:
- شـركـات الــتـأمـX عـلـى أسـاس نـسـخــة من مـحـضـر
اIــعــايــنـة ومــصــالح األمن عــلى أســاس تــصــريح بــالــســرقـة

sبالنسبة للمركبات التي تعرضت للسرقة
- مـالك اIـركبـة بـالنـسـبة لـلـمركـبات الـتي تـعرضت

sلالحتراق والتدمير
- مـــــــصـــــــالح األمـن وإدارة اجلـــــــمــــــارك بـــــــالـــــــنــــــســـــــبــــــة

sللمركبات احملجوزة
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اIــاداIــادّة ة 4 : :  حتـــول من جـــامـــعـــة وهـــران 1 إلى جـــامـــعـــة
وهران 2 األمالك اIـنقولـة وتسيـير األمالك العـقارية لكل
من كـلـيـة عـلـوم األرض واجلـغـرافـيــا والـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة
وكلية احلـقوق وكلـية العـلوم االقتـصادية وعـلوم التـسيير
والــعــلــوم الـــتــجــاريــة وكــلــيــة الــعــلـــوم االجــتــمــاعــيــة وقــسم
الـــلــغـــات الالتـــيــنـــيـــة وقــسم الـــلـــغــات األجنـــلــوســـكـــســونـــيــة
التـابـعX لـكـليـة اآلداب والـلـغات وفـنـون ومعـهـد الصـيـانة

واألمن الصناعي ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
اIاداIادّة ة 5 : :  يترتب على الـتحويل اIنـصوص عليه في

اIادة 4 أعالهs ما يأتي :
1 - إعـداد جـرد كــمي وكـيـفي وتــقـديـري تـعــدهs طـبـقـا
للقوانـX والتنـظيمـات اIعمـول بهاs جلـنة يعـX أعضاءها
كل من الوزيـر اIـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

sاليةIكلف باIوالوزير ا
2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اIــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اIنـصوص عـليه في اIادة

4 أعاله.
6 : :  يــحــول اIــســتـخــدمــون الــتــابــعــون جلــامــعـة اIـاداIـادّة ة 
وهـران 1 الــذين �ــارسـون عــمــلـهم في كــلــيـة عــلـوم األرض
واجلـغـرافــيـا والـتـهـيــئـة الـعـمـرانــيـة وكـلـيـة احلــقـوق وكـلـيـة
الـعـلـوم االقـتـصـاديـة وعـلـوم الـتـسـيـيـر والـعـلـوم الـتـجـارية
وكلـية الـعلـوم االجتـماعـية وقـسم اللـغات الالتـينيـة وقسم
اللغـات األجنلوسـكسونيـة التابعـX لكليـة اآلداب واللغات
والـفــنـون ومـعـهـد الـصـيـانـة واألمـن الـصـنـاعي إلى جـامـعـة

وهران s2 طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
XـــعـــنـــيـــIا XـــســـتـــخــــدمـــIــــادّة ة 7 : :  تـــبـــقى حــــقـــوق اIــــاداIا
وواجـــبــاتـــهم خــاضـــعــة لـألحــكـــام الــقـــانــونـــيــة األســـاســيــة أو

التعاقدية اIعمول بها عند تاريخ التحويل.
اIاداIادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

22 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقــم  مرسـوم تنـفيذي رقــم  14 - 262 مؤرخ في  مؤرخ في 27 ذي الـقعدة ذي الـقعدة
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 22 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة s2014 يــعــدلs يــعــدل
اIـرسوم رقم اIـرسوم رقم 84 -  - 211 اIؤر اIؤرّخ في خ في 21 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1404 اIوافق  اIوافق 18 غشت سنة  غشت سنة 1984 واIتعلق بتنظيم واIتعلق بتنظيم

جامعة وهران وسيرها.جامعة وهران وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

sالعلمي
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 s( الفقرة 2) منه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 3 من اIـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24 جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1424 اIــوافق 23 غــشت ســنــة s2003 اIـــعــدّل واIـــتــمّم
واIــــذكـور أعــالهs تـنــشـأ بـوهــران مـؤسـسـة عــمـومـيـة ذات
طـابع علمي وثـقافي ومـهني تـتمتع بـالشـخصيـة اIعـنوية

واالستقالل اIالي وتدعى "جامعة وهران 2 ".
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واIــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة وهران 2 واختصاصاتها كما يأتي :
sكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
sالتسيير

sكلية العلوم االجتماعية -
sكلية اللغات األجنبية -

sكلية علوم األرض والكون -
- معهد الصيانة واألمن الصناعي.

2 : :  زيـادة عــلـى األعـضــاء اIــذكــورين فـي اIـادة اIـاداIـادّة ة 
10 من اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 03 - 279 اIــؤرّخ في 24

s2003 ــوافق 23 غــشت ســنـةIجــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 ا
اIـــعـدّل واIـــتــمّم واIــــذكــور أعــالهs يـتــكــون مــجـلس إدارة
جامعة وهران 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية اIستعملة

من :
sحافظ األختام sكلّف بالعدلIثل عن الوزير ا¨ -

sكلّف بالتجارةIثل عن الوزير ا¨ -
sكلّف بالثقافةIثل عن الوزير ا¨ -
sكلّف بالفالحةIثل عن الوزير ا¨ -
sكلّف باالتصالIثل عن الوزير ا¨ -

- ¨ــثل عن الــوزيــر اIــكــلّف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
والبيئة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 25 مـن اIـــــرســـــوم
الــتــنـفــيــذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24 جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1424 اIــوافق 23 غــشت ســنــة s2003 اIـــعــدّل واIـــتــمّم
واIــــذكـــور أعــالهs تـــضم مــديـــريــة اجلـــامــعـــةs حتت ســـلــطــة
مــــديــــر جـــامــــعــــة وهـــران s 2 زيــــادة عـــلـى األمــــانـــة الــــعــــامـــة
واIـكتـبـة اIـركـزيةs أربع (4) نـيـابـات مـديـريـة تـكلـف على

التواليs باIيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اIــتـواصل والـشـهــاداتs وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

sفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميs وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

sبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

sواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 21 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يتضـمs يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
الـقنـصل الـعام لـلـجمـهـورية اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيةالـقنـصل الـعام لـلـجمـهـورية اجلـزائـرية الـد�ـقراطـية

الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية).الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 21 سـبــتـمـبــر سـنـة 2014 تـنــهىs ابـتـداء
sمــــهــــام الـــــسّــــيــــد رشـــــيــــد والي s2014 من 15 غــــشت ســــنــــة
بـصفـته قـنصال عـاما لـلجـمهـورية اجلـزائريـة الد�ـقراطـية

الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية).

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2014 ــوافق 21 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةIــوافق اIا
الـقنـصل الـعام لـلـجمـهـورية اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيةالـقنـصل الـعام لـلـجمـهـورية اجلـزائـرية الـد�ـقراطـية

الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية).الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1435 اIــوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة 2014 يــعـX الــسّــيـد
مـحــمـد كـبــيـر عـدوs قــنـصال عـامــا لـلـجــمـهـوريــة اجلـزائـريـة
s(اجلمـهوريـة الفـرنسـية) الـد�قـراطيـة الـشعـبيـة ببـاريس

ابتداء من 8 سبتمبر سنة 2014.

sكلية علوم الطبيعة واحلياة -
sكلية الطب -

sكلية اآلداب والفنون -
sكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية -

- معهد الترجمة". 
اIــاداIــادّة ة 3 : :  تــعــدل اIــادة 3 من اIـــرســوم رقم 84 - 211
اIؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1404 اIوافق 18 غـشت سنة

s1984 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اIـادة 3 : زيــادة عـلـى األعـضــاء اIــذكـوريـن في اIـادة
10 من اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 03 - 279 اIــؤرّخ في 24

s2003 ــوافق 23 غــشت ســنـةIجــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 ا
اIـــعــــدّل واIـــتـــمّـم واIـــذكـــور أعـالهs يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جـــامـــعـــة وهـــران s1 بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة

اIستعملة من :
sناجمIكلف بالصناعة واIثل عن الوزير ا¨ -

- ¨ـــثـل عن الـــوزيــــر اIـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان
sستشفياتIوإصالح ا

sكلف بالفالحةIثل عن الوزير ا¨ -
- ¨ـــثل عـن الـــوزيــــر اIـــكـــلـف بـــالــــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة

sواألوقاف
- ¨ثل عن الوزير اIكلف بالثقافة".

اIـاداIـادّة ة 4 : :  يبـقى مـديـر جـامـعـة وهران 1 مـكـلـفـا بدفع
رواتب اIـسـتـخــدمـX احملـولـX إلى جـامـعـة وهـران 2 وكـذا
نــفـقــات تــسـيــيـرهــا وجتــهـيــزهــاs في أجل أقــصـاه ســنـة (1)
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

22 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 211 اIــؤرّخ في 21
ذي القعدة عام 1404 اIوافق 18 غشت سنة 1984 واIتعلق

sتمّمIعدّل واIا sبتنظيم جامعة وهران وسيرها
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اIوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة
بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاs اIـعـدّل واIـتـمّمs ال سـيـمـا اIـادتـان 3

sو10 منه
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 261
اIـؤرّخ في27 ذي الـقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 22 ســبــتــمــبـر

s2 تضمن إنشاء جامعة وهرانIسنة 2014 وا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تـــعــــوض تـــســــمـــيــــة "جـــامــــعـــة وهـــران"
اIـــــذكــــورة فـي اIــــرســـــوم رقم 84 - 211 اIـــــؤرّخ في 21 ذي
الـــقـــعـــدة عـــام 1404 اIــوافق 18 غـــشت ســـنـــة s1984 اIـــعــدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs بتسمية "جامعة وهران 1".
اIــاداIــادّة ة 2 : :  تــعــدّل اIــادة 2 من اIـــرســوم رقم 84 - 211
اIؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1404 اIوافق 18 غـشت سنة

s1984 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اIـــــادة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIــــــادة 3 مـن اIــــــرســـــوم
الــتــنـفــيــذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24 جــمــادى الــثــانــيـة
عــام 1424 اIــوافق 23 غـــشت ســـنــة s2003 اIـــعـــدّل واIـــتــمّم
واIذكور أعالهs يـحدد عـدد الكـليات واIـعاهـد التي تـتكون

منها جامعة وهران s1 واختصاصاتهاs كما يأتي :
sكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية -
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقم قرار رقم 118 / ق. م د/  / ق. م د/ 14 مؤرخ فـي  مؤرخ فـي 22 ذي القـعدة عـام ذي القـعدة عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 17  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة   ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة s2014  يـــتـــعـــلقs  يـــتـــعـــلق

بـحـساب احلـمـلـة االنـتخـابـيـة للـمـتـرشبـحـساب احلـمـلـة االنـتخـابـيـة للـمـتـرشّح عبـد الـعـزيزح عبـد الـعـزيز
بوتفليقة اIنتخب رئيسا للجمهورية.بوتفليقة اIنتخب رئيسا للجمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن اجمللـس الدسـتوري

- بــــنـــــــاء عـــــلـى الــــدّســــــتــــــورs ال ســــــيّــــمـــــا اIــــادّة 163
s(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتs ال ســيــمــا اIـواد 203 و204

sو205 (الفقرة األولى) و206 و209 منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرّخ في 24 جــمــادى األولى
عــام 1433 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2012 اIُــحــــدّد لـــقـــواعــد

sادة 34 منهIال سيما ا sعمـل اجمللس الدّستوري
- و�ـقــتــضى قـــــرار اجملـــــلس الــــدّســتــــــوري رقــم
15 / ق.م د/ 14 اIـــــؤرّخ في 11 جــــمـــــادى األولى عــــام 1435

XــتـرشّــحـIـوافق 13 مــارس ســنـة 2014 احملـدّد لــقـائــمـة اIا
sالنتخاب رئيس اجلمهوريّة

- و�ـــقـــتــــضـى إعــالن اجملـــــلس الـــدّســتـــــوري رقــم
02 / إ.م د/ 14 اIــؤرّخ في 22 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1435

اIوافق 22 أبـريـل سنـة 2014 واIتضمّـن نتـائج انتخـاب
sرئيس اجلمهـوريّـة

- وبــعـــد االطالع عـــلى حـــســاب احلـــمـــلــة االنـــتـــخــابـــيــة
لــلـــمـــتـــرشّح عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقــة اIـــقـــدّم مـن طــرف
احملــــاسـب اخلــبــيــر الــســـيــد إســمــاعــيـل مــعـــــوشي واIـــودع
لــدى كــتـابــة ضـبط اجملــلس الـدّســتـوري بــتـاريخ 21 يــولـيـو
ســنــة s2014 من طــرف الــســـيــد عــبــد اIـــالك سالل اIــفــوض

sقانونا
sقرّرIوبعد االستماع إلى العضو ا -

في الشفي الشّكل :كل :
- اعـتبارا أنّ السّيـد عبد العـزيز بوتفلـيقة اIترشّح
النــتــخــاب رئــيـس اجلــمــهــوريّــة الّــذي جــرى يــوم 17 أبــريل
ســنــة s2014 قـدّم حــســاب حـمــلــته االنــتـخــابــيـة إلـى اجملـلس
الدّستوري في األجل احملدّد في أحكام اIادّة 34 من النّظام

sاحملدّد لقواعد عمل اجمللس الدّستوري

- واعتبـارا أنّ حسـاب احلملـة االنتـخابيـة للـمترشح
قـد  ّ تقـد�ه من طـرف محـاسب خبـيـر وفقـا ألحكـام اIادّة
209 (الــفـقـرة 2) من الـقـانـون الـعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ

في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
sذكور أعالهIا sتعلّق بنظام االنتخاباتIوا

sـقـدمIواعــتـبـــارا أنّ حـســاب احلـمــلـة االنــتـخــابـيــة ا -
جـــاء مـــتـــضــــمّـــنـــا جملــــمـــوع اإليـــرادات اIـــتــــحـــصّــل عــــلـــيـــهــــا
والنفقــات الـتي تـمت حسب مصدرهـا وطبيـعتهـا طبقـا
ألحــكـام اIـادّة 209 (الـفــقـرة األولى) من الــقـانـون الــعـضـوي
رقـم 12-01 رقـم 12-01 اIــــــــؤرخ في 18 صــــــــفـــــــر عـــــــام 1433
sتعـلّق بنظام االنـتخاباتIوافق 12 ينـاير سنة 2012 واIا

sذكور أعالهIا
وبالنوبالنّتيجـةتيجـة : :

فــــإن ّ حـــســاب احلــمــلــة االنــتـخـــابـيـــــة لــلـمــتـــرشــح
عبــد العـزيـز بوتفليقةs جاء مطابقا للقانون.

في اIوضوع :في اIوضوع :
- اعـتـبارا أنّـه بعـد اIـراجـعـةs يضـبط حـسـاب احلـمـلة
االنــتـــخــابــيــة لــلــمــتـــرشـّح عــبــــد الـعـــزيــز بــوتـفـــلــيـــقـــة

كـمــا يـأتـي :

- واعتبـارا أنّ حسـاب احلملـة االنتـخابيـة للـمترشّح
عـبد الـعـزيـز بـوتـفلـيـقـة لم يـتـجاوز سـقف الـنّـفـقـات احملدّد
لـلــدّور األوّل النـتــخـاب رئــيس اجلـمــهـوريّــة كـمــا تـقـتــضـيه
اIـادّة 205 (الـفــقـــرة األولــى) من الــقـانــون الـعــضـوي  رقم
12 -01 اIــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنــايــر

sذكور أعالهIتعلّق بنظام االنتخابات و اIسنة 2012 وا

- واعـــتــبــارا أنّ اIــتـــرشّح عــبــد الـــعــزيــز بــوتـــفــلــيــقــة
حتصّـل في الدّور األوّل النتخاب رئيس اجلمهوريّـة عـلى
نـــســـبــــة تـــفـــــوق 20% مــن األصـــــوات اIـــعـــبـــرّ عـــنـــهــــاs ¨ّـــا
يخـوّله احلقs طـبـقـا لـلـمــادّة 206 (الـفـقــرة 3) من الـقـانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اIــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
sتعـلّق بنظام االنـتخاباتIوافق 12 ينـاير سنة 2012 واIا
اIذكور أعـالهs في تسديـد جزافي قدره 30% من النـفقات
احلــقــيـقــيـــــة الـبــالــغـــــة 60.000.000,00 دجs وهـو مــا يــعـادل

s18.000.000,00 دج

sداولةIوبعد ا

مجموع اإليرادات 
مجموع النّفقـــات

60.000.000,00 دج

60.000.000,00 دج
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يُـــقــبـل حـــســاب احلـــمـــلـــة االنـــتـــخـــابـــيــة

للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة.
اIــــاداIــــادّة ة 2 : : يُــــســــدّد لــــفــــائــــدة اIــــتــــرشّح عــــبــــد الــــعــــزيــــز
بوتفليقة اIنـتخب رئيسا للجمهـوريّة مبلغ ثمانية عشر
ملـيون دينار (18.000.000,00 دج) اIعـادل لنسبة 30% من

مجموع النّفقات احلقيقية البالغة 60.000.000,00 دج.
sـنــتـخبIــتـرشـح اIـادّة ة 3 : : يُـبــلّغ هــذا الـقــرار إلى اIـاداIا

وإلى الوزير األول.
اIـاداIـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
بهـذا تـداول اجمللـس الدّسـتـوري في جلـسـته اIنـعـقدة
بتاريخ 4 شوال و6 و16 و22 ذي القـعدة عـام 1435 اIوافق

31 يوليو وأول و11 و17 سبتمبر سـنــة 2014.

رئيس اجمللس الدرئيس اجمللس الدّستوريستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدأعضاء اجمللس الدّستوري :ستوري :
sحنيفة بن شعبان -
sعبد اجلليل بلعلى -
sابراهيم بوتخيل -
sعبد النور قراوي -

sمحمد ضيف -
sفوزية بن قلة -

- اسماعيل بليت.

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــــــــــــرارات مرارات مــــــــــــؤرؤّرخــــــــــــة في ة في 23 ش شــــــــــــوال عوال عــــــــــام ام 1435 اI اIــــــــــــوافق وافق 19
غــــشت سشت ســــنـة ة s2014 تs تــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضـاء إلىاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ــــــقــــــتــــــضـــى اIــــــرســــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اIــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اIــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

sاخلارجية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-162 اIـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

sاخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
2 رمـــــضــــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2014
واIــتــضــمن تــعـــيــX الــســيــد الــونـــاس لــعــوجs نــائب مــديــر
لـلمعاهـدات اIتعددة األطـراف والقانون الدولـي باIديرية
العـامـة للـشـؤون القـانـونـية والـقـنصـلـية بـوزارة الـشؤون

sاخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الـــسّــيّـــد الــونـــاس لــعــوجIــاداIا
نـــائـب مـــديـــر اIــــعـــاهــــدات اIـــتـــعــــددة األطـــراف والــــقـــانـــون
sـديرية العـامة للشـؤون القانونـية والقنـصليةIالدولي با
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهs بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةs عــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقــرراتs بــاســتــثــنــاء

القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 شــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-162 اIـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

sاخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
2 رمـــــضــــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2014
واIتـضـمن تـعيـX الـسـيد عـبـد اجملـيـد أميـنيs نـائب مـدير
للحقيبة الدبـلوماسية والبريد باIـديرية العامة للموارد

sبوزارة الشؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى السـيد عـبد اجمليـد أمينيIاداIا
نـائـب مـديــر احلـقــيـبــة الـدبــلـومــاسـيــة والـبــريـد بــاIـديــريـة
الـــعـــامــة لـــلــمـــواردs اإلمـــضــاء في حـــدود صالحـــيــاتـهs بــاسم
sقرراتIعلى جمـيع الوثائق وا sوزير الشؤون اخلـارجية

باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 شــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-162 اIـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

sاخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
2 رمـــــضــــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2014
واIــتــضــمن تــعـيــX الــســيـد مــحــنــد أمــقـران جــمــعــةs نـائب
مــديــر لــلـــمــيــزانــيــة بـــاIــديــريــة الــعـــامــة لــلــمــوارد بــوزارة

sالشؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلـى الــســـيــد مـــحـــنــد أمـــقــران
sـديـريـة العـامـة لـلـمواردIـيـزانيـة بـاIنـائب مـديـر ا sجـمعـة

اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهs بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةs عــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقــرراتs بــاســتــثــنــاء

القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 شــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-162 اIـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

sاخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
2 رمـــــضــــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2014
واIـــتـــضـــمـن تـــعـــيـــX الـــســـيـــد رابح فـــويـــديs نـــائب مـــديـــر
Iـراقـبة ومـتابـعـة التـسـييـر اIـالي لـلمـراكـز الدبـلـوماسـية
والـقـنـصـلـيـة بـاIـديـريـة الـعـامـة لـلـمـوارد بـوزارة الـشـؤون

sاخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــســــيــــد رابح فــــويــــديIــــاداIا
نـائب مـديـر مــراقـبـة ومـتـابـعــة الـتـسـيـيــر اIـالي لـلـمـراكـز
sـديــريـة الــعـامــة لـلــمـواردIالــدبـلــومـاســيـة والــقـنــصـلــيـة بــا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهs بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةs عــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقــرراتs بــاســتــثــنــاء

القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 شــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
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93 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـ
28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-162 اIـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

sاخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
2 رمـــــضــــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2014
واIتـضمن تعيـX السيـد عبد احلـفيظ بونـورs نائب مدير
لـتسـييـر اIـستـخدمـX بـاIديـرية الـعـامة لـلمـوارد بوزارة

sالشؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلى الـــــســــيــــد عــــبــــد احلــــفــــيظ
بونورs نائب مدير تـسيير اIستخدمX باIديرية العامة
لــــلـــمــــواردs اإلمـــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهs بــــاسم وزيـــر
sـــقـــرراتIعـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق وا sالـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة

باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 شــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-162 اIـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اIــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واIـتضمّن تـنظيم اإلدارة اIـركزية لـوزارة الشؤون

sاخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
2 رمـــــضــــــان عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2014
واIـتضمن تـعيـX السـيد عـبد القـادر بلـهوانs نـائب مدير
لـلتأشـيرات واIـسائل اجلـوية والبـحريـة باIديـرية الـعامة
لـــلـــشــــؤون الـــقـــانـــونــــيـــة والـــقــــنـــصـــلـــيــــة بـــوزارة الـــشـــؤون

sاخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــســـــيــــد عـــــبــــد الـــــقــــادر
بــــلـــهــــوانs نـــائـب مـــديــــر الـــتــــأشـــيــــرات واIــــســـائل اجلــــويـــة
والـــبـــحــــريـــة بـــاIــــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلــــشـــؤون الـــقــــانـــونـــيـــة
والـقــنـصــلـيــةs اإلمـضــاء في حـدود صالحــيـاتهs بــاسم وزيـر
sـــقـــرراتIعـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق وا sالـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة

باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 شــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 21 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435
19 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2014 يـعـدل ويتـمم الـقرارs يـعـدل ويتـمم الـقرار اIوافق اIوافق 
الـوزاري اIـشــتـرك اIـؤرخ في الـوزاري اIـشــتـرك اIـؤرخ في 20 شـوال عـام  شـوال عـام 1431
اIـوافق اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة 2010 و اIـتـضـم و اIـتـضـمّن دفـاترن دفـاتر
الـشـروط الـتي حتـدالـشـروط الـتي حتـدّد اIـنـهــجـيـةs وتـقـريـر الـتـدقـيقد اIـنـهــجـيـةs وتـقـريـر الـتـدقـيق
وخالصــتهs واIـرشــد اIــنـهــجيs ومــقـاديــر الـطــاقـاتوخالصــتهs واIـرشــد اIــنـهــجيs ومــقـاديــر الـطــاقـات
احلــراريــةs وعــوامل الــتــحــويل حلــســاب االســتــهالكاحلــراريــةs وعــوامل الــتــحــويل حلــســاب االســتــهالك

وكذا كيفيات اعتماد اIكلفX بالتدقيق.وكذا كيفيات اعتماد اIكلفX بالتدقيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الطاقة

sووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا



4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 9457
28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ فـي خ فـي 2  رمــضــان عـــام   رمــضــان عـــام 1435
30  يـــونـــيـــو ســـنـــة   يـــونـــيـــو ســـنـــة s2014 يـــحـــد يـــحـــدّد اخلـــدمـــاتد اخلـــدمـــات اIــوافق اIــوافق 
اIــعـنـــيــة بــاالعــتـبـــارات الــثــقــافـــيــة و/ أو الــفــنــيـةاIــعـنـــيــة بــاالعــتـبـــارات الــثــقــافـــيــة و/ أو الــفــنــيـة
التي �كن أن تكون موضوع الصفقـات بالتراضيالتي �كن أن تكون موضوع الصفقـات بالتراضي

البسيط.البسيط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

s اليّةIإنّ وزير ا
sووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
sـتمّمIـعدّل واIا sتـضمّن تـنظـيم الصـفقــات العـمومــيةIوا

sادة 43 منهIال سيما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 43 من اIـرسوم
الــــرّئــــاسيّ رقم 10-236 اIــــؤرّخ فـي 28 شـــوّال عــــام 1431 
اIــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة s2010 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعـالهs يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد اخلــدمـــات اIــعـــنــيــة
بـاالعتـبارات الـثقـافيـة و/ أو الفنـية الـتي �كـن أن تكون

موضوع الصفقات بالتراضي البسيط.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : اخلدمــات اIـعــنـيـة بـاالعـتـبـارات الـثـقـافــية
و/ أو الــفــنــيـةs الــتي �ــكن أن تــكــون مــوضـوع الــصــفــقـات

بالتراضي البسيط هي :
- اخلــدمــات الــتي ال �ــكـن أن يــقــوم بــهــا إالّ فــنــانــون

sاختيروا لشخصهم sمبدعون
- اقـتــنــاء اIــمـتــلــكــات الـثــقــافــيـة اIــنــقــولـةs كــمــا هـو
مــحـدد فـي الـتــشـريـع اIـعــمـول بـهs بـاســتـثــنــاء اIـمــتـلــكـات

األثرية.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1435 اIـوافق 30

يـونيـو سنة 2014.
وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة التهيئة العمرانيةوزيرة التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

وزير الطاقةوزير الطاقة
يوسف يوسفييوسف يوسفي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-495 اIؤرّخ
في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واIــتــعـــلّق بــالــتــدقــيق الـــطــاقــوي لــلــمــنــشــآت األكــثــر

sتممIعدل واIا sاستهالكا للطاقة

- و�قـتـضـــى اIرســـــوم الـتّنـفـيـــذيّ رقـــم 266-07
اIــــــــــــؤرّخ فـــي 27 شــــــــعـــــــــبــــــــــــان عــــــــــام 1428 اIـــــــــوافـــق 9
سبـتمبر سنـــة 2007 الذي يحـدّد صالحيات وزيـر الطاقة

sناجمIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-258 اIؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
sالّذي يحـدّد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

sتممIعدل واIا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
20 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2010

واIتـضمـن دفاتـر الشـروط التي حتـدد اIـنهـجيـةs وتقـرير
التدقـيق وخالصتهs واIـرشد اIـنهـجيs ومقـادير الـطاقات
احلـــراريــةs وعـــوامل الـــتـــحــويـل حلــســـاب االســـتـــهالك وكــذا

sبالتدقيق XكلفIكيفيات اعتماد ا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 20 شـوال عام 1431 اIوافق

29 سبتمبر سنة s2010 واIذكور أعاله.

2 : : تــــعــــــدل وتــــتـــــــمم أحـــكـــــــام اIــــــادة 6 مـــن اIــادة اIــادة 
الـقرار الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في 20 شـوال عام 1431
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2010 واIــذكــور أعالهs وحتـرر

كما يأتي :

"اIادّة 6 : تـعدّل وتـتمم أحـكام اIـلحق رقم 5 اIتـعلـقة
بـكـيــفـيـات اعـتـمـاد اIـكـلـفـX بـالــتـدقـيق وتـلـحق بـأصل هـذا

القرار".

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 21 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 19
يونيو سنة 2014.
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وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اNرأةواألسرة وقضايا اNرأة
Xاإلداريـت  XالـلـجـنـتـXاإلداريـت Xيــتـضــمن جتـديــد تـشــكـيــلـة الـلـجـنـتـ sيــتـضــمن جتـديــد تـشــكـيــلـة s2014 ـوافق 28 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـةIـوافق  اIقـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 ربـيع األول عــام  ربـيع األول عــام 1435 ا

اIتساويتي األعضاء اخملتصتX بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.اIتساويتي األعضاء اخملتصتX بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.
ـــــــــــــــــــــــــ

Xاإلداريـت Xجتدد تـشـكـيلـة الـلـجنـتـ s2014 ـوافق 28 يـنـايـر سـنةIـوجب قـرار مؤرخ في 26 ربـيع األول عـام 1435 ا�
اIتساويتي األعضاء اخملتصتX بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأةs حسب اجلدول اآلتي :

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األسالك والرتباألسالك والرتب اللجاناللجان

اللجنة
األولى

اللجنة
الثانية

sستشارونIتصرفون اIا -
sتصرفون الرئيسيونIا -

sالنفسانيون العياديون من الدرجة الثانية -
sالنفسانيون التربويون من الدرجة الثانية -

sترجمون - التراجمة الرئيسيونIا -
sالنفسانيون العياديون من الدرجة األولى -

sمهندسو الدولة في اإلحصائيات -
sمهندسو الدولة في اخملبر والصيانة -

sمهندسو الدولة في اإلعالم اآللي -
sتصرفونIا -

sترجمون التراجمةIا -
sالوثائقيون أمناء احملفوظات -

sالتقنيون السامون في اإلعالم اآللي -
sلحقون الرئيسيون لإلدارةIا -

sالتقنيون في اإلعالم اآللي -
sملحقو اإلدارة -

sساعدون الوثائقيون أمناء احملفوظاتIا -
sاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -

sديرية الرئيسيونIكتاب ا -
sديريةIكتاب ا -

sأعوان اإلدارة الرئيسيون -
sعاونون التقنيون في اإلعالم اآلليIا -

- احملاسبون اإلداريون.

sاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -
sأعوان اإلدارة -

sXاإلداري Xمساعدو احملاسب -
sالكتاب -

sأعوان حفظ البيانات -
sكتبIأعوان ا -

- العمال اIهنيون من الصنف األول والثاني
sوالثالث

sسائقو السيارات من الصنف األول والثاني -
- احلجاب.

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

برازان جميلة

حدادن عمار

حدادي هادية

ســــــــــــــــــاكــــــــــــــــر
عبد الرحمان

بــــــــــــــراهـــــــــــــــمــي
سيد علي

هدروق مراد

آيـت ســـــيــــــدهم
فـــــــــــاطـــــــــــمـــــــــــة

الزهراء

بـن رحـــــــــــــمـــــــــــــة
عبد العزيز

بخوش رزيقة

آيـت ســـــيــــــدهم
فـــــــــــاطـــــــــــمـــــــــــة

الزهراء

بـن رحـــــــــــــمـــــــــــــة
عبد العزيز

بخوش رزيقة

بـــن عـــــــــــــــــــــــــــــودة
مليكة

مراد زكريا

خللف مسعود

بـــن عـــــــــــــــــــــــــــــودة
مليكة

مراد زكريا

خللف مسعود

مادي حميدة

طـــــــــالـب فـــــــــتح
الدين

بــــــــــــــوطـــــــــــــــريـق
رابح

مـــــــــــــشــــــــــــــرفـي
عبد القادر

شــيـــبـــاح عـــبــد
الرحمان

مسلم نادية

¨ثلو اIوظفX¨ثلو اIوظفX¨ثلو اإلدارة¨ثلو اإلدارة
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- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرّخ في 29 ربـيع األوّل عـام
1420 اIــوافق 13 يــــولــيـــو ســنـــة 1999 واIــتــضــمّن إحــداث

الـلّجـنة الـوطـنيّـة حلـمايـة األشخـاص اIـسنّــX ورفـاهيـتهم
sوتنظيمها وسيرها

تقرقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى :  يعدل هـذا القرار ويتـمم بعض أحكام
الــــقــــرار اIـــؤرّخ في 29 ربـــيع األوّل عـــام 1420 اIــــوافق 13
يــولـيــو سـنــة 1999 واIـتـضـمّن إحـداث الـلّــجـنـة الـوطـنـيّـة
حلــمـــايــة األشـــخــاص اIـــســنّــــX ورفــاهـــيــتـــهم وتـــنــظـــيــمـــهــا

وسيرها.

اIـــــادةاIـــــادة 2 : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اIـــــادة األولـى من الـــــقـــــرار
اIــؤرّخ في 29 ربـــيع األوّل عــام 1420 اIــوافق 13 يـــولــيـــو

سنـة 1999 واIذكور أعاله كما يأتي :

" اIــــــــادة األولى : حتــــــــدث لــــــــدى وزارة الـــــــتــــــــضــــــــامن
الـوطـني واألســرة وقـضـايـا اIـرأة جلـنـة حلـمـايـة األشـخـاص

اIسنX ورفاهيتهمs تدعى في صلب النص " اللجنة ".

اIــادةاIــادة 3 : تـــعــدل وتـــتـــمم  أحــكـــام اIــادة 2 من الـــقــرار
اIــؤرّخ في 29 ربـــيع األوّل عــام 1420 اIــوافق 13 يـــولــيـــو

سنـة 1999 واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اIـادة 2 : الـلـجـنـة جــهـاز دائم لـلـتـشـاور والـتـنـسـيق
واالقــــتـــراحــــات حــــول كـل اIــــســــائل اIــــتــــعــــلــــقــــة بــــحــــمــــايـــة

األشخاص اIسنX ورفاهيتهم.

وبهذه الصفةs تكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- اIسـاهمة في حتـديـد عنـاصرالسّيـاسـة الـوطنيـة
sXّسنIجتـاه األشخـاص ا

- اقـتــراح بـرامج عــمل تـرمي إلـى حتـســX الـظـروف
االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيـة لـألشــخــاص اIـســنــX مـع تـقــيــيم

sآثارهم

- اقـــتــــراح بــــرامج ونــــشــــاطـــات تــــتــــعـــلـق بـــرفــــاهــــيـــة
األشـــخـــاص اIـــســــنـــsX ال ســـيـــمــــا في مـــجـــال الــــنـــشـــاطـــات
الثقافية والـرياضية والتربوية والدينيةs وكذا نشاطات

sاالستجمام والترفيه

- اقـتـراح تـدابـيـر تـهـدف لـإلعالم والـتـحـسـيس حـول
sوواجبات فروعهم جتاههم XسنIحقوق األشخاص ا

- اقـتــراح إجـراءات كـفــيـلــة بـتـســهـيل وحتــفـيـز وضع
األشخـاص اIـسنـX في وضع اجـتمـاعي صـعب و/أو بدون

sروابط أسرية لدى عائالت االستقبال

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 13
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة s2014 يــتــضــمن جتــديــد تــشــكــيــلــة جلــنـةs يــتــضــمن جتــديــد تــشــكــيــلــة جلــنـة
الـطــعن اخملـتــصـة بــأسالك مـوظــفي وزارة الـتــضـامنالـطــعن اخملـتــصـة بــأسالك مـوظــفي وزارة الـتــضـامن

الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 12 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1435 اIــوافق 13 أبــريل ســنـة s2014 جتــدد تــشــكــيــلــة جلــنـة

الــــطــــعـن اخملــــتــــصـــــة بــــأسالك مـــــوظــــفي وزارة الـــــتــــضــــامن
الــوطــني واألســرة وقـــضــايــا اIــرأةs حــسب اجلــدول اآلتي :

¨ثلو اIوظفX¨ثلو اIوظفX¨ثلو اإلدارة¨ثلو اإلدارة

آيت ســـــــــيـــــــــدهـم فـــــــــاطـــــــــمــــــــة
sرئيسة sالزهراء

نباوي زروقي علي

جندر صبيحة 

رباح نادية

جدي نسيمة

مراد زكريا

شرماط محمد

مادي حميدة

طالب فتح الدين

بوطريق رابح

مشرفي عبد القادر

شيباح عبد الرحمان

مسلم نادية

براهمي سيد علي

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 8  رجب عــام رجب عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 8 مــايــو ســنـــة مــايــو ســنـــة
s2014 يــــعـــدل ويــــتــــمـم الـــقــــرار اIــــؤرs يــــعـــدل ويــــتــــمـم الـــقــــرار اIــــؤرّخ في خ في 29  ربــــيعربــــيع

األواألوّل عـــــام ل عـــــام 1420 اIـــــوافق  اIـــــوافق 13 يــــــولــــــيــــــو ســـــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســـــنــــــة 1999
واIـــتـــضــــمواIـــتـــضــــمّن إحـــداث الـــلن إحـــداث الـــلّـــجـــنـــــة الـــوطـــنـــيــــجـــنـــــة الـــوطـــنـــيـّـــة حلـــمـــايــــةـــة حلـــمـــايــــة
األشــــخــــاص اIــــســــناألشــــخــــاص اIــــســــنّــــX ورفــــاهــــيــــتـــهـم وتــــنـــظــــيــــمــــهـــاــــX ورفــــاهــــيــــتـــهـم وتــــنـــظــــيــــمــــهـــا

وسيرهـا.وسيرهـا.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــرة الــــتّـــضـــامـن الـــوطـــنيّ واألســــرة وقـــضـــايـــا
sرأةIا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 10-12 اIـــــؤرّخ في 23
مـحرم عام 1432 اIـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واIـتعلق

sXسنIبحماية األشخاص ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اIؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اIــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الّـــذي يــحــدّد صالحـــيّــات وزيــرة الــتّــضـــامن الــوطــني

sرأةIواألسرة وقضايا ا



- ¨ـــثل عـن وزارة الـــعـــمـل والـــتـــشــــغـــيل والــــضـــمـــان
sاالجتماعي

sثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة¨ -
sثل عن وزارة الثقافة¨ -

 - ¨ـــــثـل عـن وزارة الـــــصّــــــحّــــــة والـــــسّــــــكّــــــان وإصالح
sستشفياتIا

sثل عن وزارة االتصال¨ -
sثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية¨ -

sثل عن الديوان الوطني لإلحصائيات¨ -
sثل عن وكالة التنمية االجتماعية¨ -

- ¨ـــثل عن الـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــتــســـيـــيــر الـــقــرض
sصغرIا

- أسـتـاذين (2) جــامـعــيـX يــعـيــنـهـمــا وزيـر الــتـعــلـيم
الـعــالي والــبــحث الــعــلــميs يــتم اخــتـيــارهــمــا عــلى أسـاس
كـــفــاءتـــهــمـــا وخــبـــرتــهـــمــا فـي اIــيـــادين ذات الــصـــلــة �ـــهــام

sاللجنة
sXسنIأربعة (4) مديرين لدور األشخاص ا -

- أربــعــة (4) ¨ـــثــلــX عن اجلـــمــعــيــات الـــنــاشــطــة في
مجـال حمـايـة ورفاهـية األشـخاص اIـسـنX واIـعيـنX من

وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة ".
اIادة اIادة 5 : : تعدل أحكام اIادة 11 من القرار اIؤرخ في
29 ربـــيع األول عـــام 1420 اIــــوافق 13 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
" اIــــادة 11 : تـــتــــولـى اIـــديــــريــــة اIـــكــــلــــفــــة بـــحــــمــــايـــة
األشــخـاص اIــسـنــX بـوزارة الــتـضــامن الـوطــني واألسـرة

وقضايا اIرأة أمانة اللجنة ".
اIادة اIادة 6 : : تعدل أحكام اIادة 13 من القرار اIؤرخ في
29 ربـــيع األول عـــام 1420 اIــــوافق 13 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
" اIــادة 13 : يـــحـــدد تـــنـــظـــيم الـــلـــجـــنـــة وســـيـــرهـــا في
الـنظـام الداخـلي الذي تـصادق عـليه الـلجنـة وتوافق عـليه

وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة ".
اIـادة اIـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 8 رجب عام 1435 اIوافق 8 مـايو

سنة 2014.
مونية مسلممونية مسلم

- اقـتـراح ومـتـابـعـة كل تـرتيـبـات الـتـدابـيـر الـهـادفة
إلى إبـقــاء الـشــخص اIـسن فـي وسـطه الــعـائـلـيs واقـتـراح
sـنزلIبا XـسنـIـرافقـة لألشخـاص اIـساعـدة واIوضع كل ا

sXسنIواالستقبال النهاري في دور األشخاص ا
- وضـع نـــظــــام جـــمـع ومـــعــــاجلـــة ونــــشـــر اIــــعـــلــــومـــات
اإلحــــصـــائــــيــــة حـــول األشــــخـــاص اIــــســـنــــsX وإحــــداث بـــنك

sمعطيات مرتبطة بها
- إجنـاز كل الـدراسـات االسـتشـرافـيـة والـتحـقـيـقات

sوالتشيخ XسنIحول إشكالية األشخاص ا
- تـشجـيع مـشاركـة األشخـاص اIسـنـX في مخـتلف
اIـــشــاريع االقــتــصــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة والـــثــقــافــيــة قــصــد
االستـفـادة من كفـاءاتهمs وكـذا تـشجـيع الـتبـادل والتـعاون

sاألجيال Xما ب
- اقـــــتـــــراح تـــــدابـــــيـــــر تـــــرمي إلـى تـــــكـــــيـــــيف احملـــــيط
االجــتــمــاعي والــثـقــافي واالقــتــصــادي حـسب االحــتــيــاجـات

sXسنIاخلاصة باألشخاص ا
- اIــــســــاهــــمـــة فـي إعــــداد بـــرنــــامج عــــمـل يـــهــــدف إلى
حـمـايـة األشـخـاص اIـسـنـX ومـحـاربـة كل أشـكـال الـتـخـلي
والـعنف وسـوء اIعامـلة والـتهـميش الـتي قد يـتعـرض لها

sسنونIاألشخاص ا
- اIــــــســـــاهــــــمــــــة فـي دراســـــة مــــــشــــــاريع الــــــنــــــصـــــوص
الـتشـريعـية والـتنـظيـميـة اIـتعـلقـة بالـشخص اIـسن وكذا
اقـتـراح الــتـدابــيـر الـرامــيـة إلى حتــسـX وحتـيــX األحـكـام

القانونية اIعيارية التي تسيرهم ".
اIــادةاIــادة 4 : تـــعــدل وتـــتـــمم  أحــكـــام اIــادة 4 من الـــقــرار
اIــؤرّخ في 29 ربـــيع األوّل عــام 1420 اIــوافق 13 يـــولــيـــو

سنـة 1999 واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
" اIــادة 4 : تـــتــشــكـل الــلــجـــنــة الـــتي تــرأســـهــا وزيــرة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة أو¨ثلهاs من :

sثل عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية¨ -
 sثل عن وزارة الشؤون اخلارجية¨ -

sثل عن وزارة العـدل¨ -
sاليةIثل عن وزارة ا¨ -

sثل عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية¨ -
sثل عن وزارة الشؤون الدّينية واألوقاف¨ -
sدينةIثل عن وزارة السكن والعمران وا¨ -

sثل عن وزارة التربية الوطنية¨ -
sXهنيIثل عن وزارة التكوين والتعليم ا¨ -
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