
العدد العدد 04
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 8 ربيع الثاني ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 29 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-380 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عــام 1436 اHـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة r2014 يـتــضــمّن الــتــصــديق عــلى
االتـفاقـية بـY حـكومـة اجلمـهوريّـة اجلزائـريّة الـدّ~قـراطيّـة الشّـعـبيّـة وحكـومة دولـة اإلمارات الـعربـيّة اHـتحـدة في شأن
اخلدمات اجلوية بY إقليميهما وفيما ورائهماr اHوقّعـة �دينــة أبــو ظبي بتــاريخ 13 مـايـو سنـة 2013..................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 15-09 مـؤرخ في 23 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 14 يــنـايـر سـنـة r2015 يـحــدد كـيـفـيـات اHــوافـقـة عـلى
دراسات األخطار اخلاصة بقطـاع احملروقـات ومحتواهـا.....................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربـيع األول عام 1436 اHوافق 14 يـنـاير سـنة r2015 يتـضمن إنـشاء مـدرسة وطـنية
حلرف الفالحة والغابات والصناعة الغذائية.....................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-11 مـؤرخ في 23 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافـق 14 يــنـايـر سـنـة r2015 يـحـدد االتـفــاقـيـة الـنـمـوذجـيـة
اHبرمة بY هيئات الضمان االجتماعي ومراكز  تصفية الدم اخلاصة..................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-14 مؤرّخ في أوّل ربـيع الثاني عام 1436 اHوافق 22 ينـاير سنة r2015 يتمم اHرسـوم التنفيذي رقم
13-180 اHؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 اHوافق 5 مايو سنة 2013 واHتضمن إنشاء مكـتبات رئيسية للمطالعة

العمومية...................................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-15 مـؤرّخ في أوّل ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 22 يـنــايـر ســنـة r2015 يــتـضــمن إنـشــاء مـديــريـة
الوالية للصناعة واHناجم ومهامها وتنظيمها...................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-18 مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـانـي عـام 1436 اHـوافق 25 يــنــايــر ســنـة r2015 يــحــدد كــيــفــيــات االلــتــحـاق
بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة Hهنة احملاماة..........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-172 مـؤرخ في 5 ذي احلجـة عام 1435 اHـوافق 29 سـبتـمـبر سـنة r2014 يتـضـمن الـتصـريح بـاHنــفـعة
العمـوميـة لعـمليات إنـجاز اHـشاريع التـي تدخل في إطار إنتاج وتوزيع الكهرباء (استدراك)..............................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء 

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 5 ذي احلـجّــة عـام 1435 اHـوافق 29 ســبـتـمــبـر سـنـة r2014 يــحـدد قــائـمــة الـشـهــادات اHـطــلـوبـة
لاللتحاق ببعض رتب إدارة اجلماعات اإلقليمية...............................................................................................

وزارة الصناعة واEناجموزارة الصناعة واEناجم

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 8  فبـراير سنـة r 2014 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اHوافـق
17  يونيو سنـة 2012  واHتضمّن تعيY أعضـاء اجمللس الوطني للتقييس............................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار مؤرّخ في 29  صـفـر عـام 1436  اHـوافق 22  ديـسمـبـر سـنـة r 2014 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1435 اHـوافق
24 نوفمبر سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس إدارة اHتحف الوطني للمجاهد..........................................
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وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في 27 شعبان عـام 1435 اHوافق 25 يونيو سنة r2014 يعدل القرار اHؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق
14 مـارس ســنـة 2012 واHـتـضــمن تـعــيـY أعـضــاء الـلــجـنـة الــوطـنـيــة لـلــطـعن اHـســبق اHـؤهــلـة ضـمـن الـصـنــدوق الـوطـني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.............................................................................................................

قـرار مؤرخ في 5 رمضـان عـام 1435 اHـوافق 3 يـولـيو سـنة r2014 يـعـدل القـرار اHؤرخ في 4 ذي الـقـعـدة عام 1434 اHـوافق 10
سبتمبر سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد............................................

قـرار مؤرخ في 7 شـوال عام 1435 اHـوافق 3 غـشـت سـنة r2014 يـعـدل الـقرار اHـؤرخ في 30 ربـيع الـثـاني عام 1432 اHـوافق 4
أبـريـل سـنة 2011 واHـتضـمن تـعـيـY أعـضاء مـجـلس هـيـئة الـوقـايـة من األخـطـار اHهـنـيـة في نـشـاطات الـبـنـاء واألشـغال
العمومية والري..........................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـرارمؤرّخ في 25  محرم عام 1436 اHوافق 18 نوفمـبر سنة r2014 يحدد تشـكيلة الـلجنة الوزاريـة اHشتركة لـفحص أنظمة
تهيئة إقليم الكتل اجلبلية واHصادقة عليها......................................................................................................

قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 اHوافق 27 نوفمـبر سنة r2014  يـحدّد تشكيـلة اللجـنة القطـاعية للصـفقات لوزارة الـتهيئة
العمرانية والبيئة.......................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 23  صــفــر عــام 1436 اHـوافق 16 ديــســمــبــر ســنــة r2014 يــتــضــمّن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس تــوجــيــه احملــافــظــــة
الوطنيـة للساحل.........................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 29  صفـر عام 1436 اHوافق 22 ديـسمـبر سـنة r2014 يـتضـمّن تـعيـY أعـضاء مـجـلس توجـيه الـوكالـة الـوطنـية
للتغيرات اHناخية.......................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 25  محـرّم عام 1436 اHوافق 18  نـوفمـبر سـنة r2014 يـتضـمن تـعيـY أعضـاء اللـجـنة اHـكلّـفة
باجلـرد الكـمي والكـيفي والتـقديـري للمـمتـلكـات واحلقوق والـواجبـات والوسائل الـتي حتوزهـا ملـحقة األغـواط التـابعة
للمعهد اجلهوي للتكوين اHوسيقي بالبويرة.....................................................................................................

وزارة السياحة وزارة السياحة  والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قـرار مؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1436 اHـوافــق 27  نـوفـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضـمّـن تـعـيـY أعـضاء مـجـلـس إدارة الـوكـالـة الـوطـنـية
لتنمية السياحة..........................................................................................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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- بــاعـــتــبــــارهــمــا طــــرفــY فـي مــعـــــاهــدة الـــطــيـــران
اHـــدني الــــدوليr اHــوقــعــــــة فـي شــيــكــاغــــو فـي الــســابــع

r1944 مـن ديسمبر سنة

- ورغـبـة مـنـهـمـا بـعــقـد اتـفـاقـيـة تـنـسـجم مع وتـكـمل
اHـعاهدة اHـشار إلـيها بـغيـة إقامـة وتشغـيل خدمـات جوية

rإقليمي البلدين وما ورائهما Yب

- وإدراكــا مـنــهـمــا ألهـمــيـة الـنــقــل اجلـــوي كـوســيـلــة
إلنـشــاء وتعــزيـز أواصـر الـصـداقــة والـتـفــاهم والـتـعــاون

rشعبي البلدين Yب

- ورغـبـة مــنـهـمــا في تـســهـيل تــطـويـر فــرص الـنـقـل
rيHاجلـوي العا

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
التعاريفالتعاريف

1 - ألغـراض هــذه االتــفــاقــيــةr ومــا لم يــقــتض ســيـاق
النص خالف ذلكr عبـارة :

أ) "ســــلـــــطـــــات الــــطـــــيــــران" أ) "ســــلـــــطـــــات الــــطـــــيــــران" فـــــيــــمـــــا يـــــخص حــــكـــــومــــة
اجلمـهـورية اجلـزائـرية الـد~ـقراطـيـة الـشعـبـية فـهي تـعني
rدني واألرصـاد اجلويةHوزارة النـقل ومديـرية الـطيـران ا
rــتـحـدةHوفـيــمـا يــخص حـكــومـة دولــة اإلمـارات الــعـربــيـة ا
فـهي تـعـني الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـطـيـران اHـدنيr وألي مـنـهـما
تعني أي شـخص أو هيـئة مـخولة بـأداء أي وظيـفة تـتعلق

rبها هذه االتفاقية

ب) "اخلـطـوط اHـتـفق عـلـيـهـا" ب) "اخلـطـوط اHـتـفق عـلـيـهـا" تـعـني اخلـطـوط اجلـويـة
الــدولـــيـــة اHـــنـــتــظـــمـــة بـــY إقـــلـــيــمـي كـل من اجلـــمـــهـــوريــة
اجلـــزائـــريـــة الـــد~ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ودولــــة اإلمـــارات
الــــعـــــربــــــيــــة اHــــتــــحـــــدة ومـــــا ورائــــهــــمـــــا مــن أجـــل نــــقـــل
الـركــــاب واألمـتــعـــة والــشــحــن عـلى نــحــــو مـنــفـصــلr أو

rعلى أي نحـو آخـر

ج) "االتفـاقـية" ج) "االتفـاقـية" تعـني هـذه االتفـاقيـةr واHلـحق احملرر
rلحقHتطبيقا لها وأي تعديل على االتفاقية أو ا

نـقـل د) "خط جـوي"د) "خط جـوي" و "خط جـوي دولي" "خط جـوي دولي" و "مـؤســسـة نـقـل"مـؤســسـة 
جـوي" جـوي" و "الـهـبـوط ألغـراض غـيـر جتـاريـة" "الـهـبـوط ألغـراض غـيـر جتـاريـة" تـكـون لـهـا نـفس

rعاهدةHادة (96) من اHعاني احملددة في اHا

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 14-380  مؤرمؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمr يــــتــــضـــمّن

الــتــصـديق عــلى االتـفــاقــيـة بــY حـكــومـة اجلــمـهــوريالــتــصـديق عــلى االتـفــاقــيـة بــY حـكــومـة اجلــمـهــوريّـةـة
اجلــزائــرياجلــزائــريّـة الــدـة الــدّ~ــقــراطـي~ــقــراطـيّــة الــشــة الــشّـعــبــيـعــبــيّــة وحـكــومــة دولـةــة وحـكــومــة دولـة
اإلمارات العربـياإلمارات العربـيّة اHتحدة في شـأن اخلدمات اجلويةة اHتحدة في شـأن اخلدمات اجلوية
بـY إقـلــيـمـيـهـمـا وفـيـمـا ورائــهـمـاr اHـوقبـY إقـلــيـمـيـهـمـا وفـيـمـا ورائــهـمـاr اHـوقّـعــة �ـديـنـــةـعــة �ـديـنـــة

أبــو ظبي بتــاريخ أبــو ظبي بتــاريخ 13 مـايـو سنـة  مـايـو سنـة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـــــعـــــد االطّـالع عـــــلـى االتـــــفـــــاقــــــيـــــة بـــــY حــــــكـــــومـــــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ~ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
دولـــة اإلمـــارات الـــعــــربـــيّـــة اHـــتـــحـــدةr في شـــأن اخلـــدمــات
اجلــويـة بY إقليمـيهما وفيـما ورائهمـاr اHـوقّعــة �دينـة

r2013 أبـو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــدّق عـلى االتــفـاقــيـة بـY حــكـومـة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ~ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
دولـة اإلمارات العـربيّة اHتـحدة في شأن اخلـدمات اجلوية
بـY إقليـميهـما وفـيما ورائـهماr اHـوقّعـة �دينـة أبو ظبي
بــــتـــــاريخ 13 مـــــايــــو ســـــنــــة r2013 وتـــــنــــشـــــر فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية بY حكومة اجلمهورياتفاقية بY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة وحكومة دولة اإلماراتـة وحكومة دولة اإلمارات

العربيالعربيّة اHتحدة في شأن اخلدمات اجلويةة اHتحدة في شأن اخلدمات اجلوية
بY إقليميهما وفيما ورائهمابY إقليميهما وفيما ورائهما

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـــشّــعـــبــيّـــة وحـــكــومـــة دولـــة اإلمــارات الـــعــربـــيّـــة اHــتـــحــدة

r("تعاقدينHا Yشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفHوا)

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 8 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
29 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

هـ) "اHــــــلـــــحق" هـ) "اHــــــلـــــحق" يـــــتــــــضـــــمـن جــــــدول الـــــطــــــرق اHـــــلــــــحق
بــــاالتـــفــــاقـــــيـــة وأي فــــقــــرات أو مـالحـــظـــــات تـــــرد في هــــذا
اHــلـحـق وأيـة تــعـديالت تـطــرأ عـلـيه وفـقــا ألحـكــام اHـادة 20

rمن هذه االتفاقـية
rو) "الشحن" و) "الشحن" يشمـل البريد

ز) "اHـعاهدة" ز) "اHـعاهدة" تعني مـعاهدة الطـيران اHدني الدولي
التي وقعـت في مدينـة شيـكـاغـو في السـابع من ديسـمبر
ســنــة r1944 والــتـعــريـف يـشــمل : (1) أي تــعــديل عــلـى هـذه
اHعــاهـدة دخــل حـــيز التنفــيذ �ـــوجب اHادة 94 (أ) مــن
Yـــــصـــــادقـــــة عـــــلـــــيه مـن كال الـــــطـــــرفـــــHـــــعـــــاهـــــدة وتـــــمـت اHا
اHــتــعــاقــدينr (2) أي مــلــحق أو تــعــديــل لالتــفــاقــيــة اعــتــمــد
�ـــوجب اHـــادة 90 من اHــــعـــاهـــدة طـــاHـــا إن هــــذا اHـــلـــحـق أو
الـــتــــعـــديـل قـــــد أصـــبح ســـــاري اHـــفــــعــــول بـــالــــنـــســـبــــة لـــكال

rتعـاقدينHا Yالطـرف

ح) "مؤسسـات النقـل اجلوي اHـعينة" ح) "مؤسسـات النقـل اجلوي اHـعينة" تعـني مؤسسة
أو مـؤسسـات الـنقـل اجلـوي الـتي يتم تـعـييـنـها وتـخـويلـها

rوفقا للمادة 3 من هذه االتفاقية

ط) "الـتـعـرفـات" ط) "الـتـعـرفـات" تـعـني األسـعـار الـتي يـتـم تـقـاضـيـها
لـقـاء نـقـل الـركـاب أو األمتـعـة أو الـشـحن والـشـروط التي
تـطـبق هـذه الـتــعـرفـات �ـوجـبـهـا بـاســتـثـنـاء الـتـعـويـضـات

rوشروط نقـل البريد

ي) "اإلقـلــيم" ي) "اإلقـلــيم" بــالـنـســبـة إلى دولـة مــاr يـحــمل اHـعـنى
rعاهدةHادة 2 من اHاحملدد له في ا

ك) "رسوم االستخدام" ك) "رسوم االستخدام" تعني الرسوم التي تفرضها
اجلهات اخملـولـــة على مؤسســات الـنقــل اجلــوي أو يسمح
بفرضـها مـقابـل اسـتخدام خـدمات اHـطار واHالحـة اجلويـة
ويـــشــــمـل ذلـك اخلـــدمــــات اHــــتـــعــــلــــقــــة بــــخــــدمـــات ومــــرافق
الـــطــــائـــرات وطــــاقـــمـــهــــا والـــركـــــاب واألمــــتـــعــــة وبــــضـــائـع

rالشحـن

2 - يـعـتـبـــــر اHـلـحــــق لـهـــــذه االتـفـــاقـــــيـة جـــــزءا
ال يتجــرأ منهـا.

اHاداHادّة ة 2
منح احلقوقمنح احلقوق

1 - ~ـنح كــل طـرف مـتـعـاقـد الــطـرف اHـتـعـاقـد اآلخـر
احلـــقــوق احملــددة فـي هــذه االتـــفــاقــيـــة لــتـــمــكــY مـــؤســســات
الـــنّـــقـل اجلـــوي اHـــعــيـــنـــة من قـــبـــله من تـــشـــغـــيل اخلـــدمــات

اHتفـق عليهـا.

2 - تتمتـــع مـؤسســـات النقــل اجلــوي اHعينـة مـن
جانب كـل طرف متعاقد باحلقوق اآلتـية :

أ) حق الـطـيــران عـبـر إقـلـيم الـطـرف اHـتـعـاقـد اآلخــر
rدون الهبـوط فـيه

ب) احلق في الـــهــبــوط فـي إقــلـــيم الــطـــرف اHــتـــعــاقــد
rاآلخر ألغراض غير جتارية

ج) حق الـهــبــوط في إقــلــيـم الـطــرف اHــتـعــاقــد اآلخـر
عــنـــد �ــارســــة اخلــدمــــات الــدولـــــيــة احملـــــددة في مــلــحـق
هـذه االتــفــاقـيــةr وذلك بــغــرض حتـمــيل و/أو إنــزال حــركـة
دولــية للركـــاب واألمتعــة والبضــائـعr بشكـــل منفصــل

أو مجتمعr أثناء تشغيل اخلطوط اHتفق عليها.

3 - إضافـة إلى ذلكr تتـمتـع مؤسسـات النـقل اجلوي
لـكل من الـطـرفـY الـتـعـاقـدينr غـيـر اHـعـيـنـة �وجـب اHادة
r3 باحلقوق احملددة في الفقرة 2 (أ) و2 (ب) من هذه اHادة.

 4 - لـيس في نص هـذه اHـادة مـا يـخـول أي مـؤسـسة

من مـؤسـسات الـنـقـل اجلـوي اHـعـينـة ضـمن إقـلـيم الـطرف
اHتعاقد اآلخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.

5 - إذا تـــعــذر عـــلى إحـــدى مــؤســـســات الـــنـــقل اجلــوي
اHعينة من قبل أحـد الطرفY اHتعـاقدينr تشغيل خدمته
عـلى طـرقـهـا اHـعـتــادة بـسـبب نــزاع مـسـلح أو اضـطـرابـات
أو تـــطــورات ســـيــاســـيــة أو بـــســبب ظـــروف خــاصـــة وغــيــر
عـــاديــةr فــإنه يـــتــوجب عــلـى الــطــرف اHــتـــعــاقــد اآلخــر بــذل
أقـصى جـهـد �ـكن لتـسـهـيل اسـتمـرار هـذه اخلـطوط وذلك
من خالل عـمـل تـرتـيـبـات مــنـاسـبـة ومـؤقــتـة لـهـذه الـطـرق

والتي يقررها الطرفان اHتعاقدان.

6 - تــتــمــتع مــؤسـســات الــنــقل اجلــوي اHـعــيــنــة بـحق
اســـتـــخـــدام جـــمـــيع الـــطـــرق اجلـــويـــة واHـــطـــارات واHـــرافق

األخرى التي يوفرها الطرفان اHتعاقدان دون تمييز.

اHاداHادّة ة 3
التعيY والترخيصالتعيY والترخيص

1 - يحـق لسـلـطات الـطـيران لـدى كل طـرف متـعـاقد
أن تـعY مـؤسـسة أو مـؤسـسات نـقل جـوي واحدة أو أكـثر
لـغـرض تـشـغـيل اخلـطــوط اHـتفـق عـلـيهــاr كـمـا يـحــق لـهـا
أن تـســحب أو تـغـــيــر تـعـيـــY أي مــن هــــذه اHـؤسـســــات
أو تـــســتـــبــدل مـــؤســـســة نـــقـل جـــوي �ـــؤســـســة نـــقـل جــوي
Yأخـرى مـعــيـنـة مــسـبـقــا. و~ـكـن أن يـتــضـمن هـذا الــتـعـيـ
حتديـد نـطـاق الـتـخـويل اHمـنـوح لـكـل مـؤسـسـة نـقـل جوي
فـيـمـا يـتـعـلق بـتـشـغــيل اخلط اجلــوي اHـتـفق عـلـيه. ويـجب
أن تـتم الــتـعـيــيـنـات وأي تــغـيــيـرات تـطــرأ عـلــيـهـا بــكـتـاب
خـطي مـوجب مـن قـبل سـلـطــة الـطـيــران الـتـابـعــة لـلـطـرف
اHتـعاقد اHعـH Yؤسسـة النقل اجلـوي إلى سلطـة الطيران

التابعة للطرف اHتعاقد اآلخر.



8 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 604
29 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

2 - يـقـوم الـطـرف اHتـعـاقـد اآلخـر عـنـد اسـتالم كـتاب
الـتــعـيــY أو الـتــبــديل أو الـتــعـديل فــيهr وبــنـاء عــلى طـلب
تـقـدمه مـؤسـسـة الـنـقل اجلـوي اHــعـيـنـة بـالـشـكل والـصـيـغـة
اHــطــلــوبــةr �ــنـح هــذه اHــؤســســة أو (اHــؤســســات) اHــعــيــنـة
تـــصـــاريـح الـــتــشـــغـــيـل الالزمـــة بـــدون تـــأخــيـــر مـع مـــراعــاة

شروط الفقرتY (3) و(4) من هذه اHادة.

Y3 - يــجــوز لــســلـطــات الــطــيــران لــدى أحــد الــطــرفـ
اHـتـعـاقــدين أن تـطـلـب من مـؤسـسـة الــنـقل اجلـوي اHــعـيـنـة
من قــبل الـطـرف اHـتـعـاقـد اآلخـرr إثــبـات أنه تـتـوفـر فـيـهـا
الـشروط الـتي تـتطـلبـها الـقوانـY والـلوائح الـتي تطـبقـها
هــذه الــســلــطــات بــصـــورة مــألــوفــة عــلى تــشــغــيل اخلــطــوط

اجلوية الدولية طبقا ألحكام اHعاهدة.

4 - يـــــحق لــــــكـل طـــــرف مــــــتـــــعـــــاقـــــد أن يـــــرفـض مـــــنح
تــصــريـح الــتــشــغــيل اHــشـــار إلــيه في الــفــقــرة (2) من هــذه
اHـــادةr أو فـــرض الـــشـــروط الـــتي يـــراهـــا ضـــروريـــة أثـــنـــاء
�ارسـة مؤسسة الـنقل اجلوي اHـعينة لـلحقـوق اHنصوص
rـادة (2) في هـذه االتـفــاقـيـةHعـلـيــهـا في الــفـقـرة 2 (ج) من ا
في حــــال لم يــــقـــتــــنع الــــطــــرف اHـــتــــعــــاقـــد مـن أن اHـــلــــكــــيـــة
اجلوهـرية Hـؤسـسة الـنقـل اجلـوي وإدارتهـا الـفعـليـة في يد

الطرف اHتعاقد الذي عينها أو في يد أحد رعاياه.

5 - يـجـوز Hؤسـسـة النـقل اجلـوي الـتي يتم تـعـييـنـها
وإصــــدار تــــرخـــــيص تــــشـــــغــــيل لـــــهــــا أن تــــبـــــدأ في أي وقت
تـشـغــيل اخلطــوط اHـتـفـق عـلـيهـا كــلـيـا أو جـزئـيـاr بـشـرط
أن يــوضع جــدول رحالت وفــقـا ألحــكــام اHـادة (15) من هـذه

االتفاقـية فيما يتعلق بتلك اخلدمة.

اHاداHادّة ة 4
إلغاء وتعليق وحتديد تراخيص التشغـيلإلغاء وتعليق وحتديد تراخيص التشغـيل

1 - يـــحــق لـــســـلــــطــــات الـــطـــيـــــران لـــدى كــل طــــــرف
مــتـعــاقـد أن تــلـغي تــراخـيـص الـتــشـغــيل اخلـاصــة �ـؤســسـة
rـتـعــاقـد اآلخــرHـعـيـنـة من قـبـل الـطــرف اHالـنـقـل اجلــوي ا
أو تـعـلـيق �ـارسـتـهـا لـلـحـقـوق احملددة فـي اHادة 3 من هـذه
rأو أن تـفــرض مــا تـــراه مالئــمــا من الــشــروط rاالتــفــاقــيــة
rعــلى �ارســـة هـذه احلـقــوق rبصـورة دائمـــة أو مؤقـتــة

وذلك في احلاالت اآلتية :

أ) في حـــــــال فـــــــشل تـــــــلـك اHــــــؤســـــــســـــــة في االلـــــــتــــــزام
بالقوانY واللـوائح اHطبقة بصورة معتادة ومنطقية من
قـبل سلطات الطـيران التابعـة للطرف اHتـعاقد الذي منح

تلك احلقوق ووفقا للمعاهدةr أو

ب) في حـــال فــشل تــلـك اHــؤســســـة في الــعــمـل طــبــقــا
للشروط اHوضوعة �وجب هذه االتفاقيةr أو

ج) في حــــال لم تــــقـــتــــنع ســــلــــطـــات الــــطــــيـــران لــــذلك
الـطـرف اHـتـعاقـد من أن اHـلـكـيـة اجلـوهريـة لـهـذه اHـؤسـسة
وإدارتـها الـفـعلـــيـة في يـد الـطـــرف اHتـعـاقـد الـذي عـينـها

أو في يد أحد رعاياهr أو
د) وفـــــــقــــــــا لـــــــلـــــــفـــــــقــــــــرة  (6) من اHــــــادة 11 من هـــــــذه

االتفاقـيةr أو
هـ) في حـال فـشـل الـطرف اHـتـعـاقـد اآلخـر فـي اتـخاذ
اإلجــــراءات الـالزمــــة لـــــرفــع مـــســــتـــــوى الــــسالمــــــة وفــــقــــا

للفقـرة (2) من اHادة  11 من هذه االتفاقيةr أو
و) في حـــــال فــــشــل الـــطـــــرف اآلخــــــر في االلـــتــــزام
بـــأي قـــرار أو حـــكم يـــنـــشـــأ عن تـــطـــبــيـق اHــادة 19 من هــذه

rاالتفـاقـية
ز) مـا لم يـكن الـعـمـــل الفـــوري مـن إلـغـاء أو تـعـلـيق
أو فـرض الـشـروط ضـروريـا Hـنع وقـوع مـخـالـفـات جـديـدة
لـلقـوانY والـلوائح اHـشـار إليـها أعالهr فال يـجوز �ـارسة
احلــــقــــوق الـــواردة فـي الـــفــــقـــرة (1) إالّ بــــعـــد الــــتــــشـــاور مع
سلـطات الـطيـران التـابعــة للـطـرف اHـتعــاقـد اآلخــر وفقا

Hا تنص عليه اHادة 18.

2 - إن اتـخــاذ أحــد الــطـرفــY اHــتـعــاقــدين إلجــراء مـا
�ـوجب هـذه اHـادةr ال يـؤدي إلى اإلضرار بـحـقـوق الـطرف

اHتعاقد اآلخر التي توجبها له اHادة 19.

اHاداHادّة ة 5
اHبادىء التي حتكم تشغيل اخلطوط اHتفق عليهااHبادىء التي حتكم تشغيل اخلطوط اHتفق عليها

1 - يـــتــعـــهـــد كــل من الـــطـــرفــY اHـــتـــعـــاقــديـنr وعــلى
أســـاس اHـــعـــامـــلـــة بـــاHـــثلr بـــالـــســـمـــاح بـــصـــورة مـــتـــبـــادلــة
rYـعـيــنـة الـتــابـعـة لـكـال الـطـرفـHـؤسـســات الـنـقل اجلــوي اH
بحـرية التـنافس في تـوفير خـدمات النـقل اجلوي الدولي

اخلاضعة لهذه االتفاقية.

2 - يـتـعـهـد كـل طـرف مـتــعـاقـد بـاتـخـاذ كـل مـا يـلـــزم
من إجــراءات في نـطــاق اخــتـصــاصه إللـغــاء جــمـيع أشــكـال
الــتـمــيــيـز واHــمــارسـات الــضـارة لــلــمـنــافـســة في �ــارسـة

احلقوق والصالحيات احملددة بهذه االتفاقية.

3 - ال تـــفـــــرض أي قـــيــــود عـــلى ســـعـــــة الـــطــــائـــــرات
الـتـي تـشــغــلـهــا مــؤسـســات الــنـقــل اجلــوي اHــعــيـنــة من كال
الطـرفY اHـتعـاقدين وال عـلى عدد رحالتـها و/أو طـرازهـا
في أي نــوع مـن اخلــدمــة (ركــابr بـــضــائعr مــعـــا أو بــشــكـل
مــنــفــصل). ويــسـمح لــكـل مــؤســســة من مـؤســســات الــنـقـل
اجلـــوي اHـعـيـنــة حتـــديــد عـدد رحـالتـهــا وسـعـــة طـائـراتـهــا

في اخلدمات التي تقدمها.
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4 - ال يـجوز ألي من الطـرفY اHتعاقدين القيام من
جــــانب واحــــد بـتــقــيــيــد حــجــم حــركـــة الــنــقــل اجلـــوي أو
عـــدد الــــرحالت أو انـــتــــظـــام اخلــــدمـــة أو طـــراز الــــطـــائـــرات
اHـشـغــلـــة مـن قــبـل مـؤسـســــات الـنــقـــل اجلــــوي اHـعــيـنــة
مــن قــــبــل الــــطــــرف اHــــتـــــعــــاقــــد اآلخـــــرr إالّ �ــــا تــــقــــتـــــضــــيه
اHتطلـبات اجلمركـية أو الفـنية أو التـشغيـلية أو البـيئية

�وجب شروط موحدة تتفق مع اHادة 15 من اHعاهدة.

5 - ال يــــفــــرض طــــرف مــــتـــعــــــاقــــد عــــلى مـــؤســــســــة /
مـؤســسـات الـنـقل اجلــوي الـتـابـعــة لـلـطـرف اHــتـعـاقـد اآلخـر
مـــتـــطـــلـــبـــات رفض أولـى أو نـــســـبـــة حتـــمـــيل أو رسم عـــدم
�ــانــعــة أو أي مــتــطــلــبــات أخــرى تــتــعــلق بــالــســعــة أو عـدد
مرات الـتشـغيل أو احلـركةr ~ـكن أن تتـعارض مع أغراض

هذه االتفاقـية.

اHاداHادّة ة 6
الرسوم اجلمركية والرسوم األخرىالرسوم اجلمركية والرسوم األخرى

1 - يــعـفي كـل مـن الـطــرفـY اHــتـعــاقــدين مـؤســسـات
النقـل اجلوي اHعينة من قبـل الطـرف اHتعاقد اآلخــر من
قـيود االستيـراد والرسوم اجلمـركية والضـرائب اHباشرة
وغــــيــــر اHــــبــــاشـــرة ورســــوم الــــتــــفــــتــــيش وكــــافــــة الــــرســـوم
والــــضــــرائـب احملــــلـــــيــــة األخـــــرى بــــالــــنـــــســــبـــــة لــــلـــــطــــائــــرات
وجتـهيزاتها اHـعتادة ووقودها وزيـوتها ومعدات صـيانتها
وأدواتـــهــا ومــا فـــيــهــا مـن لــوازم فــنـــيــة قـــابــلــة لـالســتــهالك
rــا فـي ذلك احملــركـــات ومــخــازن الــطــائــرة� rوقــطـع غــيــار
وهـــذا يــــشـــمل دون أن يــــقـــتـــصــــر عـــلـى أشـــيـــاء مــــثل اHـــواد
الـغـذائـيـة واHـشـروبـات والـتـبغ واHـنـتـجـات األخـرى اHـعدة
لــــلـــبــــيع أو االســــتـــخــــدام من قــــبل الــــركـــاب خـالل الـــرحــــلـــة
واألشــيـاء األخــرى اHــعـدة واHــسـتــخـدمــة حــصـريــا في إطـار
تـشغيل أو صـيانـة الطـائرات الـتي تستـخدمـها مـؤسسات
الـنـقـل اجلـــوي اHـشـغـلـــة لـلـخـطــوط اHـتـفق عـلــيـهـاr إضـافـــة
إلـى مـخـزون الــتـذاكـر اHــطـبـوعــة وبـوالص الــشـحن اجلـوي
والــــزي الــــرســــمي لــــطــــاقم الــــطــــائــــرة وأجــــهــــزة احلــــاســـوب
وطـابـعـات الـتــذاكـر اHـسـتـخــدمـة من قـبل مــؤسـسـة الـنـقـل
اجلـوي اHعـيـنة ألغـراض احلـجز وإصـدار الـتذاكـر وأي مواد
مطبوعة حتمل شـعار مؤسسة النقل اجلوي اHعينة ومواد
الـدعــايـة واإلعـالن اHـعــتـادة الــتي تــوزعـهــا مـؤســسـة الــنـقل

اجلوي اHعينة دون مقابل.

rـادةHـوجب هـذه ا� rـمـنـوحــةH2 - تـطـبق اإلعـفــاءات ا
على اHواد اHذكورة في الفقرة (1) من هذه اHادة بشرط :

أ) إدخـالـهــا إلى إقـلـيم أحــد الـطـرفـY اHــتـعـاقـدين من
قــبـل أو بــاسم مـــؤســســـة الـــنــقل اجلـــوي اHـــعــيـــنــة الـــتــابـــعــة

rتعاقد اآلخرHللطرف ا

ب) بـقــائـهـا عــلى مـ¡ طــائـرة مـؤســسـة الــنـقل اجلـوي
اHــعـيــنـة الــتــابـعــة لـلــطـرف اHــتــعـاقــد عـنــد وصــولـهــا وحـتى
مـغـادرتـهـا إلقـلـيم الـطرف اHـتـعـاقـد اآلخـر و/أو اسـتـهالكـها

rخالل الطيران فوق ذلك اإلقـليم
ج) حتـمـيلـهـا عـلى مـ¡ طـائرة مـؤسـسـة الـنـقل اجلوي
اHـــعــيــنــة الــتــابــعـــة ألحــد الــطــرفــY اHــتــعــاقـــدين في إقــلــيم
الـطــرف اHـتــعــاقـد اآلخــر مع كـونــهـا مــعــدة لالسـتــخـدام في
تــشـــغــيـل اخلــدمــات اHـــتــفـق عــلـــيــهــاr ســـواء اســتـــخــدمت أو
استـهـلـكت هـذه اHواد كـلـيـا أو جـزئـيا ضـمن إقـلـيم الـطرف
اHتعاقد اHـانح لإلعفاء أم الr شريطة أالّ يـتم حتويل ملكية

هذه األشياء في إقليم هذا الطرف اHتعاقد.

3 - ال يــجـوز تــفـريغ اHـعــدات اHـعــتـادة احملـمــولـة جـوا
واHواد واللوازم واخملـازن التي يحتفظ بها عادة على م¡
الـــطــائـــرة اHـــســتـــخـــدمــة من قـــبل مـــؤســـســة الـــنـــقل اجلــوي
اHـعـيــنـة من أحـد الـطـرفــY اHـتـعـاقـديـن في إقـلـيم الـطـرف
اHــتـعــاقـد اآلخــر إالّ بـعــد احلـصــول عـلى مــوافـقــة الـســلـطـات
اجلـــمــركـــيــة لـــدى ذلك الــطـــرف اHــتـــعــاقــد اآلخـــر. وفي هــذه
احلــالــةr تــتــمــتـع هــذه الــتــجــهــيــزات واألشــيــاء بــاإلعــفـاءات
اHنصـوص عليهـا في الفقرة (1) من هذه اHـادة على أنه قد
Yذكـورة إلى حHيـطلب وضـعـها حتت إشـراف الـسلـطـات ا
إعـادة تــصــديـرهــا أو الـتــصــرف بـهــا بــطـريــقــة أخـرى وفــقـا

لإلجراءات اجلمركية.

4 - تــطـبق اإلعــفـاءات الــتي تــنص عــلـيــهـا هــذه اHـادة
في احلـــاالت الــــتي تـــدخـل فـــيــــهـــا مـــؤســــســـة الـــنــــقل اجلـــوي
اHعينة التابعة ألي من الطرفY اHتعاقدين في ترتيبات
مـع مـؤسـسة أو (مـؤسـسـات) نقـــل جـوي أخــرى الفـتراض
أو حتويل مـلـكيـة التـجـهيـزات اHعـتـادة أو األشيـاء األخرى
اHــــشـــار إلـــيـــهـــا في الـــفـــقـــرة (1) من هـــذه اHـــادة فـي إقـــلـــيم
الطرف اHـتعـاقد اآلخرr بـشرط أن تـتمتع مـؤسسـة النقـل
اجلـوي األخـرى بــنـفس اإلعـفـاء أو (اإلعــفـاءات) من الـطـرف

اHتعــاقـد اآلخــر.

اHاداHادّة ة 7
تطبيق القوانY واللوائح واإلجراءات الوطنيةتطبيق القوانY واللوائح واإلجراءات الوطنية

Yولـوائح وإجراءات أحـد الطـرف Y1 - تسـري قـوان
اHـــــتـــــعـــــاقـــــدين بـــــدخــــــول وبـــــقــــــاء ومـــــغــــــادرة الـــــطـــــائــــرات
rـسـتـخـدمـــة في مالحــــة جــويـــــة دولـــيـة مــن إقـلـيـمـــهHا
أو اHـــتـــعـــلــــقـــة �الحــــة وتـــشـــغـــيـل هـــذه الـــطـــائـــرات أثـــنــــاء
وجـودهــا داخــل إقلـيـمـهr تـطـبق عـلى الـطائـرات اHـشـغـلــة
من قـبل مـؤسـسـة أو (مـؤسسـات) الـنـقــل اجلــوي الـتـابـعـة
لـلــطــــرف اHــتـعـــــاقــد اآلخــــــر دون تــمـيــــيـز جلــنـســيـتــهــــا
كــمــــا يــطـبــقــهـــــا عـــلى طــائـــراتــــه هــــوr وتــلــتــــــزم بــهــــا
هــذه الطائرات عـند دخولها إلى إقلـــيم الطـرف اHتعـاقد

اآلخــر وعند مغادرتــه وأثنـاء تواجدهـا فـيه.
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Yولـوائح وإجـراءات أحد الـطـرف Y2 - تسـري قـوان
اHـتـعـاقـدين اHتـعـلـقـة بـدخول وبـقـاء أو مـغـادرة من إقـلـيمه
لـلـركـاب واألمـتـعـة والـطـاقم والـبـضـائع اHـنـقـولة عـلـى م¡
الـــطـــائـــراتr �ـــا فـي ذلك الـــقـــوانـــY والـــلــــوائح اHـــتـــعـــلـــقـــة
بالدخول والتـخليص وأمن الطيران والهجرة واجلوازات
واجلـــــمــــــارك والــــــعـــــمـالت والـــــصــــــحــــــة واحلـــــجــــــر الـــــصــــــحي
وإجـراءات الـنـظـافـة الـصحـيـة أو قـوانـY وأنـظـمـة الـبـريد
واHـراسالتr يــجب االلــتـــزام بـهــا من قــبــل أو بــالـنــيــابـــة
عـن هؤالء الركـــاب واألمـتعــة والطــاقم والبضـائــع عنـد
الـــدخــــول إلى إقـــلـــــيم الـــطـــــرف اHـــتــعــــاقــــد األول وعــنـــد

مغادرته وأثنـاء التواجد فـيه.

3 - ال يجــوز ألي مـن الطـرفـY اHتعـاقدين منح أي
أفـضلـيـة لـطائـرات مـؤسـسة الـنـقـل اجلــوي التـابـعـة لـه أو
أي مــؤسـســات نـقـل جـوي أخــرى عـلـى طـائــرات مـؤســسـات
الـنـقـل اجلــوي اHـعـيـنـة الـتـابـعــة لـلـطــرف اHـتـعــاقـد اآلخـــر
فيما يتعلق بـتطبيق القـوانY واللـوائح اHنصوص عليها

في هـذه اHادة.

r4 - يـــخـــضع الـــركـــاب واألمـــتـــعـــة وبـــضـــائع الـــشـــحن
الـــعــابــرون مــبــاشــرة إقــلــيم أي مـن الــطــرفــY اHــتــعــاقــدين
والـذين ال يغـادرون مـناطق اHـطار اخملـصـصة لـهذا الـغرض
لــرقــابـــة مــبــســطــة إالّ فــيــمــا يــتــعــلق بــاإلجــراءات األمــنــيــة

اHوجهة ضد العنف والقرصنة اجلوية واخملدرات.

وتــــعـــــفى من الـــــرســــــوم اجلــــمـــــركــــــيــــة والـــــضــــــرائب
األخــرى اHـمـاثـلــة األمـتعــة والـبـضـائع والـرسـوم الـوطـنـية

و/أو احمللــية األخـرى.

اHاداHادّة ة 8
اHشاركة بالرمزاHشاركة بالرمز

1 - يــــجــــوز ألي مــــؤســــســــة نــــقـل جــــوي تــــابــــعــــة ألحــــد
الــطـرفـY إمـا كـمـؤسـسـة مـســوقـة أو مـشـغـلـة أن تـدخل في
تــرتـيـبـات تــسـويـقــيـة تـعـاونــيـةr ويـشــمل ذلك دون احلـصـر
اتفـاقيـات السـعة اHـغلـقة واHـشاركـة بالـرمز (ويـشمل ذلك
اHـــشـــاركـــة بـــالـــرمـــز مع طـــرف ثـــالث) مـع أي مـــؤســـســة أو

مؤسسات نقـل جـوي أخـرى.

2 - قــبل عــرض خـدمــات اHــشــاركـة بــالــرمـزr يــنــبـغي
عـــلـى الـــشـــركــــاء مـــقــــدمي اخلـــدمــــة االتـــفـــاق حــــول الـــطـــرف
اHـــســـؤول عـن اHـــســـؤولـــيـــة اHــــدنــــيـــة واألمــــور اHــــتـــعـــلـــقــــة
بـــعالقــــات اHـــســـافــــرين واألمن والـــسـالمـــة والـــتــــســـهـــيالت.
وتـودع االتفاقـيــة التي حتـدد اHسؤوليـات السابقــة لـدى
سـلــطـات الـطـيـران اHـدني لـدى الـطــرفـY اHـتـعـاقـدين قـبل

تشغـيل تلك اخلدمات.

Yـدني لـدى الـطـرفـH3 - تـوافق سـلـطـات الـطــيـران ا
اHــــتــــعـــاقــــديـن عـــلـى تــــلك الــــتــــرتــــيـــبــــات بــــشــــرط حــــصـــول
مـؤسـســـات الـنـقـــل اجلـــوي عـــلى حـقـــوق الـنـقــل اجلـــوي

أو التصديقات الالزمة لتلك الترتيبات.

rــشــاركـــة بــالــرمـزH4 - في حـــال وجـــود تــرتــيــبــات ا
rـسـوقـة وفـيمـا يـتـعـلق بكـل تذكـرة مـبـاعةHـؤسـسة اHعـلى ا
التـأكـد من أن الشـاري يعـلم تـمامـا مؤسـسـة النـقـل اجلوي
الـتـي تـقــوم بــالــنــقل الــفـعــلي بــY كل قــطــاع من قــطــاعـات
الــرحــلــة اHــعـنــيــة واHــؤســسـة أو مــؤســســات الــنــقـل اجلـوي

التي هي طرف العالقة التعاقدية مع الشاري.

5 - يـــــحق Hـــــؤســــســـــات الــــنـــــقــل اجلـــــــوي الـــــتــــابـــــعـــــة
لـــلـــطـــرفـــY اHـــتـــعـــاقـــدين عـــرض خـــدمـــات جـــويـــة بـــالـــرمـــز
اHـــشــــتــــرك بــــY أي نـــقــــاط داخـل إقــــلـــــيم الــــطـــــرف اآلخــــر
بـــشـــرط أن تـــســـيــر تـــلـك اخلــدمــــات بـــواســـطـــــة مـــؤســـســـة

النقــل اجلـوي التابعـة للطرف اHتعاقد اآلخـر.

اHاداHادّة ة 9
شهادات الكفاءة اجلوية وصالحية الطيرانشهادات الكفاءة اجلوية وصالحية الطيران

1 - تــــعـــتــــبــــر شــــهــــادات اجلـــدارة اجلــــويــــة وشــــهـــادات
الـــصالحــيـــة والــرخـص الــصــادرةr أو اHـــعــتـــمــدة من أي من
الــطـرفــY اHــتــعـاقــدين ســاريــة اHــفـعــول من قــبـل الــطـرف
اHـــتــــعــــاقــــد اآلخــــــرr وذلك لــــغـــــرض تـــشــــغـــــيـل اخلــــدمــــات
اHتفـق عليـهاr بشرط أن تكـون تلك الشهادات أو الرخص
قد ¥ إصدارهاr أو اعتمـادهـا وفقـا للحـد األدنى للمعايير

التي تنص عليها اHعاهدة.

2 - يــــحـق لــــكــل طــــرف مـــــتــــعـــــاقــــد رفـض االعــــتــــراف
بـشـهـادات الــصالحــيـة والــتـراخــيص اHــمـنـوحـــة لـرعــايــاه
من قــبـل الــطـــرف اHـتــعـــاقــد اآلخـــر بــالــنـســبـــة لــلــرحالت

التي تتم ضمن إقليمه.

3 - إذا كــــانت االمــتـــيــازات أو شــروط الــتــراخــيص
Yعتـمدة من قبل أحـد الطرفHأو الـشهادات الصـادرة أو ا
اHـــتــعــاقــديـن جتــيــز اخــتالفـــا عن اHــعــايـــيــر احملــددة �ــوجب
اHـعــاهـدةr سـواء كـان هــذا االخـتالف قـد قــيـد لـدى اHــنـظـمـة
الــدولــيــة لــلــطـــيــران اHــدني أم الr فــإن لـــســلــطــة الــطــيــران
الـتـابـعـة لـلـطــرف اHـتـعـاقـد اآلخـر أن تـطـلبr دون اإلضـرار
r(2) 9 ــتـــعــــاقـــد األول وفـــقـــــا لـــلـــمــادةHبـــحـــقـــوق الـــطــــرف ا
إجـــراء مــشـاورات مع ســلـطــة الـطــيــران الـتــابـعــة لـلــطـرف
اHــتــعــاقــد اآلخــر وفــقــا لــلــمـادة r18 وذلك لــغــرض االقــتــنـاع
بــــكـــون اHـــمـــارســــة اHـــعـــنــــيـــة مـــقـــبــــولـــة لـــديـه. وإذا لم يـــتم
الــتــوصل إلى اتــفــاق مــرض يـــكــون ذلك مــبــررا لــتــطــبــيق

اHادة 4 (1) من هذه االتفاقية.
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اHاداHادّة ة 10
رسوم االستخدامرسوم االستخدام

1 - يـجب على كـل طرف مـتعاقـد بذل قصـارى جهده
للتأكـد بأن الرســوم التي تفـرضهـا اجلهــات اHسؤولـة أو
يــسـمح بــفـرضــهـا الــطـرف اHــتــعـاقــد اآلخـر عــلى مـؤســسـات
الـنـقـل اجلــوي اHعـيـنـة الـتابـعـة ألحـد الـطرفـY اHـتـعـاقدين
rـسارات وتـسهـيالت الـطيـران األخـرىHمـقابل اسـتـخدام ا
هـي عـادلـــة ومــعــقـولـــة. ويــجب أن تــســتـنـــد هــذه الــرســوم
على مبادىء اقتـصاديـة سليمــة ويجب أن ال تكــون أعلى
rـــفــروضـــة عــلـى مــؤســـســات الـــنـــقـل اجلـــويHمـن الــرســـوم ا

الستخدامها نفس التسهيالت واخلدمات.

2 - ال يـــحق ألي من الــطـــرفــY اHـــتــعــاقـــدين أن ~ــنح
أفـضــلـيـة بـالـنـســبـة لـرسـوم االسـتـخــدام Hـؤسـسـات الـنـقـل
اجلــــوي الـــتــــابـــعــــة له أو أي مــــؤســـســــات نـــقــل جـــوي أخـــرى
وتــسـتـخـدم نـفس اخلـدمـات اجلـويــة الـدولـيـة عـلى مـؤسـسـة
rـتـعــاقـد اآلخـرHعـيـنــة الـتابـعــة لـلـطـرف اHالـنـقـل اجلــوي ا
وال يـحق لـلـطــرف اHـتـعـاقـد أن يـفـرض رسـومـا أعـلى بـذلك
من الـرسـوم الـتي يـفرضـهـا عـلى مـؤسـسـات الـنـقـل اجلـوي
التابعة له والـتي تستخدم نفس اخلـدمات اجلوية الدولية

وتستخدم نفس الطائرات والتسهيالت واخلدمات.

3 - عــلى كــل طــرف مــتــعـــاقــد أن يــشــجـع عــلى إجــراء
اHـشـاورات بـY اجلـهـات اHـسـؤولــة عن الـرسـوم في إقـلـيم
وبــY مــؤســســات الــنـــقل اجلــوي اHــعــيــنـــة الــتي تــســتــخــدم
الـتـسـهـيـالت واخلـدمـات. ويـجب إشـعــار مـؤسـسـات الـنـقـل
اجلــوي اHــعــيــنــة مــســبــقــا وبــوقت مــعــقــولr إن أمــكـنr بــأيـة
مـقـتـرحـات لـتــغـيـيـر الـرسـوم اHـشـــار إلـيـهـا في هـذه اHـادة
مـع اHـعـلـومــات والـبـيـانـات اHــســاعـدة األخــرى لـتـمـكـيـنـهـا
من الـتعبير عـن وجهة نظرهـا وأخذ آرائها بـعY االعتبار

قبل إجراء أية تغييرات على هذه الرسوم.

اHاداHادّة ة 11
سالمة الطيرانسالمة الطيران

1 - يـجــوز ألي من الــطــرفــY اHــتــعــاقـديـن أن يـطــلب
إجـــراء مــشـــاورات في أي وقـت بــشـــأن مــعـــايــيـــر الـــسالمــة
التي يوفرها الـطرف اHتعاقد اآلخـر في أي منطقة تخص
طـاقم الـطـائـرة والـطــائـرة نـفـسـهـا أو تـشـغـيـلـهـا. ويـجب أن
تــعــقــد هــذه اHــشــاورات في غــضــون ثـالثـY (30) يــومــا من

تاريخ ذلك الطلب.

2 - إذا تــبــيّن ألحــد الــطــرفــY اHــتــعــاقــدين بــعــد هــذه
اHـشــاورات أن الـطـرف اHـتــعـاقـد اآلخــر ال يـقـوم بــاحملـافـظـة
عـــلـى مـــعـــايــــيـــر ومـــتــــطـــلـــبــــات الـــسالمــــة في هـــذه اجملـــاالت

وتــطــبــيــقــهــا بــشــكـل فــعّــال بــحــيث تــعــادل عــلى األقـل احلـد
rعاهدةHاألدنى للمعاييـر التي قد يتم حتديدهـا �قتضى ا
يـجـب عـلى الــطـرف األول إخــطـار الــطـرف اHــتـعــاقـد اآلخـر
بــهـذه الـنــتـائج وبــاخلـطـوات الــضـروريـة الــواجب اتـبــاعـهـا
لـــلـــتـــقـــيـــد بـــذلك احلـــد األدنى لـــلـــمـــعـــايـــيــرr وعـــلـى الـــطــرف
اHــتــعــاقــد اآلخــر أن يـــقــوم بــاتــخــاذ اإلجــراء الـــتــصــحــيــحي
اHــنــاسب. وفي حــال فـشل الــطــرف اHـتــعــاقـد اآلخــر اتــخـاذ
اإلجـراء اHنـاسب خالل خمـسة عـشر (15) يـوماr أو أي مدة
أطــول يــتم االتــفــاق عــلــيــهــاr فــإن ذلك ســوف يــكــون ســبــبـا

لتطبيق اHادة 4 (1) من هذه االتفاقية.

3 - ¥ االتـــفـــاق عـــلى أن أي طـــائـــرة تـــشـــغـــلـــهـــا إحـــدى
Yمـــــؤســــســــات الـــــنــــقــل اجلـــــوي الــــتــــابـــــعــــة ألحــــد الـــــطــــرفــــ
اHــــتـــــعـــــاقــــديـن ألداء خـــــدمــــات مـن أو إلى إقـــــلـــــيم الـــــطــــرف
اHــــتـــعـــــاقـــد اآلخـــــرr ~ــــكن أثــــنــــاء وجــــودهـــــا داخــل إقــــلــــيم
الـــطـــرف اHــتـــعـــاقــد اآلخـــرr أن تـــخـــضع لـــلــفـــحص مـن قــبـل
مندوبY مـخولY من الطرف اHتعــاقد اآلخــرr من داخـل
الــــطـــائـــــرة ومن خـــــارجـــهــــا لـــلــــتـــحــــقـق مـن صـــحـــــة وثـــائق
الطائـرة ووثـائق طاقـمهــا واحلالــة الظـاهـريــة للطائــرة
ومــعــداتــهــــا (ويــســمى هـــذا الــفــحص فـي هــذه اHــادة بـــاسم
"تــفــتـــــيش عـــاجـــــل")r شـــريــطــــــة أالّ يـــؤدي هــــذا األمـــــر

إلى تأخـير غيـر معقـول.

4 - إذا قاد هذا التفـتيش أو سلسلة من التفتيشات
إلى تشـكـل :

أ) مــخــاوف جــديــة بــشــأن كــون الــطــائــرة أو تــشــغــيل
إحــــدى الــــطــــائــــرات ال تـــطــــابـق احلـــد األدنـى من اHــــعــــايــــيـــر

اHعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدةr أو
ب) مـخــاوف جــديــة من وجــود قــصــور في الــصــيــانـة
والــتــطــبــيق الــفــعــال Hـعــايــيــر الــسالمــة اHــعـتــمــدة في ذلك

الوقت وفقـا للمعاهدة.

rتـعـاقد الـذي قـام بإجـراء التـفـتيشHتـكـون للـطـرف ا
حتـقـيـقـا ألغـراض اHادة 33 من اHـعـاهـدةr حـريـة االسـتـنـتاج
بـأن اHتـطلـبات الـتي ¥ �وجـبهـا إصدار أو اعـتمـاد شهادة
أو تــراخــيص تــلك الــطــائـــرة أو طــاقــمــهــاr أو اHــتــطــلــبـــات
التـي تشـغـل �ـوجـبـهـا تـلك الـطـائــرةr ال تـســاوي أو تــزيد
عن احلـــد األدنى من اHـــعــايـــيـــر اHــعـــتــمـــدة في ذلـك الـــوقت

وفقـا للمعـاهدة.

5 - في حــــال رفض أحــــد �ــــثـــلـي مـــؤســــســــة الـــنــــقــل
اجلــــوي الـــتــابـــعــــة ألحــد الـــطــــرفــY اHـــتـــعـــاقــدين الـــســـمــاح
بـإجــراء تـفــتـيش عــاجـل لــطـائـــرة تـشــغـلــهـا تــلك اHـؤســســة
وفــــقــــــا لــــلــــفــــقـــــرة (3) مـن هــــذه اHــــادةr تــــكـــــون لــــلــــطــــــرف
اHـــتــــعـــــاقـــد اآلخـــــر حـــريـــــة االســـتــــدالل بـــذلك عــــلى وجــــود
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مـخـــاوف جــديــة مـن الـنــوع اHــشــار إلـــيه في الــفــقـــرة (4)
من هـذه اHـادة واخلـلـوص إلى االسـتـنـتـاجـات اHـشــار إلـيـها

في تلك الفقـرة.

6 - يجوز لكـل طـرف متعاقد االحتفاظ بحق إيقـاف
أو تـــعـــديـل تـــخــــويــل الـــتــشـــغـــــيل اHـــمـــنـــوح Hـــؤســـســـة أو
مؤسسات النقــل اجلــوي التابعـة للطـرف اHتعاقد اآلخــر
فــــوراr في حــــــال قـــيـــــام الـــطـــــرف اHــــتـــعــــــاقـــــد األول إلى
االســـتـــنـــتــاجr ســــواء نـــتـــيـــجــــة تـــفـــتـــيش عـــاجـــل واحـــد أو
ســلــســلـــة تــفــتــيــشـــات أو رفض الــســمــاح بـــإجــراء تــفــتــيش
عــــاجــل أو الــــتـــشــــــاور أو بــــطـــريــــقـــــة أخــــرىr بــــأن هــــنـــاك
ضــرورة التــخـاذ إجــراء عــاجــل لـسـالمـة تــشــغـيل مــؤســســة

النقــل اجلــوي.

Y7 - يــــجب وقـف أي إجـــراء يــــتـــخــــذه أحـــد الــــطـــرفـــ
اHـتــعـاقــدين وفـقـــا لـلــفـقــرتـY (2) أو (6) مـن هـذه اHــادة في
حال أن األسس التي قام عليها هذا اإلجراء لم تعد توجد.

اHاداHادّة ة 12
أمن الطيرانأمن الطيران

1 - انـسـجــامـا مع حـقـوقــهـمـا والـتـزامــاتـهـمـاr �ـوجب
الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـيr يـــــؤكـــــد الـــــطـــــرفـــــان اHـــــتـــــعـــــاقـــــدان أن
الـتزاماتـهمـا اجتاه بعـضهـما لـتوفيـر أمن الطـيران اHدني
ضـد أفــعـال الـتـدخـل غـيـر اHـشــروع يـشــكل جــزءا ال يـتـجـرأ

من هذه االتفاقية.

2 - ودون تقـيـيد لـعـمومـيـة حـقوقـهـما والـتـزاماتـهـما
�ــوجب الــقــانـــون الــدوليr يــقــوم الــطـــرفـــان اHــتــعـــاقـدان
عــلـى وجـه الـــتــحـــديـــدr بـــالــعـــمـل وفـــقــــا ألحـــكـــام اHـــعــــاهــدة
اخلاصة باجلـرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على
مـ¡ الطـائراتr اHوقـعة في طـوكيو في 14 سبـتمبـر سنة
r1963 واHــعــاهــدة اخلــاصــة بــقــمع االســتــيالء غــيــر اHــشـروع

عـلـى الـطــائـراتr اHــوقــعـة في الهــاي بــتـاريخ 16 ديـســمــبـر
ســنــة r1970 ومــعــاهـــدة قــمع األفــعــال غـــيــر اHــشــروعــة ضــد
سالمة الطيـران اHدنيr اHوقعة في مـونتريال بتاريخ 23
سـبـتمـبـر سـنة 1971 وبـروتـوكول مـكـافـحة أعـمـال الـعنف
غــيــر اHــشــروع في اHــطـــارات اHــوفــرة خلــدمــات الــطــيــران
اHـــدني الـــدوليr اHـــتــمّم Hـــعـــاهــدة مـــكــافـــحــة األعـــمــال غـــيــر
اHــــشـــــروعــــة ضــــد سالمــــة الــــطــــيــــران اHــــدنـي اHــــبــــرمــــة في
مـونـتـريـال بتـاريخ 23 سـبـتمـبـر سـنة r1971 واHـوقـعة في
مـونــتــريـال بــتـاريخ 24 فـبـرايــر سـنـة r1988 وأي اتـفــاقـيـة
أخــرى تـــنــظـم أمن الـــطــيـــران اHــدنـي تــصـــبح مـــلــزمـــة لــكال

الطرفY اHتعاقدين.

3 - يـقـوم الــطـرفـان اHـتـعــاقـدان عـنـد الــطـلب بـتـقـد¨
كـافـة اHـسـاعـدات الالزمـة لـبـعـضـهـمـا اآلخر Hـنـع االستـيالء

غــيــر اHــشــروع عـلى الــطــائــرات اHــدنـيــة واألفــعــال األخـرى
غـــيـــر اHـــشـــروعــــة ضـــد سالمــــة تـــلك الـــطــــائـــرات وركـــابـــهـــا
ومـالحـــيــــهـــا وضــــد سالمـــة اHــــطـــارات وتــــســـهـــيـالت اHالحـــة

اجلوية وأي تهديد آخر ذي صلة بأمن الطيران اHدني.

4 - يـجب عــلى الـطـرفـY اHـتـعـاقــدينr في عالقـتـهـمـا
اHتـبادلةr مـراعاة أحكـام أمن الطـيران اHوضـوعة من قبل
اHــنـــظــمــة الـــدولــيـــة لــلــطـــيــران اHـــدني واHــعـــيــنـــة كــمالحق
لـلمعاهـدة إلى احلد الذي تنـطبق فيه هذه األحـكام األمنية

على الطرفY اHتعاقدين.

5 - يـجـب عـلى الــطـرفــY اHـتـعــاقـديـن أن يـطـلــبـا من
مـشغـلي الـطائـرات اHـسجـلـة لديـهـما أو مـشغـلي اHـطارات
فـي إقـــلــيـــمـــيـــهـــمـــا الـــعـــملr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام أمن الـــطـــيــران

اHذكورةr في ما تنطبق على الطرفY اHتعاقدين.

6 - يــــوافـق كل طـــــرف مــــتــــعـــــاقــــد عـــــلى أنـه ~ــــكن أن
يطلب من مشغـلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران
اHـشـار إلـيـهـا في الـفـقـرة 4 أعالهr والـتي يـطـبـقـهـا الـطـرف
اHــتـعـاقـد اآلخـرr لــلـدخـول إلى أو مـغـادرة إقــلـيـمه أو أثـنـاء

التواجد فـيه.

7 - عـــلى كـل طـــرف مـــتــــعـــاقــــد الـــتـــأكــــد من تـــطــــبـــيق
اإلجـــراءات اHـــنــاســـبــة في إقـــلـــيــمه بـــشــكـل فــعـــال حلــمـــايــة
الــــطـــائـــرات وتـــفــــتـــيش الــــركـــاب وطـــاقم الــــقـــيـــادة واHـــواد
احملــمـولـــة بــالـيــد واألمـتــعــــة والـبــضــائع وخـزيـن الـطــائـرة
قـبل وأثـنــاء الـصـعـود أو الــتـحـمـيل. كــذلك عـلى كـل طـرف
مـتعـاقـد الـتـعامـل بـإيـجـابـية واالهـتـمـام بأي طـلب يـتـلـقـاه
من الــطــرف اHــتــعــاقـد اآلخــر التــخــاذ أيــة إجــراءات أمــنــيـة

خاصة ومعقولة Hواجهة تهديد معيّن.

8 - فـي حـــــالــــة حـــــدوث حـــــادث أو تـــــهــــديـــــد بـــــحــــدوث
استـيالء غـير مـشـروع على طـائـرات مدنـيـة أو أية أفـعـال
أخـرى غـير مـشـروعـة ضـد سالمـة تلـك الطـائـرات وركـابـها
rالحـــة اجلـــويــةHـــطـــارات وتـــســـهــيـالت اHوطـــاقـــمــهـــا وضـــد ا
يـتـوجـب عـلى الـطـرفـY اHـتـعـاقـدين أن يـسـاعـد كل مـنـهـمـا
اآلخـر بـتـسـهـيل االتـصـاالت واإلجـراءات اHـنـاسـبـة األخـرى
إلنهاء مثل تلك احلـادثة أو التهديـد بأسرع ما ~كن وبأقل

مجازفـة في األرواح.

9 - يـــتـــخـــذ أي من الـــطـــرفـــY اHـــتـــعـــاقـــديـن مـــا يــراه

مــنــاســبــا من اإلجــراءات لــضــمــان بــقــاء أي طــائــرة تــابــعــة
لــلـطــرف اHـتــعـاقــد اآلخـر تــعـرضـت لـعــمـلــيـة اســتـيالء غــيـر
مشروع أو ألي عـمل تدخلي غير مشروع وهي على أرضه
بـقـائـهـا عـلى أرضه مـا لم تـكن مـغـادرتـهـا الزمة حتـت وطأة

واجب حماية أرواح ركابها وطاقمها.
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10 - عندمـا تكـون لدى طـرف متـعاقـد أسس معـقولة

لالعـتقـاد بـأن الـطـرف اHـتـعاقـد اآلخـر قـد أخل بـأحـكـام هذه
اHادةr فـإنه يجوز لـسلطـات الطيـران في الطرف اHـتعاقد
األول أن تـــطــــلب إجـــراء مــــشـــاورات فـــوريـــة مـع ســـلـــطـــات
الـــطـــيــران فـي الـــطــرف اHـــتـــعـــاقـــد اآلخـــر. وفي حـــالـــة عــدم
الـتــوصل إلى اتــفــاق مـرض خالل خــمــسـة عــشـر (15) يـومـا
من تـــاريخ هـــذا الـــطـــلبr فـــإن ذلـك ســـوف يــشـــكّــل أســـاســا
لتطبيق الفقرة (1) من اHادة 5 من هذه االتفاقية. ويجوز
ألي طـرف مـتـعـاقـدr في احلـاالت الطـارئـةr أن يـتـخـذ إجراء
مــؤقـتــا طـبــقـا لــلـفــقـرة (1) من اHـادة 4 قـبـل انـقــضـاء فــتـرة
اخلـــمــســة عــشــر (15) يــومــا. ويـــجب وقف أي إجــراء طــبــقــا
لـهـذه الـفـقـرة حـال قـيـام الـطـرف اHـتـعـاقـد اآلخـر بـالـتـقـيـيد

باألحكام األمنية لهذه اHادة.

اHاداHادّة ة 13
النشاطات التجاريةالنشاطات التجارية

1 - يــــســــمح Hــــؤســــســـــات الــــنــــقــل اجلـــــوي اHــــعــــيــــنــــة
التابـعــة ألي من الـطرفY اHـتعـاقدين أو تؤسس مـكاتـبها
في إقــلــــيـم الــطــــرف اHـــتــعـــاقــد اآلخــــر لــتــنــشـــيط حــركــــة
الـنــقــل اجلــوي وبــيع الـتــذاكـر بــاإلضـافـة إلـى الـتـســهـيالت

األخرى الالزمة لتقد¨ خدمات النقـل اجلـوي.

2 - يسمح Hؤسسـات النقـل اجلــوي اHعينـة التابعـة
ألي مـن الــــــطــــــرفــــــY اHـــــــتــــــعــــــاقــــــديـن احلق فـي أن حتــــــضــــــر
وتـستـبقي في إقـلـــيم الطـــرف اHتـعــاقــد اآلخــرr مـوظفي
ومندوبي جهازهـا اإلداري والتجاري والتـشغيلي والفني
وجـــهــاز اHــبـــيــعــــات وغــيــرهــــا الالزمـــY لــتــقــــد¨ خــدمـــات

النقـل اجلـوي.

3 - ~ـكن Hـؤسـسـة الـنـقــل اجلــوي اHـعـيـنـةr وبـحـسب
اخـــتـــيـــارهـــاr تـــوفـــيـــر احـــتــيـــاجـــات اجلـــهـــاز الـــوظـــيـــفي من
اHـــنــدوبـــY واHـــوظــــفــY اHـــذكـــورة في الـــفـــقــرة 2 مـن هـــذه
اHـادةr إمــا عن طـريق مــوظـفــيـهــا اخلـاصــY من أي جـنــسـيـة
كــانت شــريـطــة احلــصــول عـلـى إذن الـعــمل اHــنــاسب وفــقــا
rـتـعاقـد اآلخـرHواألنظـمـة القـائـمة لـدى الـطرف ا Yلـلقـوانـ
أو عــن طـــريق اســـتــــخـــدام خـــدمـــات مـــؤســــســـة نـــقـل جــــوي
أخــــرى أو مـــنــشـــأة أو شــركــــة تـــعــمــل في إقــلــــيم الـــطـــرف
اHتـعـاقـد اآلخــرr ومـصـرح لهـا بـتـقـد¨  مـثـل هـذه اخلـدمات

في ذلك الطـرف اHتعـاقد.

4 - يحق Hؤسسات الـنقل اجلوي اHعينة التابعة ألي
من الـطـرفـY اHـتـعـاقـدين أن تـقـوم مـبـاشـرة أو عن طـريق
وكالءr بـحـسب مـا تـراه مـنـاسـبـاr في بـيع خـدمـات الـنـقــل
اجلــوي واHنـتجـــات والتسـهـيالت اHـلحقـة بهـــا فـي إقليم
الــطـرف اHــتـعــاقـد اآلخــر. ولـتــحـقـيـق هـذا الــغـرضr تـتــمـتع

مــؤســسـات الــنــقل اجلـوي اHــعــيـنــة بــحق اسـتــخــدام وثـائق
النـقل اخلاصة بـها. ويحق Hـؤسسات الـنقـل اجلوي اHـعينة
الـتـابــعـة ألحـد الــطـرفــY اHـتـعــاقـدين أن تـبــيعr ويـحق ألي
شخص أن يشتري هـذه اخلدمات واHنتجات والتسهيالت
اHلـحقـة بـها بـالعـملـة احملـلـيـة أو بعمـالت قابلــة للـتحويـل

احلـر.

 5 - يـحق Hـؤسـسات الـنـقـل اجلــوي اHـعـينـة الـتـابـعة

rوبـحسب مــا تـراه مـناسـبـا rـتعــاقدينHا Yألحــد الطــرفـ
أن تـكـون مـصروفـاتـهـا احملـلـيـة في إقـلـيم الـطـرف اHـتـعـاقد
اآلخـر بالـعـمـلـة احمللـيـة أو بـأي عمـلـة قـابـلة لـلـتـحـويل احلـر

وذلك وفقا للوائح النقد احمللي.

6 - يـجب على كـل من الطـرفـY اHـتعـاقـدين تـطـبيق
مــــبـــادىء الــــســـلــــوك احملــــددة من قـــبـل اHـــنــــظـــمــــة الـــدولــــيـــة
لـلــطـيـران اHــدني لـتـنــظـيم وتــشـغـيـل أنـظـمــة احلـجـز اآللي
داخل إقـلـيـمهr �ـا يـتـفق مع الـلـوائح وااللـتـزامـات األخرى

ذات الصلة فيما يتعلق بأنظمة احلجز اآللي.

7 - يــــحق Hــــؤســـســــــات الـــنــــقـــل اجلـــــــوي اHـــعــــيـــنـــــة
الـقـيـــام بـإجـراءاتـهـا اخلــاصـة بـاHـنـاولــة األرضـيـة من حـيث
عـمـلـيـات الـتـدقـيق لـلـركـاب في إقـلـــيـم الـطـــرف اHـتـعــاقد
اآلخــر. وهــذا احلــق ال يـشــمـل خــدمـــات اHــنــاولــة األرضــيـة
فـي مــنــطـــقــة هـــبــوط أو إقالع الـــطــائــرةr كـــمــا أنه يـــخــضع
لـــلــقــيــود الــتي تــفـــرضــهــا مــتــطــلــبـــات الــسالمــة في اHــطــار
والـــزمن والـــبــنـــيــة الـــتـــحــتـــيـــة لــلـــمــطـــار. وعـــنــدمـــا حتــول
اعــتــبــارات الـــسالمــة واألمن دون �ـــارســة احلق اHــذكــــور
في هـــذه الــفـــقـــرةr تــتـــاح خــدمـــات اHــنـــاولــة األرضـــيــة دون
تــفـضـيل أو تـمـيـيـز ألي مـؤســسـة نـقل جـوي تـقـدم خـدمـات

جوية دولية مشابهة.

8 - عـــــــلى أســـــــاس تــــــبــــــادلـي وبــــــاإلضـــــــافــــــة إلـى احلق
اHــــمـــنــــوح �ــــوجب الــــفــــقـــرة (7) مـن هـــذه اHــــادةr يـــحق ألي
مؤسّسة نقل جوي معينة تابعة ألحد الطرفY اHتعاقدين
أن تـخـتــار في إقـلــيم الــطــرف اHـتـعــاقـد اآلخــرr أي وكــيل
من وكالء اHناولـة اHتـنافسـY واHعـتمدين لـدى السـلطات
اخملـتـصة الـتابـعـة للـطرف اHـتـعاقـد اآلخـرr من أجـل توفـير

خدمات اHناولـة جـزئيا أو كليا.

Yـذكـورة أعاله وفقـا لـلقـوانH9 - تـتم كافـة األعـمال ا
واللوائح النافذة في إقليم الطرف اHتعاقد اآلخـر.

اHاداHادّة ة 14
حتويل اإليراداتحتويل اإليرادات

1 - ~ـــنح كــل طـــــرف مـــتــعـــاقـــد مــؤســـســـات الـــنــقــل
اجلـــوي اHــعــيـنــــة الـتــابــعـــة لــلــطــــرف اHــتــعـــاقـــد اآلخـــــر
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حـــق الــتــحـــويل احلـــر لــفــائـض اإليــرادات عن اHـــصــروفــات
الـذي حتققـــه في إقـلــيم الطـــرف اHتعــاقــد اآلخــــر مــن
خالل بــيع خــدمــات الــنـــقل اجلــوي. وتــتم هــذه الــتــحــويالت
بأي عملــة قابـلــة للتداول طبقـا للوائح الصـرف األجنبي
لــلــطــــرف اHــتـعــــاقـــد الـــذي ¥ حتــقـــيق تــلك اإليــرادات في
إقـــلــيـــمـه. ويــتـم الــتـــحـــويل عـــلى أســـاس أســـعــــار الـــصــرف

الرسمية.

2 - يحق لكـل مؤسـسة نقـل جوي معـينة أن تصرف
وحتـــــول إلى بـــلــــدهــــاr عـــنـــد الــــطـــلبr إيـــراداتــــهـــا احملـــلــــيـــة
الفائـضـة عن مصـاريفهـا احمللـية دون قيـود بسعـر الصرف
اHـــطـــبق عـــلى اHــعــــامالت اجلــــاريـــة وقـت حتـــويـــل فـــائض

هـذه اإليـرادات.

Yالــطـــرفــ Y3 - في حـــال وجــود اتـــفــاقـــيــة خـــاصــة بـــ
اHتعاقدين لتجنب االزدواج الضريبي أو في حـال وجـود
Yاتـــفــاقـــيــة خـــاصـــــة حتــكم عـــمــلـــــيـــة حتــويـل اإليـــرادات بــ

الطرفY اHتعاقدينr يتم تطبيق هذه االتفاقية. 

اHاداHادّة ة 15
اHوافقة على جداول الرحالتاHوافقة على جداول الرحالت

1 - يــجب عــلى مــؤســســات الــنــقــل اجلــــوي اHــعــيــنــة
لــدى كـل طـــرف مـتــعـاقــد أن تـقــدم إلى ســلـطــات الـطــيـران
لـــدى الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــد اآلخـــر جـــدول رحـالت لـــلـــخـــطــوط
rــتـوقــعـــة لــلــمــوافــقـــة عــلــيــهــا قـبــل افــتـتــاح اخلـط اجلــويHا
والـــذي يــــحـــدد عــــدد الـــرحالت ونــــوع الـــطــــائـــرة ومــــواعـــيـــد
الـهـبوط واإلقالع. وتـطـبق هـذه اإلجراءات بـاHـثل عـلى أية

تعديالت تطرأ عليها.

2 - إذا أرادت مــؤســســــة الــنـقــــل اجلـــــوي اHــعــيــنـــة
أن تـــقـــوم بــتـــســـيــيـــر رحالت إضـــافــــيــة مـــلـــحــقــــة بـــجــداول
رحالت مــعــتــمــدةr يـــتــعــY عــلــيــهــا احلـــصــول عــلى تــصــريح
مــســـبق من ســـلــطـــات الــطـــيــران لــــدى الــطــــرف اHــتـــعـــاقــد
اآلخــــــر اHــــعــــنيr الــــذي يــــتــــعــــيّن عــــلـــــيـه بــــدوره أن يــــقــــوم

بدراسـة الطلب إيجابيا.

اHاداHادّة ة 16
التعريفاتالتعريفات

1 - يـــســـمح كـل طـــرف مـــتـــعـــاقــد Hـــؤســـســـات الـــنـــقــل
اجلـــوي اHـعــيـنـــة بـتـحــديــد الـتـعـــريـفـــات الـتي يـتـقــاضـهـا
بنــاء عــلى االعتبـــارات التجـاريــة للســوق احمللــية. وال
يـطـــالب أي من الـطـــرفـY اHــتـعــاقـدين مــؤسـسـات الــنـقــل
اجلــــوي اHــعــيـــنــة بـــاســتــشـــارة مــؤســـســات الــنـــقــل اجلــــوي
األخـــــرى حـــــول الـــتـــعـــريـــفـــــات الــتي يـــتـــقــــاضــــونـــهــــا أو

يعتزمون تقاضيها.

Y2 - يجـوز لسلـطات الطـيران التـابعة لكـال الطرف
أن تــطــلب في أي وقت تــســـجــيل الــتــعـــريــفـــة الــتي تــريــد
تقاضيها مـؤسسات النقل اجلوي اHـعينة من وإلى إقليمه
أو اHغـادرة منـه. ويجـوز طلب تـقد¨ الـتـعـريـفـة اHـقتـرحة
بـواسطـة مؤسـسـة النـقل اجلوي اHـعـينـة أو بالـنـيابـة عنـها
إلى ســلــطــات الــطــيــران وذلك قــبل اHــوعــد اHــقــتــرح لــبـدء
r(30) يوما عـلى األقل. وفي حاالت منفردة Yالعـمل بثالث
~ــكن الــسـمــاح بــالــتـســجــيل خالل مــهــلــة أقـصــر من اHــهــلـة
اHطلـوبة عـادة. وفي حال سـماح أحد الـطرفـY اHتـعاقدين
Hـؤسـسـة النـقـل اجلــوي اHـعـنيـة بـاعـتـماد الـتـعــريـفـة خالل
مهلـة أقصرr تـدخل التعـريفات حـيّز التّـنفيـذ في التاريخ
اHـقــتــرح عـلـى الـرحالت اHــنــطـلــقـة مـن إقـلــيم ذلك الــطـرف
اHــتـعـــاقــدr وفي حــــال عــدم مــوافـقــــة سـلــطـــات الــطـيـران
عـلـى اعـتــمـاد الــتـعـــريـفـــةr يـجـب إبـداء أســبـاب ذلك وفــقــا

للفقـرة 4 من هذه اHادة.

3 - ال يحق ألي من الـطرفـY اHتـعاقـدينr باسـتثـناء
مــــا تـــنـص عـــلـــــيـه خالفـــــا لـــــذلك في هـــــذه اHـــادةr اتـــخـــــاذ
إجـــــــراء أحــــــادي اجلــــــانـب Hــــــنع الــــــبــــــدء أو اســـــتــــــمــــــراريـــــة
الــتــعـــريــفــــات اHــقــتــــرح تــقــاضــيــهــا أو الــتـي تــتــقــاضــاهــا
Yــــعـــــيــــنـــــة ألي مـن الــــطـــــرفــــHمـــــؤســــســــــة الـــــنــــقـل اجلـــــوي ا

اHتعـاقدين للنقــل اجلـوي الدولي.

4 - يجوز للـطرفY اHتعاقدين التدخل في أي وقت
ويكون ذلك مقتصرا على :

أ) مـنع التعـريفـة الـتي يعتبر تـطبيقهـا سلوكا غير
قابل للـمنافـسة والتي تـكون لهـا ويحتـمل أو يقصـد منها
أن تـــســبب ضـــررا لـــلــطـــرف اHـــتــنـــافس أو اســـتـــبــعـــاد هــذا

rنافس من اخلط اجلويHالطرف ا
ب) حــمــايــــة اHــســتــهــلــكـــY من األســعــــار اHــرتــفــعـــة
غـــيــــــر اHـــعـــقـــــولـــــة أو اHـــقــــيــــدة بـــســــبب ســـــوء اســــتـــغالل

rسيطـرHالـوضــع ا
ج) حــمـايــــة مــؤســســــات الـنــقـــل اجلـــــوي اHــعــيــنــــة

مـن األسعـار اHنخفضة اHصطنعة.

5 - عـنــدمــــا يـعــتـقــــد أحـــد الــطــــرفــY اHــتـعـــاقــدين
بـأن الــتـعـــريـفـــة الـتي اقــتـرحــتـهـا وقــدمـتــهـا لــهـا مــؤسـسـة
الــنــقـل اجلـوي اHــعــيــنـة الــتــابــعـة لــلــطــرف اHـتــعــاقــد اآلخــر
لـلــنـقـل اجلــوي الـدولي غـيـر مـنـســجـمـة مع مـا تـنص عـلـيه
الــــفــــقـــرة (4) مـن هــــذه اHــــادةr جــــاز لـــهــــا أن تــــطــــلـب إجـــراء
مـــشــــــاورات مــع الـــطـــــرف اHــــتــــعــــاقـــد اآلخــــر وإخــــطــــارهـــا
بـــأســـبـــاب عـــدم رضـــاه في أســـرع وقت �ـــكـن. جتـــرى هــذه
اHــشــاورات خـالل فــتــرة ال تـــتــعــدى 30 يــومـــا بــعـــد اســتالم
الـطـلبr ويــتـعـيّن عـلى الــطـــرفـY اHـتـعــــاقـدين الـتـعــــاون
في تــوفــيـــر اHــعــلــــومــــات الــضـــروريــــة التــخــــاذ احلــلــــول
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اHعقولة حـــول اHوضوع. إذا توصــل الطــرفـان اHتعاقدان
إلى اتـــفــــاقـــــيــــة في مـــا يــــخص الــــتـــعــــريــــفــــة الــــتي صـــــدر
بـشـأنهـــا إشـعـــار أو ¥ إعطــاء إشـعــار بـعدم الـرضـاr يـبذل
كــل طــرف مـتـعــاقد أقـصى جـهـده لـوضــع هذه االتـفــاقـــية
حــيّــز الــتـنــفــيــذ. وتـظــل الـتــعـــريــفــة الــتي كــــانت قــائــمـــة
Yإذا لم يــــكـــن هــــنــــــاك اتــــفـــــــاق بــــ rــــفــــعــــــولHســـــاريـــــة ا

الطرفY على خالف ذلك.

اHاداHادّة ة 17
تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات

Y1 - عــلى سـلــطـات الــطـيــران الـتــابـعـة لــكال الــطـرفـ
rـعـلـومـات بـأسـرع مـا ~ـكنHـتـعــاقـدين أن تـقـوم بـتـبـادل اHا
والــتي تـتــعـلق بــالـتـصــاريح احلـالــيـة اHـمــنـوحـة Hــؤسـسـات
الـنـقل اجلـوي اHـعـيـنـة التـابـعـة لـهـمـا لـتـقـد¨ اخلـدمـات عـبر
ومن إقليم الطـرف اHتعاقد اآلخر. ويـشمل ذلك نسخا من
الـشهـادات والتـصاريح احلـالـية خلـدمات الـنقل اجلـوي على

الطرق اHقترحة مصحوبة بالتعديالت وأوامر اإلعفاء.

2 - عـــلـى ســـلـــطـــات الـــطـــيــران الـــتـــابـــعـــة لـــكــل طــرف
مــتــعـــاقــد أن تــزود ســـلــطــات الـــطــيــران الـــتــابــعـــة لــلــطــرف
اHـتـعـاقـد اآلخـرr بـناء عـلى طـلـبـهـاr بـالـبـيـانـات اإلحـصـائـية
الـــدوريــة لــتـــحــديــد مــقـــدار احلــركــة اجلـــويــة اHــنــطـــلــقــة من
والقادمـة إلى إقلـيم ذاك الطـرف اHتـعاقـد اآلخرr قـد تكون

مطلوبة بصورة معقولة.

اHاداHادّة ة 18
اHشاوراتاHشاورات

Y1 - تـــقـــوم ســلـــطـــات الـــطــيـــران الـــتــابـــعـــة لــلـــطـــرفــ
اHـتعاقدين بالـتشاور فيـما بينـهما من وقت آلخر وبروح
من الـتعـاون الـوثيق لـضـمان تـنـفيـذ أحـكام هـذه االتـفاقـية
بــالـشــكل اHــنـاسـبr كـمــا تـقــوم تــلك الـســلــطـات بــالـتــشـاور
فـيمـا بيـنهـا بشـأن تـنفـيذ أو تـفسـيـر أو تطـبيق أو تـعديل

هذه االتفاقية إذا اقتضى األمر ذلك.

2 - مـع مــــــراعــــــاة اHـــــواد 4 و11 وr12 يــــــجــــــوز ألي من
الطـرفY اHتـعاقـدين أن يطـلب من الـطرف اآلخـر الدخول
في مــشـاورات كــتـابـيــةr في غـضـون (60) يــومـا من تـاريخ
اســتالم الــطــلبr وذلـك مـا لـم يـتــفق الــطــرفــان اHــتــعــاقـدان

على خالف ذلك.

اHاداHادّة ة 19
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

1 - إذا نـــشـــأ أي خـالف بـــY الــــطـــرفـــY اHــــتـــعــــاقـــدين
يـتعـلق بـتـفـسيـر أو تـطـبيـق هذه االتـفـاقـيةr وجـب علـيـهـما

أوال محاولة تسويته بالتفاوض.

2 - إذا لم يــصل الــطـــرفــان اHــتــعــاقــدان إلى تــســويــة
لــلــخالف عـن طــــريـق اHــفــاوضــــاتr جـــاز لــهـــمــا االتــفـــاق

على إحالته إلى شخص أو هيئة تتوسط للفصل فيه.

rتـعاقدان عـلى الوساطةH3 - إذا لم يـتفق الطـرفان ا
أو لم يـــتـم الـــتـــوصـــل إلى تــــســـويـــــة بــــالـــتـــفــــاوضr يـــحـــال
rـتـعــاقـدينHا Yبـنـــاء عـلى طـلب أي مـن الـطــرفــ rالـنــزاع
إلى هـيـئة مـؤلفـــة من ثالثـة (3) محـكمــrY يتم تـشكـيلـهـا

عـلى النحـو اآلتي :
أ) يــعـــيّن كــل طــــرف مــتـــعــاقــــد مــحـــكــمــــا واحـــدا لــه
خالل فترة ستY (60) يوما من تـاريخ تسلم طلب اإلحالة
إلى التـحكـيم. ويـقوم احملـكـمان خالل سـتY (60) يـوما من
تـاريخ تعيY احملكـم الثاني بتعـيY أحد رعايـا دولة ثالثة

rYمحكما ثالثا يكون رئيسا لهيئة احملكم
ب) إذا تــــعــــذر عــــلى أي مـن الـــطــــرفــــY اHــــتــــعـــاقــــدين
Yأو إذا تــعــذر تــعــيــ rمــحـــكم خالل الــفــتــرة احملــددة Yتــعــيــ
Yيـجوز ألي من الـطـرف rاحملـكم الـثالث في الـفـترة احملـددة
اHـــتــــعــــاقـــديـن أن يـــتــــقــــدم إلى رئــــيس مــــجـــلـس مـــنــــظــــمــــة
الطيران اHدني الدولـيةr ليقوم بإجراء الـتعيY اHطلوب
خالل فــتــــرة ثالثـY (30) يـــومـــا. إذا كــــان هـــذا الــــرئــيس
من نفس جنـسيـة أحد الـطرفY اHـتعـاقدينr يـتولى نائب
الـرئــيس األقــدم الـذي لم يــسـتــبــعـد لــهـذا الــسـببr بــإجـراء
هــذا الـتـعـيــY. وفي هـذه احلــالـــةr يـجب أال يـكـــون احملـكم
أو احملـــكــمـــون اHــعــيـــنــون من قـــبل رئــيـس اجملــلس أو أرفع
Yمـن رعـــــــايـــــــا أي مـن الـــــــطـــــــرفـــــــ rحــــــــسب احلــــــــال rنـــــــوابه

اHتعاقدين أو اHقيمY الدائمY لديـه.

4 - بـاســتـثـنــاء مـا هــو مـنــصـوص عــلـيه في مــا يـأتي
Yــــادة أو حـــــسـب مـــــا يـــــتم االتـــــفـــــاق عـــــلـــــيـه بــــHفي هـــــذه  ا
الطـرفY اHتعـاقدينr يتـعY على هيـئة التـحكيم أن حتدد
Yحـــــدود اخـــــتـــــصــــاصـــــهـــــا أو اخــــتـــــصـــــاص أي من الـــــطـــــرفــــ
اHـتـعاقـدين وفقـا لـهذه االتـفـاقيـة. وتضع الـهـيئـة إجراءات
الـــتــحــكـــيم بــنـــفــســـهــا. ويــعـــقــد مــؤتـــمــر لــتـــحــديـــد اHــســائل
اخلــاضـعــة لـلــتـحـكــيم واإلجــراءات احملـددة الـواجـب اتـبــاعـهـا
خـالل فـــتـــرة أقــصـــاهــــا ثـالثــY (30) يــــومــــاr بـــعــــد اكـــتــــمـــال

تشكـيل هيئة التحكيم.

Yالـطـرفـ Y5 - بـاسـتـثـنـاء مـا يـتـم االتـفــاق عـلــيه بـ
rأو مــا حتــدده هـيــئــة الــتــحــكـــيم rـتــعــاقــدين خالفــا لــذلكHا
يـــقـــوم كل طـــرف مـــتـــعـــاقــد بـــتـــقـــد¨ مـــذكـــرة خالل خـــمـــســة
وأربعY (45) يوماr بـعد اكـتمال تـشكـيل هيئـة التـحكـيم.
ويــجب الـــرد عــلى هــذه اHــذكــرات خالل ســتــY (60) يــومــا
بـعـد ذلك. وتـعــقـد هـيـئـة الـتـحـكــــيم جـلـســـة بـطـلب مـن أي
rأو حــسب تــقــديــرهــا وحــدهــا rــتــعــاقـديـنHا Yمـن الــطــرفــ
خالل ثالثـY (30) يـــــومــــــا من تـــــاريـخ تـــــســـــلـــــيـم الـــــرد عـــــلى

.Yمذكرات الطرف
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6 - يــتــعـيّـن عــلى هــيــئــة الــتــحــكـيـم أن تــصــدر قـرارا
خــــطــــيــــا خالل ثـالثـــY (30) يـــــومـــــا مـن انـــــتـــــهـــــاء جـــــلـــــســــات
االســـتـــمـــاعr وإذا لم تـــعـــقــد جـــلـــســـة اســـتـــمـــاعr يــكـــون خالل
ثالثY (30) يـومـا من تـسـلـيم الــرد عـلى اHـذكـرات. ويـتـخـذ

القرار بغالبية األصوات.

7 - يـــجـــوز لـــلـــطـــرفـــY اHـــتـــعــاقـــديـن تـــقـــد¨ طـــلـــبــات
لالستيضـاح حول القرار خالل خـمسة عشر (15) يوما من
اســتالمه عــلى أن يــتم إصــدار هــذا اإليــضــاح خـالل خــمــسـة

عشر (15) يوما من تاريخ ذلك الطلب.

8 - يـلــتـزم الــطـرفــان اHـتــعـاقــدان بـأي شــرط أو حـكم
مؤقت أو قرار نهائي تصدره هيئة.

r9 - مع مــراعــاة الــقــرار الــنــهــائي لــهــيــئــة الــتـحــكــيم
يـتـحمل كل طـرف مـتعـاقد نـفـقات احملـكم وحصـة مـتسـاوية
من الـــتــكــالـــيف األخــرى لــلـــهــيــئـــةr �ــا في ذلـك أي نــفــقــات
لــرئيس مجـلس اHـنظمــة الــدولــية للطيــران اHـدني أو
ألرفـــع نــوابــه لـــــدى تــنــفـــــيــذه لإلجـــراءات الــــواردة فـي

الفقـرة 3 (ب) من هذه اHادة.

Y10 - في حـــــــــال عــــــــدم الــــــــتـــــــــزام أي مـن الــــــــطــــــــرفــــــــ

اHــتــعــاقــدين بــالــقــرار الــصــادر وفــقــا لــلــفــقــرة (8) من هــذه
االتفاقيةr يجـوز للطرف اHتعاقد اآلخر احلد من أو تعليق
أو إلــغـاء أي حـقــوق أو امـتـيـازات كــان قـد مـنــحـهـا �ـوجب

هذه االتفاقية للطرف اHتعاقد غير اHلتزم.

اHاداHادّة ة 20
تعديل االتفاقيةتعديل االتفاقية

r1 - مع مـراعـاة أحكـام الفـقرة (2) من هذه االتـفاقـية
إذا رغب أي من الــطــرفــY اHــتــعــاقــدين بــتــعــديــل أي نص
من نـــصـــوص هــــذه االتـــفـــاقـــيـــةr فـــإن هـــذا الـــتـــعـــديل يـــجب
االتـــفـــاق عـــلــــيه طـــبـــقــــا ألحـــكـــــام اHــادة 18 ويـــتم حتـــقـــيـــقـه
بـتـبـادل وثـائق الـتـصديـق بالـطـرق الـدبـلـومـاسـيـة ويدخـل
rــتــعــاقـدانHحــيّــز الــتــنــفــيــذ في تــاريخ يــحــدده الــطــرفــان ا
ويــتــوقف هـذا الــتــاريخ عــلى اكـتــمــال إجـراءات اHــصــادقـة

الداخلـية اخلاصـة بكـل طرف متعاقد.

2 - يـــجــــوز االتـــفـــاق عـــلـى أي تـــعـــديالت Hــــلـــحق هـــذه
االتـفـاقـيــة بـشـكل مـبـاشـر بـY ســلـطـات الـطـيـران لـدى كـل
مـن الـطــرفــY اHــتـعــاقــدين. وتــدخل هــذه الـتــعــديالت حــيّـز

التنفيذ من تاريخ اHوافقة عليها.

3 - تــعـتـبـر هـذه االتـفـاقـيــةr مع مـراعــاة الـتـغـيـيـرات
الالزمــــةr مـعـدلـــة �ــــوجب أحـكــــام أي مـعــــاهـــدة دولـــيـة
أو اتــــفــــاقــــيـــة مــــتــــعــــددة األطـــــراف تــــصــــبح مــــلـــــزمـــــة لــــكال

الطـرفY اHتعاقدين.

اHاداHادّة ة 21
تسجيل االتفاقيةتسجيل االتفاقية

يـــقـــدم الـــطــــرفـــان اHـــتـــعـــاقــــدان هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وأي
تـعديالت الحـقةr بـاستـثنـاء تعديـالت اHلحـقr إلى اHنـظمة

الدولية للطيران اHدني لتسجيلها لديها.

اHاداHادّة ة 22
إنهاء االتفاقيةإنهاء االتفاقية

1 - يـجوز ألي من الـطرفـY اHتعـاقدين في أي وقت
أن يـخـطــر الـطـرف اHــتـعـاقــد اآلخـر خـطــيـاr عـبــر الـقـنـوات
الـدبـلـومـاســيـةr بـقـرار إنــهـاء هـذه االتـفـاقــيـةr ويـرسل هـذا
اإلخطـار في نـفس الوقت إلـى اHنـظمـة الـدوليـة لـلطـيران
اHـدني. وفي هـذه احلالـة تنـهى االتـفاقـيـة خالل اثني عـشر
(12) شـــهــرا بـــعــد تـــاريخ اســتـالم الــطــرف الـــتــعـــاقــد اآلخـــر

لإلخــطــارr إال إذا ¥ ســحـب إخــطــار اإلنــهــاء بــاالتــفــاق قــبل
انتهاء هذه اHدة.

2 - وإذا لـم يـــــقــــــــر الــــــطـــــــرف اHــــــتــــــعـــــــاقـــــــد اآلخــــــــر
بـــتـــســـلـــمــه لإلخـــطـــارr يـــعـــتـــبـــر أنـه قــــد ¥ اســـتالمــه بـــعــد
أربــعـــــة عــشــر (14) يـــومــا مـن اســتالم اHـــنــظـــمــة الـــدولــيــة

للطيران اHدني لإلخطـار.

اHاداHادّة ة 23
دخول االتفاقية حيدخول االتفاقية حيّز التنفيذز التنفيذ

تــدخـل هــــذه االتــفــاقـــيــة حــيّــز الــتّــنــفـــيــذ من تـــاريخ
آخــر إخـطـــار يـتم اسـتالمـه عــبـر الـقـنـوات الــدبـلـومـاسـيـة
بـــأن الــطـــرفـــY اHـــتـــعـــاقـــدين قـــد اســـتــوفـــيـــا إجـــراءاتـــهـــمــا

الداخلـية لدخول االتفاقية حيّز التنفيذ.

وإثـبـاتا لـذلكr فـإن اHـفـوضـY بالـتـوقـيع أدنـاهr بـناء
على التفويض اHـعطى لكـل منهمـا من قبل بلدهr قد وقعا
على هذه االتفاقيـة احملررة على نسختY أصـليتY باللغة
الـعــربـيــة لــكـل مـنــهــمـا قــوة الـســنــد األصـلي ويــحــتـفظ كـل

طرف متعاقد بنسخة أصلية ألغراض التنفيذ.

¥ التوقيع عـليها �دينة أبو ظبي في 13 مايو سنة
2013 اHوافق 3 رجب عام 1434 هـ.

عن حكومةعن حكومة
دولة اإلماراتدولة اإلمارات

 العربية اHتحدة العربية اHتحدة
اHهندس/ سلطاناHهندس/ سلطان

بن سعيد اHنصوريبن سعيد اHنصوري
وزير االقتصادوزير االقتصاد

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية

كر¨ جوديكر¨ جودي
وزير اHاليةوزير اHالية
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اHلحقاHلحق

جدول الطرقجدول الطرق

القسم القسم 1 : :

الــطـــرق اHــســتــخــدمـــة من قــبــل مــؤســســـة / مــؤســسـات الــنــقـــل اجلـــوي اHــعــيــنــة الــتــابــعـــة لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريـة
الد~قراطية الشعبية :

نقاط فيما وراءنقاط فيما وراءإلىإلىنقاط متوسطةنقاط متوسطةمنمن

أي نقاط في حكومة
اجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبية

أي نقاط في دولةأربع نقاط
اإلمارات العربية

اHتحدة

أربع نقاط

القسم القسم 2 : :
الــطــرق اHــسـتـخــدمـــة من قــبــل مـؤســســـة / مــؤسـســــات الـنـقـــل اجلــوي اHـعــيـنـــة الـتــابـعـــة حلــكـومــة دولــة اإلمـارات

العـربـية اHتحدة :

نقاط فيما وراءنقاط فيما وراءإلىإلىنقاط متوسطةنقاط متوسطةمنمن

أي نقاط في دولة
اإلمارات العربية

اHتحدة

أي نقاط في اجلمهوريةأربع نقاط
اجلزائرية الد~قراطية

الشعبية

أربع نقاط

تشغيل اخلدمات اجلوية اHتفق عليهاتشغيل اخلدمات اجلوية اHتفق عليها

1 - يجـوز Hؤسسة/مـؤسسات النـقـل اجلوي اHعيـنة التابـعة لكال الطـرفY اHتعـاقدين أن تشغل أي رحـالت تختارها
في اجتاه واحـد أو اجتـاهrY وأن تـشغـل خدمـات لـلنـقـاط اHـتوسـطـة أو فيـمـا وراء عـلى الطـرق اجلـوية احملـددة بـأي تـشكـيـلة
وبأي تـرتـيب تريـدr وأن تـلغـي اHرور عـلى أي نـقاط مـتـوسطـة أو مـا وراءr وأن تلـغي خـدمـاتهـا في إقـليم الـطـرف اHتـعـاقد
اآلخــر و/أو في أي نـقـطـة فـيــمـا وراء ذلك اإلقـلـيمr وأن تـنــقل حـركـتـهـا اHـروريــة من أي طـائـرة تـسـتــخـدمـهـا إلى أي طـائـرة
أخـرى في أي نـقـطـة أو نـقـاط عـلى الـطـريق احملـددr وأن جتـمع أرقـامـا مـخـتـلـفـة لـلـرحالت ضـمن تـشـغـيل طـائـرة واحـدةr وأن

تستخدم طائرات �لوكة لها أو مستأجرة.

2 - أكـد اجلانـبـان على مـا جاء في اتـفـاقيـة النـقـل اجلـوي اHوقـعة بـاألحرف األولى في 4 فبـراير سـنة 1992 بـخصوص
منح احلـرية اخلامسـة بالنسبـة ألي أربـع نقاط متوسطـة وأي نقاط فيما وراءr وحسب جدول الطـرق اHذكـور أعاله.

3 - زيـادة عـلـى مـا ذكـر أعاله في الـفـقـرة 2 من جـدول الـطـرقr اتـفق اجلـانـبـان عــلى أنه يـحق Hـؤسـسـات الـنـقـل اجلـوي
اHـعـيـنـة في الـبـلـدين �ـارسـة حـقـوق نـقــل إضـافـيـةr �وجـب احلـريـة اخلـامـسـة عـبـر الـنـقـاط اHـتـوسـطـة والـنـقـاط فـيـما وراء
الـبـلـدين وفــقـا التـفـاق سـلــطـتي الـطـيــران اHـدني لـدى الـطــرفـY اHـتـعـاقــدين بـشـرط بـدء �ــارسـتـهـا حلـقــوق الـنـقـل �ـوجب

احلريتY الثالثة والرابعة بY البلدين.
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في  مؤرخ في 23 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 14 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2015 يـحــدد كــيـفــيـاتr يـحــدد كــيـفــيـات

اHـــوافـــقـــة عـــلـى دراســـات األخـــطـــار اخلـــاصـــة بـــقـــطـــاعاHـــوافـــقـــة عـــلـى دراســـات األخـــطـــار اخلـــاصـــة بـــقـــطـــاع
احملروقـات ومحتواهـا.احملروقـات ومحتواهـا.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبنـاء على الـدستـورr ال سيـما اHـادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــــوافق 19 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامـةHـتـعـلق بــحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rعدلHا

- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبر سنة 2004  واHـتعلق
بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار

rستدامةHالتنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقــاتr اHـعــدل واHـتـمـمr ال سـيــمـا اHـادة 18

r(الفقرة 9) منه

-  و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 05-08 اHـؤرخ
في 27 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 2005
واHـتعلق بالقـواعد اخلاصة اHـطبقة على الـعناصر أو اHواد

rستحضرات اخلطرة في وسط العملHأو ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سـنة 2006
الـذي يــضـبط الـتــنـظـيم اHــطـبق عـلـى اHـؤسـسـات اHــصـنـفـة

rحلماية البيئة

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

rصنفة حلماية البيئةHنشآت اHالذي يحدد قائمة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-335 اHؤرخ
فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ اخملـــطـــطــات

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــتـــدخـل من طـــرف اHـــســـتـــغـــلـــY لـــلـــمـــنـــشـــآت
rالصناعية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 18 (الـفـقرة 9 )
مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
rـتـعـلق بـاحملـروقـاتHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2005 واH1426 ا

اHــعـدل واHـتـممr يـهــدف هـذا اHـرسـوم إلى حتــديـد كـيـفـيـات
اHوافـقة عـلى دراسات األخـطار اخلـاصة بـقطـاع احملروقات

ومحتواها.

اHادة اHادة 2 : :  دون اإلخالل بـاألحكام الـتنظـيميـة اHعمول
بها واHتعلقـة باHؤسسات اHصنفة حلـماية البيئةr تخضع
ألحــكـــام هــذا اHــرســـومr الــهــيـــاكل واHــنـــشــآت الــتـي تــســمح

�مارسة نشاطات :
rالبحث -

- اســتــغالل احملــروقــات ونــقــلــهــا بــواســطــة األنــابــيب
rوتخزينها وتكريرها وحتويلها

- تخزين اHنتجات البترولية وتوزيعها.

اHادة اHادة 3 : : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

تـعديل :تـعديل : كل عـملـيـة تنـجـر عنـها تـعـديالت ترمي إلى
حتـــويـل الـــنـــشــــاط وتـــغـــيــــيـــر في اHــــنـــهج و/أواHــــنـــتـــجـــات
وحتويل اHعدات و/ أو اتساع النشاطات و/ أو اHنشآت.

اHـادة اHـادة  4 :  : زيـادة عــلى األحـكــام الـواردة في الــتـنــظـيم
اHعـمول به بـالنسـبة للـمؤسسـات اHصنـفة حلمـاية البـيئة
الــتي تــسـمـح �ـمــارســة الــنـشــاطــات اHــذكــورة في اHـادة 2
مـن هـــذا اHــــرســـومr يــــجب أن تــــتـــضــــمن دراســـة األخــــطـــار

موضوع هذا اHرسوم :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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rتقييم علم احلوادث مع حتليل حول تبادل اخلبرة -

- كيفيات التنظيم والتدخل في حالة االستعجال.

ويــــجـب أن تــــتــــضــــمـن دراســــة األخــــطــــار اHـــــتــــعــــلــــقــــة
بـالـنـشــاطـات اHـذكـورة في اHـادة 2 من هـذا اHــرسـوم الـتي
rـصـنـفةHـؤسسـات اHـتـعـلق بـاHلم تـنـظم �ـوجب الـتـنظـيم ا

مايأتي :

rنشأة أو الهيكلH1 - تقد¨ عن بيئة ا

rنشأة أو الهيكلH2 - وصف ا

3 - تــــقــــيــــيم عــــلم احلــــوادث مع حتــــلــــيل حــــول تــــبـــادل
rاخلبرة

r4 - حتديد األخطار وتقييم مخاطر احلادث

5 - وصف تـدابير الـوقاية واحلـماية لـلحد من اآلثار
rترتبة على حادث كبيرHا

r6 - نظام تسيير األمن

7 - كــــــيـــــفــــــيـــــات الــــــتــــــنـــــظــــــيـم والـــــتــــــدخـل في حــــــالـــــة
االستعجال.

5 : : يـــتـــضـــمن الــــتـــقـــد¨ عن بـــيـــئـــة اHـــنـــشـــأة أو اHــادة اHــادة 
الهيكل العناصر اآلتية :

أ - وصف لبـيـئـة اHنـشـأة أو الهـيـكل يتـضـمن اHوقع
اجلـــــغــــــرافي واHـــــعــــــطـــــيـــــات اHـــــنــــــاخـــــيـــــة واجلـــــيــــــولـــــوجـــــيـــــة

rتاريخها rوالهيدروغرافية وعند االقتضاء

ب - إحــــصـــــاء الــــنـــــشــــاطـــــات واHــــؤســـــســــات اجملــــاورة
واHـنــاطق وتـهــيـئـة اHــواقع واHــنـشـآت الــتي من شــأنـهـا أن
تـــكـــون الـــســـبب األصـــليr أو تـــفـــاقم حـــدة اخلـــطـــر أو اآلثــار

rتسلسلةHترتبة على وقوع حادث كبير واآلثار اHا

ج - وصـف اHــــنـــاطـق الــــتي ~ــــكن أن يــــحــــدث فــــيــــهـــا
حادث كبير.

اHادة اHادة 6 : : يجـب أن يحـتوي وصف اHـنشـأة أو الهـيكل
على العناصر اآلتية :

أ - وصـف نــشـــاطـــات وأطـــراف اHـــنـــشـــأة أو الــهـــيـــكل
الـــتي ~ــــكن أن تــــكـــون مــــصـــادر خـــطــــر احلـــوادث الــــكـــبـــرى
والــشــروط الــتي ~ــكن أن يــحــدث من خاللــهــا هــذا احلـادث

rالكبير

rناهج والطرق العملية اخلاصة بهاHب - وصف ا

يـجب أن تـرفق هـذه األوصـاف باخملـطـطـات والـوثائق
اخلـــرائـــطـــيــة (مـــخـــطط ســـيـــنــوبـــتـــيـــكي ومـــخــطـط الــكـــتـــلــة

ومــخــطط احلـــركــة لــلــوســـائل اHــنــقـــولــة ورسم تــخـــطــيــطي
لـــلـــتــدفـق ومــخـــطط األنـــابـــيب ورسم تـــخــطـــيـــطي ألجـــهــزة

اHراقبة).
ج - وصف اHواد اHستعملة :

* يتضمن التصريح وجرد اHواد :

- حتديـد اHـواد : التـحديـد الـكيـميـائي والـتعـيY في
قـائـمـة اHـنـشآت اHـصـنـفـة حلـمـايـة الـبـيـئـة طـبـقـا لـلـتـنظـيم
اHعـمول به والكـمية الـقصوى لـلمواد اخلـطرة اHوجودة أو

rالتي ~كن أن تتواجد فيها
* اخلـصوصـيات الـفـيزيـائـية والـكيـمـيائـيـة والسـامة
والبيئيـة السامة واإلشارة إلى األخطار سواء العاجلة أو
اآلجلة على صحة اإلنـسان والبيئةr ال سيـما الطبقة التي

 rاءHحتتوي على ا
* الـتـصـرف الفـيـزيـائي أو الـكيـمـيـائي في الـظروف

العادية لالستعمال أو في ظروف احلوادث اHتوقعة.

اHــادة اHــادة 7 :  : يـــجـب أن يـــقـــدم صـــاحب الـــطـــلب في إطـــار
تـقـيــيم عـلم احلـوادث ونـتــائج اسـتـشـارة قــواعـد اHـعـطـيـات
الـوطــنـيــة والـدولـيــة جلـرد احلـوادث واآلثــار اHـاضــيـة الـتي
تــــتـــضــــمن نـــفـس اHـــواد و/ أو نــــفس اHــــنـــاهـج و/ أو نـــفس
اHـعـدات ومـعـاجلة الـدروس اHـسـتخـلـصـة من هـذه األحداث
واHـرجـعـيـة الصـريـحـة لـلـتدابـيـر اخلـاصـة اHـتخـذة من أجل

تفادي هذه احلوادث.

اHــادة اHــادة 8 : : يــحـــدد تــعــيـــY األخــطــار وتـــقــيــيم مـــخــاطــر
احلــــادث �ــــوجـب قــــرار مـــــشــــتــــرك بـــــY الــــوزيــــر اHـــــكــــلف

باحملروقات ووزير الداخلية والوزير اHكلف بالبيئة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يـتضـمن وصف تـدابـيـر الـوقايـة واحلـمـاية
لــلــحـــد من اآلثــار اHــتــرتــبــة عــلـى حــادث كــبــيــر الـــعــنــاصــر

اآلتية :
-  وصف اHـعـايـيـر التـقـنـية واHـعـدات اHـوضـوعة من

rنشآت والهياكلHأجل أمن وسالمة ا
-  وصف اHــعــدات وتـرتــيــبــات األمن اHــوضــوعـة في
اHـنـشـأة لــلـحـد من اآلثــار اHـتـرتــبـة عـلى احلــوادث الـكـبـرى
مـن أجل صـــــحــــــة وأمن األشــــــخـــــاص وحـــــمـــــايــــــة اHـــــنـــــشـــــآت

rوالبيئة
-  وصـف كل تـــدبــيـــر تـــقـــني وغـــيـــر تـــقــنـي ضــروري

للتقليل من اآلثار اHترتبة على حادث كبير.

r10 :  :  يــجب أن يــحــتــوي نــظــام تــسـيــيــر األمن اHـاداHـادّة ة 
اHعد طبقا للملحق بهذا اHرسومr على العناصر اآلتية :

rالتنظيم والتكوين  -



8 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1804
29 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

rحتديد اخملاطر وتقييمها  -
rمراقبة العمليات واالستغالل -

rناولةHتسيير ا  -
rتسيير التعديالت  -

rتسيير احلاالت االستعجالية  -
rرقابة الفعاليات  -

-  اHراقبة وإعادة الدراسة.

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يـــجب أن حتـــتـــوي دراســـة األخــطـــار عـــلى
مــنـهـجـيــات تـقـيـيم اخملــاطـر اHـسـتــعـمـلـة مع حتــلـيل اخملـاطـر
اخلـــاصـــة بــــالـــنـــشـــاطــــات والـــعـــمــــلـــيـــات اخلـــاصــــة وتـــدابـــيـــر

التخفيف اHتعلقة بها.

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  ~ـكن أن تــطـلب ســلـطــة ضـبـط احملـروقـات
الــتــصـديق مـن طـرف  خــبــرة خـبــيــر فـيــمــا يــخص فـعــالــيـة

منهجيات تقييم اخملاطر اHستعملة ونتائجها.

اHــاداHــادّة ة 13 :  :  يـــجب أن تـــتـــضــمن كـــيـــفــيـــات الــتـــنـــظــيم
والتدخل في حالة االستعجال العناصر اآلتية :

- وصـف الــــــوســــــائل اHــــــســــــخــــــرة الــــــداخــــــلــــــيـــــة و/ أو
rاخلارجية للحماية والتدخل

rوصف التنظيم لإلنذار والتدخل -
- وصف الـتـدابـيـر الـتي تـرمي إلى احلـد من اخملـاطر
عـلى األشــخـاص اHــوجـودين في اHــوقع �ـا فــيـهــا الـطــريـقـة

اHتبعة أثناء انطالق اإلنذار.

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  تـودع دراسة األخـطـار قـبل كل نـشاط من
نـــشـــاطـــات "احملـــروقـــات" مـن قـــبل اHـــتـــعــــاقـــد أو اHـــتـــعـــامل
اHـــعـــنيr الــذي يـــدعى صـــاحب الـــطــلبr لـــدى ســـلــطـــة ضــبط

احملروقات.

اHاداHادّة ة 15 :  : فور استالم دراسـة األخطار وفي حـالة ما
إذا كــانت  هـذه الــدراسـة تــســتـجــيب لــلـشــروط احملـددة في
اHــــادة 4 أعـالهr تـــســــلم ســــلـــطــــة ضـــبط احملــــروقـــات إشــــعـــارا

باالستالم إلى صاحب الطلب.

16 :  :  يـــــحـــــدد الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلـف بـــــاحملـــــروقــــات اHــــاداHــــادّة ة 
والــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــبـــيـــئــة قـــائـــمـــة مـــكـــاتب الـــدراســات
واخلـبـراء اHــعـتـمـديـن واHـؤهـلـY إلجنــاز دراسـات األخـطـار

في مجال احملروقات.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  :  عــــنــــدمــــا يــــكـــــون مــــلف دراســــة األخــــطــــار
مـــقـــبـــوالr تـــقـــوم ســلـــطـــة ضـــبـط احملـــروقـــات بـــدراســـة مــدى
مطـابقـة محـتوى الـدراسة  لـلتـنظـيم اHعـمول به واHـعرفة
الـــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة فـي هــذا اجملــالr في أجل ال يــتــجــاوز

ثالثY (30) يوما ابتداء من تاريخ استالمه.

18 :  :  تــقـــوم ســلــطــة ضــبط احملــروقــات بــتــبــلــيغ اHـاداHـادّة ة 
صــاحـب الـطــلب بــالــتــحــفــظــات احملـتــمــلــة اخلــاصــة بــدراسـة
األخــطــار. ويـتــعــY عـلى صــاحب الــطــلب الـقــيــام �ـبــاشـرة
رفع الــتــحـفــظــاتr في أجل ال يــتـجــاوز خــمـســة عــشـر (15)

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات.

وفي حــالـــة عــدم رفـع الــتــحـــفــظـــات عــنـــد نــهـــايــة هــذا
األجلr يرسل إعذار إلى صاحب الطلب.

يــعـتــبــر عــدم رد صــاحب الـطــلب خـالل فـتــرة خــمــسـة
عشر (15) يوما بعد اإلعذار هذا �ثابة تخل عن طلبه.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  :  عــــنــــدمــــا تــــكــــون دراســــة األخــــطــــار غــــيــــر
مــطــابــقــةr تــعــلم ســلــطــة ضــبط احملــروقــات صــاحب الــطــلب

برفض دراسته مع تبليغه مقرر الرفض اHبرر.

20 :  :  عــنــدمــا تــكـون دراســة األخــطــار مــطــابــقـة اHـاداHـادّة ة 
لــلــمــادة 17 أعالهr تــقـــوم ســلــطـــة ضــبط احملـــروقــات بــإعــداد
تقرير يتضمن موافقتها على دراسة األخطار اHدروسة.

اHاداHادّة ة 21 :  :  تـخضع دراسة األخـطار مرفـقة بالـتقرير
اHــــذكــــور في اHــــادة 20 أعـالهr إلى إبــــداء الـــــرأي من جلــــنــــة
يرأسها األمY العـام للوزارة اHكلفة باحملروقات  وتتكون
من �ثلY مـؤهلY لكل من وزير الـدفاع الوطني ووزير
الداخلية والوزير اHكلف بالبيئة و�ثل عن سلطة ضبط
احملروقات. وتتخذ القرارات داخل هذه اللجنة باألغلبية.

اHاداHادّة ة 22 :  :  يتعY عـلى أعضاء اللجنة اHذكورين في
اHــــادة 21 أعـالهr إبــــداء آراء قــــطـــاعــــاتــــهـم حـــــــول اHــــلــــفـــات
اHـقدمـة فــي أجل ال يـتـجـاوز ثالثY (30) يـومـا ابـتـداء من

تاريخ تسليمها إلى اللجنة.

وعـند انـقـضـاء هـذا األجلr وإذا لم تـصدر الـلـجـنة أي
حتفظاتr تعتبر اHلفات اHقدمة �ثابة اHوافق عليها.

اHـاداHـادّة ة 23 :  :  في حــالـة مـا إذا قـررت الـلـجـنـة اHـذكـورة
rـقــدمـةHــلـفــات اHـادة 21 أعاله إبـداء حتــفـظــات حـول اHفي ا
تـبــلّغ سـلــطـة ضــبط احملـروقــات هـذه الــتـحــفـظـات لــصـاحب
الطـلبr في أجل ال يتجاوز ثالثة (3) أيام عـمل ابتداء من
تــاريـخ قــرار الــلـــجــنــة. وتـــكــلف ســـلــطــة ضـــبط احملــروقــات

بضمان رفع هذه التحفظات.

يــــتــــعــــY عـــلـى صــــاحب الــــطــــلب الــــقــــيــــام بــــرفـع هـــذه
الـتــحـفـظـات وإرســال دراسـة األخـطــار اHـعـدلـة إلـى سـلـطـة
ضــبط احملــروقـات فـي أجل ال يـتــجــاوز  خــمـســة عــشـر (15)

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سلطة ضبط احملروقات.

وفي حــــالــــة عــــدم إرســــال صـــــاحب الــــطــــلب لــــدراســــة
األخطـار اHـعدلـة عنـد نـهايـة هذا األجلr تـرسل إلـيه سلـطة

ضبط احملروقات إعذارا.
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اHلحقاHلحق

نظام تسيير األمننظام تسيير األمن

أ - الـتنـظـيم والتـكوين :أ - الـتنـظـيم والتـكوين : حتديـد أدوار ومسـؤوليات
اHـسـتـخـدمــY اHـشـاركـY في تــسـيـيـر اخملـاطــر عـلى جـمـيع
مسـتـويات الـتنـظـيم والـتدابـير اHـتـخذة لـتـحسـيـسهم من
أجل حتــســY دائم بـغــرض الــتـقــلــيل من اخملــاطـر والــتــحـكم
.YستخدمHفيها وكذا حتديد احلاجات في مجال تكوين ا

ب -  حتـديد اخملـاطر وتقـييـمها :ب -  حتـديد اخملـاطر وتقـييـمها : اعتـماد ووضع حيز
التـطبيـق إجراءات حتـديد اخملاطـر مبـاشرة الـتي ~كن أن

حتدث في حالة السير العادي أو غير العادي.

ج -  مـراقبـة العمـليـات واالستغالل :ج -  مـراقبـة العمـليـات واالستغالل : اعـتماد ووضع
حيز التطبيق اإلجراءات والتعليمات من أجل :

- عـمـلــيـات اسـتـغالل الـهـيـاكل واHـنـشـآت وصـيـانـتـهـا
rواالعتناء بها

rتسيير التوقفات االستعجالية -

rرقابة ومراقبة مخاطر إخفاق األنظمة -

rنشآتHعدات والهياكل واHمتابعة سالمة ا -

- تـسـييـر اخملـاطر اHـرتـبطـة بـقدم اHـعدات والـهـياكل
واHنشآت والتحكم فيها .

د -  تسـيير اHـناولة :د -  تسـيير اHـناولة : اعـتمـاد ووضع حيـز التـطبيق
نـظـام تـسـيـير اHـنـاولـة لـضمـان تـسـيـيـر اخملاطـر اHـرتـبـطة
بــاألشـــغــال وحــضــور اHــتـــعــاقــدين عن طـــريق اHــنــاولــة في
الهـيـاكل واHنـشآتr مع اشـتـراك مسـتخـدمي اHـتعـاقد عن
طريق اHنـاولة في بـرامج التـكوين والـتحـسيس بـاخملاطر

واحلاالت االستعجالية.

هـ -  تـــســـيــــيـــر الـــتــــعـــديالت :هـ -  تـــســـيــــيـــر الـــتــــعـــديالت : اعـــتـــمــــاد ووضع حـــيـــز
الـتـطـبـيق إجـراءات لــتـقـيـيم اخملـاطـر اHــرتـبـطـة وتـخـطـيط
الــتـعــديالت الــواجب الــقــيـام بــهــا عــلى اHـنــشــآت واHــنـاهج

والتنظيم والعمليات.

و -  تـسـييـر احلـاالت االسـتـعـجـالـية :و -  تـسـييـر احلـاالت االسـتـعـجـالـية : اعـتـماد ووضع
حــــيــــز الــــتــــطــــبــــيق إجــــراءات تــــرمي إلـى حتــــديــــد احلـــاالت
rــنـهــجيHــتــوقــعــة عن طــريق الــتــحــلـيـل اHاالســتـعــجــالــيــة ا
وحتــيــY مـخــطــطــات االسـتــعــجــال بـصــفــة مــنـتــظــمــة وكـذا
YـــســـتــــخـــدمـــHبـــرامـج الـــتـــكــــوين والـــتــــحـــســـيـس جلـــمـــيـع ا

اHعرضY للمخاطر.

ز - رقـــــابـــــة الــــفـــــعــــالـــــيــــات :ز - رقـــــابـــــة الــــفـــــعــــالـــــيــــات : اعــــتـــــمـــــاد ووضع حـــــيــــز
الـتــطـبــيق إجـراءات لــغـرض الــتـقـيــيم الـدائـم لـلـوقــايـة من

ويـعــتـبــر عـدم رد صــاحب الـطــلب خالل فــتـرة ســبـعـة
(7) أيام بعد اإلعذار هذا �ثابة تخل عن طلبه.

اHاداHادّة ة 24 :  : تقـوم سلـطة ضـبط احملروقـات بعـد استالم
دراســة األخـــطـــار اHــعـــدلــة فـي اآلجــال احملـــددة في اHــادة 23
أعالهr  بالتحقـق من رفع التحفظات التي أبديت وتبليغ
صـاحب الـطـلب بـقرارهـا في أجل ال يـتـجـاوز خمـسـة عـشر
(15) يــــومــــا ابــــتــــداء من تــــاريـخ اســـتـالم دراســــة األخــــطـــار

اHعدلة.

وعــنـد انــقــضــاء هــذا األجلr تــعـتــبــر دراســة األخــطـار
اHعدلة �ثابة اHوافق عليها.

تــــقــــوم ســــلــــطــــة ضــــبط احملــــروقــــات بــــإعـالم األعــــضـــاء
اآلخرين في اللجنة بالدراسة النهائية للملف.

اHاداHادّة ة 25 :  :  في حالـة عدم إبداء أي مالحظة من طرف
الــلـجــنــة اHـذكــورة في اHـادة 21 أعالهr تـقــوم ســلـطــة ضـبط
احملـــروقــات بـــتــبـــلـــيغ مـــقــرر اHـــوافــقـــة عـــلى الـــدراســة إلى

صاحب الطلب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 :  :  يـــــجب أن يـــــكـــــون كـل تـــــعـــــديل Hـــــســـــاحـــــة
نــشـاطــات "احملـروقـات" وحــجم اHـنــشـآت وقـــدرة اHــعـاجلـــة
و/ أو اإلنتـاج أو اHـنـاهج الـتـكـنـولوجـيـة اHـتـخـذة مـوضوع
دراسـة أخــطـار جـديـدة يـخـضــعـهـا اHـسـتـغل Hــوافـقـة سـلـطـة

ضبط احملروقات طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 27 :  :  يـــــجـب عــــلـى اHـــــســــتـــــغل حتـــــيـــــY دراســــة
األخــطـار كل خـمس (5) سـنــوات عـلى األقلr كــمـا يـجب أن

يندرج حتيY الدراسة هذا في احلاالت اآلتية :
rبعد حدوث حادث كبير في منشأته -

rبادرة منه� -
- بــعـد إجــراء اHــراقــبــة الـذي تــقــوم به ســلــطــة ضـبط

rحاالت تقصير Yاحملروقات يب
- عندما تبـرره وقائع جديدة أو ألخذ معارف تقنية

جديدة تتعلق باألمن  بعY االعتبار.

يـــــجـب أن يـــــخـــــضـع اHـــــســـــتـــــغـل مـــــرة أخـــــرى دراســـــة
األخــطــار احملـيــنــة Hــوافـقــة ســلـطــة ضــبط احملــروقـات طــبــقـا

لإلجراءات الواردة في هذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 28 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- و �قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 96-92 اHؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـتــعـلق بـتـكـوين اHـوظـفــY وحتـسـY مـسـتـواهم وجتـديـد

rتممHعدل واHا rمعلوماتهم

   rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـنـشأ مـدرسـة وطـنيـة حلـرف الـفالحة
والـغــابــات والـصــنــاعـة الــغــذائـيــةr تــدعى في صــلب الـنص

"اHدرسة".

اHـــادةاHـــادة 2 : : اHــــدرســـة مـــؤســـســـة عـــمــــومـــيـــة ذات طـــابع
إداري تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

تــــــوضع اHــــــدرســـــة حتـت وصـــــايـــــة الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلف
بالفالحة.

اHادةاHادة 3 : : يحدد مقر اHدرسة بنص الحق.

~كن إنـشاء مالحق لـلمـدرسة �ـوجب قرار مـشترك
بY الوزير اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالفالحة.

اHــادةاHــادة 4 : : تضـمن اHدرسـة في إطار مـهامهـاr تكـوينا
مؤهال في احلرف اHرتبـطة بالفالحة والغـابات والصناعة

الغذائية التابعة جملال اختصاص القطاع.

وبهذه الصفةr تكلف �ا يأتي :

Yـــتــخــصـص وحتــســHتـــرقــيـــة وضــمـــان الــتــكـــوين ا -
اHسـتـوى وجتـديـد اHـعـارف في احلـرف اHـرتـبـطـة بـالفـالحة

rوالغابات والصناعة الغذائية

- ضــــمــــان تــــكــــوين تــــكــــمــــيــــلي مـن أجل الــــتــــخــــصص
rدرسةHمارسة حرفة في مجال اختصاص اH والتحضير

- تـنظـيم مـسـارات تكـوين حـسب الـطـلب بـطلب من
rستعملةHالهياكل ا

- تــنـــظــيم مــلـــتــقــيـــات وورشــات ومــؤتـــمــرات وأيــام
دراســيــة وغــيـرهــا من الــتــظــاهــرات ذات الــطــابع الــعـلــمي

rوالتقني

- اHـــســاهـــمــة مـع الــهـــيــئـــات اHــتـــخـــصــصـــة في إعــداد
ونــشــر الـوثــائق الــتــقـنــيــة والــعـلــمــيــة ذات الـصــلــة �ــجـال

rنشاطها

حــــــوادث وطـــــوار¬ نـــــظـــــام تـــــســــــيـــــيـــــر األمن. ووضـع دالئل
مالئـمــة لـلـفــعـالـيــة ونـظــام لـلـتــحـريـات وتــصـحــيح وتـبـادل
اخلـــــبــــرة لـــــتــــجـــــنب تـــــكـــــرار احلــــوادث والـــــطــــوار¬ وشـــــبه

احلوادث.

ح - اHـراقـبـة وإعـادة الـدراسـة :ح - اHـراقـبـة وإعـادة الـدراسـة : اعـتـمـاد ووضع حـيـز
الـتــطـبـيق اإلجــراءات لـغــرض اHـراقـبــة الـدائــمـة لـســيـاسـة
الـوقاية من اخملاطـر وفعالـية ونظام تـسيير األمن. ووضع
إجـراء لـغـرض التـحـقق من الـسـير احلـسن لـلـنـظام. ووضع
نظام مـوثق للتحـسY اHستـمر بفعـاليات تسـيير اخملاطر

ونظام تسيير األمن.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في  مؤرخ في 23 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 14 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2015 يـتـضــمن إنـشـاءr يـتـضــمن إنـشـاء

مـدرسة وطـنيـة حلرف الـفالحـة والغـابات والـصنـاعةمـدرسة وطـنيـة حلرف الـفالحـة والغـابات والـصنـاعة
الغذائية.الغذائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزيــر األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــــر الـــفالحــــة والـــتـــنــــمـــيـــة

rالريفية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rتممHعدل واHا rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتممHعدل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة
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تـنتهي عهـدة األعضاء اHعـينY على أسـاس وظائفهم
بانتهاء هذه الوظائف.

وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءr يـــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها.

ويــخــلـــفه الــعــضـــو اجلــديــد اHـــعــY حــتى انـــتــهــاء مــدة
العضوية.

اHـادة اHـادة 10 ::  يــتـداول مــجــلس إدارة اHــدرســة حـول كل
اHـسـائل الـتي تـتـعـلق بـتنـظـيم وسـيـر اHـدرسـةr وال سـيـما

فيما يأتي :

rدرسة وسيرها العام ونظامها الداخليHتنظيم ا -

rاقتراحات برمجة أعمال التكوين -

- اقـــتــــراحـــات بـــرامـج تـــبــــادالت الـــتـــعــــاون الـــعــــلـــمي
rالوطنية والدولية

rدرسةHمخططات تطوير ا -

rاحلصيلة السنوية للتكوين -

rاليةHيزانية واحلسابات اHمشاريع ا -

rوارد البشريةHمشاريع مخطط تسيير ا -

- قـبـول الـهـبـات والـوصـايـا واإلعـانـات واHـسـاهـمات
rاخملتلفة

rاقتناء أو بيع أو إيجار البنايات -

rالقروض الواجب التعاقد عليها -

rـــدرســةHفي إطـــار مــخـــطط تــطـــويــر ا rاســتـــعــمـــال -
اHــوارد الـنــاجـمــة عن نــشـاطــات تـأديــة اخلــدمـات وتــسـويق

rعمول بهHطبقا للتنظيم ا rمنتجات هذه النشاطات

rاتفاقات الشراكة -

- الـتــقـريـر الـسـنـوي لـلـنـشـاطـات الـذي يـقـدمه مـديـر
اHدرسة.

يـدرس مـجـلس اإلدارة ويقـتـرح كل تـدبـيـر من شأنه
حتــســY الــســـيــر الــعــام لــلـــمــدرســة ويــســاعـــد عــلى حتــقــيق

أهدافها.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـجـتــمع مـجــلس إدارة اHـدرسـة في دورة
عادية مرتY (2) في السنةr بناء على طلب من رئيسه.

و~ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طـلب من رئـيـسه أو من مـديـر اHـدرسـة أو من ثـلثي (3/2)

أعضائه.

- تــنــظــيم مــســابــقــات وامــتــحــانــات مــهــنــيــة لــفــائــدة
هيئات وإدارات القطاع.

حتـــدد مــدونـــة الـــتــكـــوين لـــلـــحـــرف �ــوجـب قــرار من
الوزير اHكلف بالفالحة والغابات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـــادةاHـــادة 5 :  : يــديــر اHـــدرســة مــديــر ويــســـيــرهــا مــجــلس
إدارة. وتزود �جلس بيداغوجي.

اHــادةاHــادة 6 : : يـحــدد تــنــظــيم اHــدرســة وســيــرهـا �ــوجب
قــرار مــشــتــرك بـــY الــوزيــر اHــكــلف بـــالــفالحــة والــوزيــر

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHادة اHادة 7 :  : يـتشـكل مجـلس إدارة اHدرسـة من األعضاء
اآلتي ذكرهم :

rرئيسا rثل وزير الفالحة والتنمية الريفية� -

rاليةHثل وزير ا� -

rكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -

rائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا� -

rكلف بالتعليم العاليHثل الوزير ا� -

rهنيHكلف بالتكوين اHثل الوزير ا� -

rكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -

rكلفة بالغاباتHثل اإلدارة ا� -

rكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا� -

rثل الغرفة الوطنية للفالحة� -

- �ثالن (2)  عن األساتذة ينتخبهما نظراؤهما.

~ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــY بــكـل شــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

اHـادةاHـادة 8 :  : يـحـضـر مـديـر اHـدرسـة اجـتـمـاعـات مـجـلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اHادة اHادة 9 : : يعY أعـضاء مجـلس إدارة اHدرسة �وجب
قـرار من الـوزيـر اHـكـلف بـالـفالحـة Hدة ثالث (3) سـنوات

قابلة للتجديد.
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- يــبـرم كل اتــفـاق أو عـقــد أو اتـفــاقـيـة أو صــفـقـة في
rعمول بهHدرسة وذلك طبقا للتنظيم اHإطار مهام ا

- يـعـد تـقـريــر الـنـشـاطـات الــذي يـرسـله إلى الـوزيـر
rكلف بالفالحة بعد موافقة مجلس اإلدارة عليهHا

- يـعـد مـشروع الـنـظام الـداخـلي لـلمـدرسـة ويـعرضه
rعلى مجلس اإلدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه

- يــتـــخــذ كل تــدبــيـــر من شــأنه حتـــســY الــنــشــاطــات
rالبيداغوجية للمدرسة

- يضمن حماية األرشيف واحملافظة عليه.

اHـــــادة اHـــــادة 16 :  :  يـــــســـــاعــــــد مـــــديـــــر اHـــــدرســـــة فـي مـــــهـــــامه
مديرون فرعيون.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اHـادة اHـادة 17 :  :  يــتـكــون اجملـلـس الـبــيـداغــوجي لــلـمــدرسـة
الــذي يـرأسـه اHـديــر الــفــرعي اHـكــلف بــالــبـيــداغــوجــيـا من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

rمديران (2) فرعيان -

rYمتخصص Yثالثة (3) مكون -

rهنةHثل عن ا� -

- �ــــثـل عن مــــديـــــريــــة الــــتــــكـــــوين لــــوزارة الـــــفالحــــة
والتنمية الريفية.

اHــــــادة اHــــــادة 18 :  :  يـــــــبـــــــدي اجملـــــــلـس الـــــــبـــــــيـــــــداغـــــــوجي آراء
وتوصياتr على اخلصوصr فيما يأتي :

- اخملـطـطـات الـسنـويـة واHـتـعـددة الـسـنـوات وبرامج
rومحتويات التكوين

rبرامج التبادل والتعاون الوطنية والدولية -

rحصائل التكوين -

rبرامج الشراكة -

- اقـتنـاء الوثائق والـدعائم الـبيـداغوجـية والـعلـمية
rوالتقنية

- جميع اHسائل ذات الطابع البيداغوجي.

اHــــادة اHــــادة 19 :  :  يــــحــــدد تــــنــــظــــيم اجملــــلس الــــبــــيــــداغــــوجي
للمدرسة وسيره �وجب مقرر من مدير اHدرسة.

يرسل رئيس مـجلس اإلدارة إلى كل عضو استدعاء
شخصياr يـبY فيه جدول األعمالr قبل خمسة عشر (15)
يــومـــا  عــلى األقل مـن الــتــاريخ اHـــقــرر لالجــتـــمــاع. و~ــكن
تقليص هذا األجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن

يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــادة اHــادة 12 : : ال تــصح مــداوالت مـــجــلس إدارة اHــدرســة
إال بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يكتمل الـنصابr يجتـمع مجلس اإلدارة بعد
اسـتـدعـاء ثــان في أجل ثـمـانـيـة (8) أيــامr وتـصح مـداوالته

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتـــخــذ قــرارات مـــجــلس إدارة اHــدرســـة بــاألغــلـــبــيــة
البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

13 : : تـــــــــدوّن مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــادة اHــــــــادة 
مــحــاضـــر وتــســجـل في دفــتــر خـــاص مــرقم ومــؤشـــر عــلــيه

ويوقعه الرئيس ومدير اHدرسة.

تـرسـل احملـاضــر إلى الـوزيــر اHــكـلف بــالــفالحـة وإلى
كل عضو في مـجلس اإلدارة خالل الشهر الذي يلي تاريخ

كل اجتماع.

القسم الثانيالقسم الثاني
مدير اHدرسةمدير اHدرسة

rــدرســـة �ــوجـب مــرســومHمـــديــر ا Yــادة 14 :  :  يـــعــHــادة اHا
بــنـاء عــلى اقــتـراح من الــوزيـر اHــكـلـف بـالــفالحـة. وتــنـهى

مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــادة اHــادة 15 : : يــكــون اHــديــر مــســـؤوال عن الــســيــر الــعــام
للمدرسة. وهو اآلمر بصرف ميزانية اHدرسة.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- ~ـــثل اHـــدرســة أمـــام الــقـــضـــاء وفي جــمـــيع أعـــمــال
rدنيةHاحلياة ا

- ~ـارس السـلـطـة السـلّـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
rعمول بهHدرسة ويقوم بتعيينهم طبقا للتنظيم اHا

rينفذ قرارات مجلس اإلدارة -

- يـــعــد مـــشــروع مـــيــزانــيـــة اHــدرســـة ويــعـــرضه عــلى
rمجلس اإلدارة
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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في  مؤرخ في 23 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 14 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2015 يـحـدد االتفـاقـيةr يـحـدد االتفـاقـية

النموذجية اHـبرمة بY هيئات الضمان االجتماعيالنموذجية اHـبرمة بY هيئات الضمان االجتماعي
ومراكز  تصفية الدم اخلاصة.ومراكز  تصفية الدم اخلاصة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

rوالضمان االجتماعي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان  3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق
بالتأمينات االجتماعيةr اHعدل واHتممr ال سيما اHادة 60

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

بحوادث العمل واألمراض اHهنيةr اHعدل واHتمم
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اHــــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 84-27 اHــــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اHــــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولـيــو ســنـة 1983 وا

rتممHعدل واHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عـــــــام 1435 اHــــــــوافق  5  مــــــــايــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة

(2) Yيــجـتـمع اجملــلس الـبـيــداغـوجي لـلـمــدرسـة مـرتـ
في السنة في دورة عاديةr بناء على استدعاء من رئيسه
و~ـكــنه أن يـجــتـمـع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عــلى طـلب

من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

يعـY أعضاء اجملـلس الـبيداغـوجي لـلمدرسـة �وجب
قـرار من الـوزيـر اHـكـلف بـالـفالحـة Hـدة سـنـتY (2) قـابـلة

للتجديد.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االلتحاق باHدرسة ونظام الدراساتشروط االلتحاق باHدرسة ونظام الدراسات

اHـادة اHـادة 20 :  :  حتـدد شـروط االلـتـحـاق بـاHـدرسـة ونـظام
الــــدراســــات وكــــذا تــــنـــظــــيـم الــــتــــكــــوين �ــــوجب قــــرار من

الوزير اHكلف بالفالحة والغابات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــادة اHــادة 21 :   :  تـــشــتـــمل مـــيـــزانـــيــة اHـــدرســـة عــلـى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rاإلعانات التي تمنحها الدولة -

rالهبات والوصايا -

- اإليرادات اخملتلفة اHتصلة بنشاط اHدرسة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

اHـادة اHـادة 22 :  :  تـمـسك مــحـاسـبـة اHـدرسـة طـبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اHــادة اHــادة 23 :  :  تــتم مــراقــبــة الــنـــفــقــات اHــلــتــزم بــهــا من
اHدرسة طبقا للتنظيم اHعمول به.

24 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحـقاHلحـق

اتفـاقـية ®ـوذجـيـة بY هـيـئـة الضـمـان االجـتمـاعي ومـركزاتفـاقـية ®ـوذجـيـة بY هـيـئـة الضـمـان االجـتمـاعي ومـركز
تصفية الدم اخلاصتصفية الدم اخلاص

: Yب
الصندوق.......................................... .............
الكائن مقره.....................................................
اHمثل من طرف................................................

rمن جهة
و :

مركز تصـفية الدم اخلـاص اHسمى أدناه "............."

اHـــرخـص له بــــاHـــمــــارســــة �ـــوجب تــــرخــــيص الــــفـــتح
رقم.......اHــــؤرخ في.............اHــــســــلم مـن طــــرف الـــوزارة

rكلفة بالصحةHا
الكائن مقره....................................................
اHمثل من طرف ..............................................
rمن جهة أخرى

¥ االتفاق على ما يأتي :¥ االتفاق على ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول

موضوع االتفاقية موضوع االتفاقية 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــهـــدف هــــذه االتــــفـــاقــــيـــة إلى حتــــديـــد
الــعالقـــات الــتـــعــاقـــديــة بــY هـــيــئـــة الــضـــمــان االجــتـــمــاعي
(حتـــديـــد الـــهـــيـــئــة..........) ومـــركـــز تـــصـــفـــيـــة الـــدم اخلــاص
(حتــديـــد الـــعــنـــوان االجـــتـــمــاعـي............) الــذي يـــدعى في
صــلب الــنص "مــركــز تــصــفـيــة الــدم" قــصــد االســتـفــادة من
نـظــام الــدفع من قــبل الـغــيــر في مــجـال تــصـفــيــة الـدم من
طرف اHـؤمن لهم اجـتماعـيا وذوي حـقوقـهم اHذكورين في

اHادة 2 أدناه.

2 : : تـــطـــبـق هـــذه االتـــفـــاقــــيـــة عـــلى اHــــؤمن لـــهم اHــاداHــادّة ة 
اجــتـمــاعـيــا وذوي حـقــوقـهم الــذين يـعــانـون قــصـورا كــلـويـا
مــزمــنــا نــهــائــيـا يــتــطــلب الــعالج عن طــريق تــصــفــيــة الـدم
واحلـاصـلـY عـلى الـتـعـهـد بـالـتـكـفل اHـسـلم مـن طـرف هـيـئة
الــضـمـان االجـتــمـاعي طـبــقـا لإلجـراءات اHــنـصـوص عــلـيـهـا

في هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 3 : : تشمل األعمال الـتي تغطيها هذه االتفاقية
عالج الـقـصـور الـكـلـوي اHـزمن عن طـريق حـصص تـصـفـيـة

1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
rاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-276 اHؤرخ
في 5 مــــحـــــرم عــــام 1413 اHـــــوافق  6 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1992

  rتضمن مدونة أخالقيات الطبHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-171 اHؤرخ
في 28 ربـــيع األول عــام 1426 اHــوافق 7 مـــايـــو ســـنــة 2005
الــذي يـحــدد شـروط ســيـر اHــراقـبــة الـطـبــيـة لــلـمــؤمن لـهم

rاجتماعيا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-321 اHؤرخ
في 10 شـــوال عـــام 1428 اHــــوافق 22 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2007
واHــتـــضــمن تـــنــظــيـم اHــؤســســـات االســتــشـــفــائــيـــة اخلــاصــة

rوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

rاالجتماعي
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 60 من الـقـانون
رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اHــــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولـيــو ســنـة 1983 وا
يهدف هذا اHرسـوم إلى حتديد االتفاقية النموذجية التي
Yـبــرمـة بـHيـجب أن تــتـطــابق مع أحــكـامـهــا االتـفــاقـيــات ا
هيئات الضمان االجتماعي ومراكز تصفية الدم اخلاصة.

يرفق ®وذج االتـفاقيـة النـموذجيـة اHنـصوص علـيها
في الفقرة األولى أعاله باHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــبـــقى اإلجـــراءات اHــعـــمـــول بــهـــا في إطــار
االتــفــاقــيــات اHــبــرمــة بــY هــيــئــات الــضــمــان االجــتــمــاعي
ومراكز تـصفـية الـــدم اخلاصـةr قبــل نـشــر هـــذا اHرسوم
في اجلــريــدة الــرســمــيــةr واHــتــعــلــقـة عــلـى اخلـصــوص �ــنح
الـتكـفل وفـوترة الـعالجـاتr مـطبـقـة خــالل فتـرة انـتقـالـية
ال ~كن أن تتجاوز سنة واحدة  ابتداء من تاريخ نشره. 

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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ويــكـــون حــضــور الـــطــبـــيب اHـــتــخـــصص في أمــراض
الكلى إجباريا خالل كل فترة حصص تصفية الدم.

~ـكن اHــديـر الـتـقـنيr فـي حـالـة قـيـام مــركـز تـصـفـيـة
الــدم بـــعالج أكــثـــر من ثالثــY (30) مـــريـــضـــاr االســـتـــعـــانــة
بأطـباء من نـفس االختـصاص أو إذا تعـذر ذلكr االستـعانة
بـــأطـــبـــاء ~ـــارســون حتـت مـــســـؤولـــيــتـه  وفـــقـــا لــلـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما. 

Yعلى مركـز تصفية الدم توظيف مستخدم Yيتع
شـبه طـبـيـY لهـم كفـاءات مـعـتـرف بـهـا في مـجـال تـصـفـية
الـدم عـلى أســاس عـون شـبه طـبي واحــد مـؤهل لـثالثـة (3)

أجهزة تصفية الدم مشغلة. 

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـجب أن يــتـوفـر مــركـز تــصـفـيــة الـدم عـلى
مــولــدات تـتــضــمن إجـبــاريــاr بـاإلضــافــة إلى كل الــعـنــاصـر

الضرورية حلسن سيرها على العناصر اآلتية :
rجهاز التحكم في التصفية الدقيقة -

rوحدة مسحوق البيكاربونات -
rوحدHتصفية الدم ذي الوخز ا -

rالتطهير احلراري -
rالتطهير الكيميائي -

- التطهير احلراري الكيميائي.

كـما يـجب أن يتـوفر مـركز تـصفـية الـدم  على مـولد
احــتــيــاطي واحــد أو عـدة مــولــدات احــتـيــاطــيــة حــسب عـدد

اHرضى اHتكفل بهم وأن تكون مجهزة �ا يأتي:

rمولد كهربائي -

rYجهاز التزويد باألكسيج -

-  جـهـاز الـتــصـويـر الــبـيـاني الـكــهـربـائي لــلـقـلب مع
 rملتقط الصور

 rجهاز مزيل الرجفان  -

- عربة لالستعـجال تسمح بإدخال األنابيب بالقناع
والتهوية اليدوية.

يــجب أن يــكـون مــركـز تــصـفــيــة الـدم مــزودا �ـحــطـة
Hـــعــــاجلـــة مــــاء اHـــديـــنــــة من أجـل تـــصـــفــــيـــة الــــدم مـــطــــابـــقـــة
للمعايير احملددة �وجب التنظيم اHعمول به وكذا بوحدة
لـلـتـحـالـيل الــبـيـولـوجـيـة أو إذا تـعـذر ذلكr إبـرام اتـفـاقـيـة
مع أحـد مـخابـر التـحالـيل الـطبـية اHـعـتمـدة كمـا يجب أن
يتوفر على مصعد مخصص لنقل اHرضى في حالة ما إذا
كـانت قـاعـات تــصـفـيـة الـدم مـتـواجـدة في طـابق يـقع فـوق

الطابق األول.

الـدم والـتـحـالـيل الـبـيـولـوجـيـة والـعالج اخلـاص لـفـقـر الدم
اHـرتبط بـالقـصور الـكـلوي كـما هـو محـدد في اجلدول رقم

(1) اHرفق بهذه االتفاقية.

rيلـتـزم مـركـز تـصـفيـة الـدم في إطـار هـذه االتـفـاقـية
زيــادة عـــلـى ذلكr بـــالــســـهـــر عـــلى إجنـــاز الـــفــحـص مــا قـــبل
rلـزرع الـكلى YـؤهلـHـرضى اHعـملـيـة زرع الـكـلى لفـائـدة ا
طـبـقا لـلـجدول رقم (2) اHـرفق بهـذه االتـفـاقـية كـمـا يـلـتزم
باتخاذ التـدابير الضرورية قـصد استفادة هؤالء اHرضى

من زرع الكلى. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
التزامات مركز تصفية الدمالتزامات مركز تصفية الدم

اHاداHادّة ة 4  :   : يلتزم اHمـثل القانوني Hركـز تصفية الدم
اخلــاص بـــأن يــقــدم لـــهــيــئـــة الــضــمـــان االجــتــمـــاعي (حتــديــد

الهيئة...........)r ملفا يشمل على اخلصوص ما يأتي:
- نــســخــة مـصــادق عــلى مــطــابــقـتــهــا لــتــرخـيـص فـتح
مــركــز تــصــفــيــة الــدم اHــسـلـم من طــرف اHــصــالح اخملــتــصـة

rكلفة بالصحةHبالوزارة ا
- بــطــاقـة تــقــنــيـة Hــركــز تــصـفــيــة الــدم تـتــعــلق بــعـدد

rوخصوصيات األماكن اجملهزة  لتصفية الدم
YـــــــمـــــــارســــــHالــــــقـــــــائـــــــمــــــة االســـــــمـــــــيــــــة لـألطـــــــبــــــاء ا -
واHـــســتـــخـــدمـــY شـــبه الـــطــبـــيـــY في جـــمـــيع الـــرتب وكل
الــتـخــصـصـات اHــرخص لـهـم بـتــقـد¨ الـعـالج عـلى مــسـتـوى

rمركز تصفية الدم
- شهـادة استـيفـاء دفع االشتـراكات اHـعدة من طرف
الــصــنــدوق الـوطــني لــلــضــمــان االجــتــمــاعي اخلــاص بــغــيـر
األجــراء فـيـمـا يــخص األشـخـاص الــتـابـعــH Yـركـز تــصـفـيـة
الـدم اخلـاضـعـY لـنـظام الـضـمـان االجـتـمـاعي اخلـاص بـغـير
األجـــراء ومـن طـــرف الـــصــــنـــدوق الــــوطـــني لــــلـــتـــأمــــيـــنـــات
االجـتـمــاعـيـة لــلـعـمــال األجـراء اخملـتص إقــلـيـمــيـا بـالــنـسـبـة
rاألجراء الذين يشغلهم مركز تصفية الدم Yللمستخدم
- كـل وثـــيــــقـــة تــــثـــبـت تـــكــــفل مـــركــــز تـــصــــفـــيــــة الـــدم
بـالــنـفـايـات الـنـاجـمـة عن نــشـاط الـعالج الـتي حتـمل خـطـر
الـعـدوى (وسـائل خـاصـة أو اتـفـاقـيـة مع هـيـكل آخـر مـؤهل

قانونا) .

يـجب إعالم هــيـئـة الـضـمــان االجـتـمـاعـي بـكل تـعـديل
يطرأ عـلى اHستـخدمY الـذين يعـملون في مـركز تصـفية

الدم في أجل خمسة عشر (15) يوما.

~ــكن هـــيــئــة الـــضــمــان االجـــتــمــاعي أن تـــشــتــرط كل
وثيقة مفيدة وضرورية إلبرام وتطبيق هذه االتفاقية. 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــجب أن يــتـــولى اإلدارة الـــتـــقــنـــيــة Hـــركــز
تصفية الدم طبيب أخصائي في أمراض الكلى.
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لـــــزرع الــــــكـــــلـىr كل األعــــــمـــــال الــــــضـــــروريــــــة لـــــلــــــفـــــحـــــوص
الــتـــحــضـــيــريـــة لــزرع الـــكــلـى اHــذكـــورة في اجلــدول رقم 2

اHرفق بهذه االتفاقية. 

11 : : يـتــعــY عــلى مـركــز تــصـفــيــة الـدم الــســهـر اHـاداHـادّة ة 
على احـترام التـنظيم اHـعمول به في مـجال حفظ الـصحة

واألمن في وسط العمل والنظافة االستشفائية.  

اHاداHادّة ة 12 : : يتعY عـلى مركز تصفـية الدم فتح سجل
مـــرقـم ومـــؤشــر عـــلـــيـه من قـــبل اHـــديـــر الـــوالئي لـــلـــصـــحــة
والـســكـان اخملـتـص إقـلـيــمـيـاr تــدون فـيه تــواريخ وسـاعـات
بـدايـة ونـهايـة حـصص تـصـفيـة الـدم لـكل مـريض مؤمن له

اجتماعيا أو ذوي حق اHؤمن له اجتماعيا.

اHاداHادّة ة 13 :  : يلـتزم مـركز تـصـفيـة الدم بـأن يرسل إلى
هـيئة الضـمان االجتـماعي اخملتـصة قبل ثالثY (30) يـوما
من انــتــهـاء الــتـكــفل الــذي مـنــحـتـه هـذه الــهـيــئــة لـلــمـريض
طبـقـا لهـذه االتفـاقيـةr طلـبا خـاصا بـتجـديد الـتكـفل مرفـقا

بالوثائق اإلدارية الثبوتية الضرورية وبتقرير طبي.

14 :  : يلـتـزم مركـز تـصفـيـة الدم بـضـمان سـرية اHاداHادّة ة 
اHــلف الـطــبي لـلــمـريض الــذي يـتــعـY عــلـيـهــا الـتــمـسك به

كمقدم للعالج طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

15 :  : يــلــتــزم مــركــز تــصــفــيــة الــدم بــاســتــعــمــال اHـاداHـادّة ة 
نـظـام "الـشـفـاء" بــالـنـسـبـة لألعـمـال الـطـبـيـة الـتي تـقـدمـهـا
لـــلــمــؤمن لـــهم اجــتــمـــاعــيــا وذوي حــقـــوقــهم طــبـــقــا لألحــكــام
التشريـعية والـتنظـيمية اHـعمول بـها وهذه االتـفاقية مع
احترام الـشروط الـعامة لالسـتعـمال واإلجراءات اHـتعـلقة
بـها عـلى الـنحـو اHـبY في الـوثـيقـة اHسـلـمة لـهـا في نفس
الـوقت مع اHفتاح اإللـكتروني للـهيكل الصـحي وبرمجية

استعمال بطاقة "الشفاء".     

ويـجب عــلـيـهـا أن يتـوفر لـديـها لـهذا الـغرضr جـهاز
لإلعـالم اآللي مــــنــــاسب مـع خط اتــــصــــال عــــبـــر األنــــتــــرنت

وقار¬ واحد أو أكثر لبطاقة "الشفاء".

اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــتــعــY عـــلى مـــركــز تــصـــفــيـــة الــدم إعــداد
الفواتير اإللكـترونية اخلاصة باخلـدمات اHقدمة للمرضى
اHـؤمن لـهم اجــتـمـاعــيـا أو ذوي حـقـوقــهم وإرسـالـهــا بـصـفـة
مـــنـــتـــظـــمـــة إلى هـــيــــئـــة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي بـــطـــريـــقـــة
إلـكتـرونيـة أو بـواسطـة مـستـند إلـكـتروني طـبـقا لألحـكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـنـتـهي تــكـفل هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي
rبـعـالج تـصــفــيــة الــدم لــلـمــريض فـي إطـار هــذه االتــفــاقــيـة

ابتداء من تاريخ :
- حتـــويل اHــــريض إلى مــــصـــلــــحـــة جـــراحــــيـــة إلجـــراء

rعملية زرع الكلى أو إلى مؤسسة عالج أخرى

اHـاداHـادّة ة 7 :  : ال ~ـكـن مـركـز تـصـفـيـة الـدمr في إطـار هـذه
االتفاقـيةr إجراء أكثر من ثالث (3) حصص لـتصفية الدم
مقدمة للـمرضى في اليوم الواحـد. وال ~كن استعمال كل

مولد لتصفية الدم إال لستة (6) مرضى كأقصى حد.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــتــعـY عــلى مــركــز تـصــفــيـة الــدم أن يــقـدم
لـلـمـريض العـالج اHنـصـوص عـلـيه في اHادة 3 أعالهr طـبـقا
لـهذه االتـفاقـيةr وأن يـضـمن له خالل إجراء حـصة تـصفـية
الـدم تـســخـيـر اHــولـد وشــغل سـريـر أو أريــكـة مع مــراقـبـة

طبية وشبه طبية.

يــلــتـزم مــركـز تــصـفــيـة الــدم من أجل حــصـة تــصـفــيـة
الدمr بأن يوفر للمريض العناصر اآلتية :

rآلة تصفية الكلى اجملهزة باأللياف االصطناعية -
rشبكة شريانية وريدية لتوزيع الدم -

rإبرتي (2) ناسور -
- مـــخــزن مــســحـــوق الــبــيــكـــاربــونــات من 700 غ في

 rشكله اآلمن
rركز احلمضيHخمسة (5)  لترات من ا -

rشبكة الوصل والعزل -
- كيـسY ذوي سـعة 500 مل من كـلـورير الـصـوديوم

r% 0,9 بنسبة
rنخفض للجزيئةHجرعة هيبارين ذات الوزن ا -

r5 مل من محلول البيتادين -
rحقن -

- عالج فقر الدم مع إدراج اجلزيئات اHرتبطة به.

يجب أن تكون اHادة االستهالكية الطبية اHستعملة
خالل حصة تصفـية الدم مكيفة مع وزن اHريض ومساحة

جسمه وسنه. 

اHاداHادّة ة 9 :  : ال ~كن أن يتـجاوز عدد اHرضى اHؤمن لهم
اجـتــمـاعـيـا أو ذوي حــقـوقـهم اHــتـكـفل بـهـم من طـرف مـركـز
تصـفيـة الدم في إطـار هذه االتـفاقـيةr ست (6) مـرات عدد
rــــشــــتــــغـــــلــــة احملــــددة في وثــــيــــقــــة الــــتــــرخــــيصHــــولــــدات اHا
بــاســتــثــنـاء اHــولــدات االحــتــيـاطــيــةr ومع مــراعــاة حــضـور
Yوشبه الـطـبـي Yالطـبـيـ YـستـخـدمـHالعـدد الـكـافي من ا
كـمـا هـو مـحـدد في اHـادة 6 أعالهr وفـي حدود عـدد إجـمـالي

قدره تسعون (90) مريضا متكفل بهم. 

10 :  : يتـعY عـلى مركـز تـصفـية الـدمr في إطار اHاداHادّة ة 
rنـصـوص علـيـها في هـذه االتـفاقـيةHالـعالقات الـتـعاقـديـة ا
الـــســـهـــر عـــلى أن يـــجـــري  ســـنـــويــا وعـــلـى عـــاتــقـهr لـــفـــائــدة
اHــرضى اHــســتــفــيــدين من تــصــفــيــة الــدم اHــؤهــلــY طــبــيــا
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اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـكــون الـوكـالــة أو الـفــرع الـوالئي اخملـتص
إقـلـيمـيا لـهـيئـة الـضمـان االجـتمـاعي اHـعـنيـة Hـكان تـواجد
مـــركـــز تـــصــــفـــيـــة الـــدم احملــــادث مع مـــركـــز تــــصـــفـــيـــة الـــدم
بـــالـــنـــســـبــــة لـــكل إجـــراء أو مــــســـألـــة تـــخص تــــطـــبـــيق هـــذه

االتفاقية.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : تــلــتــزم هــيــئــة الـــضــمــان االجــتــمــاعي بــأن
تضع حتت تـصرف مركز تـصفيـة الدم مفتـاحا إلكـترونيا
لـــهـــيـــكل الـــعالج وبـــرمــجـــيـــة تـــســمـح بــاســـتـــعـــمــال بـــطـــاقــة

"الشفاء" طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يـــتـــعـــY عـــلـى هـــيـــئــــة الـــضـــمـــان االجـــتــــمـــاعي إدمـــاج
بـرمــجــيــة نــظــام "الــشـفــاء" اHــوضــوع حتت تــصــرف مــركـز

تصفية الدم وحتيينها بصفة منتظمة.

اHاداHادّة ة 25 :  : تلتـزم هيـئة الـضمـان االجتـماعي بـضمان
صيانة نظام "الشفاء" باستمرار.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التزامات اHؤمن لهم اجتماعياالتزامات اHؤمن لهم اجتماعيا

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 :  : يـــــتــــــعـــــY عـــــلـى اHـــــؤمـن له اجـــــتــــــمـــــاعـــــيـــــا
لالسـتفـادة مـن أحكـام هـذه االتـفـاقـيـةr أن يـقـدم لـدى مـركز
تــصــفـيــة الـدم الــذي يـخــتـاره واHــتـواجــد عــلى إقـلــيم واليـة
وكـالـة أو فـرع هــيـئـة الــضـمـان االجـتــمـاعي الـتـي يـنـتـسب
إليهـا أو اHتواجـد �كـان إقامتهr طـلبـا بالتـكفل به أو بذي

حقه يشملr على اخلصوص ما يأتي : 

- الـوصـفـة الـطـبـيـة لـلــطـبـيب اHـعـالج األخـصـائي في
rأمراض الكلى

- مــــلـف طـــــبي مـع الــــفـــــحـــــوص الــــســـــريـــــريــــة وشـــــبه
الـسريريةr في ظـرف سري يحـمل عبارة "موجه لـلطبيب

اHستشار لهيئة الضمان االجتماعي".

يـــرسل مــركــز تـــصــفــيــة الــدم اHـــســتــقــبـل مــلف طــلب
الــتــكــفل إلى الــوكــالـة أو الــفــرع اخملــتص إقــلــيــمـيــا لــهــيــئـة

الضمان االجتماعي. 

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــتــعــY عــلى اHــؤمن له اجــتــمــاعــيــا وذوي
حقوقه أن ال يدفعوا أية مبالغ Hركز  تصفية الدم.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
اHراقبة اHراقبة 

اHــاداHــادّة ة 28 : : يـــلـــتـــزم مـــركــز تـــصـــفـــيـــة الـــدم بـــتــســـهـــيل
عـمـلـيــات مـراقـبـة تـطـبــيق هـذه االتـفـاقـيــة الـتي يـقـوم بـهـا
rـؤهلـون لـهذا الـغرضHـثلـو هـيئـة الـضمـان االجـتمـاعي ا�

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

- تغـيـيـر مركـز تـصفـيـة الـدم بدون مـوافـقـة مسـبـقة
rمن هيئة الضمان االجتماعي

- وفاة اHريض.

في حـالـة حـدوث إحـدى احلـاالت اHـذكـورة في الـفـقرة
أعـالهr يـلـتــزم مـركــز تـصــفـيــة الـدم بــإعالم هـيــئـة الــضـمـان
االجـــتـــمـــاعي الـــتي مـــنـــحـت الـــتـــكـــفل في أجـل ال يـــتـــجــاوز

أربعة وعشرين (24) ساعة.

اHـاداHـادّة ة 18 : : يـلـتـزم مـركـز تـصـفـيـة الـدم بـعـدم مـطـالـبة
اHـريض بـدفع أتـعاب أخـرى مـا عـدا تـلك اHـنصـوص عـلـيـها

في هذه االتفاقية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التزامات هيئة الضمان االجتماعيالتزامات هيئة الضمان االجتماعي

اHـاداHـادّة ة 19 : : تــلــتـزم هــيــئـة الــضــمـان االجــتــمـاعـي �ـنح
اHـــــريـض اHـــــؤمن لـه اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــا أو ذوي حق اHـــــؤمـن له
اجــتـمــاعــيـاr عــلى أسـاس اHــلف الـطــبي اHــطـلــوبr الـتــكـفل
بـالــعالجـات اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 3 أعاله واHــقـدمـة
rـدة سـنة  قـابـلة لـلـتجـديدH rمن طـرف مركـز تـصفـيـة الدم
عـلى أسـاس ثالث (3) حـصص لـتـصـفـيـة الـدم في األسـبوع

�عدل أربع (4) ساعات لكل حصة على األقل.

تــقـوم هــيـئـة الــضـمـان االجــتـمــاعي بـتـجــديـد الــتـكـفل
طـــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 13 أعـالهr مع حتــــديـــــد عــــدد حــــصص

تصفية الدم اHأجورة في كل أسبوع.

تـــدرج اHـــعـــلــــومـــات اHـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــتـــكـــفـل بـــاHـــريض
اHسـتـفـيد من هـذه االتـفـاقـية في بـطـاقـة "الشـفـاء" اخلـاصة

به.

20 :  : يــتـعــY عــلى هــيــئــة الـضــمــان االجــتــمـاعي اHـاداHـادّة ة 
ضمان سـرية اHعلـومات الطبـية للمـريض طبقا لـلتشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

21 :  : تلـتـزم هـيئـة الـضمـان االجـتمـاعي (حتـديد اHاداHادّة ة 
الــهــيــئــة..............) بـتــســديــد أجـرة الــعالجــات اHــنــصـوص
علـيها في اHادة 3 أعالهr واHقدمـة من طرف مركز تـصفية
الــدمr عـــلـى أســاس مـــبـــالغ جـــزافـــيـــة كـــمــا هـي مــحـــددة في

اجلدول رقم 3 اHرفق بهذه االتفاقية. 

اHـاداHـادّة ة 22 : : تـلــتـزم هــيـئــة الـضــمـان االجــتـمــاعي بـدفع
اHـبــالغ اجلــزافــيـة اHــذكــورة في اHـادة 21 أعاله اHــســتـحــقـة
Hـــركــز تـــصــفـــيــة الـــدم في أجـل أقــصـــاه ثالثــون (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير.

ال تـــســتــحـق اHــبــالـغ اجلــزافــيـــة Hــركـــز تــصــفـــيــة الــدم
اHــذكـورة في الـفـقـرة أعـاله إال إذا ¥ فـعال إجنـاز الـعالجـات

اHذكورة في هذه االتفاقية.
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rعد دموي شامل مع تعداد الشبكيات في الدم -

- اختـبارات  احلـديد في الـدم تشـمل : نسـبة احلـديد
ونــــســــبــــة الـــبــــروتــــY احلــــامل لــــلـــحــــديــــد ومــــعـــامـل تـــشــــبع

rفي الدم Yاحلامل للحديد ونسبة الفيريت Yالبروت

r(CRP) االرتكاسي Yقياس البروت  -

-  فـحـوصات سـريـرية تـهـدف إلى ضمـان عـدم وجود
.Yقاومة اإلريثروبويتH أسباب واضحة ومعروفة

ب) فــي حــــــــــــالـــــــــــــة وجــــــــــــود مـــــــــــــقـــــــــــــاومــــــــــــة لـــــــــــــلــــــــــــعـالجب) فــي حــــــــــــالـــــــــــــة وجــــــــــــود مـــــــــــــقـــــــــــــاومــــــــــــة لـــــــــــــلــــــــــــعـالج
باإلريـثروبـويتYباإلريـثروبـويتrY يقـتضي الـقـيام بـفحـص طبي مـختص
في أمـراض الـدمr بـعـد اسـتـبـعـاد أسـبـاب مـعـروفـة Hـقـاومة

.Yاإليريثروبويت

فـحص معـمق ضروري عن طـريق عـنصـر أو عدد من
العناصر اآلتية :

- الــبــحث عن نــزيف في اجلــهــاز الـهــضــمي واجلــهـاز
rالتناسلي عند النساء

rقياس نسبة هرمون الغدة الدرقية في الدم -

Yاخـتـبـارات عالمـات انـحالل الـدم ( الـهـبـتـوغـلـوب -
r(واختبار كومبس Yوالبيليروب rLDH

- قــيــاس نــســبــة الــفــيــتــامـB 12 Y  ونــســبــة تــركــيــز
rالفوالت داخل خاليا الدم

rفي الدم Yنسبة األلبيم -

rYاختبار الرحالن الكهربي للهيموغلوب -

rالبحث عن قصور في الغدة الدرقية -

rستعمل لتصفية الدمHاء اHمراقبة جودة ا -

- نـسـبـة األلومـيـنـيـوم في مـاء تـصـفـيـة الدم وفي دم
اHريض.

ج) مراقبة عالج فقر الدم ج) مراقبة عالج فقر الدم 

: Yنسبة الهيموغلوب

- مـرحـلـة التـصـحـيح االبـتدائـيـة : كل أسـبـوعY إلى
rأربعة أسابيع

rمرحلة العالج احلافظ : كل شهرين -

احلديد في الدم :

rمرحلة التصحيح االبتدائية : في كل شهر -

- مرحلة العالج احلافظ : في كل ثالثة أشهر.

الفصل السادسالفصل السادس
التعديالت ومدة االتفاقيةالتعديالت ومدة االتفاقية

اHاداHادّة ة 29  :   : كل تعديل لهـذه االتفاقيةr ال سـيما قائمة
األعــمــال اHــعــنــيــة بــنــظــام الــدفع من قــبـل الـغــيــر وتــعــديل
اHبالغ اجلزافـية اHنصوص عليها في اHادة 22 أعالهr ~كن
أن يتـم �وجب مـلـحق مع مـراعاة مـوافـقـة الوزيـر اHـكلف

بالضمان االجتماعي.
اHاداHادّة ة 30 :  : تبـرم هذه االتـفاقـية Hـدة اثني عـشر  (12)

شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم جتديدها ضمنيا.

الفصل السابع الفصل السابع 
االعتراضات واHنازعاتاالعتراضات واHنازعات

31 :  : في حــالــة االعــتــراض عــلى تــطــبــيق بــنــود اHـاداHـادّة ة 
االتـفــاقـيـة يـوجـه الـطـرف الـذي أبــدى اعـتـراضــاته لـلـطـرف
اآلخـــر احـــتـــجـــاجـــا مـــصـــحـــوبـــا بـــاHـــســـتـــنـــدات الـــثـــبـــوتـــيـــة

الضرورية.
تـتم دراســة اخلالف بــحــضـور الــطــرفــY اHـتــعــاقـدين

قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
وفي حالة استـمرار اخلالفr ~كن إحالة النزاع على

احملكمة اخملتصة إقليميا.
الفصل الثامن الفصل الثامن 

نقض االتفاقية وفسخها نقض االتفاقية وفسخها 
اHــــاداHــــادّة ة 32  :   : ~ـــــكـن نــــقـض هـــــذه االتــــفـــــاقـــــيــــة مـن أحــــد
الـطــرفـY اHـتــعـاقـدين بــتـوجــيه تـبـلــيغ لـلــطـرف اآلخـر عن

طريق محضر قضائي مع إشعار مدته  ثالثة (3) أشهر.
Yـادّة ة 33  :   : ~ــكن فـسخ االتــفـاقــيـة مـن أحـد الــطـرفـHـاداHا

في حالة عدم احترام أحد بنود هذه االتفاقية. 
اHاداHادّة ة 34  :   : في حالـة نقـض أو فسخ االتـفاقـيـةr تتـخذ
هيئـة الضـمان االجـتماعي اإلجـراءات الضـرورية لـضمان
اســـتـــمـــراريــة عـالج تــصـــفـــيــة الـــدم لـــلـــمــرضـى اHــؤمـن لــهم
اجــتــمــاعــيـــا وذوي حــقــوقــهم طــبـــقــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 35  :  : تدخل هذه االتفاقـية حيز التـنفيذ ابتداء

من تاريخ التوقيع عليها.
حررت بــ.................
في..........................
عن مركز تصفية الدم        عن هيئة الضمان االجتماعي

اجلدول رقم اجلدول رقم 1 
األعمال التي تغطيها االتفاقية النموذجية إضافةاألعمال التي تغطيها االتفاقية النموذجية إضافة

إلى حصص تصفية الدمإلى حصص تصفية الدم
األعمال اHرتبطة بعالج فقر الدم للقصور الكلوياألعمال اHرتبطة بعالج فقر الدم للقصور الكلوي
أ) قـبل كل وصفـة Hادة إريـثروبـويتYأ) قـبل كل وصفـة Hادة إريـثروبـويتrY يجب الـقـيام
بـــفـــحــص أولــي. ويـــجــــب أن يـــتــضـــمــن هـــــذا الـــفــحــص

على األقل ما يأتي :
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ج)  تصوير الكـلى باHوجات فوق الـصوتية وفحص
القلب والشرايY (ECG وتصوير شعاعي للصدر).
2 - الفحص الذي يجرى على اHتبرع احملتمل: - الفحص الذي يجرى على اHتبرع احملتمل:

rوالنمط الظاهري خلاليا الدم ABO أ) الفصائل الدموية
ب) فحص سريري وبيولوجي عام:

- حملـة عن قـيـاس ضـغط الـدم (الـقـيـاس الـذاتي و/ أو
r(MAPA بجهاز قياس ضغط الدم احملمول

-  نــسـبـة الــغـلــوكـوز في الـدم عــلى الـريق والــيـوريـا
rفي الدم Yوالكرياتين

- نـســبــة حـمـض الـيــوريك ونــســبـة األلــنــY في الـدم
rنـــســــبـــة الــــفـــوســـفــــاتـــاز الــــقـــلــــوي في الـــدم r(TGOو TGP)
مــجـمـوع الـبــيـلـيـروبــY اHـبـاشـر وغــيـر اHـبـاشــر وإخـتـبـار
الـــفـــوســفـــور والـــكــلـــســـيــوم فـي الــدم ونـــســـبــة الـــصـــوديــوم
والــــبـــوتــــاســـيــــوم والــــدهـــون الــــثالثـــيــــة في الــــدم ونـــســــبـــة
الــكــولـســتــيـرول في الــدم (اجملــمـوعLDL r وHDL) ونــســبـة
الـــبــروثـــرومــبــY  ومـــعــدل جتـــلط الــدم (TCK) وعـــد دمــوي
شـامـل والـبـروتــY االرتـكـاسي (CRP)  واخـتــبــار الـرحالن

rالكهربي للبروتينات في الدم
- فــــــــحـص زالل الــــــــبــــــــول والــــــــرواسـب الــــــــبــــــــولــــــــيـــــــة

rوالبروتينات في البول لــ 24 ساعة
HIV HCV HBV اخـتـبـارات األمصـال الـفـيـروسـية -

وأمصال داء اHقوسات.
ج)  تصوير الكـلى باHوجات فوق الـصوتية وفحص

القلب والشرايY (ECG وتصوير شعاعي للصدر).
ــــــــــــــــــــــــــ
اجلدول رقم اجلدول رقم 3 

اHــبــالغ اجلــزافـيــة ألجـرة الــعالجــات اHــنـصــوص عـلــيــهـا فياHــبــالغ اجلــزافـيــة ألجـرة الــعالجــات اHــنـصــوص عـلــيــهـا في
اHادة اHادة 3 من االتفاقية النموذجية ( من االتفاقية النموذجية (*)

حصة تصفية الدم مع عالج فقر الدم
اإليريتر وبويتY + احلديد احملقون

حصة تصفية الدم مع عالج فقر الدم
(اإليريتر وبويتY �فردها)

السنة األولى
(مبلغ جزافي 2)

ابتداء من السنة
الثانية 

(مبلغ جزافي 3)

حصة تصفية الدم
بدون عالج فقر الدم

(مبلغ جزافي 1)
السنة األولى

(مبلغ جزافي 4)
ابتداء من السنة

الثانية 
(مبلغ جزافي 5)

6115 دج6415 دج5900 دج6100 دج 5600 دج

اجلدول رقم اجلدول رقم 2 
الفحوصات التحضيرية لعملية زرع الكلىالفحوصات التحضيرية لعملية زرع الكلى

1 - الفحص الذي يجرى على اHتلقي احملتمل : - الفحص الذي يجرى على اHتلقي احملتمل :
rالنمط الظاهري خلاليا الدم r ABO أ) الفصائل الدموية

ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- حملـة عن قـيـاس ضـغط الـدم (الـقـيـاس الـذاتي و/ أو

r(MAPA بجهاز قياس ضغط الدم احملمول
- نــــــســــــبــــــة الــــــغــــــلــــــوكــــــوز عــــــلى الــــــريـق والــــــيــــــوريـــــا

rفي الدم Yوالكرياتين
- نسـبـة حـمض الـيـوريك والـكـالـسـيـوم والـفـوسـفور

rوالدهون الثالثية في الدم
LDL  نـــســـبـــة الـــكـــولـــســتـــيـــرول في الـــدم مـن نــوع -

rHDLو
Yنـسبة األلن rنـسبة الفـوسفاتاز الـقلوي في الدم -
rYمــــــجـــــــمــــــوع الـــــــبــــــيـــــــلــــــيـــــــروبــــــ r(TGOو TGP) فـي الـــــــدم
Yنـسبـة الـبروثـرومـب GT ـبـاشر والـغـاماHا Yالـبـيلـيـروب
Yالــبــروتــ rعــد دمــوي شــامـل r(TCK) ومـــعـــدل جتـــلط الــدم
االرتـــكـــاسي (CRP) وســـرعـــة تــــرسب الـــدم (VS) ونـــســـبـــة
الــــصــــوديــــوم في الــــدم ونــــســــبـــة الــــبــــوتــــاســــيـــوم فـي الـــدم

rواختبار الرحالن الكهربي للبروتينات في الدم
- اخـــتــــبــــارات األمــــصــــال الــــفـــيــــروســــيــــة ـ فــــيـــروس
االلــتـهـاب الــكـبــدي الـوبـائي ب (HBV) فـيـروس االلــتـهـاب
الــــكـــــبـــــدي الــــوبـــــائي ج (HCV) فـــــيـــــروس نـــــقص اHـــــنـــــاعــــة
البـشرية (VIH) فيـروس إبشتاين ـ بار (EBV) الفيروس
اHضـخم للـخاليا (CMV) فيـروس الهربس (HSV) أمـصال

داء اHقوسات والزهري.
- اخـــتـــبــار الـــرواسب الـــبـــولـــيــة والـــفـــحص اجملـــهــري

للبول. 

- تــشـتـمـل اHـبـالغ اجلــزافـيـة 2 و 4 احملــددة بـالـنـســبـة لـلــسـنـة األولى من الــعالج مـرحـلــة الـتـصــحـيح ثم مـرحــلـة الـعالج
rاحلافظ لفقر الدم

- اHبالغ اجلزافية 3 و 5 احملددة بالنسبة للسنة الثانية للعالج والسنوات الالحقة تغطي فقط مرحلة العالج احلافظ
لفقر الدم.

*  حتسب اHبالغ اجلزافية مع إدراج كل الرسوم.
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 15-15 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ربـيع الـثانيل ربـيع الـثاني
عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 22 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إنـشـاء مـديـرية الـواليـة لـلـصـناعـة واHـنـاجم ومـهـامـهاإنـشـاء مـديـرية الـواليـة لـلـصـناعـة واHـنـاجم ومـهـامـها

وتنظيمها.وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rناجمHبناء على تقرير  وزير الصناعة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 304-09
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 10 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2009 واHــتــضــمن إنــشـاء مــديــريــات والئــيـة لــلــطــاقـة

rناجم وتنظيمها وسيرهاHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 19-11
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1432 اHــوافق 25  يــنـــايـــر ســـنــة
2011 واHــــتـــضــــمن إنــــشــــاء مـــديــــريـــة الــــواليــــة لـــلــــصـــنــــاعـــة

واHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار
rعدلHا rومهامها وتنظيمها

- و�ـــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقـم 241-14
اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة  عـــام 1435 اHــوافق 27 غــشت
ســـــنــــة 2014 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــنـــــاعــــة

rناجمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-242 اHؤرخ
في أول ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 27  غشت سنة 2014
واHـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اHـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة

rناجمHوا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
مـديـريـة للـصـنـاعـة واHـنـاجم عـلى مـسـتـوى الـواليـة ويـحدد

مهامها وتنظيمها.

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 15-14 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ربـيع الـثانيل ربـيع الـثاني
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 22 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2015 يــــــتـــــممr يــــــتـــــمم
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 13-180 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 24
جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام 1434 اHوافق  اHوافق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2013
واHــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــةواHــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــة

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

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

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

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-234 اHؤرخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

rادة 4 منهHال سيما ا rالعمومية
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 180-13
اHـؤرخ في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اHـوافق 5 مـايـو
سـنة 2013 واHـتضمن إنـشاء مـكتـبات رئـيسيـة للـمطـالعة

rتممHا rالعمومية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : تــــــتـــــــمم اHـــــــادة األولى مـن اHــــــرســــــوم
التـنفيذي  رقم 13-180 اHؤرخ في 24 جمـادى الثانية عام
1434 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2013 واHــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 4 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-234 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اHوافق 24 مايو سنة 2012 واHذكور أعالهr تنشأ مكتبات

رئيسية للمطالعة العمومية بالواليات اآلتية :
r........................................................... -
r........................................................... -
r........................................................... -

- ورقلة وإيليزي والطارف وخنشلة".
اHادة اHادة 2 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436

اHوافق 22 يناير سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- تــسـاهم فـي كل عـمــلـيـة تــهـدف إلى الــتـخــفـيض من
rمخاطر التلوث الصناعي

- تـــقـــيّم دوريـــا حـــالـــة تــنـــفـــيــذ الـــبـــرامج ونـــشـــاطــات
اHــراقـبـة الــتـقـنــيـة الـتــنـظـيــمـيـة الــدوريـة وتـقــد¨ تـقـاريـر

لإلدارة اHركزية.

rـنـاجمHـادة 4 : : تـقـوم مـديــريـة الـواليـة لـلـصـنـاعـة واHـادة اHا
في مجال التنافسية الصناعية واالبتكارr �ا يأتي :

- تـــعــمـم وتـــســاعـــد وتـــتـــابع تـــطـــبــيـق بــرامـج تــأهـــيل
rؤسسات وتقييم إجنازهاHا

- تـــســــاهم في تــــنـــفــــيـــذ الــــعـــمــــلـــيــــات والـــســــيـــاســـات
rرتبطة بترقية االبتكارHا

rتساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة -
- تساهم في تطوير احلرف الصناعية.

rـنـاجمHـادة 5 : : تـقـوم مـديــريـة الـواليـة لـلـصـنـاعـة واHـادة اHا
rفي مجـال تطوير الـنسيج الـصناعي وتـرقية االسـتثمار

�ا يأتي :
rتساهم في ترقية وتطوير اجلاذبية االقتصادية -

- تـشارك في ضـبط الـعقـار الـصنـاعي عـلى مسـتوى
rالوالية

rتقيّم دوريا تطبيق إجراءات ترقية االستثمار -
- تـسـاهم في تــطـويـر الـفـضـاءات اجلـهــويـة لـلـتـنـمـيـة
الـــــصـــــنـــــاعــــيـــــة ومـــــنــــــاطـق الــــنـــــشــــاط وتـــــأهــــيـل اHــــنـــــاطق

الصناعية.

rـناجمHـادة 6 :  :  تـقـوم مـديـرية الـواليـة لـلصـنـاعـة واHـادة اHا
فـي مـــجــــال تـــســــيــــيـــر مــــســـاهــــمــــات الـــدولــــة واخلـــوصــــصـــة

والشراكةr �ا يأتي :
rمتلكات الصناعية للواليةHتساهم في إحصاء ا -

- تــســاهم فـي مـتــابــعــة تــعــهــدات اHــشــتـري فـي إطـار
اخلوصصة والشراكة.

r ـناجمHادة 7 :  :  تقـوم مديـرية الواليـة للـصنـاعة واHادة اHا
في مجال النشاطات اHنجميةr �ا يأتي :

- تـسـهـر عـلى تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة فـي مـجال
rYنجميHالبحث واالستغالل ا

- تــــســـــهــــر عــــلـى تــــطــــبـــــيق الـــــتــــشــــريـع والــــتــــنـــــظــــيم
واHـــقــايـــيس اHـــتـــعــلـــقـــة بـــالــنـــشـــاطــات اHـــنـــجــمـــيـــة واHــواد

rتفجرةHا
- تــسـاهـم في إعـداد وصــيــاغــة الــتـنــظــيم واHــقــايـيس

rتفجرةHواد اHنجمية واHتعلقة بالنشاطات اHا

اHـادة اHـادة 2 : : تـقــوم مـديــريـة الـواليــة لـلـصــنـاعــة واHـنـاجم
اHــذكــورة في اHــادة األولـى أعالهr عــلى اخلـــصــوص بــاHــهــام

اآلتية :
- ضمـان متـابـعة الـتـدابيـر الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

rتعلقة بالتقييس والقياسة واألمن الصناعيHا
- مسـاعدة مـؤسسـات القـطـاع على حتـقيق عـملـياتـها

rفي ميدان التنافسية الصناعية واالبتكار
- اقتـراح كل عمل يـهدف إلى احملـافظـة على الـنسيج

rالصناعي وتطويره وترقية االستثمار
rمتابعة الشراكة وتسيير مساهمات الدولة -

- الــســهـــر عــلى جــمـع اHــعــلــومـــة اخلــاصــة بـــنــشــاطــات
rالقطاع ونشرها

- تـنــفـيــذ اسـتــراتـيــجـيــات وبـرامـج الـعــمل اHـتــعـلــقـة
rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا

- �ـــارســــة مـــهــــام الـــســــلـــطــــة الـــعــــمـــومــــيـــة واخلــــدمـــة
rراقبة التنظيميةHالعمومية عن طريق أعمال ا

YـتعلقHالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
rعنيةHبنشاطات  القطاع باالتصال مع األجهزة ا

- تنفيذ السياسات في مجال اHناجم.
rـناجمHـادة 3 :  :  تـقـوم مـديـرية الـواليـة لـلصـنـاعـة واHـادة اHا
فــي مــــجـــال الـــتــــقـــيـــــيـس والـــقـــيــــاســـة واألمن الــــصـــنـــاعي

ومراقبة اHطابقةr �ا يأتي  :
- تـسهر عـلى تطـبيق الـسياسـة الوطـنية  لـلتـقييس

rطابقةHوالقياسة واألمن الصناعي ومراقبة ا
- تساهم مع الهيـئات العمومية اHـعنية في تطبيق
األحـكــام الـتـشـريــعـيـة والـتــنـظـيـمــيـة في مـجـال الــتـقـيـيس

rوالقياسة واألمن الصناعي والبيئة
- دون اإلخالل باألحـكام الـتنظـيميـة اخلاصـةr تضمن
مـديـرية الـوالية لـلصـنـاعة واHـناجم الـتدقـيق في اHـطابـقة
لـلـتـنـظـيم اHـتـعـلق بـأجـهـزة ضـغط الـغـاز والـبـخـار والـقـيام

rتعلقة بهاHراقبة التقنية التنظيمية الدورية اHبا
- تسهر على مراقبـة اHطابقة التقنـية والتنظيمية
لـلــســيــارات ولــواحــقـهــا قــبل االســتــعــمــال األول في حــركـة
الـســيـر عـلى الــتـراب الــوطـني أو عـنــد تـعــرضـهـا لــتـحـويل

rبارز
rواد الصناعيةHتسهر على مراقبة مطابقة ا -

YـتعـلقHتـسهر عـلى تطـبيق الـتشـريع والتنـظيم ا -
rواد اخلاضعة إلى تنظيم خاصHبتسيير ا

- تــســهــر عـــلى مــطــابــقـــة اHــنــشــآت الــصـــنــاعــيــة قــبل
rتشغيلها
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rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHمصلحة ا -

rراقبة التنظيميةHناجم واHمصلحة ا -

- مصلحة إدارة الوسائل.

وتتـكون كل مـصلـحة مـن مكـتبY (2)  إلى ثالثـة (3)
مكاتب على األكثر.

يـحـدد تـنـظـيم اHـصــالح بـقـرار مـشـتـرك بـY الـوزيـر
اHكلف بالصناعة واHناجم ووزير اHالية والوزير اHكلف
بـــالــــجــــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة والــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفــة

العمومية.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـحـوّل إلى اHـديـريـات الـوالئيـة لـلـصـنـاعة
YـسـتخـدمHـعـمول به كل اHفي إطـار التـنـظيم ا rنـاجمHوا
اHـرتـبـطـY بـنـشـاط اHـناجـم واHراقـبـة الـتـنـظـيـمـيـة الذين
~ـارسـون عـمـلهم عـلى مـسـتـوى مـديـريات الـواليـة لـلـطـاقة

واHناجم.

يــتـم حتــويل اHــســـتــخــدمـــY اHــذكــوريـن أعاله بــقــرار
مـشترك بY الـوزير اHكلف بـالصناعـة واHناجم والوزير

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

12 :  : تـــلــغى أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــــذي رقـم اHـادة اHـادة 
11-19 اHــؤرخ في 20 صــفــر عــام 1432 اHــوافق 25  يــنــايــر

سـنـة r2011 اHـعـدل واHــذكـور أعالهr وكــذا األحـكـام اخملــالـفـة
اHـتــعـلــقـة بــاHـنــاجم واHــتـضــمـنــة في اHـرســوم الـتــنـفــيـــذي
رقــم 09-304 اHؤرخ في 20 رمـضان عام 1430 اHوافق 10

سبتمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 13 : :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436
اHوافق 22 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-18 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع  ربــيع الــثــانيالــثــاني
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 25 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2015 يـــــحــــددr يـــــحــــدد
كيـفـيـات االلتـحـاق بـالتـكـوين لـلـحصـول عـلى شـهادةكيـفـيـات االلتـحـاق بـالتـكـوين لـلـحصـول عـلى شـهادة

الكفاءة Hهنة احملاماة.الكفاءة Hهنة احملاماة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rبناء على تقرير  وزير العدل -

- تــتــابع نــشــاطــات وأشــغــال الــهــيــاكل اجلــيــولــوجــيـة
rنجميHوالبحث واالستغالل ا

- تــقــيّم حـاجــات الــواليــة من اHــنـتــوجــات اHــنـجــمــيـة
عـلـى اHـدى الــقــصـيــر واHـتــوسط والــطــويلr بـالــتــعـاون مع

rعنيةHالسلطات ا
- تشـارك مع األجـهـزة اHـعـنـيـة في تـطـهـيـر وتـطـوير
الــنـشــاطــات اHـنــجــمـيــة واHـواد اHــتــفـجــرة واحملـافــظــة عـلى

rنجمية للواليةHمتلكات اHا
- تتابع عمليـات اHزاد العلني التي تنظمها الوالية

rنح رخص استغالل احملاجرH
- تـتــابع تـسـيــيـر وتـطـور اســتـهالك اHـواد اHــتـفـجـرة

rفرقعاتHوا
- تــســهــر مع اHــؤســســـات اHــعــنــيــة عــلى جــودة اHــواد

rتفجرة وانتظام التموين بهاHا
- تــعـالج الـدراسـات اHـتــعـلـقـة �ـســتـودعـات الـصـنف

الثاني من  اHواد اHتفجرة.
rـناجمHـادة 8 :  :  تـقـوم مـديـرية الـواليـة لـلصـنـاعـة واHـادة اHا

في مجال اHؤسسات الصغيرة واHتوسطةr �ا يأتي :
- تـسـاهم في تـنفـيـذ اسـتراتـيـجيـات وبـرامج الـعمل

rللقطاع وتقيم أثرها وتعد حصيلة النشاطات
- تـدرس وتقـترح كـل تدبـير لـلدعم والـتـشجـيع على

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHإنشاء ا
- تـــــدعم أنـــــشـــــطـــــة احلـــــركـــــة اجلـــــمـــــعـــــويـــــة اHـــــهـــــنـــــيــــة
والـــفــــضــــاءات الــــوســـيــــطــــة واHــــؤســـســــاتr بــــاالتـــصــــال مع

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا
- تــــــســــــاهم فـي إجنــــــاز وحتــــــيــــــY خـــــارطــــــة تــــــمــــــوقع

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا
rتسـاهم في تـرقيـة الشـراكـة الوطـنيـة واألجـنبـيـة -

ال سيما في ميدان اHناولة.
اHــادة اHــادة 9 :  :  تـــقــوم مـــديـــريـــة الــصـــنـــاعــة واHـــنـــاجمr في

مجال اإلعالمr �ا يأتي :
- تــــســـهـــر عـــلى وضع نـــظـــام لـإلعالم وتـــقـــوم بـــاجلـــمع
والـنشر الدوري بأي وسـيلة اتصال مـناسبة  للـمعلومات

rالتقنية و/ أو اإلحصائية
- تـسـاهم في وضع نـظام لـلـيـقظـة اإلعالمـيـة تدعـيـما

للهياكل اHركزية اHكلفة باليقظة التكنولوجية.
اHـادة اHـادة 10 :  : تـضم مـديـريـة الـواليـة لـلـصـنـاعـة واHنـاجم

خمس (5) مصالح :
rطابقةHمصلحة التقييس والقياسة ومراقبة ا -

- مـصـلـحـة تــرقـيـة االسـتــثـمـار والـتـطــور الـصـنـاعي
rومتابعة مساهمات الدولة
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اHـادة اHـادة 3 : :  يــجـب أن تـتـوفـر في اHـتـرشح لـلـمـسـابـقـة
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 2 أعالهr الــشــروط احملـددة في
اHـادة 34 من الـقـانون رقم 13-07 اHـؤرّخ في 24 ذي احلـجة
عـــــام 1434 الــــمــــوافق 29 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2013 واHـــذكـــور

أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـتــابع الــنـاجــحـون في مــســابـقــة االلـتــحـاق
�هـنة احملـاماة تـكـوينـا مدته سـنة (1)  قصـد احلصـول على

شهادة الكفاءة Hهنة احملاماة.

5 :  : فــي انـــــتــــــظـــــار تــــــنـــــصــــــيـب اHــــدارس الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 
الـــــجــــهــــويــــة لـــــتــــكــــويـن الـــــمــــحــــامــــيــنr يـــتم الــــتـــكـــوين
لــلــحــصــول عــلى شــهــادة الــكــفــاءة Hــهــنــة  احملــامــاة بــكــلــيـات
احلــقـوق طــبـقـا لــلـتـنــظـيم اHــعـمـول بـهr وال سـيـمــا اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91-222 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1412
اHــوافق 14 يــولــيــو ســنـة 1991 واHــذكــور أعاله ونــصــوصه

التطبيقية.  

اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق
25 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-172 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1435 اHــوافق  اHــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمنr يـــتـــضـــمن

الـتـصـريح بــاHـنــفـعـة الــعـمــومـيــة لـعـــمـلـيـات إنــجـازالـتـصـريح بــاHـنــفـعـة الــعـمــومـيــة لـعـــمـلـيـات إنــجـاز
اHـــــشــــاريع الــــتــي تــــدخل في إطــــار إنــــتــــاج وتــــوزيعاHـــــشــــاريع الــــتــي تــــدخل في إطــــار إنــــتــــاج وتــــوزيع

الكهرباء الكهرباء (استدراك).(استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــ

اجلــريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 62 الـصـــادر بـتـاريخ 25
ذي احلجة عام 1435 اHوافق 19 أكتوبر سنة 2014.

rالــعـمـود األول r5 الـصــفـحـة 2 (الـفــهـرس) والـصــفـحـة
السطر األول :

- بدال من :- بدال من : مرسوم تنفيذي رقم 172-14..........

- يــقــــرأ : - يــقــــرأ : مرسوم تنفيذي رقم 272-14..........

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

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 13-07 اHـؤرّخ في 24 ذي
احلـجة عام 1434 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 2013 واHـتضمن

rادة 34 منهHال سيما ا rتنظيم مهنة احملاماة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-222 اHؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1412 اHــــوافق 14 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1991
واHــتـضــمن تــنـظــيم الـتــكـويـن قـصــد احلـصــول عـلى شــهـادة

rهنة احملاماةH الكفاءة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الـــــمـــــادة األولى : الـــــمـــــادة األولى :  تــــطــــبـــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 34 من
الـــقـــانـــون رقم 13-07 اHــؤرّخ في 24 ذي احلـــجـــة عـــام 1434
اHـوافق 29 أكــتـوبــر ســنـة 2013 واHـتــضـمن تــنـظــيم مـهــنـة
الـــمـــحــــامـــاةr يــهــدف هـــذا اHــرســوم إلى حتــديـــد كــيــفــيــات
االلـتـحـاق بـالـتـكـوين لـلـحصـول عـلى شـهـادة الـكـفـاءة Hـهـنة

احملاماة.

اHــادة اHــادة 2 :  : مع مـــراعــاة أحـــكـــام اHــادة 35 من الـــقـــانــون
رقم 13-07 اHـؤرّخ في 24 ذي احلــجـة عـام 1434 اHـوافق 29
أكـتـوبــر سـنـة 2013 واHـذكــور أعالهr يـتم االلــتـحـاق �ــهـنـة
احملـــامـــاة عن طـــريق مـــســـابـــقـــة تـــشــتـــمـل عـــلى اخـــتـــبــارات

كتابية.

حتـدد كــيـفــيـات فـتح اHــسـابــقـة وتـنــظـيــمـهـا وســيـرهـا
وكــذا عــدد االخــتـــبــارات وطــبــيــعـــتــهــا ومــدتــهـــا ومــعــامــلــهــا
rـســابــقـة ومــعــدل الـقــبـولHوبـرنــامــجـهــا وتــشـكــيــلـة جلــنــة ا
بـقـرار مــشـتـرك بـY وزيــر الـعـدلr حــافظ األخـتـام ووزيـر

التعليم العالي والبحث العلمي.
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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 5 ذي احلــج ذي احلــجّــة عــام ــة عــام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة r2014 يـــحـــدد قــــائـــمـــةr يـــحـــدد قــــائـــمـــة
الــشــهــادات اHـطــلــوبــة لاللــتــحــاق بـبــعض رتب إدارةالــشــهــادات اHـطــلــوبــة لاللــتــحــاق بـبــعض رتب إدارة

اجلماعات اإلقليمية.اجلماعات اإلقليمية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في  2  ربـيع األول عام 1415 اHـوافق 10 غـشت سـنة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-334 اHؤرخ
في 22  شـوال عـام 1432 اHـوافق 20 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011
واHــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســـاسـي اخلــــاص �ـــوظــــفي إدارة

rاجلماعات اإلقليمية

بقرران ما يأتي :بقرران ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHواد 34 و41 و42 و43
و81 و298 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 11-334 اHـؤرخ في
22  شـــوال عـــام 1432 اHــــوافق 20 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2011

واHـــذكـــور أعـالهr يــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد قـــائـــمــة
الشهادات اHطلوبة لاللتحاق بالرتب اآلتية :

rمتصرف إقليمي -
rمتصرف إقليمي رئيسي -
rملحق اإلدارة اإلقليمية -

rملحق رئيسي لإلدارة اإلقليمية -
rمحاسب اإلدارة اإلقليمية -

rمحاسب رئيسي لإلدارة اإلقليمية -

- مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.

2 :  : يــتم االلــتــحــاق بــرتــبــة مــتــصــرف إقــلــيــمي اHـادة اHـادة 
rورتبة متصـرف إقليمي رئيسي للحائزين حسب احلالة
شــــــهـــــادة لــــــيـــــســـــانـس أو شـــــهــــــادة اHـــــاجـــــســــــتـــــيــــــر في أحـــــد

التخصصات اآلتية :

r1. العلوم القانونية واإلدارية

r2. العلوم السياسية

r3. العلوم التجارية

rاليةH4. العلوم ا

r5. العلوم االقتصادية

r6. علوم التسيير

r7. علوم اإلعالم واالتصال

r"8. العلوم اإلسالمية : تخصص "شريعة وقانون

9. الـعــلـوم االجـتــمـاعـيــة : تـخــصص عـلم نــفس الـعـمل
rنظماتHوا

r10. العلوم االجتماعية : تخصص د~غرافيا

r11. علم االجتماع : مهن اإلدارة

12. علم اجتماع العمل والتشغيل واHنظمات.

اHـــــادة اHـــــادة 3 :  : يـــــتم االلـــــتـــــحـــــاق بـــــرتــــبـــــة مـــــلـــــحق اإلدارة
اإلقـليـميـة لـلحـائزين شـهادة الـبكـالوريـا أو شهـادة معـادلة
لـــهـــاr الــذين أتـــمـــوا بــنـــجـــاح ســنـــتــY (2) من الـــدراســة أو

التكوين العاليY في أحد التخصصات اآلتية :

r1. العلوم القانونية واإلدارية

r2. العلوم السياسية

r3. العلوم التجارية

rاليةH4. العلوم ا

r5. العلوم االقتصادية

r6. علوم التسيير
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وزارة الصناعة واEناجموزارة الصناعة واEناجم
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1435 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8
فــبـرايــر ســنــة فــبـرايــر ســنــة r 2014 يــعـد r يــعـدّل الــقــرار اHـؤرل الــقــرار اHـؤرّخ في خ في 27
رجـب عــــام رجـب عــــام 1433 اHــــوافـق  اHــــوافـق 17  يـــونـــيــــو ســـنــــة   يـــونـــيــــو ســـنــــة 2012
واHـــــتـــــضـــــمواHـــــتـــــضـــــمّن تـــــعـــــيــــY أعـــــضــــــاء اجملـــــلس الـــــوطـــــنين تـــــعـــــيــــY أعـــــضــــــاء اجملـــــلس الـــــوطـــــني

للتقييس.للتقييس.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اHـوافــق 8 فـبـرايـر سـنـــة r2014 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في
27 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 17 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2012

rأعـضــاء اجملـلـس الــوطـنـــي لــلـتـقــيـيس Yـتــضـمّن تــعـيــHوا
كما يأتي :

"- الـســيـد عـبـد اجملـيـد مــزغـيش خـلـفـا لـلــسـيـد مـحـمـد
الطيب أتروز �ثال عن وزير الدفاع الوطني".

r7. علوم اإلعالم واالتصال
r8. علم االجتماع

r9. التسيير العمومي
r10. قانون األعمال

r11. قانون العالقات االقتصادية الدولية

r12. التجارة الدولية

r13. علم النفس

14. تسيير اHوارد البشرية.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : يــــتم االلــــتـــحــــاق بـــرتــــبـــة مــــلــــحق رئــــيـــسي
لإلدارة اإلقــــلـــــيــــمــــيــــة لـــــلــــحــــائــــزيـن شــــهــــــادة الــــدراســــــات
اجلـــامــعـــيـــة الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شــهـــادة تــقـــني ســـام في أحــد

التخصصات اآلتية :
r1. التسيير العمومي

r2. قانون األعمال
r3. قانون العالقات االقتصادية الدولية

r4. التجارة الدولية
r5. التسويق

rوارد البشريةH6. تسيير ا
r7. علم النفس

rاليةH8. احملاسبة وا
9. احملاسبة والتسيير.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : يــــتم االلــــتـــحــــاق بـــرتــــبـــة مــــحـــاسب اإلدارة
اإلقليمية للحائزين على الشهادات اآلتية :

r1. شهادة تقني في احملاسبة
r2. شهادة التحكم في تقنيات احملاسبة
3. شهادة تقني في تسيير اخملزونات.

اHــادة اHــادة 6 :  : يــتـم االلــتــحـــاق بــرتــبـــة مــحــاسـب رئــيــسي
لإلدارة اإلقلـيـمـيـة لـلحـائـزين شـهـادة الدراسـات اجلـامـعـية
التطبيقية أو شهادة تقني سام في التخصصات اآلتية :

r1. احملاسبة واجلباية
r2. احملاسبة والضرائب

r3. احملاسبة
rالي للمؤسساتH4. احملاسبة والتسيير ا

r5. احملاسبة والتسيير
r6. إدارة اخملزونات

7. شهادة في االقتصاد والقانون.

rوزير الدولةrوزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

rعن الوزير األولrعن الوزير األول
وبتفويص منهوبتفويص منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـادة اHـادة 7 :  : يـتم االلـتـحـاق بـرتـبـة مـراقب في الـنـظـافـة
والـنقـاوة الـعمـوميـة والبـيئـة للـحـائزين شـهادة تـقني في

أحد التخصصات اآلتية :
r1. إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية

r2. إنتاج أغذية احليوانات
rساحات اخلضراءH3. البستنة وا

rاء الشروبH4. التزويد با
r5. تقني كيميائي
r6. تقني الغابات

7. حتويل البالستيك.
اHــادة اHــادة 8 : : يـــحـــدّد الـــقـــرار اHـــتـــضـــمن فـــتـح اHـــســـابـــقــة
لاللــتـحــاق بـالــرتب اHـذكــورة أعالهr قـائــمـة الــتـخــصـصـات
اHـطــلـوبــة في الـشــهـادات اHــذكـورة أعاله وفـق احـتــيـاجـات

مصالح إدارة اجلماعات اإلقليمية.
اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 5 ذي احلـجّـة عام 1435 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2014.
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 29  صـفر عام   صـفر عام 1436  اHوافق   اHوافق 22  ديسـمبر  ديسـمبر
ســنـــة ســنـــة r 2014 يـــعــد r يـــعــدّل الــقـــرار اHــؤرل الــقـــرار اHــؤرّخ في خ في 20 مــحــر مــحــرّم
عام عام 1435 اHوافق  اHوافق 24 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2013 واHتضم واHتضمّن
تـــعـــيـــY أعـــضـــاء مـــجـــلـس إدارة اHـــتـــحف الـــوطـــنيتـــعـــيـــY أعـــضـــاء مـــجـــلـس إدارة اHـــتـــحف الـــوطـــني

للمجاهد.للمجاهد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 29 صــفـر عـام 1436 اHـوافق
22 ديسمبر سنة r2014 يعدّل القرار اHؤرّخ في 20 محرّم

عــــام 1435 اHــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2013 واHــــتــــضـــمّن
rـتـحف الـوطـني لـلـمـجـاهـدHأعـضـاء مـجـلس إدارة ا Yتـعـيـ

كمـا يأتي :
"...................(بدون تغيير حتى)

rثلة وزيرة الثقافة� rلرقم سليمة -
rثلة وزير االتصال� rتسعديت Yحواس -

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

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 27 شـعــبـان عــام  شـعــبـان عــام 1435 اHـوافق  اHـوافق 25 يــونـيـو يــونـيـو
سنة سنة r2014 يعدل القرار اHؤرخ في r يعدل القرار اHؤرخ في 21 ربيع الثاني ربيع الثاني
واHــتــضـمن 1433 اHــوافق  اHــوافق 14 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2012 واHــتــضـمن  عـام عـام 
تــعــيــY أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــعن اHــســبقتــعــيــY أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــعن اHــســبق
اHـــؤهـــلـــة ضـــمن الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــاتاHـــؤهـــلـــة ضـــمن الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات

االجتماعية للعمال األجراء.االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في 27 شــــــعــــــبــــــان عــــــام 1435
اHوافق 25 يونـيو سـنة r2014 يعـدل القـرار اHؤرخ في 21
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433 اHــــوافق 14 مــــارس ســــنــــة 2012
واHتضـمن تعيـY أعضاء اللـجنة الوطـنية للـطعن اHسبق
اHـؤهلة ضـمن الصـندوق الوطـني للـتأمـينات االجـتمـاعية

للعمال األجراءr كما يأتي :

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

- بـعــنـوان �ـثـلـي مـجـلس إدارة الـصــنـدوق الـوطـني
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :

rعضوا rالسيد لرجان رشيد -

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

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 5 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 3 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
ســنــة ســنــة r2014 يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في r يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 4 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عام عام 1434 اHوافق  اHوافق 10 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة 2013 واHـتضمن واHـتضمن
تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــنيتــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتقاعد.للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب قـــرار مــؤرخ فـي 5 رمـــضـــان عـــام 1435
اHوافق 3 يوليو سنة r2014 يعدل القرار اHؤرخ في 4 ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام 1434 اHـــــوافق 10 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2013
واHــــتــــضــــمن تــــعــــيــــY أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق

الوطني للتقاعدr كما يأتي :
" .....................(بدون تغيير حتى)

- بعـنـوان �ـثلي اHـسـتـخـدمY الـتـابـعY لـلـصـندوق
اHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اHستوى الوطني :
- ......................(بدون تغيير).......................
- ......................(بدون تغيير).......................

- لـرجـان رشـيـدr �ـثل عـن الـكـونـفـدرالـيـة الـوطـنـيـة
rYألرباب العمل اجلزائري

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

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 7 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 3 غــشت  غــشت سـنـةسـنـة
r2014 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في r يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في 30 ربيع الـثـاني عام ربيع الـثـاني عام

Yـتـضـمن تـعـيHوا Yـتـضـمن تـعـيHـوافق 4 أبـريل  أبـريل سـنة سـنة 2011 واHـوافق  اH1432 ا

أعـضـاء مــجـلس هـيـئــة الـوقـايـة من األخـطــار اHـهـنـيـةأعـضـاء مــجـلس هـيـئــة الـوقـايـة من األخـطــار اHـهـنـيـة
في نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.في نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب قــرار مؤرخ في 7 شـوال عام 1435 اHـوافق
3 غـــشت ســـنــة r2014 يـــعـــدل الـــقـــرار اHـــؤرخ في 30 ربــيع
الـــــــثــــــــانــي عـــــــام 1432 الـــــــمـــــــوافق 4 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2011
واHــتـــضــمـن تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجـــلس هــيـــئـــة الــوقـــايــة من
األخطـار اHهنيـة في نشاطـات البناء واألشـغال العـمومية

والريr كما يأتي :

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

- بعنوان �ثلي الوزاراتr السيدة والسادة :

rكلف بالعملHثل الوزير ا� rمرزوقي بوجمعة -

.................. (الباقي بدون تغيير) ................. ".
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- الــــســـيــــدة غــــازي زهـــرةr �ــــثــــلـــة الــــوزيــــر اHـــكــــلف
rبالتنمية الريفية

- اآلنــــــســــــة عـالم آمــــــالr �ــــــثــــــلــــــة الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلف
rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا

- اآلنـســة بـوطــاوي فـاطــمـة الــزهـراءr �ــثـلــة الـوزيـر
rكلف بالثقافةHا

- الــســيــدة مــحــفــوظ مــلــيــكــةr �ــثل الــوزيــر اHــكــلف
بالسياحة والصناعة التقليدية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 صـــفـــر  صـــفـــر عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 27 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر
r2014 يـــحــد يـــحــدّد تـــشــكـــيــلـــة الــلــجـــنــة الـــقــطـــاعــيــةد تـــشــكـــيــلـــة الــلــجـــنــة الـــقــطـــاعــيــة ســنــة ســنــة 

للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 اHوافق 27
نــوفــمــبــر ســنـة 2014 حتــدّد تــشــكــيــلــة الــلــجــنــة الــقــطــاعــيـة
rلـلــصـفــقــــات لـــوزارة الــتـهـــيـئـــة الـعــمــرانــــيـة والــبـيــئـــة

كمــا يأتي :

�ثال وزير التهيئة العمرانية والبيئة :�ثال وزير التهيئة العمرانية والبيئة :

rرئيسا rالسيد باشا محمد -

- السيد صغيري براهيمr نائبا للرئيس.

�ثلو القطـاع :�ثلو القطـاع :

rعضوة rاآلنسة بن خنوف زهية -

rمستخلفا rالسيد حفيص محمد -

rعضوة rالسيدة بشاري آسيا -

- السيدة جحا سعادr مستخلفة.

�ثلو الوزير اHكل�ثلو الوزير اHكلّف باHاليف باHاليّة :ة :

اHديرية العامة للمحاسبة :اHديرية العامة للمحاسبة :

rعضوة rاآلنسة لعشب سهام -

rمستخلفة rالسيدة حدجوج فضيلة -

اHديرية العامة للميزانية :اHديرية العامة للميزانية :

rعضوا rالسيد زالقي جمال الدين -

- اآلنسة طالح حواءr مستخلفة.

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـقــرارمرارمـؤرؤرّخ في خ في 25  م  مــــحـرم عرم عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 18 ن نـوفوفــــمـبـر
r2014 ي يــــــــحــــــدد تدد تــــــــشــــــــكــــــيــــــــلــــــــة الة الــــــلــــــــجــــــــنــــــة الة الــــــــوزاريوزاريــــــة ســــــنــــــة ة 
اHشتاHشتـركة لفحركة لفحـص أنظمص أنظمـة تهيئة تهيئـة إقلية إقليـم الكتل اجلم الكتل اجلـبليةبلية

واHصادقة عليها.واHصادقة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب  قـــــــرار مــــــؤرّخ في 25  مــــــحـــــــرم عــــــام 1436
اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة r2014 حتــدد تــشــكــيـلــة الــلــجــنـة
الـوزاريـة اHـشــتـركـة لـفــحص أنـظـمـة تــهـيـئـة إقــلـيم الـكـتل
اجلـبـلــيـة واHـصـادقـة عـلـيـهـاr تــطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتـY 4 و7
من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 07-85 اHــؤرخ في 20 صــفــر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة 2007 الـــــذي يــــــحـــــدد
كـــيـــفــيـــات إعـــداد نـــظــام تـــهـــيـــئــة إقـــلـــيم الـــكـــتـــلــة اجلـــبـــلـــيــة
واHــصـــادقــة عـــلــيه والـــدراســات واالســـتــشـــارات اHــســـبــقــة
rـتعلقة بذلكHوكذا إجـراءات التحكيم ا rالواجب إجراؤها

كما يأتي :

- الـــســــيــــد ســــعـــادة مــــجــــيـــدr �ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
rرئيسا rبالتهيئة العمرانية

- الـســيـدة بن مــزيـان ســهـامr �ــثـلـة الــوزيـر اHــكـلف
rباجلماعات احمللية

rاليةHكلف باHثل الوزير ا� rالسيد كروم رضا -

- الــــســـيــــد يـــعـالوي مـــوسـىr �ـــثـل الـــوزيــــر اHــــكـــلف
rائيةHوارد اHبا

- الـــســـيـــد حــمـــيـــود فــرحـــاتr �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف
rناجمHبا

- اآلنــســة لـــعــمش حــفـــيــظــةr �ـــثــلــة الــوزيـــر اHــكــلف
rبالبيئة

- الــســـيــد خــوجــة بــلـــجــيالليr �ــثـل الــوزيــر اHــكــلف
rبالتربية الوطنية

- الـسيـد لعـطـوي عبـد الرزاقr �ـثل الـوزير اHـكلف
rبالفالحة

- الـــســــيـــد بـــوضــــيـــاف نــــصـــر الــــدينr �ـــثـل الـــوزيـــر
rكلف باألشغال العموميةHا

- الــســيــدة زروقي شــريــفــةr �ــثــلــة الــوزيــر اHــكــلف
rبالصحة

- الـسيد آيت عـبد الله بوبـكرr �ثل الـوزير اHكلف
rبالنقل
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- الـــســيـــدة نـــايت مــرزوق جـــمـــيــلـــةr �ــثـــلــة الـــوزيــر
rكلف بالصحـةHا

- اآلنـــســـــة غـــبـــريــنـي فــويـــطـــمـــةr �ــثـــــلـــة الــــوزيــــر
rاليةHكلف باHا

- الـــســـيـــدة شــــرشـــالـي نـــبــيـــلـــــةr �ـــثـــلــــة الـــــوزيــــر
rكلف بالثقافةHا

- الـــســيــدة بـــوعــمـــار زيــنــةr �ـــثــلـــة الــوزيــر اHـــكــلف
rائيةHوارد اHبا

- الـــســيـــد بــوجالل بـن يــحيr �ـــثل الـــوزيــر اHـــكــلف
rبالتعلـيم العالي

- الـــســــيـــدة مـــــوســـــاوي فــــايــــزةr �ــــثـــلــــــة الــــوزيـــــر
rكلف بالعمرانHا

- الــســيـدة آيت عــبــد الــكـر¨ طــاوسr �ــثـلــة الــوزيـر
rكلف بالتشغـيلHا

- الـــســيــدة بــراهـــمي آســيــاr �ـــثــلــة الـــوزيــر اHــكــلف
rبالصيد البحـري

- الــــســـيــــد مـــاطـي أحـــسـنr �ـــثل جــــمـــعــــيـــة الــــبـــيــــئـــة
rالسليمة

- الـــســيــد عــومــر مــحـــمــدr �ــثل اجلــمــعـــيــة الــبــيــئــيــة
البحرية "بربروس".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 29  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22 ديـســمـبـر ديـســمـبـر
سـنة سـنة r2014 يـتـضم يـتـضمّن تـعـيY أعـضـاء مجـلس تـوجيهن تـعـيY أعـضـاء مجـلس تـوجيه

الوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية.الوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــؤرّخ في 29 صـــــــفـــــــــر عـــــــام 1436
اHــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2014 يـــعــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة
أســمــاؤهمr تــطــبــيــقــا ألحــكـــام اHــادّتــY 8 و9 مـن اHــرســـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 05-375 اHـؤرّخ في 22 شـعــبــان عـام 1426
اHوافق 26 سبـتمبـر سنة 2005 واHتضـمّن إنشاء الـوكالة
الـوطــنــيــة لـلــتــغــيـرات اHــنــاخـيــة وحتــديــد مـهــامــهــا وضـبط
كـيـفـيـات تـنـظـيـمـهـا وسـيــرهـاr اHـتـمّمr في مـجـلس تـوجـيه

الوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية :

- الـــســــيـــد قـــر~ـس ســـمـــيـــرr �ــــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف
rرئيسا rبالبيئة

�ثال الوزير اHكل�ثال الوزير اHكلّف بالتجارة :ف بالتجارة :

rعضوا rYالسيد مومن حس -

- السيد بلحوت رابحr مستخلفا.
يـتولى الـسـيد بـراهـيـمي عبـد الـقادرr أمـانـة اللـجـنة
القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
تــلـغـى أحـكــام الــقــرار اHـؤرخ في 14 ربــيـع األوّل عـام
1435 اHـوافق 16 يــنـايــر ســنـة 2014 الـذي يــحــدّد تــشـكــيــلـة

الـلّجـنـة القـطاعـيـة للـصـفقـات لوزارة الـتـهيـئة الـعـمرانـية
والبيئةr اHعدّل.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 23  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 16 ديـســمـبـر ديـســمـبـر
سـنة سـنة r2014 يـتـضمr يـتـضمّن تـعـيY أعـضـاء مجـلس تـوجيهن تـعـيY أعـضـاء مجـلس تـوجيه

احملافظة الوطنية للساحل.احملافظة الوطنية للساحل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــؤرّخ في 23 صـــــــفـــــــــر عـــــــام 1436
اHــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2014 يــعــيّن  األعـــضــاء اآلتــيــة
أســمـاؤهمr تـطــبـيــقـا ألحـكـــام اHـادّتـY 8 و10 من اHـرســـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 04-113 اHــــؤرّخ في 23 صـــفـــر عـــام 1425
اHـوافق 13 أبـريل سـنة 2004 واHـتـضـمّن تـنـظـيم احملـافـظـة
الـوطـنـيـة للـسـاحل وسـيـرهـا ومهـامـهـاr في مـجـلس تـوجيه

احملافظة الوطنية للساحل :

- الـــســــيـــد قـــر~ـس ســـمـــيـــرr �ــــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف
rرئيسا rبالبيئة

- الــــســــيــــد مــــخــــلــــوفي ســــلــــيمr �ــــثـل وزيــــر الــــدفـــاع
rالـوطني

- الـــســـيـــد بـــلــــخـــيـــر رشـــيــــدr �ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف
rباجلماعات احمللية

- الـــســـيـــد بـــولـــفــخـــار عـــبـــد الـــقـــادرr �ـــثــل الـــوزيـــر
rكـلف بالتجـارةHا

- الــــســــيــــد دغــــمــــــاني مــــحــــمـــــــدr �ــــثـــل الــــــوزيــــــر
rكـلف بالنقـلHا

- الـــســــيـــد بن خــــيـــرة عـــبــــد الـــقـــادرr �ــــثل الـــوزيـــــر
rكلف بالفالحـةHا

- اآلنــــســـة لــــوبــــاري أمـــالr �ــــثـــلــــة الـــوزيــــر اHــــكـــلف
rبالسياحـة

- الــــســـــيــــد جــــحــــا فــــرحــــاتr �ــــثـل الــــوزيــــر اHــــكــــلف
rباألشغـال العمومية
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- الــــســـيــــد بــــوعــــشي عــــبـــد احلــــمـــــيـــدr �ــــثــل وزيـــــر
rالدفـاع الوطني

- اآلنــــســــة خـــداش نــــهـــلــــةr �ـــثــــلــــة وزيـــر الــــداخـــلــــيـــة
rواجلماعات احمللـية

- الــســـيــد كــيــمــوش هــشــــامr �ــثـل وزيــــر الــشــؤون
rاخلارجية

- اآلنـــســــــة بــــاشــــــوتي أســــمــــــاءr �ـــثــــلـــــة الـــــوزيـــــر
rالـيةHكلف باHا

- الـــســــيـــدة بــــوحـــوش الــــزهــــــرةr �ـــثـــلـــــة الــــوزيـــــر
rكلف بالطاقـةHا

- الــــســـيــــد يـــعـالوي مـــوسـىr �ـــثـل الـــوزيــــر اHــــكـــلف
rائيةHوارد اHبا

- الــــســـيـــــد زديـــغــــــة بــــدويr �ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف
rبالنقل

- الـــســـيـــد بن خــــيـــرة عـــبـــد الـــقـــادرr �ـــثـل الــــوزيــــر
rكلف بالغاباتHا

- الـــــســـــيــــد طـــــرفـــــــاني يـــــــوسـفr �ــــثـــل الــــــوزيــــــر
rكـلف بالصحةHا

- الــــســـيــــدة شـــــــايب ســــمـــــيــــةr �ـــثــــلــــــة الــــــوزيــــــر
rكـلف باالتصـالHا

- الـــســـيــد مـــجـــراب عـــبـــد الـــرحـــمـــانr �ــثـل الـــوزيــر
rكلف بالتعليم العالي والبحث العلميHا

- الـــــســــيـــــد شــــــــريـــــفي عـــــمّــــــــارr �ــــثـــل الــــــوزيــــــــر
rكــلف بالصناعةHا

- الـــســــيــــد أورمــــضـــــان أوســـعــــيــــدr �ــــثــل الــــوزيـــــر
rوارد الصيديةHكلف بالصيد البحري واHا

- الــســيـــد بــوشــرف جــمــالr �ــثـل الــديــوان الــوطــني
rلألرصـاد اجلويـة

- الـــســـيـــدة قــادري نـــاديـــةr �ـــثــلـــة اHـــرصـــد الــوطـــني
rستدامةHللبيئة والتنمية ا

- الـــســــيـــد بــــاي حـــســـrY �ــــثل الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيـــة
للموارد اHائية.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 25  مــــحــــر مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1436
Yيــتـضـمن تــعـيـ rYيــتـضـمن تــعـيـ r2014 18  نـوفــمــبـر ســنـة   نـوفــمــبـر ســنـة اHـوافق اHـوافق 
أعــضــاء الــلــجــنــة اHـكــلأعــضــاء الــلــجــنــة اHـكــلّــفــة بــاجلــرد الــكــمي والــكـيــفيــفــة بــاجلــرد الــكــمي والــكـيــفي
والـــتــقــديــري لـــلــمــمــتـــلــكــات واحلــقـــوق والــواجــبــاتوالـــتــقــديــري لـــلــمــمــتـــلــكــات واحلــقـــوق والــواجــبــات
والـوسـائل الـتي حتـوزهـا مـلـحـقـة األغـواط الـتـابـعةوالـوسـائل الـتي حتـوزهـا مـلـحـقـة األغـواط الـتـابـعة

للمعهد اجلهوي للتكوين اHوسيقي بالبويرة.للمعهد اجلهوي للتكوين اHوسيقي بالبويرة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــؤرّخ في 25 مـــــــحـــــــرّم عــــــام 1436
اHــوافق 18 نــوفــمـــبــر ســنــة r2014 يــعــيّن األعـــضــاء اآلتــيــة
أسـمـاؤهمr تـطـبـيـقـا لـلـمادّة 4 من اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم
13-294 اHــؤرّخ في 10 شــوّال عــام 1434 اHــوافق 17 غــشت

ســنــة 2013  الــذي يـــحــوّل فــرع اHـــعــهــد اجلـــهــوي لــلـــتــكــوين
اHوسيـقي بالبـويرة إلى معـهد جـهوي للـتكوين اHـوسيقي
بــاألغــواطr في الــلــجــنــة اHــكـلــفــة بــاجلــرد الــكــمي والــكـيــفي
والـتـقـديـري للـمـمـتـلـكات واحلـقـوق والـواجـبـات والـوسائل
التي حتـوزهـا مـلحـقـة اHعـهـد اجلـهـوي لـلـتكـوين اHـوسـيقي
للبويرة بـاألغـواط التي حولت إلى معهد جهوي للتكوين

اHوسيقي :

بعنوان وزارة الثقافة :بعنوان وزارة الثقافة :

Yمــديـرة فـرعـيــة لـلـتــكـوين وحتـسـ rزهــيـة رابـحي -
rعارفHستوى وجتديد اHا

rYمدير فرعي للمستخدم rسالم عبد الالوي -

rمدير فرعي للتقييم rمحمد خيري -

- قاسم دراجيr مدير الثقافة بوالية األغواط.

بـعنوان اHعهـد اجلهوي للتـكوين اHوسيـقي بالبويرةبـعنوان اHعهـد اجلهوي للتـكوين اHوسيـقي بالبويرة
وملحقـة األغواط :وملحقـة األغواط :

- منـصف حـسـنـاويr مـديـر اHـعهـد اجلـهـوي لـلـتـكوين
rوسيقي بالبويرةHا

- نصر الدين بوعتورةr مسؤول ملحقة األغواط.

بعنوان وزارة اHالية :بعنوان وزارة اHالية :

- مــــصــــطــــفى مـــــــداحr مــــديــــــر األمالك الـــــوطــــنــــــيــــة
rلـواليـة األغـواط

- عــــبـــد الــــرحـــمــــــان حــــانـــــدr اHـــــراقب اHـــالي لـــــدى
واليـة األغـواط.



- ابــــتـــســـــام شــــطـــيـــبـيr �ـــثـــلــــة الـــوزيــــرة اHــــكـــلـــفــــة
rبالتهيئة العمرانية

- حــــكــــيــــمـــــة حــــنـــــيــــفيr �ــــثــــلــــــة الـــــوزيــــــر اHــــكــــلف
rبالصحــة والسـكـان

- نـــبـــيـــلــــــة شـــرشـــالــيr �ــــثـــلـــة الـــوزيــــــرة اHـــكـــلـــفـــة
rبالثقافة

- نـعـيـمــة قـارةr �ـثــلـة الـوزيــر اHـكـلف بــاHـؤسـسـات
rتوسطـةHالصغيرة وا

- عـــــــمــــــــــار الـــــــعـــــــلـــــــمـــيr �ـــــــثل الـــــــوزيـــــــر اHـــــــكـــــــلف
rبالتخطيط

rكلفة بالبيئةHثلة الوزيرة ا� r²نعيمة غا -

- عـــبـــد الـــكـــر¨ مـــنـــصــوريr اHـــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــوكـــالــة
rالوطنية لتطوير االستثمار

- ســـعــاد فــريــدة ســـكــنــدرr اHــديـــرة الــعــامّــة لـــلــوكــالــة
الوطنية لتهيئة وجاذبية األقـالـيم.

تــلـغـى أحــكــــام الـقـــــرار اHــؤرّخ فـــي 22 صــفــر عــــام
Yـــتــضـــمّن تـــعـــيــHــــوافق 27 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011 واH1432 ا

أعـــضـــــاء مـــجــــلـــس إدارة الـــوكــــالـــة الـــوطـــنــــيـــة لـــتــــنـــمـــيـــة
السياحةr اHعدّل.

وزارة السياحةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1436 اHـوافــق  اHـوافــق 27  نـوفــمــبـر  نـوفــمــبـر
r2014 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ في 4  صــفــر عـام 1436 اHــوافق
27 نــوفـمـبــر سـنـة r2014 تــعـيّن الـسّـيــدات والـسّـادة اآلتـيـة

أسـمــاؤهمr تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادّتـY 11 و13 مـن اHــرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 98-70 اHــــؤرّخ في 24 شــــوّال عــــام 1418
اHـوافق 21 فـبـرايـر سـنـة 1998 واHـتـضـمّن إنـشـاء الـوكـالـة
rالــوطـنـيـة لــتـنـمـيــة الـسـيـاحــة وحتـديـد قـانــونـهـا األسـاسي
أعــضـــاء في مـــجـــلس إدارة الـــوكـــالـــة الـــوطـــنــيـــة لـــتـــنـــمـــيــة

السياحـة :

- مــــــخــــــتــــــار ديــــــدوشr �ـــــثـل الـــــــوزيــــــرة اHــــــكــــــلــــــفـــــة
rرئيسـا rبالسياحـة

rاليةHكـلف باHثـل الوزيـر ا� rعلي عماري -

- رشــــــيــــــد بــــــلـــــخــــــــيــــــرr �ــــــثـــل الـــــوزيــــــــر اHــــــكـــــــلف
rباجلماعـات احمللــية

rكلف بالتعميرHثلة الوزير ا� rحورية مداحي -
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