
العدد العدد 54

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

األربعاء األربعاء 30 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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



30 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 254
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 5 أكتـوبر سنة t2015 يتـضمّن الـتصديق عـلى اتفـاقية
tحكومـة اجلمهوريّة اجلـزائـريّـة الدّ�قـراطيّــة الشّعبيّـة وحكومة دولـة الكويت Yوانىء بHالنـقـل البحري التجاري وا
اHوقّعة باجلزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة 2010................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 5 أكتـوبر سنة t2015 يتـضمّن الـتصديق عـلى اتفـاقية
الـتـعاون الـقـانوني والـقـضائـي في اHواد اHـدنـية والـتـجاريـة بـY حكـومـة اجلـمهـوريّـة اجلزائـريّـة الدّ�ـقـراطيّـة الـشّعـبـيّة
وحكومة دولة الكويتt اHوقّعة باجلزائر في 12 أكتوبر سنة 2010.......................................................................

مرسـوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 5 أكـتـوبر سـنة t2015 يـتـضمّن الـتـصديق عـلى مـذكرة
tحـكومـة اجلمـهوريّـة اجلزائـريّة الـدّ�قـراطيّة الـشّعـبيّـة وحكـومة اجلـمهـورية الـبرتـغالـية في مـيدان الـطاقة Yالـتفـاهم ب
اHوقعة باجلزائر في 10 مارس سنـة 2015........................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-262 مـــؤرخ في 24 ذي احلــجــة عــام 1436 اHـــوافق 8 أكــتــوبــر ســنــة t2015 يــتــضــمـن نــقل اعــتــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-263 مـؤرخ في 24 ذي احلـجــة عـام 1436 اHـوافق 8 أكـتــوبـر ســنـة t2015 يــتـضــمن إحـداث بــاب ونـقـل
اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة االتصال.....................................................................................................

 مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 15-264 مـــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1436 اHـــوافق 11 أكــتــوبــر ســنــة t2015 يــعــدل ويــتـــمم اHــرســوم
الـتــنـفــيـذي رقم 96-75 اHـؤرخ في 14 رمـضــان عـام 1416 اHـوافق 3 فـبـــرايــر ســنــة 1996 واHــتـعــلـق بــكـيــفــيــات تــنــظـيم
الصنـدوق الوطني Hعادلـة اخلدمات االجتماعية وسيـره....................................................................................

مـرسوم تـنفـيذيّ رقم 06 - 486 مؤرخ في 3 ذي احلجّـة عام 1427 اHوافق 23  ديـسمـبر سـنة t2006  يحـدّد كيفـيات تـسييـر حساب
التخصيص اخلاص رقم 116 - 302 الذي عنوانه " الصندوق اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا" (استدراك)....

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرســوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافـق 30 سـبتـمبـر سنة t2015 يتـضمن إنـهاء مهـام رئيس قـسم البحث
في اسـتـراتـيـجــيـات الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة وتـطـور اHـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة وحتـول األنـظـمـة اHـؤسـسـاتـيـة
باHعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة............................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 30 سـبتـمبـر سنة t2015 يـتضمـن إنهاء مـهام نائـبة مـدير باHـديرية
العامة لألرشيف الوطني.............................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنة t2015 تـتـضـمّن  إنـهاء مـهـام بـوزارة الـصـحة
والسكان وإصالح اHستشفيات.......................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤّرخ في 24 ذي احلـجـة عـام 1436 اHـوافق 8 أكـتـوبـر سـنة t2015 يتـضـمّن  إنـهـاء مهـام اHـديـر العـامّ لـلـشـؤون
القـضائيـة والقـانونية بوزارة العـدل.............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8  سـبتـمبـر سنة t2015 يتـضمّن  إنـهاء مـهام اHـدير الـعامّ لـلوكـالة
الوطنية لوثائق الصحة...............................................................................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8  سـبتـمـبر سـنة t2015 تـتـضمّن  إنـهـاء مـهام مـديـرين للـصـحة
والسكان في الواليات..................................................................................................................................
Yتـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام مـديريـن عـام t2015 ـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـةHمـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 ا
للمراكز االستشفائية اجلامعية......................................................................................................................
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14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 8  سبتمبر سنة t2015 يتضمّن  إنهاء مـهام اHدير العامّ للمؤسسة
االستشفائية لطب العيون بورقلـة...............................................................................................................

مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 16 ذي احلـجــة عـام 1436 اHــوافـق 30 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمن تــعـيــY مـكــلف بـالــدراسـات
والتلخيص باجمللس األعلى للغة العربية..........................................................................................................

مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  ســبـتـمــبـر سـنـة t2015 تـتـضـمّن  الــتّـعـيـY بــوزارة الـصـحـة
والسكان وإصالح اHستشفيات.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يتـضـمّن  تـعـيـY مديــرة اHـعـهـد الــوطني
البيداغوجي للتكوين شبـه الطبي...............................................................................................................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبــتـمــبـر ســنـة t2015 تــتـضــمّن  تـعــيـY مـديــرين لـلــصـحـة
والسكان في الواليات..................................................................................................................................

Yمــديـرين عــامـ Yتــتـضــمّن  تـعــيـ t2015 ـوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـةHمــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 ا
للمراكز االستشفائية اجلامعية....................................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قرار مؤرّخ في 9  ذي القعدة عام 1436 اHوافق 24 غشت سنة t 2015 يحدّد التنظيم الداخلي Hركـز األرشيف الـوطني........

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار مؤرّخ في 27 رمضـان عام 1436 اHوافق 14 يولـيو سنة t2015 يحـدّد كيـفيات الـتنـــازلt �قـابلt عن األسلـحة والـذخيرة
وعـتـاد الـصـيـانـة وقـطع الـغـيـار والـلـواحق من طـرف اHـؤسـسـات الـعـمـومــيـة ذات الـطـابـع الـصـنــاعي والـتـجــاري حتت
وصاية وزارة الدفاع الوطنيt لـفائدة الهيئات والهياكـل اHدنـية......................................................................

وزارة اHوارد اHائية والبيئةوزارة اHوارد اHائية والبيئة

قــــرار وزاري مـشـتـــرك مـؤرّخ في 25 جـمـــادى األولـى عـام 1436 اHـوافق 16 مـارس سـنـة t2015 يـتـضـمّـن الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة
العـمومـية لـعملـية نـزع اHلـكية اHـتعـلقـة بإجناز مـشروع جـر ميـاه البحـر احملالة لتـزويد واليـة غليـزان باHـياه الـصاحلة
للشربt انطالقا من خزان 10.000م3 يقع بوالية مستغا�.................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في 22 رمضـان عام 1436 اHوافق 9 يـولـيو سـنـة t2015 يـعـدّل القـرار اHؤرخ في 19 رجــــب عــام 1434 اHوافق 29
مايو سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل..................................................

قـــرار مــؤرخ فـي 24 رمــضـــان عــام 1436 الـــمــوافـق 11 يــولـــيــو ســـنــة t2015 يــعـــدل الـقــرار اHـؤرخ في 18 ذي الـــقــعـــدة عـام
1434 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة 2013 واHـتـضـمن تـعيـY أعـضـاء مجـلس إدارة الـصـنـدوق الوطـني لـلـضمـان االجـتـماعي

اخلاص بغير األجراء.....................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1436 اHوافق 6  غشت سنـة t2015 يتضمّن تعيY أعضاء مجلس إدارة اHعهد الوطني للعمل..
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30 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 454
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-257 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
يـــــتــــــضـــــمّن  tيـــــتــــــضـــــم t2015 ـــــوافق 5 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــةHـــــوافق  اH1436 ا

الــتـصـديق عــلى اتـفــاقـيـة الــنـقـل الــبـحـري الــتـجـاريالــتـصـديق عــلى اتـفــاقـيـة الــنـقـل الــبـحـري الــتـجـاري
واHــــوانىء بـــY حـــكــــومـــة اجلـــمـــهــــوريواHــــوانىء بـــY حـــكــــومـــة اجلـــمـــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريـــة اجلــــزائــــريّــــةــــة
tــة وحــكــومـة دولـــة الــكـويتtالــدالــدّ�ـقـــراطــي�ـقـــراطــيّــة الــشــة الــشّــعـبــيــعـبــيّــة وحــكــومـة دولـــة الــكـويت

اHوقاHوقّعة باجلزائر بتاريخ عة باجلزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة  أكتوبـر سنـة 2010.
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون

tاخلارجيّة والتعـاون الدولي
tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

- وبــــعــــد االطّالع عــــلى اتــــفــــاقــــيــــة الــــنــــقـل الــــبــــحـــري
التـجـاري واHوانىء بـY حـكومـة اجلـمهــوريّــة اجلـزائــريّـة
الـدّ�قـراطيّـة الـشّعبيّــة وحكـومـة دولـة الـكويتt اHوقّعـة

t2010 باجلـزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـصـدّق عـلى اتـفـاقــيـة الـنـقل الـبـحـري
الـتــجــاري واHـوانىء بــY حـكــومــة اجلـمــهـوريّــة اجلـزائــريّـة
الـدّ�ـقـراطيّـة الـشّـعـبيّـة وحـكـومـة دولة الـكــويتt اHـوقّـعــة
بــاجلــــزائــر بـــتــاريخ 12 أكــتـــوبــر ســـنــة t2010 وتـــنـــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقيـة اتفـاقيـة النقل البحري التجاري واHوانىءالنقل البحري التجاري واHوانىء
بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّــعــبـيّـــة وحـكـــومــــة دولـــة الــكــــويتt اHـشــــار إلــيـهــمـــا

t" تعاقدينHا Yفيمـا يأتي بـ " الطرف

انـطالقـا من الـروابط األخـويـة والتـاريـخـيـة الـقـائـمة
بY حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـكــومــة دولــة الــكــويت وشــعـبــيــهــمــا الــشـقــيــقــY ورغــبـة
مــنــهــمـــا في تــعــزيــز عالقــتــهـــمــا االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة
وإرساء أسس الـتعـاون اHشتـرك في اجملال الـبحري بـغية
تنمية وتسهـيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام
مـوانـئـهمـا وأسـاطـيـلـهمـا الـبـحـريـة الـوطنـيـة بـهـدف حتـقيق

tYا فيه مصلحة البلدين الشقيقH شتركةHالتنمية ا

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

اHاداHادّة األولىة األولى
أهداف االتفاقيةأهداف االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى :
1 - تـكثـيف مـسـاهـمة الـبـلـدين في تـنمـيـة الـعالقات

tاالقتصادية والتجارية
Y2 - إرســاء وتـنـمـيــة سـبل الـتــعـاون والـتــنـسـيق بـ

tطرفي االتفاقية في عمليات النقـل البحري
3 - وضع سياسة مـوحدة ترتكز علـى مبدأ اHشاركة
والــتــكــامل بــY أســاطــيل الــبــلــدين في الــنــقــل واHــبـادالت

tالتجارية البحرية
4 - العمل على إزالـة كل العوائق ومنـح التسهيالت
التي من شـأنهـا تنـميـة وتطـوير عـملـيات الـنقـل الـبحري

tالبلدين Yب
5 - الــــتـــــنــــســــيق والـــــتــــعــــاون في مـــــجــــال الــــتــــدريب
والـتأهـيل وإصـدار الـشـهادات لـلـعـاملـY في مـجـال الـنقـل

tوانىء وتبادل اخلبراتHالبحري وا
6 - الــــتـــــعــــاون في مـــــجــــال إدارة وتـــــشــــغــــيـل وبــــنــــاء

tوصيانة وإصالح السفن
7 - الــتــعـاون فـي مـجــال مــكـافــحــة الـتــلــوث وحـمــايـة
الـبـيـئـة الـبـحــريـة وتـنـسـيق عـمـلـيـات الـتـفـتـيش والـبـحث
واإلنـقـاذ وتـبـادل اHـعـلـومـات بـY الـبـلـدين من أجل تـعـزيـز
tورفع مستوى السالمة البحرية على م� سفن البلدين
8 - الـتـنـسـيق والـتـعـاون في مـجـال األمن والـسـالمة

tينائيةHرافق اHالبحرية وأمن السفن وا
9 - توحـيد وتـنسـيق اHـواقف في احملافل والـهيـئات

tاإلقليمية والدولية
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10 - تــــرقــــــيـــــة الــــتـــــعـــــاون فـي مــــجــــــاالت تـــــســــيـــــيــــر

tوانىءHواستغالل ا
11 - تـرقـيـة الـتـعـاون بـY مــتـعـامـلي قـطـاعي الـنـقـل

tينائي لكال البلدينHالبحري وا
12 - تــبـــادل اHـــعــلـــومـــات اHــتـــعـــلـــقــة بـــالـــتــشـــريـــعــات

البحرية واHينائية بY البلدين.

اHاداHادّة ة 2
التعريفاتالتعريفات

ألغــــــــراض تـــــطـــــبـــــــيق هـــــذه االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة يـــــقـــــصــــــد
بالعبـارات اآلتـية :

1 - السلطة البحرية اخملتصة : - السلطة البحرية اخملتصة :
أ - في اجلمهوريأ - في اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :
- وزارة الـــنّـــقـل - اHـــديـــريــة الـــبـــحـــريــة الـــتـــجـــاريــة

واHوانىء.
ب - في دولة الكويت :ب - في دولة الكويت :

tواصالتHوزارة ا -
2 - الشركات البحرية : - الشركات البحرية :

كـل شركة تتوفر فيها الشروط اآلتـية :
أ) تــكــون تـابــعـــة فـعـال لـلــقــطــاع الــعـــام و/ أو اخلــاص

tفي أحد البلدين أو كالهما
tYب) يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرف

ج) يــكـــون مـــعـــتــرفـــا بـــهـــا كــشـــركـــة بـــحــريـــة من قـــبل
السلطة البحرية اخملتصة.

3 - سفينة الطرف اHتعاقد : - سفينة الطرف اHتعاقد :
كــل ســفــيــنــة جتــاريــة مــسـجــلــة بــإقــلــيـم هــذا الــطـرف
ورافـــعـــة لــعـــلــمـه طــبـــقــا لـــتـــشــريـــعــاتـه وكــمـــا تــعـــد الـــســفن
اHـسـتــأجـرة من أحــد الـطـرفــY �ـثـابــة الـسـفـن الـتي تـرفع

علمهt إالّ أن هذه العبارة ال تشمـل :
tالسفن احلربية -

- ســــفـن األبــــحــــاث الــــعــــلــــمــــيـــــة (الــــهــــيــــدروغــــرافــــيــــة
t(واألوقيانوغرافية والعلمية
tسفن الصيد البحري -

tسفن البحث واالنقاذ البحري -
- الـسـفن الــتي تـســتـغـل لــتـقـد¢ اخلــدمـات الـبــحـريـة

tوانىءHفي ا
- السفن اHستعملة ألغراض غير جتارية.

4 - عضو طاقم السفينة : - عضو طاقم السفينة :
tكل شخص مكلّف فعـليا بأداء ما على مـ� السفينة
أثـــنــاء ســفـــرهــاt من مـــهــام مـــرتــبــطـــة بــتـــســيــيـــر أو خــدمــة

السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.

اHاداHادّة ة 3
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

يـتم تـطـبـيق هـذه االتــفـاقـيـة داخل احلـدود اإلقـلـيـمـيـة
وموانىء كال الطرفY اHتعاقدين.

اHاداHادّة ة 4
£ارسة النقـل البحري£ارسة النقـل البحري

1 - يـتعاون الطـرفان اHتعـاقدان على تطـوير النقـل
الـــــبــــــحـــــري بـــــY الــــــبـــــلـــــديـن بـــــهـــــدف االســــــتـــــغـالل األمـــــثـل

ألسطولهما البحـري.
2 - يـحق لسفن كــل من الطرفـY اHتعـاقدين اHالحة
بY موانـئهما اHـفتوحة لـلتجارة الـدولية وبY مـوانئهما

وموانىء بلدان أخـرى.
3 - �ـكن لــسـفن شــركـات اHالحــة الـبـحــريـة الـتــابـعـة
لـبـلــدان أخــرى اHـشـــاركـــة في نــقـل الـبــضـائـع اHـتــبــادلــة

في إطار التجارة اخلارجية للطرفY اHتعاقدين.
4 - تـشـجــيع الـقـطـاع اخلـاص عــلى إنـشـاء خط مالحي
مـــشــتـــرك ومـــنـــتـــظم بـــY مـــوانــئـــهـــمـــا لـــنــقــل اHـــســافـــرين

والبضائع اHتبادلة بينهما.
tعـنـــد االقـتـضـــاء t5 - يـشــجــع كــل طــرف مـتــعــاقــد
االلـتجـاء الـتفـضـيلـي إليجـار سـفن الطـرف اHـتعـاقـد اآلخر

وذلك حسب مقتضيات السوق واHنافسة.

اHاداHادّة ة 5
معاملة السفن باHوانىءمعاملة السفن باHوانىء

�ـنح كــل من الـطــرفــY اHـتــعــاقـديـن �ـوانــئه لــسـفن
الــطـرف اHــتــعــاقـد اآلخــر نــفس اHــعــامــلـة الــتي يــعــامل بــهـا
سـفنه فيمـا يتعـلق بحرية الـدخول إلى اHوانىء واخلروج
منـها واإلقامـة بها وذلك وفق األنـظمة والـقوانY اHـعمول
بـها واسـتعـمال جـمـيع التـسهـيالت التي تـمنـحهـا للـمالحة

البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ.

اHاداHادّة ة 6
اHمثليات اخلاصة بشركات النقـل البحرياHمثليات اخلاصة بشركات النقـل البحري

Yيـحق لــشـركــات الــنـقـل الــبـحــري لــكـل من الـطــرفـ
اHـتعـاقدين أن تـكون لـها في إقـليم الـطرف اHـتعـاقد اآلخر
اHصالح الـضرورية لـنشاطـها البـحريt وفقـا للتـشريعات

النافذة لدى هذا الطرف اHتعاقد اآلخر.

وفي حـــــالـــــــة تـــــنــــــازل هـــــذه الـــــشــــــركـــــات عن حــــــقـــــهـــــا
اHــنـصــوص عــلـيه فـي الـفــقـرة الــســابـقــةt �ـكــنــهـا أن تــعـيّن
لـتـمـثـيـلـهـا أي شركــة بـحـريـة مـرخـص لـها وفـقـا لـلـتـشـريع

الساري في إقلـيم الطرف اHتعاقد األخـر.
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اHاداHادّة ة 7
االستثمار اHشتركاالستثمار اHشترك

يـــعــمـل الــطــرفــان اHــتــعــاقـــدان عــلى تــشــجــيع إنــشــاء
مشـاريع وشركات اسـتثمـار مشتـركة في اجملـال الـبحري
وتــطــويــر ودعم تــنـمــيــة أســاطــيـلــهــمــا الــبـحــريــة وأنــشــطـة
Yمـوانــئـهــمـا وعــقـد االتــفــاقـيــات اخلـاصــة لـهــذا الـغـــرض بـ

القطاعات اHعنية في البلدين.

اHاداHادّة ة 8
تسديد تكاليف الشحنتسديد تكاليف الشحن

يــتـم تــســديـــد تــكــالـــيف الــشــحـن في إطــار عـــمــلــيــات
الـنـقـل الـبــحـري بـY الـطـرفـY اHــتـعـاقـدينt بـعــمـلـة قـابـلـة
لـلتـحويـل بـحريـة ومقـبولـة من طرفـيهـماt طـبقـا لتـشريع

الصرف الساري في كـل من البلدين.

اHاداHادّة ة 9
تسديد الرسومتسديد الرسوم

تسدد رسـوم اHوانىء وأتعاب اخلدمات واHصاريف
األخرى اHـسـتحـقـة على سـفن أي من الـطرفـY اHـتعـاقدين
خالل تـواجدهـا �ـوانىء الـطـرف اآلخـر وفـقـا لـلـتـشـريـعات

السارية في هذا البلد.

اHاداHادّة ة 10
جنسية السفن ووثائقهاجنسية السفن ووثائقها

1 - يعـتـرف كـل من الـطـرفـY اHـتـعـاقـدين بـجـنـسـية
ســـفـن الـــطـــرف اHـــتـــعــــاقـــد اآلخــــر طـــبـــقـــــا لـــلـــمـــســـتـــنــدات
اHـوجــــودة عـلـى مـ� الــسـفــن الــصـــادرة أو اHــعـتـــرف بـهـا
مـن قـــبـــل الـــســـلـــطـــــة الــــبـــحــــريـــــة اخملـــتــــصـــــة الـــتـــابـــعـــــة
لــلــطــــرف اHـتــعــاقــد اآلخـــر وفـقــا لــقــوانـيــنـه وتــشــريــعـاتـه

اHعمـول بهـا.
2 - يــــــعـــــــتــــــرف كــل من الـــــــطــــــرفـــــــY اHــــــتـــــــعــــــاقـــــــدين
بـــاHــســـتـــنـــدات الـــقـــانـــونــيـــة الـــدولـــيـــة وكـــذلك الـــشـــهــادات
والــوثــائق اHــوجــودة عـلـى مـ� ســفــيــنــة الـطــرف اHــتــعــاقـد
اآلخر الصادرة أو اHعـترف بها من قبـل السلطة البحرية

اخملتصة وفقا لقوانينه السارية.

3 - تــعـفـى سـفن أي مـن الـطــرفــY اHـتــعــاقـديـن الـتي
حتمـل شـهـادات قـيـاس احلـمولـة الـصـادرة بـصفـة قـانـونـية
من إعادة قياس احلمـولةt ويحدد قياس احلمولة الصافية
tـستخـدمة كأسـاس حلساب رسـوم احلمولةHأو اإلجمـالية ا

طبقا ألحكام االتفاقيات الدولية.

اHاداHادّة ة 11
وثائق تعريف البحارةوثائق تعريف البحارة

يــــعـــتــــرف كـل من الــــطــــرفـــY اHــــتـــعــــاقــــدين بــــوثـــائق
تــعـريف الــبــحـارة الــصــادرة من قـبــل الـســلـطــة الــبـحــريـة

اخملتصة للطرف اHتعاقد اآلخـر.

تتمثل وثائق التعريف اHذكورة فيما يأتي :

في اجلمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر اHالحة البحرية.- دفتر اHالحة البحرية.

في دولة الكويت :
- سجل اخلدمة البحرية.- سجل اخلدمة البحرية.

اHاداHادّة ة 12
احلقوق اHعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريفاحلقوق اHعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف

1 - يــســمـح حلــــامــلي وثـــائق الــتــعــــريف اHــذكــــورة
في اHـادة t(11) من هـذه االتـفـاقـيـة بـالـنـزول إلى الـيـابـسـة
خالل تــواجـــد الــســفــيــنـــة بــاHــيــنـــاءt شــريــطـــة أن يــكــونـوا
مدرجـY في قائمــة طـاقم السـفينــة اHقدمــة إلى سلطات

الطرف اHتعاقد اآلخر.
2 - يــســمـح حلــــامــلي وثـــائق الــتــعــــريف اHــذكــــورة
في اHـادة t(11) مــهـمــا كـانـت وسـيــلــة الــنـقـــل اHـســتـخــدمـة
دخـــول إقـــلــــيم الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقــد اآلخـــر أو الـــعـــبـــور مـــنه
لاللـتـحـــاق بـسـفـينـتـهمt أو االنـتـقــال إلى سـفـيـنــة أخـــرى
أو اإلقــامــة بــذلك اإلقـلـــــيم ألســبـــاب صــحـيــــة أو الـعـــودة

إلى بالدهم.
3 - تــمـــنح تــأشـــيــرات الـــدخــول أو الـــعــبـــور الالزمــة
إلقلـيم الطرف اHـتعاقد اآلخر لألشخـاص احلاملY لوثائق
Yادة (11) ويـحـتـفظ كال الـطـرفHـذكـورة في اHالـتـعـريف ا
اHـتـعـاقــدين بـحـقه فـي رفض الـدخـول إلقـلــيـمه لألشـخـاص

الغير مرغوب فيهم.

اHاداHادّة ة 13
احلوادث البحريةاحلوادث البحرية

Y1 - في حـالــة تـعـرض ســفـيـنــة تـابــعـة ألحـد الــطـرفـ
اHـــتــــعـــاقـــديـن لـــكـــارثــــة بـــحـــريــــة أو أي خـــطـــر داخـل اHـــيـــاه
اإلقـلــيــمـيــة أو مـوانىء الــطــرف اHـتــعـاقــد اآلخـرt فــإن هـذه
الـســفـيـنـة وطــاقـمـهـا وركـابــهـا وبـضـائـعــهـا تـمـنح لــهـا بـبـلـد
الــطــرف اHــتــعــاقــد اآلخــر نــفس اHــســاعــدات والــتـســهــيالت

التي تمنح لسفنه الوطنية.

2 - ال تــخــضع الــبــضــائع واHــواد اHـفــرغــة أو اHــنــقـذة
من الـسفـيـنـة اHـذكــورة في الـفـقـرة الـسـابـقـة ألي ضـرائب
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أو رســـوم جـمـركــيـة بـشـــرط عـــدم إتــاحـتـهــا لالسـتـهالك
أو االستعـمال في بـلد الـطرف اHـتعـاقد اآلخـرt ويقدم ذلك
الطـرف مـعلـومـات عنـهـا بالـسرعـة اHـمكـنـة إلى الـسلـطات

اجلمركية لغرض مراقبتها.

3 - تــقــــوم األجــهـــــزة اخملــتــصــــة لــلـــطـــرف اHــتــعـــاقــد
الذي تعرضت في ميـاهه اإلقليمية أو في مـوانئه سفينة
الـــطــــرف اHـــتــــعـــاقـــد اآلخــــر حلـــادث بــــإخـــطـــار أقــــرب £ـــثـل

قنصلي له أو £ثـل السفينة.

اHاداHادّة ة 14
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

فـي حــالـــة نـــشــوء أي نـــزاع يـــتـــعــلـق بــنـــشـــاط الـــنــقـل
الـبـحـــري عـلى مـ� سـفـيـنـة تـابـعـة ألحــد الـطــرفـY أثـنــاء
تـــــواجـــــدهــــــــا في مـــــيــــــنــــــاء الـــــطــــــرف اآلخــــــــر أو مـــــيـــــاهــه
اإلقــلــيــمـــيــةt �ــكن لــلــســلــطــــة الــبــحـــريـــة اخملــتــصــــة لــهــذا
الــطـــرف األخــيــر الــتـدخــل لــفض الــنــزاع وديــاt وإذا تــعـذّر
ذلك يـــتـم إشـــعـــــار اHـــمـــثــل الـــدبـــلـــومـــاسي أو الـــقـــنـــصـــلي
لـــلـــدولــــة الـــتـي حتـــمـل الـــســـفـــيـــنـــــة عـــلـــمـــهــــاt وإذا لـم يـــتم
تـســـويــة الـنـــزاع يــطـبّــق الـتــشــريــع الـســـاري اHـفـعــــول
في الــدولــة الـتي تـوجـد فـيـهــا الـسـفـيـنــة �ـا ال يـتـعـــارض

مع االتفاقيات الدولية.

اHاداHادّة ة 15
التعليم والتدريب وإصدار الشهاداتالتعليم والتدريب وإصدار الشهادات

للعاملY في البحرللعاملY في البحر

يــعــمـل كـل مـن الــطـرفــY اHــتــعــاقــدين عــلى تــنـســيق
أنـشـــطــة اHــراكــز واHــعـــاهــد اHـتــخــصــصــة الــتــابــعــة لــهــمـا
بـــهــدف االســـتــغالل األمـــثـل لـــلــقـــدرات اHــتـــاحــة من تـــبــادل
اHــعـلــومـات واخلــبـرات ويـســهـل كـل طــرف مـتــعـاقــد قـبـول
رعـايــا الـطــرف اHـتــعـاقــد اآلخـر بــقـصــد الـتــكـوين الــنـظـري

والتطبيقي والتأهـيل وتبادل التجـارب.

اHاداHادّة ة 16
االعتراف بالشهادات واHؤهالتاالعتراف بالشهادات واHؤهالت

1 - يـــعـــتـــرف كـل طـــرف من الـــطـــرفـــY اHـــتـــعــاقـــدين
بـالــشـهـادات الــبـحــريـة واHـؤهالت الــبـحــريـة اHـمــنـوحـة أو
اHصـادق عـلـيـها مـن قبـل الـطـرف اآلخـرt شـريطـة تـوافـقـها
مع اHـتـطـلـبـات الـواردة في االتـفاقـيـة الـدولـيـة Hـسـتـويات
Yالتـدريب وإصـدار الـشـهـادات وأعـمـال النـوبـات لـلـعـامـل

.« STCW » في البحر وتعديالتها
2 - ويـــــــشــــــجـع كـل طـــــــرف في حـــــــال تــــــواجــــــد نـــــــقص
tوظيفي على م� سـفنه االجتاه التفضيلي لسد الشواغر

وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف اآلخر.

اHاداHادّة ة 17
التشريعات البحرية الوطنيةالتشريعات البحرية الوطنية

يــعــمـل كـل مـن الــطـرفــY اHــتــعــاقــدين عــلى تــنـســيق
tوانىءHتعلقـة بالنقـل البحري واHوتوحيد التشـريعات ا
واHـطبّـقـة في بلـديـهمـا كـلّمـا كان ذلـك £كـنا وذلـك Hواكـبة

االتفاقيات الدولـية.

اHاداHادّة ة 18
العالقات اإلقليمية الدوليةالعالقات اإلقليمية الدولية

يــعـمـل الـطــرفـان اHــتـعــاقـدان عــلى تــنـســيق وتـوحــيـد
مـــواقـــفـــهــــمـــا في اHـــنــــظـــمـــات واHـــؤســــســـات واHـــؤتـــمـــرات
واحملـــافل اإلقـــلــيـــمـــيــة والـــدولـــيــة ذات الـــعالقـــة بـــالــنـــشــاط
البحري واHينـائيt ويعمالن أيضا على التـنسيق بينهما
عـنــد انـضـمـامـهـمــا إلى االتـفـاقـيـات واHـعــاهـدات الـبـحـريـة

الدوليةt �ا يدعم أهداف هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 19
اللجنة البحرية اHشتركةاللجنة البحرية اHشتركة

1 - لـضــمـــان الــتـطــبـــيق الــفـعــــال لــهــــذه االتـفــاقـــيـة
وفـي إطــــــار دعــم الـــــعالقـــــات الـــــبــــحـــــريـــــة بـــــY الــــبـــــلـــــدين
وتــكــريس مــبــدأ الـتــشــاور والــتــحــــاور بــيــنــهــمـاt وكـــذلك
وضــع ومـتـابـعــة بـرامج الـعـمـل اHـشـتـركt اتـفق الـطـرفـان
Yعــلى تـشـكــــيل جلـنـــة بـحــريـــة مـشــتـركـــة تـضــم £ـثـلـــ

عن اإلدارات البحرية اخملتصة.

Y2 - جتــتــمع هــذه الــلــجــنــة بــطــلب من أحــد الــطــرفـ
اHـــتــعــاقـــدين في دورات عــاديـــة في أجل أقـــصــاه ثالثــة (3)
tأو كــلـمــا دعت الـضــرورة لـذلك tأشـهــر من تـاريخ الــطـلب
وتـضع الــلـجـنـة الـنـظــام الـداخـلي لـعـمـلــهـاt ويـصـادق عـلــيه

من قبل السلطات اخملتصة.

اHاداHادّة ة 20
أحكام ختاميةأحكام ختامية

1 - تـدخل هــذه االتـفــاقـيــة حـيّـز الــتـنــفـيــذ من تـاريخ
اإلشعار األخير الـذي يخطر فيه أحد الطرفY اHتعاقدين
الـــــطـــــرف اHــــتـــــعـــــاقـــــد اآلخـــــرt كـــــتـــــابـــــة وعـــــبـــــر الـــــقـــــنــــوات
الـدبـلومـاسـيـةt بـاسـتـيـفائه لـكـافـة اإلجـراءات الـدسـتـورية
الالزمـة لـنفـاذ هـذه االتفـاقـيةt وتـسـري هذه االتـفـاقيـة Hدة
خمس (5) سنـوات وجتدد تـلقائـيا Hدة أو Hـدد £اثـلة ما لم
يــخـطــر أحـد الــطـرفــY اHـتــعــاقـدين الــطـرف اآلخــرt كـتــابـة
وبـالـطرق الـدبـلـوماسـيـةt برغـبـته في تـعديـلـهـا أو إلغـائـها
وذلك قبل ستة (6) أشهر على األقل من تاريخ انقضائها.
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2 - أي خـالف يـــتــــعـــلـق بـــتــــفـــســــيـــر أو تــــطـــبــــيق هـــذه
االتـــفـــاقـــيـــة يـــتم تـــســـويـــتـه وديـــا عـــلى مـــســـتـــوى الـــلـــجـــنـــة
الــبـحــريــة اHــشــتـركــةt وإن تــعــذر ذلكt فــمن خالل الــطـرق

الدبلوماسية.

حـــرّرت هــذه االتــفـــاقــيـــة في مــديـــنــة اجلـــــزائـــر يـــوم
الــــثالثــــــاء بـــتـــــاريخ 4 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1431 اHــــوافق 12
أكتوبر سنة t2010 من نسختY أصليتY باللغة العربيّة

ولكـل منهما ذات احلجية القانونية.

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

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقيـة اتفـاقيـة التعاون القانوني والقضائيالتعاون القانوني والقضائي
في اHواد اHدنية والتجاريةفي اHواد اHدنية والتجارية

بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الشّعبيّة وحكـومة دولـة الكـويت ويشار إليهما فيما بعد

t"Yبـ"الطرف
- حـرصــا مــنـهـمـا عـلـى تــوطــيـد الـتــعـــاون اHـتـبـــادل

tفي اجملال القانوني والقضائي
- ورغـــبــــة مـــنـــهـــمـــــا في إقــــامــــــة ذلــك الــتـــعــــــاون

tعـلى أسس راسخــة

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

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولىة األولى
االلتزام بالتعاون القضائيااللتزام بالتعاون القضائي

يــتــعــهــد الــطــرفــانt بــطــلب مـن أحــدهــمــاt وفــقــا لــهـذه
االتـفـاقـيـة �ـنح الـتـعـاون الـقـضـائي اHـتـبـادل فـي الـقـضـايا

اHدنية والتجارية واألحوال الشخصية.

اHاداHادّة ة 2
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

1 - يــــكـــون لــــرعـــايــــا كل مـن الـــطــــرفــــY داخل إقــــلـــيم
الطـرف اآلخـر حق الـلـجـوء إلى اجلـهـات القـضـائـيـة لـلـدفاع
عـن حـــقــــوقــــهم ومــــصــــاحلــــهم بــــنـــفـس الــــشـــروط واحلــــمــــايـــة

القانونية اHقررة لرعاياه.

2 - وال يـجـوز أن يـطـلب مـنهـمt عنـد مـبـاشـرتـهم هذا
احلقt تـقد¢ أية كفـالةt أو ضمان حتت أيـة تسميـة لكونهم
أجـانبt أو لـعـدم وجـود مـوطنt أو مــحل إقـامـة مـعـتـاد لـهم

على إقليم هذه الدولة.

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

عمار توعمار تو
وزير النقـلوزير النقـل

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي
وزير اHاليةوزير اHالية

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-258 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
يـــــتــــــضـــــمّن  tيـــــتــــــضـــــم t2015 ـــــوافق 5 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــةHـــــوافق  اH1436 ا

الــــتــــصــــديـق عــــلى اتــــفـــــاقــــيــــة الــــتــــعـــــاون الــــقــــانــــونيالــــتــــصــــديـق عــــلى اتــــفـــــاقــــيــــة الــــتــــعـــــاون الــــقــــانــــوني
والقضائي في اHواد اHـدنية والتجـارية بY حكومةوالقضائي في اHواد اHـدنية والتجـارية بY حكومة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحــكــومــة دولـــة الــكــويـتt اHــوقوحــكــومــة دولـــة الــكــويـتt اHــوقّــعــة بـــاجلــزائــر في ــعــة بـــاجلــزائــر في 12

أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون

tاخلارجيّة والتعـاون الدولي
tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

- وبــعـــد االطّالع عــلى اتــفـــاقــيــة الــتــعـــاون الــقــانــوني
والــقــضـــائي في اHــواد اHـــدنــيــة والــتـــجــاريــة بـــY حــكــومــة
اجلـــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــــة الـــدّ�ـــقــــراطـــيّـــــة الـــشّـــعـــبـــيّــــة
وحــــكــــومـــــة دولـــــة الـــكــــويتt اHــــوقّــــعــــة بــــاجلــــزائــــر في 12

t2010 أكتوبـر سنـة

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــصـــــدّق عــــلـى اتــــفـــــاقـــــيــــة الـــــتـــــعــــاون
Yـدنـيـة والـتـجـاريـة بـHـواد اHالـقــانـوني والـقـضــائي في ا
حـكومـة اجلـمهــوريّـة اجلــزائـريّــة الدّ�ـقــراطيّــة الشّـعبـيّـة
وحـــكـــــومـــة دولـــة الــــكــــويـتt اHـــوقّـــعــــــة بـــاجلــــــزائـــر في 12
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة t2010 وتــــنـــشــــر في اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
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3 - تــــطــــبق أحــــكــــام الــــفــــقــــرتــــY أعالهt عــــلى جــــمــــيع
األشـــخـــاص االعــــتـــبـــاريـــة اHـــنـــشـــأة أو اHـــرخص لـــهـــا وفـــقـــا
لـــلــقــانـــونt عــلى إقـــلــيم أحـــد الــطـــرفــtY بــشـــرط أن يــكــون
تأسـيسها والـغرض منه ال يـخالفـان النظـام العامّ في هذه
الـــــدولـــــةt وحتـــــدّد أهـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــقـــــاضـي لـــــهـــــذه األشـــــخــــاص

.Yطبقا لتشريع كل من الطرف tاالعتبارية

اHاداHادّة ة 3
اHساعدة القضائيةاHساعدة القضائية

1 - لـــرعــايــا كـل من الـــطــرفــtY عــلى إقـــلــيم الــطــرف
اآلخر احلق فـي احلصـول عـلى اHسـاعـدة القـضـائيـةt بـنفس

الشروط اخلاصة برعايا هذا الطرف.
2 - يـــجب أن تـــرفقt بـــطــلـب اHــســـاعـــدة الـــقــضـــائـــيــة
tتفيد عدم كفاية موارده tالـية للطالبHشهادة عن احلالة ا
وتـسـلـم هـذه الــشـهـادة إلى طـالــبـهـا من الـسـلــطــة اخملـتـصــة

في محـل إقامته اHعتاد.
3 -أمــا إذا كــان يـــقــيم في دولــة أخــرىt فـــتــســلم إلــيه

هذه الشهادة من قنصل دولته اخملتص إقليميا.
4 - تعفى طلبات اHـسـاعدة القضـائــية أو تلقيها أو
tمن أيــة رســوم أو مــصـاريف Yالــبت فــيــهــا بـكـال الـطــرفــ

ويتم الفصل فيها على سبيل االستعجال.

الباب الثانيالباب الثاني
التعاون القضائيالتعاون القضائي

اHاداHادّة ة 4
نطاق التعاون القضائينطاق التعاون القضائي

يـشـمل الـتــعـاون الـقـضـائي تـبــلـيغ وإرسـال الـوثـائق
واألوراق الـقـضـائـيـة وغـيــر الـقـضـائـيـةt وتـنـفـيـذ اإلنـابـات
القـضـائـيـة كـسـمـاع الـشـهـود أو األطـراف أو إجــراء اخلـبرة
أو تـلـقي تـقـاريـر اخلــبـراء ومـنـاقـشـتـهـا وإجـراء اHـعـايـنـات
وطـلب تأدية الـيمY أو احلـصول على أدلـةt وتبادل وثائق

.Yبناء على طلب أحد الطرف tدنيةHاحلالة ا

اHاداHادّة ة 5
إرسال طلبات التعاون القضائيإرسال طلبات التعاون القضائي

1 - تـرسل الـطـلـبـات اHـقـدمـة �وجـب هـذه االتـفـاقـية
YـعـيــنـتـHا Yمـبـاشــرة عن طـريق وزارتي الــعـدل لــلـطـرفــ

t"Yمركزيت Yكسلطت"
2 - يـــجب أن يــتــضــمّــن طــلب الــتــعـــــاون الــقــضـــائي

البيانات اآلتـية :
tأ) اجلهـة الطالبة

tعند االقتضاء tطلوب منها التعاونHب) اجلهة ا
ج) لـــقب واسم وصــفـــة وجــنــســيــة ومـــســكن أو إقــامــة
tقر القانوني لألشخاص االعتباريةHأطراف الدعوى وا

د) لــــــقـب واسـم وعــــــنــــــوان £ــــــثــــــلي األطــــــرافt عــــــنــــــد
tاالقتضـاء

tرفقةHهـ) موضوع الطلب وسببه والوثائق ا
و) أي بــــيـــانـــات أخـــرى ضـــروريـــة إلجنـــاز اإلجـــراءات

tطلـوبـةHا
3 - فـي حـالــة تـبــلـــيغ األحـكــــام الـقـضــائــــيـةt يـشــار
في الـطــلب إلى مـواعــيـد وطــرق الــطـعــن وفـقـــا لـقــانــون

.Yكال الطـرف

اHاداHادّة ة 6
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

ال يـــجــوز رفض تـــنــفـــيــذ طـــلب الـــتــعــــاون الــقـــضــائي
وفـــــقـــــا ألحـــــكــــــام هــــذه االتـــــفـــــاقـــــــيــــة إالّ إذا رأى الـــــطــــــرف
اHــــطـــــلـــــوب مـــــنـه ذلك أن تـــــنــــفـــــيـــــذه من شـــــأنـه اHـــــســـــاس
بـــســـيـــادتــه أو بـــالـــنـــظـــام الـــعـــــام فــــيهt وفي هـــذه احلــــالــــة
يـلـتـــزم هـذا الـطـرف بــإبالغ الـطــرف الـطــالب بـذلك فــورا

مـع بيان أسبـاب الـرفض.

اHاداHادّة ة 7
تبليغ الوثائق واألوراقتبليغ الوثائق واألوراق

1 - تـــقـــتـــصـــر مـــهـــمــة اجلـــهـــة اخلـــتـــصـــة لـــدى الـــطــرف
اHـطلـوب مـنه تـسـليم الـوثـائق واألوراق الـقـضائـيـة وغـير
الـقـضــائـيـة عـلـى تـسـلـيــمـهـا إلى اHـطــلـوب إعالنه أو إبالغه
ويــثــبت الــتـــســلــــيم بــتــوقـــيع اHــطـــلــوب إعالنـه أو إبالغـه
على صورة الوثيـقة أو الورقة وتاريخ تسـلمهاt أو بإفادة
أو بشهادة تعدها اجلـهة اخملتصة توضح فيهـا كيفية تنفيذ
الـــطــلـب وتــاريـــخه والـــشـــخص الـــذي ســلـــمت إلـــيهt وعـــنــد
tيـــوضـح الـــســــبب الــــذي حــــال دون الـــتــــنـــفــــيـــذ tاالقــــتـــضــــاء
وتـــرسـل صـــورة الـــوثـــيــقـــة أو الـــورقـــة الـــتي وقّــع عـــلـــيـــهــا
اHــطــلـوب إعالنه أو إبـالغه أو اإلفـادة أو الــشــهـادة اHــثـبــتـة

للتسليم إلى الطرف الطالب مباشرة.
2 - يــــكـــــون تــــنـــــفــــيـــــذ اإلعالن أو الــــتـــــبــــلـــــيغt طـــــبــــقــــا
tطلوب منهHعمـول بها في تشريع الـطرف اHلإلجراءات ا
ويـجوز تـسـلـيم احملـررات اHعـلـنـة أو اHبـلـغـة إلى الـشخص

اHرسل إليه إذا قبلها باختياره.
3 - يــجـوز إجــراء اإلعالن أو الــتــبــلـيغt وفــقــا لــشـكـل
tبـــنــاء عـــلـى طـــلب صـــريح من الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبــة tخـــاص
بـــشـــرط أالّ يـــتـــعـــارض هـــذا الـــشـــكلt مع تـــشـــريـع الـــطــرف

اHطلوب منه.
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4 - يــعــتــبـــر اإلعـالن أو الــتــبــلـــــيغt احلـــاصــل في أي
من الـطرفـtY طـبـقــا ألحـكــام هـذه االتـفـاقــيةt كـأنـه قـد تـم

في الطـرف اآلخـر

اHاداHادّة ة 8
اإلنابات القضائيةاإلنابات القضائية

tYفي كــــل مـن الـطـــرفـــ tلـلـســلـطـــات الـقــضـائــــيـة
أن تـــطـــلـب مـن الـــســـلـــطـــــات الـــقـــضــائـــــيـــةt فـي الـــطـــــرف
اآلخــــــرt بـــــطــــريـق اإلنـــــابــــــة الـــــقــــضــــــائـــــــيــــةt أن تـــــبـــــاشـــــر
اإلجـراءات القضـائــية الالزمـةt واHتـعلقـة بـدعـوى قائمـة
أمــــامــهــــا في مــســـألــة مـــدنــيــة أو جتـــاريــةt أو في مـــســائـل
األحـــوال الــشــخـــصـــيــةt وتــرســل اإلنـــابــــات الــقــضـــائــــيــة
وفـق الشـكــل اHبيّن في الـفقرة (1) من اHادّة اخلـامسة (5)

من هذه االتفـاقـية.

اHاداHادّة ة 9
محتوى اإلنابة القضائيةمحتوى اإلنابة القضائية

يتضمّن طلب اإلنابة القضائية البيانات اآلتية :
أ) اجلـــــهـــــــة الـــــصـــــــادرة عـــــنـــــهـــــــاt وإن أمــــكــن اجلـــــهــــة

tطلـوب منهـاHا
ب) هـــــويــــة وعــــنـــــوان األطـــــراف وعــــنـــــد االقــــتــــضــــــاء

tهـويــة وعنوان £ثليهم
tوبيان موجز لوقائعها tج) موضوع الدعوى

tراد إجنازهاHد) األعمال أو اإلجراءات القضائية ا
هـ) أســــمـــــــاء وعــــنـــــــاويـن األشــــخــــــــاص اHــــطـــــلـــــــوب

tسمــاع أقـوالهـم
و) األســئــلـــة اHــطـــلــوب طــرحــهــا عــلــيــهمt أو الــوقــائـع

tراد أخذ أقوالهم في شأنهاHا
ز) اHـــــســـــتــــنـــــدات أو األشـــــيـــــاء األخـــــرىt اHـــــطـــــلـــــوب

tدراستهـا أو فحصهـا
ي) الشكل اخلاص اHطلوب تطبيقهt عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 10
تنفيذ اإلنابة القضائيةتنفيذ اإلنابة القضائية

1 - تــــنــــفـــــذ اإلنــــابــــة الــــقــــضــــائــــيــــة فـي إقــــلــــيم إحــــدى
الدولتـY عن طريق الـسلـطة الـقضـائيـة حسب اإلجراءات

اHتبعة في كل منهما.
2 - تـقــوم الـسـلــطـة اHــطـلــوب مـنــهـا الــتـنــفـيـذ بــطـلب

صريح من السلطة الطالبة �ا يأتي :
أ) تنـفيذ اإلنـابة الـقضـائيـة وفق شكـل خاص إذا كان

tذلك غير مخالف لقانون بلدها

ب) إعالم الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبـــة في الـــوقت اHـــنـــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطــراف اHــعــنــيـة حــضــور تــنــفــيــذ اإلنـابــة الــقــضــائــيـة أو
اHــشــاركــة فـي تـنــفــيــذ مــضــمــونــهــا طــبــقــا لــقــانــون الــدولـة

اHطلوب منها التنفيذ..

3 - وفي حــــالــــة عـــدم تــــنــــفـــيــــذ الــــطـــلـب تـــرد األوراق
اHــرفــقــة بـه إلى الــطـــرف الـطــالب ويــجب إخـطــاره فــورا

عن أسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه.

اHاداHادّة ة 11
حضور الشهود واخلبراءحضور الشهود واخلبراء

يـكـلّف الـشهـود أو اخلـبـراء اHـطلـوب سـمـاع شـهـادتهم
بــاحلــضــور بــالــطــرق اHــتــبــعــة لــدى الــطــرف اHــطــلــوب أداء
الـشـهـادة لديـه ويلـتـزم الـطـرف الـطـالب بـتـكـالـيف الـسـفر

واإلقامة لهم وفق القواعد واإلجراءات اHتبعة لديه.

اHاداHادّة ة 12
حصانة الشهود واخلبراءحصانة الشهود واخلبراء

يـــتــــمـــتع الــــشـــاهــــد واخلـــبـــيــــر في الــــدولـــة الـــطــــالـــبـــة
بـاحلصانة ضـد اتخاذ أي إجراء جـزائي بحقهـما أو القبض
عـلــيـهـمـا أو حــبـسـهـمــا عن أفـعـال أو تـنــفـيـذ ألحـكــام سـابـقـة
عــلى دخـــولــهــمــا إقــلـــيم الــدولــة الــطـــالــبــةt كــمــا يـــتــمــتــعــان
بـاحلـصــانـة خالل اHـدة الالزمـة لــوجـودهـمـا فـيــهـاt ويـتـعـيّن
عـلى اجلــهـة الـطـالــبـة لـهــمـا إبالغـهــمـا كـتـابــة بـذلكt وتـزول
احلـــصــــانــــة بــــعــــد انــــقـــضــــاء ثـالثـــY (30) يــــومــــا مـن تــــاريخ
إبـالغــهــمـــا بــاالســتـــغــنــاء عـن وجــودهــمـــا في إقــلـــيم الــدولــة
الــطـالــبـةt مــا لم يــحـول دون مــغـادرتــهــمـا ســبب خـارج عن
إرادتهماt أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة الطالبة

ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا احلكم.

اHاداHادّة ة 13
تبليغ الوثائق واألوراق وتنفيذ اإلنابات القضائيةتبليغ الوثائق واألوراق وتنفيذ اإلنابات القضائية

من قبل اHمثليات الدبلوماسية أو القنصليةمن قبل اHمثليات الدبلوماسية أو القنصلية

�كن لكـل طرف تـبليغ الوثائق واألوراق الـقضائية
أو غـــيـــر الـــقـــضـــائـــيـــة إلى رعـــايـــاه أو الـــقـــيـــام بـــســـمـــاعـــهم
مـباشـرة عن طريـق £ثـليـاته الـدبلـومـاسيـة أو القـنـصلـية

.Yطبقا لقانون كـل من الطرف

اHاداHادّة ة 14
مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

ال يـتــرتب عـلـى تـنــفـيــذ الـتــعـــاون الـقــضـائي دفـع أي
مصاريف باستثناء أتعاب اخلبراء ونفقة الشهود.
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اHاداHادّة ة 15
اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق

تـــعــــفى الــــوثــــائق اHــــرســــلـــة تــــطــــبـــيــــقــــا ألحـــكــــام هـــذه
االتــفـــاقــيــةt من أي شـكـــل من أشـكـــال الـتــصــديـق ويـجب
أن تـكون موقّعــة من السلطـة التي لها صالحـية إصدارهـا

وعليها خاتمها الرسمي.

الباب الثالثالباب الثالث
االعتراف باألحكـام القضائية وتنفيذهـااالعتراف باألحكـام القضائية وتنفيذهـا

اHاداHادّة ة 16
الشروط اHطلوبةالشروط اHطلوبة

1 - إن األحـــكــــام والـــقـــرارات الــــصـــادرة عـن اجلـــهـــات
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــطـــرفـــY فـي اHـــواد اHـــدنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة
واألحـــــوال الـــــشــــخـــــصـــــيــــة �ــــــا فــــيـــــهـــــا تــــلـك اHــــتـــــعــــلـــــقـــــــة
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات اHـــدنـــيــة احملـــكـــوم بـــهـــا من قـــبــل اجلـــهــات
الــقــضــائـــيــة اجلـــزائـــيــة يـــعــتــــرف بــهــا وتـــنــفــذ من طــــرف
اجلــهــات الــقــضــائـــيــة اخملــتــصــة لــكال الــطــرفــY إذا تــوفــرت

الشـروط اآلتـية :
أ) أن يــــصـــدر احلـــكم أو الــــقـــرار من جـــهــــة قـــضـــائـــيـــة

tمختصة طبقا للمادة (17) من هذه االتفاقية
ب) أن يـكـــون األطـــراف مـبـلـغــY بـصـفــة قـانــونــية
أو £ثلY أو تقرر اعتبارهم غائبY حسب قانون الدولة

tالتي أصدرت احلكم أو القرار
ج) أن يــكـــون احلــكـم أو الــقــرار قــد حــاز قــوة الــشيء

tقضي به طبقا لقانون الدولة الذي صدر فيهHا
د) أال يـكـــون الـقـــرار مــخـالـفـــا حلـكم قــضــائي صــادر

tفي الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا احلكم أو القرار
هـ) إذا لم تـرفع أيــة قـضـيـة أمــام اجلـهـات الـقــضـائـيـة
لـــلــطــــرف اHـــطــلــــوب مـــنه الـــتــنـــفـــيــذ بـــY نـــفس األطـــراف
وحـــــول نــــفـس اHــــوضـــــوع قــــبـل رفع الــــطـــــلب أمـــــام اجلــــهــــة
الــقـــضــائــيــة الــتـي أصــدرت احلــكم أو الــقـــرار الــذي يــطــلب

tاالعتراف به وتنفيذه
و) أن ال يـــتــضـــمن احلــكـم عــلى أي مـــخــالــفـــة لــلـــنــظــام

العام للدولة اHطلوب فيها التنفيذ.

2 - في مـــواد حـــالــــة األشـــخــــاص وأهـــلـــيـــتـــهم يـــجـــوز
رفض االعــتـراف أو تــنــفــيــذ حــكم أو قــرار صــادر من جــهـة
قـــضــــائــيـــة طـــبـــقت قـــانـــونـــا مـــخــالـــفــــا لـــلـــقـــانــون الـــواجب
تطـبيـقـه وفـقـا لـقـواعــد القـانــون الـدولي اخلــاص للـدولـة
اHـطلوب منـهاt مـا لم يـكن هذا احلكم أو الـقرار قد توصـل

إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد.

3 - ال تـــســـري هـــذه اHـــادة عـــلى األحـــكـــام والـــقــرارات
الصادرة في مواد :

tأ) الضرائب والرسوم اجلمركية
tب) الضمان االجتماعي

ج) الـتــدابـيــر الـتـحــفـظــيـة واHـؤقــتـة بـاســتـثــنـاء تـلك
اHتعلقـة بالنفقـة.

اHاداHادّة ة 17
االختصاصاالختصاص

تــكــون الــســلـــطــات الــقــضــائــيــة لــلــطــرف الــذي أصــدر
احلكم أو القرار مختصة في احلاالت اآلتـية :

أ) إذا كـــان لـــلــــمـــدعى عــــلـــيهt مــــوطن أو مـــحـل إقـــامـــة
tفي إقليم هذا الطرف tعند رفع الدعوى tمعتاد

ب) إذا كــان اHــدعى عــلــيـه �ــارس عـنــد رفـع الــدعـوى
نـــشــاطــا جتـــاريــا في إقـــلــيم هـــذا الــطـــرفt وإذا كــانت هــذه

tالقضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط
ج) إذا قـبل اHـدعى عــلـيه صـراحـة اخـتـصـاص اجلـهـات
الـقـضـائـيـة لـهـذا الـطـرف بـشـرط أن يـكـون قـانـون الـطرف

tالذي يطلب االعتراف فيه يسمح بذلك
د) إذا تــطـــرق اHــدعى عـــلــيه فـي اHــوضـــوع في دفــاعه
دون أن يـــثـــيـــر مــــســـبـــقـــا الــــدفع بـــعـــدم اخــــتـــصـــاص اجلـــهـــة

tرفوع أمامها النزاعHالقضائية ا
هـ) في مــادة الـعـقـودt إذا كـان االلـتـزام مـحـل الـنـزاع
نـفــذ أو سـيـنـفــذ في إقـلـيم الــطـرف الـذي أصــدرت سـلـطـته

tالقضائية احلكم أو القرار
و) فـي حــالــة اHـــســؤولــيــة غـــيــر الــتــعـــاقــديــةt إذا كــان
tالفعل الذي نتج عنه الضرر قد » في إقليم هذا الطرف
ز) في حالة النـفقةt إذا كان مـوطن اHدين أو إقامته

tيقع في إقليم هذا الطرف عند رفع الدعوى
ي) في حــالــــة اإلرثt إذا كـــان اHـــتــوفـى عــنـــد وفــاتـه
من رعـايا الـطرف الـذي أصدرت سـلـطته الـقضـائيـة احلكم

tأو القرار أو كان موطنه األخير عند هذا الطرف
ن) إذا كـان مـوضــوع الـنـزاع حـقــا عـيـنــيـا عـلى أمـوال
تـوجد في إقـليم الـطرف الـذي أصدرت سـلطـته القـضائـية

احلكم أو القـرار.
اHاداHادّة ة 18

الوثائق اHرفقة بطلب االعتراف والتنفيذالوثائق اHرفقة بطلب االعتراف والتنفيذ
يجب على الشـخص الذي يطلب االعتـراف أو تنفيذ

احلكم أو القرار أن يقدم مـا يأتي :
أ) صـــورة رســمــيــة لــلــحــكـم أو الــقــرار تــتــوفــر فــيــهــا

tالشروط الالزمة إلثبات صحتها
ب) شــهـــادة من اجلـــهـــة اخملــتـــصـــة تـــثــبـت أن احلــكم أو

tقضي بهHالقرار حائز لقوة الشيء ا
ج) أصل مـحـضـر تــبـلـيغ احلـكم أو الــقـرار أو كل عـقـد

tيحـل محـل هذا التبليغ
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د) نــســخــة رسـمــيــة من الــتــكـلــيف بــاحلــضــور اHـوجه
إلـى الـــطـــرف الـــذي تـــخـــلف عـن احلـــضـــور وذلك في حـــالـــة
صـدور حـكم غـيـابي مـا لم يـتـبـY من هـذا احلـكم أو الـقـرار

أن تبليغ التكليف باحلضور كان صحيحا.

اHاداHادّة ة 19
إجراءات تنفيذ األحكام القضائيةإجراءات تنفيذ األحكام القضائية

tمع مـــراعــاة مـــا ورد في هـــذه االتــفـــاقـــيــة من أحـــكــام
تــقــتــصــر مـهــمــة اجلــهــة الـقــضــائــيــة اخملـتــصــة لــدى الــطـرف
اHــطــلـوب مــنه تــنـفــيــذ احلــكم عـلـى الـتــحــقق فـيــمــا إذا كـان
احلـكم قد توافرت فـيه الشروط اHـنصوص علـيها في هذه
االتـفاقية دون الـتعرض لنـظر اHوضوعt وتأمـر تلك اجلهة
بــاتــخــاذ الــتــدابــيـر الـالزمـة لــتــصــبغ عــلى احلــكم الــصــيــغـة

التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.

الباب الرابعالباب الرابع
Yاالعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام احملكمYاالعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام احملكم

اHاداHادّة ة 20
في العقود الرسميةفي العقود الرسمية

1 - إن الـــعـــقـــود الــــرســـمـــيـــة ال ســــيـــمـــا مـــنــــهـــا عـــقـــود
الـتـوثـيق الـقـابـلـة النـفـاذ عـنـد أحـد الـطـرفـY يـعـلن نـفـاذها
لــدى الـــطــرف اآلخـــر من طـــرف الــســـلــطـــة اخملــتـــصــة طـــبــقــا

لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ.
2 - تـكــتــفي الـســلــطـة اخملــتـصــة بــأن تـنــظــر فـيــمـا إذا
كــانت الــعـقــود تــســتـوفي فــيــهــا الـشــروط الالزمــة إلثــبـات
صـحـتـهـا لـدى الــطـرف الـذي تـسـلـمـهـاt وأنــهـا غـيـر مـخـالـفـة
للنظام العام للطرف اHطلوب منه االعتراف أو التنفيذ.

اHاداHادّة ة 21
Yفي أحكام احملكمYفي أحكام احملكم

1 - يعترف كـل من الـطرفtY بأحكـام احملكمY التي
تــصـدر في الــطــرف اآلخـرt ويــنــفـذهــا فــوق إقـلــيـمـه طـبــقـا
t1958 بتاريخ  10 يونـيو سـنة tألحـكام اتفـاقيـة نيويـورك

بشأن االعتراف بأحكام احملكمY األجنبية وتنفيذها.
2 - ال يجوز أن يرفض أي من الطرفtY تنفيذ حكم
الــــتــــحـــــكــــيم الـــــصــــادر في الـــــطــــرف اآلخــــرt أو أن يـــــبــــحث

موضوعه إالّ في احلـاالت اآلتـية :
أ) إذا كـــان قـــانـــون اجلــــهـــة اHـــطـــلــــوب مـــنـــهـــا تــــنـــفـــيـــذ

tال يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم tالتحكيم
tصــادرا تـنـفـيـذا لـشـروط tYب) إذا كـان حـكم احملـكـمـ
أو لـــعـــقـــد حتـــكـــيم بـــاطـلt أو لم يـــصـــبح نـــهـــائـــيـــاt أو ســـقط
الــتــحــكـيـم لـتــجــاوز اHــيـعــاد أو إذا كــان احلــكم قــد خـرج عن

tحدود اتفاق هذا التحكيم

ج) إذا كــــان احملــكـمــــون غـيـــر مـخــتـصـــY بـالــنـظــــر
tفي النـزاع

tد) إذا لم يتم تبليغ اخلصوم على النحو الصحيح
هـ) إذا كــان في حـــكم احملـــكــمــY مـــا يــخـــالف الـــنــظــام

العام في الطرف اHطلوب منه التنفيذ.
3 - يــتــعــيّن عــلـى اجلــهــة طــالــبــة الـــتــنــفــيــذt أن تــقــدم
صــورة مــعـتـمـــدة من احلــكـم مـصــحـوبــــة بـشــهـادة صـــادرة

عن اجلهة القضائيةt تفيد صالحية احلكم للتنفيذ.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 22
التشـاورالتشـاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــY الــــطــــرفــــY فـــــوراt بــــطــــلب من
أحدهـماt فـيـما يـتـعلق بـتـفسـير أو تـطـبيق هـذه االتـفاقـية

بشكـل عامt أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اHاداHادّة ة 23
التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - تـخــضع هـذه االتـفــاقـيــة لـلـتــصـديق عــلـيـهــاt وفـقـا
لإلجـراءات الدسـتـورية اHـتـبـعة في كـال الطـرفـY وتدخـل
حـيّـز الــتـنـفـيــذ بـعـد ثالثـY (30) يـومـا من تــاريخ اإلشـعـار
األخــيــر الــذي يـــعــلن فــيه أي مـن الــطــرفــY الــطــرف اآلخــر
عـــبــر الـــقــنـــوات الــدبـــلــومـــاســيـــة بــاســـتــيـــفــائـه لإلجــراءات

القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.
2 - تـظل هــذه االتـفــاقــيـة ســاريـة اHــفـعــول مــا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبــلـومـاسـيـة بـرغـبــته في إنـهـائـهــاt ويـسـري اإلنـهـاء بـعـد

سنة واحدة من تاريخ اإلشعار.
وإثــــبـــاتـــا لـــذلك وقّــع مـــفـــوضـــا الـــطــــرفـــY عـــلى هـــذه

االتفـاقـية.
حــرّرت �ــديـنــة اجلـــزائـــر يـــوم الـثالثــــاء بــتــاريخ 4
ذي الـقـعـدة عــام t1431 اHـوافق 12 أكـتـوبـر سـنـة t2010 من
نــسـخــتـY أصــلــيـتــY بـالــلـغــة الــعـربــيّـة ولــكل مــنـهــمـا ذات

احلجية القانونية.

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

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلt حافظوزير العدلt حافظ

األختاماألختام

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

د. محمد صباح السالمد. محمد صباح السالم
الصباحالصباح

نائب رئيس مجلس الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية
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- اعـــــتــــــبـــــارا Hـــــعـــــاهــــــدة الـــــصـــــداقـــــة وحــــــسن اجلـــــوار
والـــتـــعـــاون بـــY اجلـــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة
الشّعبيّة واجلـمهورية البرتغالـيةt اHوقعة باجلزائر في 8

t2005 يناير سنة

- ورغــــــبـــــــة فـي تـــــعــــــــزيـــــــز أواصــــــــــر الـــــصـــــــداقـــــــة
tوحســـن اجلـوار

- وحــرصــا عــلى تــطـــويـــر الــعالقــــات االقــتــصـــاديـــة
tالبلدين وترقية االستثمار الثنائي Yب

- ورغـبــة في تــطـويــر وتـرقـيــة الـتــعـاون فـي مـيـدان
الـطـاقـة كـقـطـاع اسـتـراتـيـجي القـتـصـاد الـبـلـدينt ال سـيـمـا

tتجددة وكفاءة الطاقةHالطاقات ا

- وحـرصـا عـلى تـعــزيــز تـبــادل اخلـبـــرات الـتـقـنـــيـة
tاجلــزائـر والبرتغـال Yب

- وبــــدافع اإلرادة اHــــشــــتــــركــــة لــــتــــشــــجـــيـع تــــطــــويـــر
tتجددة في اجلزائر والبرتغالHالطاقات ا

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

اHاداHادّة األولىة األولى
الهدفالهدف

تهـدف مذكـرة الـتفاهم هذه إلى تطوير التعاون في
مـيـدان الـطـاقة خـاصـة الـطــاقـات اHـتجـددة وكـفـاءة الـطـاقة
Yـتبادلة واحـترام القوانHـنفعة اHساواة واHعـلى أساس ا

والتنظيمات اHعمول بها في كال البلدين.

اHاداHادّة ة 2
ميادين التعاونميادين التعاون

مـيادين الـتعـاون اHسـتهـدفة �ـوجب مذكـرة التـفاهم
هذه تشمـل مـا يأتي :

tاإلطار القانوني والتنظيمي -
- الــتـخـطــيط وتـرقــيـة وتـطــويـر الــطـاقـات اHــتـجـددة

tوكفـاءة الطـاقـة
- تــــقـــــيــــــيم اإلمـــــكـــــــانـــــات مـن اHــــــوارد اHــــتـــــجــــــددة

tوكفــاءة الطـاقــة
tاستغالل النظام الكهربائي -

tتخزين الطاقة -
- فروع الـتـكنـولـوجيـا اHـتـعلـقـة بالـطـاقات اHـتـجددة

tوكفـاءة الطـاقـة
tترقية التعاون في مجال الربط الطاقي -

tالبحث والتطوير -

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 15-259 مـــؤر مـــؤرّخ فـــفي خ فـــفي 21 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة t2015 يـــتـــضــمt يـــتـــضــمّن
الـــــتــــصــــديـق عــــلى مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهم بـــــY حــــكــــومــــةالـــــتــــصــــديـق عــــلى مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهم بـــــY حــــكــــومــــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
tوحكومـة اجلمهـورية الـبرتغـاليـة في ميدان الـطاقةtوحكومـة اجلمهـورية الـبرتغـاليـة في ميدان الـطاقة

اHوقعة باجلزائر في اHوقعة باجلزائر في 10 مارس سنـة  مارس سنـة 2015.
ــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون
tاخلارجيّة والتعاون الدولي

tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــY حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اجلــمـــهــوريـــة الــبـــرتــغـــالــيـــة في مـــيــدان الـــطــاقـــةt اHــوقـــعــة

t2015 باجلـزائر في 10 مارس سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yـــــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــدّق عـــلى مـــذكـــرة الـــتــفـــاهـم بــHـــــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
tوحـــكــومــة اجلــمــهــوريـــة الــبــرتــغــالــيـــة في مــيــدان الــطــاقــة
اHـوقـعــة بـاجلـزائـر في 10 مـارس ســنة t2015 وتـنـشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تفاهممذكرة تفاهم

بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة 

وحكومة اجلمهورية البرتغاليةوحكومة اجلمهورية البرتغالية
في ميدان الطاقةفي ميدان الطاقة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الشّـعبيّـة وحكـومة اجلمـهوريـة البرتـغالـيةt اHشـار إليـهما

: "YوقعHفيما يأتي بـ"ا
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- عن اHـوقـع اجلــزائـري : اHـديــريــة العـامــة لـلـطـاقـة
tوزارة الطاقة t(م ع ط)

- عن اHــوقع الـبــرتـغــالي : اHـديــريـة الــعـامــة لـلــطـاقـة
واجلـيـولـوجـيـا (م ع ط ج)t وزارة الـبــيـئـة وتـهـيـئـة اإلقـلـيم

والطاقة. 
حتـدد تــشـكــيـلــة وكـيــفـيـة إدارة فــريق الــعـمل بــاتـفـاق
tمـشـتـرك. ويـجـتـمع بـصـفـة دوريـة في اجلـزائـر ولـشـبـونة

كلما اقتضى األمر ذلك.

اHاداHادّة ة 5
تمويل األنشطةتمويل األنشطة

يـــســهـــر اHـــوقـــعـــان عــلـى تــنـــفـــيـــذ هــذه اHـــذكـــرة وفـــقــا
إلمـكــانـيــاتـهــمـا وأولــويـات مــيـزانــيــاتـهــمـا في ظل احــتـرام

القوانY والتنظيمات اHعمول بها في البلدين.
�كن اHـوقعY الـلجوء Hـصادر تمـويل أخرى لتـنفيذ

األنشطة اHسطرة باتفاق مشترك.

اHاداHادّة ة 6
السـريـةالسـريـة

يـــحـــتــــرم اHـــوقـــعـــــان الـــســــريـــــة وحـــقــــوق اHـــلـــكــــيـــة
الـفـكــريــة اHـتـعـلـقــــة بـاHـعـلــومـــات والــوثــائق اHـتـبــادلـــة

في إطـار هذه اHذكـرة.
ال �ــــكن نــــشـــــر الــــنـــتـــــائج واHـــعــــلـــــومــــــات احملـــصــل
عــلــيـــهــــا نــتــيــجـــــة تــنــفــيـــذ الــبــرامج اخلـــاصـــــة لــلــتــعــــاون
احملـــقـــقـــــة في إطـــار هـــذه اHـــذكــــرةt إالّ �ـــوافـــقـــة مـــســـبـــقـــة

.YوقعـHوكتابية من كال ا

اHاداHادّة ة 7
القيمة القانونيةالقيمة القانونية

ال يـجوز تـفسيـر مذكـرة التـفاهم هـذه بطـريقـة تؤثر
tـصاحلـهماH وفـقا tـوقعانHعـلى االلتزامـات التي يـبرمـها ا

مـع شركـاء آخـرين.
ال تشـكـل هـذ اHـذكرة الـتـزامـا من أحد اHـوقـعـH Yنح
مـعـامـلـة تـفـضـيـلـيـة لـلـمـوقع اآلخـر بـأي مـن احلـاالت اHـشار

إليها في هذه اHذكرة أم بأي طريقة أخـرى.

اHاداHادّة ة 8
الدخول حيالدخول حيّز التنفيذز التنفيذ

تـدخل مـذكـرة التـفـاهم هـذه حيّـز الـتنـفـيـذ من تاريخ
تلقي آخر اإلشعـارينt الذي يخطر عن طريـقهما اHوقعان
بـعضهما البـعضt عبر القنـاة الدبلوماسـيةt عن استكمال

اإلجراءات القانونية الداخلية الالزمة لهذا الغرض.

- الــــتـــــمــــكـن فـي مــــجــــــال الــــهــــنــــدســــــة والــــتــــــوريــــد
t(EPC) والبنــاء

tعداتHتصميم وبناء واستغالل منشآت إنتاج ا -
tعداتHصناعة ا -

tالتكوين التقني واإلداري -
- تــرقــيــة بــرامج كــفــاءة الــطــاقــة خــاصــة في اHــنــازل

tوقطـاع اخلدمـات
tتركيب وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة -

tــــذكـــرةHوأي مــــجـــال آخــــر ذي صــــلـــة مـع هـــدف هــــذه ا
يحدده اHوقعان.

اHاداHادّة ة 3
أشكال التعاونأشكال التعاون

�ـكن أن يـأخذ الـتـعاون اHـشـار إليه في هـذه اHـذكرة
األشكـال اآلتـية :

Yـــعـــلــــومـــات والـــتـــجــــارب واخلـــبـــرات بـــHتــــبـــادل ا -
اHـــؤســســـات والــهـــيــئــات الـــعــمـــومــيـــة واخلــاصــة فـي قــطــاع

tالطاقة للبلدين
tتبادل الدراية العلمية -

tساعدة التقنيةHا -
- تـقـويـة الـعالقـات بـY اHـنـظـمـات اHـهـنـيـة ومـراكــز
الــتــكــوين واHــؤســســات الـــعــلــمـــيــة والــتــقــنـــيــة في قــطـــاع

tالطـاقـة للبلديـن
tمؤسسات التكوين للبلدين Yب YدربHتبادل ا -

- تـشـجـيع نـشـر اHـعـلـومـات والـتـواصل فـيـمـا يـخص
YــتـعــامــلـHمع ا tمــخــطـطــات تــطـويــر الــنـظــام الــكـهــربــائي

tبهدف حتديد فرص االستثمار tللبلدين Yاالقتصادي
- إقــامـــة شـــراكــاتt ال ســـيـــمــا فـي مــجـــال الـــهــنـــدســة
والــتـــوريـــد والـــبـــنــــاء (EPC) وصــنــاعـــة اHــعــدات كــخاليــا
اجلهـد اHتوسط t(MT) محطـات اجلهد اHتوسط واHنخفض
t(MT/BT) اHــــكــــونــــات الــــتي تــــدخل فـي مــــراحل تــــصــــنــــيع

معدات ومحطات الطاقات اHتجددة.
وكــذا أي شـكــل أخـر لــلــتــعـاون �ــكن أن يــكــون مـحـل

.YوقعHا Yاتفاق ب
اHاداHادّة ة 4

فريق العمـلفريق العمـل
يتفق اHوقـعان على إنشاء فريق عمـل مكلّف بإعداد
مخـطط عمــل لتـنفـيذ مـحاور الـتـعـاون اHـتوخــاة من هذه

اHذكرة وكذا متابعة تنفيذها.
يعY اHوقعان كمنسقY لفريق العمـل :
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بـــنـــفـس اHـــدةt مــــا لم يـــقم أحـــد اHـــوقـــعـــY بـــإخـــطـــار اآلخــر
tعن طريق إشـعار كتابي مسبق tبقراره إنهاء الـعمل بها
tسـتـة (6) أشــهـر عـلى األقل tعـبــر الـقـنـوات الـدبـلــومـاسـيـة

قبل تاريخ انتهاء العمـل بها.
حـرّرت بــاجلــزائـرt بــتـاريخ 10 مــارس ســنـة t2015 في
نــــســــخــــتــــY أصــــلــــيــــتــــtY كـل واحــــدة بــــالــــلــــغــــات الــــعــــربــــيـــة
والبرتغالية والفرنسية. وللنصوص الثالثة نفس احلجية.
tــذكــرةHفي حــالــة وجــود اخــتـالف في تــفــســيــر هــذه ا

يرجح النص باللغة الفرنسية.

اHاداHادّة ة 9
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

يــسـوى أي نــزاع �ـكن أن يــنـشــأ عن تـطــبـيـق مـذكـرة
Yــبــاشــرة بـHــفــاوضــات اHالــتــفــاهم هــذه وديــا عن طــريـق ا

اHوقعY من خالل القنوات الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 10
التعديـلالتعديـل

�ـكن تـعــديل مـذكــرة الـتـفــاهم هـذه بــاتـفـاق مــشـتـرك
ويـدخـل الـتــعــديل حــيّـز الــتــنـفــيــذ وفـقــا لــنــفس اإلجـراءات

اHطلوبة لدخول هذه اHذكرة حيّز التنفيذ.
اHاداHادّة ة 11

مدة السريان وإنهاء العمل بهامدة السريان وإنهاء العمل بها
تبـقى مذكـرة التـفاهم هـذه ساريـة اHفعـول Hدة أربع
(4) ســنـوات قــابــلــة لــلــتـجــديــد بــاتــفــاق مـشــتــرك لــفــتـرات

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
البرتغاليةالبرتغالية

خورخي موريرا دا سيلفاخورخي موريرا دا سيلفا
وزير البيئة والتهيئةوزير البيئة والتهيئة
العمرانية والطاقةالعمرانية والطاقة

مراسيممراسيم تنظيمي تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15-262 مؤرخ في  مؤرخ في 24 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1436  اHــوافق اHــوافق 8 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة t2015 يــتــضـــمن نــقلt يــتــضـــمن نــقل

اعــــتـــمــــاد في مــــيــــزانـــيــــة تـــســــيــــيـــر وزارة الــــشـــؤوناعــــتـــمــــاد في مــــيــــزانـــيــــة تـــســــيــــيـــر وزارة الــــشـــؤون
الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85

tو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتــضـى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-32  اHـؤرخ
في 11 ربـيع الــثــاني عـام 1436 اHـوافـق أول فـبــرايــر ســنـة
 2015 واHـــتـــضــمـن تــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصـــة لـــوزيــر

الشؤون الـدينـية واألوقاف من مـيزانـية التـسيـير �وجب
t2015 الية لسنةHقانون ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــلــغـى مــن مـــيــزانــيــة ســــنـة 2015
اعـتــمـــاد قـــدره مــائــتــان واثــنــان وخــمــســون مــلـــيـون
ديـــــــنــــــار (252.000.000 دج) مـــــــقـــــــيّـــــــــد فـي مــــــيـــــــزانــــــيــــــة
تـــســـيــيـــر وزارة الـــشـــؤون الــديـــنـــيـــة واألوقـــاف وفــي
الـبـابـيـن الـمـبـيّـنـيـن فـي الـجـدول "أ" الـمـلـحـق بـهـذا

اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Hـــيـــزانـــيـــة ســـنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قــــــدره مـــــائـــــتـــــان واثـــــنـــــان وخـــــمـــــســـــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(252.000.000 دج)  يــقـــيّـــد فــي مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الــشــؤون الــديـنــيــة واألوقــاف وفي الــبــابــY اHــبــيّـنــY في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

3 : : يـــكــــلف وزيــــر اHــــالـــيــــة ووزيــــر الـــشـــؤون اHـــاداHـــادّة ة 
الـــديــنـــيــة واألوقـــافt كل فــيـــمــا يــخـــــصّهt بــتـــنــفـــيــذ هـــــذا
اHرسـوم الذي ينـشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 24 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 8
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مرسـوم تنـفيذي رقممرسـوم تنـفيذي رقم 15-263 مؤرخ في  مؤرخ في 24 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1436  اHـوافق اHـوافق 8 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة t2015 يتـضـمن إحداثt يتـضـمن إحداث

بـــاب ونــقــل اعـــتــمـــاد في مـــيــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارةبـــاب ونــقــل اعـــتــمـــاد في مـــيــزانــيـــة تــســـيــيــر وزارة
االتصال.االتصال.

ــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85

tو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقــتــــضـى اHــرســـــوم الــتــنـــفــيــذي  رقــم 49-15  
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـــصــصـــة لــوزيـــر  االتــصـــال  من مــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيــــر

t2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون ا�
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :  ة األولى :  يـــــحــــــدث فــي جـــــــدول مـــــــيـــــزانـــــيـــــة
تـســيـيــر وزارة االتـصــال لـســنـة t2015 الــفـرع األولt  بـاب
رقمه 37-07  وعـنوانه " اإلدارة اHـركـزية - جـائـزة رئيس

اجلمهورية للصحفي احملترف".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يـــــلــــــغــى مــن مـــــيـــــــزانـــــيـــــــة ســــــنــــــة 2015
اعـــتــمــــاد قــــدره ســـبـــعــة مـاليــY وأربـــعـــمــائـــة ألف ديـــنــار
(7.400.000 دج) مقـيّد في مـيزانـية تسـييـر وزارة االتصال
وفي األبواب اHبينة في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يـخـصص Hـيزانية سـنة 2015  اعتماد قدره
ســــبـــعـــة ماليـــY وأربـــعــــمـــائـــة ألف ديـــنـــار (7.400.000 دج)
يـــقــــيّـــــد فـــي مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيـــر  وزارة  االتـــصـــال وفي
الــــبــــاب رقم 37-07 " اإلدارة اHــــركــــزيـــة - جــــائــــزة رئــــيس

اجلمهورية للصحفي احملترف".

tـالـيـــة  ووزيـر االتـصـالHــادّة ة 4 : : يـكـلـــف وزيـــر اHــاداHا
كل فـيـمــا يـخـــصّهt بـتـنـفـيــذ هــــذا اHـرســـوم الـذي يـنــشــر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 24 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 8
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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 مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم  مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 15-264 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 11 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة t2015 يــــعــــدلt يــــعــــدل
ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم 96-75  اHؤرخ في اHؤرخ في 14
رمــضــان عــام رمــضــان عــام 1416 اHــوافق  اHــوافق 3 فــبــــرايـــر ســـنـــة  فــبــــرايـــر ســـنـــة 1996
واHــتــعـلــق بــكـيــفــيـــات تــنــظــيم الــصــنـــدوق الـوطــنيواHــتــعـلــق بــكـيــفــيـــات تــنــظــيم الــصــنـــدوق الـوطــني

Hعادلـة اخلدمات االجتماعية وسيـره.Hعادلـة اخلدمات االجتماعية وسيـره.
ــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزيـر األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقــريــــر  وزيــــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيـل

tوالضمان االجتماعي

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-16 اHــــؤرخ في 21
رمـضان عام 1403 اHوافق 2 يولـيو سـنة 1983 واHـتضمن

tعادلة اخلدمات االجتماعيةH إنـشاء الصندوق الوطني
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

tال سيما الباب الثالث منه tاالقتصادية
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 tتممHعدل واHا tبعالقات العمل
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2007

tتممHا tاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 96-75 اHؤرخ
في 14 رمــضــان عــام 1416 اHــوافق 3 فــبـــرايــر ســـنــة 1996
واHـتــعــلق بـكــيــفـيــات تـنــظـيـم الـصــنـدوق الــوطــني Hـعــادلـة

tتممHعدل واHا tاخلدمات االجتماعية وسيره
- 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

tاالجتماعي
tوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــعـــدل هــــذا اHـــرســــوم ويـــتـــمـم بـــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96-75 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1416 اHـوافق 3 فـبـرايـر سـنة 1996 واHـتـعلق
بــكـيــفــيـات تــنـظــيم الــصـنــدوق الــوطـني Hــعــادلـة اخلــدمـات

االجتماعية وسيره.
اHـادة اHـادة 2 : : تـعدل أحـكام الـفقـرة األولى من اHادة 2 من
اHرسوم الـتنفيذي رقم 96-75 اHؤرخ في 14 رمضان عام
1416 اHـوافق 3 فـبـرايـر سـنة 1996 واHـذكـور أعاله وحترر

كما يأتي :
" اHـــــادة 2 : (الــــفـــقــــرة األولى) الــــصـــنــــدوق الــــوطـــني
Hـعادلـة اخلدمـات االجـتمـاعيـة الـذي يدعى في صـلب النص
tالـــصـــنـــدوق" مــــؤســـســـة عـــمــــومـــيـــة ذات تـــســــيـــيـــر خـــاص"

ويتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي".
اHـادة اHـادة 3 : : تتمم أحكام اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 96-75 اHــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1416 اHــــوافق 3
فبراير سنة 1996 واHذكور أعالهt في نهايتها كما يأتي :
" اHـادة 5 : .................(بدون تغيير)..................
- الــقـيـام بـكـل األعـمـال وتـعــبـئـة كل مــوارد الـتـمـويل
من أجل إنـــشــاء وتــســـيــيـــر هــيـــاكل الــراحـــة واالســتـــجــمــام

لصالح العمال األجراء".

اHـادة اHـادة 4 :  : تعدل أحكام اHادة 6 من اHرسوم التنفيذي
رقم 96-75 اHــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1416 اHــــوافق 3

فبراير سنة 1996 واHذكور أعالهt كما يأتي :

" اHــادة 6 : يـسـيــر الـصـنــدوق مـجــلس إدارة ويـديـره
مدير عام.

يـــتــوفــر الــصــنــدوق عــلى هـــيــاكل مــركــزيــة وجــهــويــة
ووالئية.

يـــحــدد الـــوزيــر الـــوصي بــقـــرار الــتـــنــظـــيم الـــداخــلي
للصندوقt بـناء على اقتراح من اHدير العامt بعد مداولة

مجلس اإلدارة".
اHــادة اHــادة 5 : : تــتـمم أحــكـام الــفـصل الــثـالث مـن اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 96-75 اHــؤرخ في 14 رمــضــان عــام 1416
اHوافق 3 فبراير سنة 1996 واHذكور أعالهt بقسم خامس

يحرر كما يأتي :
"القسم اخلامس"القسم اخلامس

مستخدمو الصندوقمستخدمو الصندوق
اHـــــادة اHـــــادة 28 مــــــكـــــرر مــــــكـــــرر1 :  : يـــــعـــــY اHــــديـــــرون اHــــركـــــزيــــون
ومـــديـــرو الـــفـــروع اجلــــهـــويـــة بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بـــالــعـــمل والـــضــمـــان االجــتـــمــاعيt بـــنــاء عـــلى اقـــتــراح من

اHدير العام للصندوق.
وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHــادة اHــادة 28 مـكـرر مـكـرر2 :  : �ـنع مــسـتــخـدمــو الـصــنـدوق من
£ارسة مهنة أخرى مأجورة.

ال يـطــبق هـذا اHــنع عـلى إنــتـاج األعـمــال الـعـلــمـيـة أو
األدبية أو الفنية وكذا على مهام التدريس والتكوين".

اHـادة اHـادة 6 : : تـعــوض عــبــارة "الـوزيــر اHــكـلـف بـاحلــمــايـة
االجـتـمـاعـيـة" بـعـبـارة "الـوزيـر اHـكـلف بـالـعـمـل والـضـمان
االجتـماعي" في كل أحـكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم 75-96
اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام 1416 اHـوافق 3 فـبـرايــر سـنـة

1996 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
11 أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذيمـــرســوم تـــنـــفــيـــذيّ رقم  رقم 06 -  - 486 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 ذي احلـــج ذي احلـــجّــةــة
عــامعــام 1427 اHــوافق  اHــوافق 23  ديــســمــبــر ســنــة   ديــســمــبــر ســنــة t t2006  يــحــد يــحــدّد
كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
116 -  - 302 الـــــــذي عـــــــنــــــــوانه " الــــــــصـــــــنـــــــدوق اخلـــــــاصالـــــــذي عـــــــنــــــــوانه " الــــــــصـــــــنـــــــدوق اخلـــــــاص

بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا" (استدراك).بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا" (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 84 الصادر بتاريخ 4 ذي
احلجة عام 1427 اHوافق 24 ديسمبر سنة 2006.
الصفحة t38 العمود t2 السطران 24 و30.

- بدال من :- بدال من : " - بوعيشون "t يقرأ :يقرأ : " بوعيش ".
- بدال من :- بدال من : " - مــفــتــاح " t يقرأ :يقرأ : " مفتاحة ".

....................(الباقي بدون تغيير)....................
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 16 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1436
اHـــوافـق اHـــوافـق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة t2015 يـــتــضــمن إنــهــاءt يـــتــضــمن إنــهــاء
مــــهـــام رئــــيس قــــسم الـــبــــحث فـي اســـتــــراتـــيــــجـــيـــاتمــــهـــام رئــــيس قــــسم الـــبــــحث فـي اســـتــــراتـــيــــجـــيـــات
الــــتـــنــــمــــيـــة االقــــتــــصـــاديــــة واالجــــتـــمــــاعــــيـــة وتــــطـــورالــــتـــنــــمــــيـــة االقــــتــــصـــاديــــة واالجــــتـــمــــاعــــيـــة وتــــطـــور
اHـؤسسـات السـياسـية وحتـول األنظـمة اHـؤسسـاتيةاHـؤسسـات السـياسـية وحتـول األنظـمة اHـؤسسـاتية
باHعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة.باHعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة.

ـــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلـجة عام
1436 اHـوافق 30 سـبـتمـبـر سـنة t2015 تـنهـى مهـام الـسـيد

ســـــعــــيـــــد شـــــيـخt بــــصـــــفـــــته رئـــــيـــــســـــا لـــــقــــسـم الـــــبـــــحث في
استراتيجيات الـتنمية االقتصادية واالجتماعية وتطور
اHــؤســـســات الـــســيــاســـيــة وحتــول األنـــظــمـــة اHــؤســســـاتــيــة
tــعــهــد الــوطــني لــلـدراســات االســتــراتــيــجـيــة الــشــامــلـةHبـا

إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1436 اHوافق اHوافق
30 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة t2015 يـتـضـمن إنـهاء مـهـام نـائـبةt يـتـضـمن إنـهاء مـهـام نـائـبة

مدير باHديرية العامة لألرشيف الوطني.مدير باHديرية العامة لألرشيف الوطني.
ـــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي احلـجة عام
1436 اHـوافق 30 سـبـتمـبر سـنة t2015 تـنـهى مهـام اآلنـسة

سـهام كـريـكةt بـصـفـتهـا نـائـبة مـديـر للـمـبـادالت باHـديـرية
العامة لألرشيف الوطني.

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مــــــراسراســــــيـم رئم رئــــــاساســــــيّــــــــة مة مــــــؤرؤرّخــــــة في ة في 24 ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــام ام 1436
8  س  سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة t t2015 تـتضتضـمّن  ن  إنإنـهاء مهاء مـهامهام اHوافق اHوافق 

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتبوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام
1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة t2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتـي اســــمــــاهــــمــــا بـــــوزارة الــــصــــحــــة والـــــســــكــــان وإصالح
اHستشفياتt لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
tبصفته مديرا للتكوين tموسى عراضه -

- رابح بوهينونيt بصفته نائب مدير للدراسات
واألبحـاث والتحـالـيل.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
السّيـد العربي عـبيدt بصـفته مديـرا عاما Hصـالح الصحة
وإصالح اHـسـتـشـفـيـات بوزارة الـصـحـة والـسـكان وإصالح

اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّـيــد عـبــد الـرحــمـان بــوديــبـةt بــصـفــته مـفــتـشــا بـوزارة

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّــيـــدة ســـامـــــيـــة يــــاسفt بـــصـــفـــتــهـــــا نــــائـــبـــــة مـــديــــر
Hــكـافــحـــة األمــراض اHــنـتــشــرة واإلنــذار الــصــحي بـوزارة
الــصــحـــة والــســـكـــان وإصالح اHـــســتــشـــفــيـــاتt لــتــكـــلــيـــفــهــا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيـدة ويـزة عـمـاروشt بصـفـتـهـا نـائـبة مـديـر لـلـصـيـدلة
االســــتـــــشــــفـــــائــــيـــــة بــــوزارة الـــــصــــحـــــة والــــســـــكــــان وإصالح

اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــيـــد ســعــيــد عــلــيـمt بــصــفــتـه نــائب مــديــر لـــلــمــيــزانــيــة
واحملــــــــاســــــــبــــــــة بـــــــوزارة الــــــــصــــــــحــــــــة والـــــــســــــــكــــــــان وإصالح

اHستشفياتt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 24 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 8 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة t2015 يـتـضــمt يـتـضــمّن  إنـهـاء مـهـامن  إنـهـاء مـهـام
الـــــــمـــــــديـــــــر الــــــعـــــــامالـــــــمـــــــديـــــــر الــــــعـــــــامّ لـــــــلـــــــشـــــــؤون الـــــــقـــــــضـــــــائــــــيــــــة لـــــــلـــــــشـــــــؤون الـــــــقـــــــضـــــــائــــــيــــــة

والـقـانـونـيـة بـوزارة الـعــدل.والـقـانـونـيـة بـوزارة الـعــدل.
ـــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي احلـجة عام
1436 اHــوافق 8 أكــتــوبــر ســنـة t2015 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

مــحـمـد عـمــارةt بـصـفـتـه مـديـرا عـامــا لـلـشـؤون الــقـضـائـيـة
والقانونية بوزارة العدل.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 54 30 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015 م م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
الــــمـــوافـق الــــمـــوافـق 8  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة   ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة t2015 يـــتـــضــمt يـــتـــضــمّن
إنـهــاء مـهـام اHـديــر الـعـامإنـهــاء مـهـام اHـديــر الـعـامّ لـلــوكـالـة الـوطـنــيـة لـوثـائق لـلــوكـالـة الـوطـنــيـة لـوثـائق

الصحة.الصحة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّــيـــد حــمــيـــد كــســـيسt بـــصــفـــته مــديـــرا عــامـــا لــلـــوكــالــة

الوطنية لوثائق الصحة.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 تتضـمt تتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

مديرين للصحة والسكان في الواليات.مديرين للصحة والسكان في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّيـد محـمـد شيـبانيt بـصـفته مـديرا لـلـصحـة والسـكان

في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
tتــنــهـى t2015 عــام 1436 الــمــوافـق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة
ابــتــداء مـن 18 ســبـــتــمــبــر ســنــة t2014 مــهــام الـــسّــيــد
مــحـمـد سـعـيــد صادوقt بصفـته مديرا للصـحة والسكان

في والية معسكـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيد عـلي أيت محـنـدt بصـفته مـديرا لـلـصحـة والسـكان

في والية قـاHة.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 تتضـمt تتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

مديرين عامY للمراكز االستشفائية اجلامعية.مديرين عامY للمراكز االستشفائية اجلامعية.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّادة اآلتية أسمـاؤهم بصفتـهم مديرين عامـY للمراكز

االستشفائية اجلامعية اآلتـية :
- رابح بــــارt اHــركـــز االسـتــشـفـــائـي اجلــــامـعي في

tبــاب الـوادي

- الــهـاشــمي شـاوشt اHــركــز االسـتــشـفــائي اجلــامـعي
tلتكليفه بوظيفة أخـرى tفي وسط مدينة اجلزائر

- يــحي دهـــــارt اHــركـــــز االســتــشـفـــــائـي اجلــــامــعي
في مدينة البليدةt لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــيـــد عــمــر بـــورجــوانt بــصــفـــته مــديـــرا عــامــا لـــلــمــركــز
tاالســـتــشـــفـــائي اجلـــامـــعي فـي مــديـــنــــة اجلــــزائـــر -  غـــرب

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
اآلنـسـة فـاطـمـة الـزهـراء عــلي إسـمـاعـيلt بـصـفـتـهـا مـديـرة
tعامـة للـمركـز االستـشفـائي اجلامـعي في مديـنـة تـلمـسان

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيـــد لــزهـــر مـــرجـــانt بـــصــفـــته مـــديـــرا عـــامــا لـــلـــمـــركــز

االستشفائي اجلامعي في مدينـة باتنـة.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مـهـام اHـديـر الـعـاممـهـام اHـديـر الـعـامّ لــلـمـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة لـطب لــلـمـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة لـطب

العيون بورقلـة.العيون بورقلـة.
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة t2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيــــد عـــبـــد اجلـــلـــيل مـــوهـــوبـيt بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا عـــامـــا

للمؤسسة االستشفائية لطب العيون بورقلة.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 16 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1436
Yيــتـضـمن تــعـيـ tYيــتـضـمن تــعـيـ t2015 30 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة اHــوافـق اHــوافـق 
مكلف بـالدراسـات والتـلخـيص باجملـلس األعلى لـلغةمكلف بـالدراسـات والتـلخـيص باجملـلس األعلى لـلغة

العربية.العربية.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 16 ذي احلـــجــة
عـام 1436 اHـوافق 30 ســبــتـمــبـر ســنـة t2015 يـعـY الــسـيـد
عــبـــد الــرزاق بــلـــغــيثt مـــكــلــفـــا بــالـــدراســات والــتـــلــخــيص

باجمللس األعلى للغة العربية.
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مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
YعـيYتـتضـمّن  الـتن  الـتّعـي tتـتضـم t2015 8  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنة اHوافق اHوافق 

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــوزارة الــــصــــحــــة والـــســــكــــان وإصالح

اHستشفيات :
tمفتشا عاما tعمر بورجوان -

tمكلّفا بالدراسات والتلخيص tموسى عراضه -
- رابح بوهينونيt مديرا للتكوين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سـبـتمـبر سـنة t2015 تعـيّن السّـيدات
والـــسّـــيــــد اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان

وإصالح اHستشفيات :
Yنـائـبـة مـديـر لـلـمـسـتـخـدم tويـزة بن جـودي وادة -

tYوالتقني Yاإلداري
- ســــعــــيــــدة بن يــــحيt نــــائــــبـــة مــــديــــر لــــلــــوقـــايــــة من

tرتبطة بالبيئة والتغذيةHاألخطار ا
- ســومــيــة يــحـيــاويt نــائــبــة مـديــر لــتــســجــيل اHـواد

tالصيدالنية
- فـــــتـــــحـــــيـــــة واليt نـــــائـــــبـــــة مــــديـــــر لـــــلـــــمـــــؤســـــســــات

tاالستشفائية اخلاصة
- سـعــيـد شـايبt رئـيس دراسـات بـاHـكـتب الـوزاري

لألمن الداخلي في اHؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة t2015 تـعــيّن اآلنــســة
فـــاطــــمـــة الـــزهــــراء عـــلي إســــمـــاعـــيـلt مـــديـــرة لــــلـــدراســـات
والــــــتــــــخـــــــطــــــيط بــــــوزارة الــــــصـــــــحــــــة والــــــســــــكــــــان وإصالح

اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 تـعـيّن الــسّـيـدة
سـامــيـة يــاسفt مــديـرة لــلـوقــايـة االجــتـمــاعـيــة والـبــيـئــيـة

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــعــيّن الــسّــيـد
ســعـيـد عــلـيمt مــفـتـشــا بـوزارة الـصــحـة والــسـكـان وإصالح

اHستشفيات.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــعــيّن الــسّــيـد
عبــد احلميد عياديt نائب مدير للتنظيم بوزارة الصحة

والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــعــيّن الــسّــيـد
كــر¢ عــكــريشt نــائب مــديـر لــتــرقــيــة اHـواد الــصــيــدالنــيـة

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436  اHوافقاHوافق
8  س  ســــبــــــتــــمــــبــــــر سر ســــنــــة ة t2015 يt يــــتــــضــــمّن  تن  تــــعــــيــــY مY مــــديـديـــــرةرة

اHعهد الـوطني البيداغوجي للتكوين شبـه الطبي.اHعهد الـوطني البيداغوجي للتكوين شبـه الطبي.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 تـعـيّن الــسّـيـدة
لــيــنـــدة خــوالــدt مــديـــرة لــلــمـــعــهــد الـــوطــني الــبـــيــداغــوجي

للتكوين شبه الطبي.
ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
Yن  تـعــيـYتـتــضــمّن  تـعــيـ tتـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

مديرين للصحة والسكان في الواليات.مديرين للصحة والسكان في الواليات.
ـــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام
1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 يــعـيّن الـسّــيـد احلــاج

إدريس خوجةt مديرا للصحة والسكان في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقــعـدة عـام
1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 يـعـيّن الــسّـيـدان اآلتي

: Yاآلتيت Yاسماهما مديرين للصحة والسكان في الواليت
tفي والية بسكرة tأحمد حمايدي زورقي -

- فاحت حدادt في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 تـعـيّن الــسّـيـدة
والـسّــيـد اآلتي اســمـاهــمـا مــديــرين لــلـصــحــــة والــسـكــــان

: Yاآلتيت Yفـي الواليت
tفي والية جيجـل tعمار القواسم -

- ليلى إلهام غالمt في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام
Yيعيّن الـسّيد سـماع t2015 وافق 8 سبـتمبـر سنةH1436 ا

بن براهيمt مديرا للصحة والسكان في واليـة البيض.
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مـــراســيــم رئـــاســـيـمـــراســيــم رئـــاســـيـّـة مــــؤرـة مــــؤرّخـــة فـي خـــة فـي 24 ذي الــقـــعـــدة عــام ذي الــقـــعـــدة عــام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 8  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة   ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة t2015 تــــتــــضـــمt تــــتــــضـــمّن

تـــعــيــY مـــديــرين عــامـــY  لــلــمـــراكــز االســتــشـــفــائــيــةتـــعــيــY مـــديــرين عــامـــY  لــلــمـــراكــز االســتــشـــفــائــيــة
اجلامعية.اجلامعية.

ــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعـدة عام
1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة t2015 يعيّن السّيدان اآلتي

Yلــلــمــركــزيـن االســتــشــفــائــيــ Yاســـمــاهــمــا مــديــريـن عــامــ
: Yاآلتي Yاجلامعي

- الــهــاشــمـي شــاوشt اHــركــز االســتــشـــفــائي اجلــامــعي
tلبني مسوس

- يـــحي دهــارt اHـــركــز االســتـــشــفـــائي اجلــامـــعي لــبــاب
الوادي.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام
1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة t2015 يعيّن السّيدان اآلتي

Yلــلــمــركــزيـن االســتــشــفــائــيــ Yاســـمــاهــمــا مــديــريـن عــامــ
: Yاآلتي Yاجلامعي

- نور الـدين بـلـقاضـيt اHركـز االسـتشـفـائي اجلـامعي
tلسطيف

- بــوحــجــر بـن عــليt اHــركـــز االســتــشــفـــائي اجلــامــعي
لوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة t2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـبــد الــعـزيــز لـنـكــارt مـديـرا عــامـا لــلـمـركــز االسـتــشـفـائي

اجلامعي لعنابة.

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 24 غـشت غـشت
ســــنــــة ســــنــــة t2015 يـــــحــــدt يـــــحــــدّد الــــتــــنــــظـــــيم الــــداخـــــلي Hــــركـــــزد الــــتــــنــــظـــــيم الــــداخـــــلي Hــــركـــــز

األرشيف الوطني.األرشيف الوطني.
ـــــــــــــــــــــــ

tالعامّ لرئاسة اجلمهورية Yإنّ األم
- �ــــــقـــــــتــــــضـى اHــــــرســـــــوم رقم 87 -11 اHــــــؤرّخ في 6
جــــمــــادى األولى عــــام 1407 اHــــوافق 6 يــــنــــايــــر ســــنــــة 1987
tـعدّلHا tـتضـمّـن إنشــاء مركـــز احملفــوظـات الــوطنــيةHوا

tادّة 7 منـهHال سيّما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئاسـيّ اHؤرّخ في 23 صـفر
Yتضمّن تعيHوافق أوّل مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

tالعامّ لرئاسة اجلمهوريّة Yاألم
- و�ــقـتــضى الــقـرار اHـؤرّخ فـي 27 ذي الـقــعــدة عـام
1411 اHـوافق 10 يـونـيــو سـنـة 1991 واHــتـضــمّن الــتـنــظـيم

tركز األرشيف الوطنيH الداخلي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
رقـم 87 -11 اHــــــــــؤرّخ فـي 6 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عـــــــــــام 1407

اHــوافـق 6 يـــنـــايــــر ســنـــة 1987 واHــذكـــــور أعالهt يــهــــدف
هــــذا الــــقـــــرار إلـى حتـــــديــــد الــــتـــــنــــظــــيم الـــــداخــــلي Hــــركـــــز

األرشيف الـوطني.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يـــــضـم مـــــركـــــز األرشـــــيف الـــــوطـــــنـيt حتت
سلطة اHدير و�ساعدة أمY عامtّ مـا يأتي :

tعاجلةH1 - قسم احلفظ وا

tصالح التقنيةH2 - قسم ا
tوالتوجيه Y3 - قسم التثم

t4 - قسم اإلعالم اآللي

t5 - قسم اإلدارة والوسائل

6 - اHلحقـات.

اHاداHادّة ة 3 : قسم احلفظ واHعاجلة  : قسم احلفظ واHعاجلة ويكلّف �ا يأتي :
tدفوعات من األرشيف وترتيبهاHاستقبال ا -

tفرز وتصنيف وحفظ األرشيف -
- اHـــــعــــــاجلـــــــــة الـــــعـــــلـــــمــــــــيـــــة لألرشـــــــيـف وإعــــــــداد

tوســائـل البحث
tتبليغ األرشيف للجمهور -

tطالعةHكتبة وقاعات اHتسيير ا -
- تسيير مساحات حفظ األرشيف.
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ويضم ثالث (3) مصـالح :
tدفوعات واحلفظH1 - مصلحة ا
t2 - مصلحة معاجلة األرشيف
3 - مصلحة تبليغ األرشيف.

اHاداHادّة ة 4 : قسم اHصالح التقنيةt  : قسم اHصالح التقنيةt ويكلّف �ا يأتي :
tتطهير وتعقيم األرشيف -

tترميم األرشيف �ختلف أوعيته وصيانته -
tاستنساخ األرشيف �ختلف أوعيته -

- طبع الوثائق واجملالت ذات الصلة باألرشيف.
: (2) Yويضم مصلحت

t1 - مصلحة الترميم والتطهير
2 - مصلحة اHيكروفيلم واالستنساخ والطباعة.

اHــاداHــادّة ة 5  : قــســم الــتــثــمــــY والــتـــوجــــــيهt  : قــســم الــتــثــمــــY والــتـــوجــــــيهt ويـــكــلّـف
�ــا يأتي :

tالوثائق واألرصدة التاريخية Yتثم -
- تــنـظـيم نـدوات عـلـمـيــة وأيـام دراسـيـة ومـلـتـقـيـات

tومعارض حول األرشيف
tترجمة الوثائق األرشيفية -

- اســــتـــغالل الــــتـــســـجـــيـالت الـــســـمــــعـــيـــة الــــبـــصـــريـــة
tللنشاطات العلمية للمركز

- تــــنــــظــــيم وتــــنــــشــــيط حــــمـالت حتــــســــيــــســــيــــة حـــول
tاألرشيف

- الدعم والتوجيه لـلمؤسسات والهيئات في مجال
tتسيير أرشيفاتها

- نشر وتوزيع مجالت ومنشورات اHركـز.

: (2) Yويضم مصلحت
tY1 - مصلحة التثم

2 - مصلحة التوجيه والدعم.

اHاداHادّة ة 6 : قسم اإلعالم اآلليt  : قسم اإلعالم اآلليt ويكلّف �ا يأتي :
- الـتسـيـير اإللـكـتروني لـلـوثائق ومـتـابعـة عـملـيات

tرقمنة األرصدة األرشيفية
tاستغالل قواعد البيانات -

tتسيير وصيانة شبكات اإلعالم اآللي للمركـز -
- تــــــســـــــيــــــــيـــــــر مـــــــوقـــــع اإلنــــــتـــــــــــرنــــــيـت Hــــــركــــــــــز

tاألرشــيف الــوطني
- تأمY وحماية األنظمة واHعطيات اHعلوماتية.

: (2) Yويضم مصلحت
t1 - مصلحة التسيير اإللكتروني للوثائق

2 - مصلحة الشبكات اHعلوماتية.

اHاداHادّة ة 7 : قسم اإلدارة والوسائلt  : قسم اإلدارة والوسائلt ويكلّف �ا يأتي :
tوارد البشريةHإعداد مخططات تسيير ا -

- إعـــــداد وتـــــنـــــفـــــيــــــذ اخملـــــطط الـــــســـــنـــــوي واHـــــتـــــعــــــدد
الـــســنـــوات لــتــكـــوين اHــســتـــخــدمــY وحتــســـY مــســتــواهم

tوجتـديـد معـارفهم
tركـزHإعداد وتنفيذ ميزانية ا -

tركـزHمسك محاسبة ا -
tركـز بالوسائل العامةHتزويد ا -

- تــــــســــــيــــــــيــــــر وصــــــيـــــــانــــــــــة األمالك اHـــــــنــــــقــــــــولـــــــــة
tوالعقـاريــة للمركـز

- نظافـة وأمن اHركــز.

ويضم ثالث (3) مصـالح :
tوالتكوين YستخدمH1 - مصلحة ا

tيزانية واحملاسبةH2 - مصلحة ا
3 - مصلحة الوسائل العامة.

اHاداHادّة ة 8 : ملحقـات اHركـز : : ملحقـات اHركـز :

تُــســيــر كــل مــلــحــقــة من مــلــحــقــات مــركــز األرشــيف
الوطني من طرف رئيس ملحقة.

: (2) Yوتضم مصلحت
t1 - مصلحة تسيير األرشيف

2 - مصلحة الوسائل العامة.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــلـــــغـى أحــكــــــام الــقـــــــرار اHـــؤرّخ فـي 27
ذي الـقــعــدة عــام 1411 الــمـوافـق 10 يــونــيــو ســنـة 1991
والـمـتـضـمـّـن الـتـنـظـيـم الـداخــلـي لـمـركــز األرشـيـف

الوطني.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بــاجلــزائــر في 9 ذي الــقــعــدة عــام 1436 اHــوافق
24 غشت سنة 2015.

العقبي حبةالعقبي حبة
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 27 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14 يــولـيـو يــولـيـو
سـنـة سـنـة t2015 يـحـدt يـحـدّد كـيــفـيـات الـتــنـــازلt �ـقـابلt عند كـيــفـيـات الـتــنـــازلt �ـقـابلt عن
األسـلـحة والـذخـيـرة وعتـاد الـصـيـانة وقـطع الـغـياراألسـلـحة والـذخـيـرة وعتـاد الـصـيـانة وقـطع الـغـيار
والـلــواحـق من طــرف اHـؤســســات الــعــمــومـــيـة ذاتوالـلــواحـق من طــرف اHـؤســســات الــعــمــومـــيـة ذات
الطـابـع الـصنــاعي والتـجـاري حتت وصـاية وزارةالطـابـع الـصنــاعي والتـجـاري حتت وصـاية وزارة
الـــدفـــاع الـــوطــنـيt لــــفـــائـــدة الـــهــيـــئـــات والـــهـــيـــاكـلالـــدفـــاع الـــوطــنـيt لــــفـــائـــدة الـــهــيـــئـــات والـــهـــيـــاكـل

اHدنـية.اHدنـية.
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير الدفاع الوطني
- �قـتضى األمر رقم 75-59 اHؤرّخ في  20 رمضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واHـــتـــضــمّن

tتمّمHعدّل واHا tالقانون التجاري
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اHــؤرّخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلّق

tبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97-06 اHـــــــــؤرّخ في 12
رمـضـان عام 1417 اHـوافق 21 يـنـايـر سـنـة 1997 واHـتـعلّق

tبالعتاد احلربي واألسلحـة والذخيرة
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
tـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدّد القـواعـد ا

tتمّمHعدّل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-07 اHــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

tتعلّق بالصيدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرّخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلّق

tبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08-102 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1429 اHوافق 26 مـارس سنة 2008
الــذي يــحـدّد الــقــانـون األســاسي الــنــمــوذجي لــلـمــؤســسـات
الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــصــنــاعي والــتــجــاري الــتــابــعـة

tللقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-317 اHـؤرّخ
في 10 ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1434 اHــــوافــق 16 ســـبـــتــــمـــبـــــر
ســــنــــــة 2013 الــــذي يــــحــــدّد مــــهـــــام نـــــائب وزيــــــر الــــدفـــــاع

tالـوطني وصالحياتـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-96 اHـؤرّخ
في 19 ذي الـقـعـدة عـام 1418 اHـوافق 18 مـارس سـنة 1998
الــذي يـحـدّد كــيـفـيـــات تـطـبــــيق األمـــر رقم 97-06 اHـؤرّخ
في 12 رمـــضـــان عــام 1417 اHــوافق 21 يــنـــايـــر ســـنــة 1997
tـــتــعـــلّــق بـــالــعـــتـــــاد احلــــربـي واألســلـــحـــــة والــذخـــــيــرةHوا

tتمّـمHعـدّل واHا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 10 رمـــضـــان عــام 1416 اHــوافق 31 يــنـــايـــر ســـنــة 1996
الــــذي يــــحــــدّد شــــروط حــــيــــازة شــــركـــات احلــــراســــة ونــــقــل
األمـــوال واHـــواد احلـــســـاســـة األســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة وحـــمـــلـــهــا

tتمّمHعدّل واHا tواستعمالها ونقلها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 10 رمـــضـــان عــام 1416 اHــوافق 31 يــنـــايـــر ســـنــة 1996
الـذي يــحـدّد كـيــفـيــات شـراء األسـلــحـة الــنـاريـة والــذخـيـرة
واسـتيرادها ويـضبط شروط تسـليم الرخصـة اخلاصة بها
حلـسـاب شـركـات احلـراسـة ونـقل األمـوال واHـواد احلـسـاسة

tؤسساتHوهياكل األمن الداخلي في الهيئات وا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 11 شـــوّال عـــام 1421 اHــــوافـق 6 يـــنــــايــــــر ســـنـــــة 2001
الــذي يــحـــدّد شــروط وكــيـــفــيــات اقـــتــنــاء وحـــيــازة ذخــيــرة
األسلحة من الصنفY الرابع واخلامس اHنصوص عليهما
في اHـادّة 3/60 من اHـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم 98-96 اHؤرّخ
t1998 وافق 18 مارس سنةHفي 19 ذي القعدة عام 1418 ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادّتـY  30 و45 من
اHـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 98-96 اHـؤرّخ في 19 ذي الــقـعـدة
tـــذكــور أعالهHــوافق 18 مـــارس ســـنــة 1998 واHعــام 1418 ا
tقـابل� tيـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كـيـفـيـات الـتـنـازل
عن األسـلـحة والـذخــيـرة وعتــاد الـصـيـانـة وقـطــع الـغـيـار
والـلــواحــق من طـرف اHـؤسـسـات الـعــمـومـيـة ذات الـطـابع
tالصناعي والـتجاري حتت وصاية وزارة الدفاع الوطني

لفائدة الهيئات والهياكـل اHدنية.

اHاداHادّة ة 2 :  : الهيئات والـهياكـل اHدنية اHعنية هي تلك
احملـــــــدّدة �ـــــــوجـب اHـــــوادّ 12 و13 و14 و15 و16 مـن األمـــــــر
رقم 97-06 اHــؤرّخ في 12 رمـــضـــان عـــام 1417 اHــوافق 21

يناير سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـخــضع اقـتـنـاء األسـلـحــة والـذخـيـرة وعـتـاد
الـــصــيــانــة وقــطع الــغــيــار والـــلــواحق من طــرف الــهــيــئــات
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والــــهـــيـــاكل اHــــدنـــيـــةt إلى احلــــصـــول عـــلـى رخـــصـــة تـــنـــازل
تــسـلّــمـهـا وزارة الــدفـاع الـوطــنيt حـسب الــشـروط احملـددة

�وجب التنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــســــلّم رخــــصـــــة االقــــتـــــنــــاء فــــيــــمــــا يــــخص
الــهــيــئــات والــهــيــاكـل اHــدنــيــة اHــذكــورة في اHــواد 13 و14
و15 و16 من األمـــــر رقم 97-06 اHـــــؤرّخ في 12 رمـــــضــــــان
tــذكـــور أعالهHــوافق 21 يــنــايــر ســنـة 1997 واHعــام 1417 ا
من طرف مصـالح الوزارة اHـكلّـفة بـالداخـليـةt على أساس
رأي تــبــديه الــلـجــنـة الــوزاريــة اHـشــتــركـة احملــدثــة �ـوجب
اHــــادّة 5 مـن الــــقـــــرار الــــوزاري اHـــــشــــتـــــرك اHــــؤرّخ في 31

يناير سنة 1996 واHذكور أعاله.

وترسل رخصة االقتناء إلى وزارة الدفاع الوطني.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـم إعداد مـقرّر الـتنـازلt �قـابلt من قبل
مـــصــــالح وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــنيt فـــور اســــتالم طـــلـــبـــات
اقـــتــنـــاء األســلـــحـــة والـــذخــيـــرة وعــتـــاد الــصـــيــانــــة وقــطــع

الغيـار واللواحـق.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـقــوم الـهـيـئــات والـهـيــاكـل اHـدنـيــة بـإتـمـام
كـلّ اإلجـــراءات اHــطـــلــوبـــة �ــوجـب الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم
اHــعـــمــول بــهـــمــاt الـــتي حتــكـم اHــعــامـالت الــتــجـــاريــة وأمن

القوافل ونقـل األسلحة والذخيرة.

tـقـابل� tـادّة ة 7 :  : تــخـضـع عـمـلــيــة تـنـفـيـذ الــتـنــازلHـاداHا
إلى إعداد محضر مؤقت حضوري بY اHمون والزبون.

8 :  : �ـكـن اHــؤسـســات الــعــمــومــيــة ذات الـطــابع اHـاداHـادّة ة 
الــــصـــنـــاعي والــــتـــجـــاري لــــوزارة الـــدفـــاع الـــوطــــنيt عـــنـــد
احلــاجـــةt أن تــضــمنt �ـــقــابلt الـــقــيــام بـــصــيــانـــة األســلــحــة

واHواد احلساسة األخرى.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتـدّد كيـفـيـات تـطبـيق هـذا الـقـرار �وجب
تعليمة من وزير الدفاع الوطني.

اHاداHادّة ة 10 :  : ينـشر هـذا القـرار الذي يـلغي كــلّ األحكام
اخملـالــفـةt في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّــة اجلـزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 14
يوليو سنة 2015.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
tنائب وزير الدفاع الوطنيtنائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

وزارة اHوارد اHائية والبيئةوزارة اHوارد اHائية والبيئة
قــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرقــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرّخ في خ في 25 جـــمـــــادى األولى جـــمـــــادى األولى
عــام عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 16 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّن
الـتصـريح باHـنفـعة الـعمـومـية لـعمـليـة نزع اHـلكـيةالـتصـريح باHـنفـعة الـعمـومـية لـعمـليـة نزع اHـلكـية
اHــتــعـلــقــة بـإجنــاز مــشـروع جــر مــيـاه الــبــحـر احملالةاHــتــعـلــقــة بـإجنــاز مــشـروع جــر مــيـاه الــبــحـر احملالة
لــتــزويـد واليــة غـلــيـزان بــاHــيـاه الــصـاحلــة لـلــشـربلــتــزويـد واليــة غـلــيـزان بــاHــيـاه الــصـاحلــة لـلــشـرب;

انطالقا من خزان انطالقا من خزان 10.000م3 يقع بوالية مستغا�. يقع بوالية مستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللية tإن وزير الدولة
tاليةHووزير ا

tائيةHوارد اHووزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-186 اHؤرّخ
في 7 صـفـر عام 1411 اHـوافـق 27 يـولـيـو سـنـة 1993 الــذي
يـحــدّد كيـفـيـات تـطـبـيق الـقــانـون رقم 91-11 اHـؤرّخ في
27 أبــريل سـنـة 1991 الـذي يــحـدّد الـقـواعـد اHـتــعـلـقـة بـنـزع

اHــلـــكــيـــة من أجل اHـــنــفــعـــة الــعـــمــومـــيــةt اHـــتــمّمt ال ســـيّــمــا
tادّة 10 منهHا

- وبـــعــــد االطالع عــــلـى مـــجــــمــــوع الـــوثــــائق اHــــرفــــقـــة
tلفHبا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــصـرح بـاHـنــفـعـة الــعـمـومــيـة لـعــمـلـيـة
نـزع اHــلـكــيــة اHـتــعـلــقـة بــإجنــاز مــشـروع جــر مـيــاه الـبــحـر
احملـالة لــتــزويــد واليــة غــلــيــزان بــاHــيــاه الــصــاحلــة لــلــشـرب

انطالقا من خزان 10.000م3 يقع بوالية مستغا�.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــبـلغ اHــسـاحـة اإلجــمـالـيــة لألمالك اHـعــنـيـة
125 tـــشـــروعHـــلـــكــــيـــة الــــتي تـــخـص إجنــــاز هــــذا اHبـــنــــزع ا

هكتاراt موزعة كما يأتي :
- بـــلــديــات ســيـــدي ســعــادة ويــلـل واHــطــمــر وبن داود
وغليزان ووادي اجلـمعة واحلمادنـة وجديوية ووادي رهيو

t(والية غليزان) : 93 هكتارا
- بـلـديـات مــسـتـغـا� ومـاسـرة وسـيـرات وبـوقـيـراط

(والية مستغا�) : 32 هكتارا.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـقــدر اHــبـلــغ اإلجـمــالي اخملــصص لــعـمــلـــيـة
نـــــزع اHــــلــــكـــــــيــــة �ـــــائـــــة وخــــمــــســـــــY مــــلــــيـــــــون ديــــنــــــار

(150.000.000,00 دج).
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اHــاداHــادّة ة 4 : : يــشـــمل إجنـــاز مـــشــروع جـــر مــيــاه الـــبــحــر
احملالةt بـــعـــنـــوان قـــوام األشـــغــال لـــتـــزويـــد واليـــة غـــلـــيــزان
بــاHــيــاه الــصـاحلــــة لــلــشــرب انـطـالقــا مـن خــزان 10.000م3

يقـع بواليـة مستغـا�t األشغـال اآلتـية :
t3إجنـاز خزان بسعة 10.000م -

- إجنــــاز قـــنـــاة جـــر مـن نـــوع الـــبـــولـــيـــســـتـــر اHـــقـــوّى
باأللياف الزجاجية (PRV) ذات قطر 1200 بضغط 25 على

tمسافة 30.000 متر طولي
- إجنــــاز مـــحــــطـــة ضخ بــــتـــدفق 150.000م3/يــــومt مع

t3خزان االمتصاص بسعة 10.000م
- تـــــوفــــيـــــر ووضـع الــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات اإللــــكـــــتـــــرونـــــيــــة
واإللـــكـــتــرومـــيــكـــانــيـــكــيـــة حملـــطـــة الـــضـخ مـع وضـع نـــظـــام

tالتحكم عن بعـد
t3بنـاء خزان مائي بسعة 10.000م -

- إجنـاز قنـوات رئـيسـيـة �خـتلـف األقطـار من نوع
(PRV) على مسافة 90 كلم.

اHاداHادّة ة 5 :  : حتدّد اHهلة القصوى اخملصصة لنزع اHلكية
بأربع (4) سنـوات.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 16 مارس سنة 2015.

رجب عــام 1434 اHــوافق 29 مــايـــو ســنــة 2013 واHــتــضــمن
تــــعـــيـــــيـن أعـــــضــــاء مـــــجـــــلـس إدارة الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة

للتـشـغـيـلt كما يأتي :

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

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

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

- دالل ســلــطــانيt £ــثــلــة الــوزيــر اHــكــلف بــالــشـؤون
tاخلارجية

...................(بدون تغيير حتى )

- الـطـيـب لـواتـي وفـضــيـلـة قـجـور ونــور الدين
tYثلي االحتاد العام للعمال اجلزائري£ tزياني

- زهــيـــر مــوطــامt £ـــثال مــنـــتــخــبـــا عن مــســـتــخــدمي
الوكالة الوطنية للتشغيل".

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــؤرخ فـي قــــرار مـــؤرخ فـي 24 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1436 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 11
يـــولــيـــو يـــولــيـــو ســـنــة ســـنــة t2015 يـــعــدل الــقــرار اHـؤرخ في t يـــعــدل الــقــرار اHـؤرخ في 18
ذي الـــقــــعـــدة عــام ذي الـــقــــعـــدة عــام 1434 اHــوافق  اHــوافق 24 ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 واHـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيــــY أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة واHـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيــــY أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة

الـــصــنـــدوق الــوطـــني لــلـــضــمـــان االجــتــمـــاعي اخلــاصالـــصــنـــدوق الــوطـــني لــلـــضــمـــان االجــتــمـــاعي اخلــاص
بغير األجراء.بغير األجراء.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 24 رمــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHــوافـق 11 يــولـيـــو ســنــة t2015 يــعـدل الـقــرار الــمــؤرخ
في 18 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 24 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 والــــــمـــــــتــــــضــــــمـن تـــــعـــــيــــــY أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس إدارة

الــصــنــدوق الـوطــني لــلــضــمــان االجــتــمــاعي اخلــاص بــغــيـر
األجراءt كما يأتي :

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

- بـــــــعــــــنــــــوان مــــــمـــــــثــــــلـي الـــــــمــــــهـن الـــــــحــــــرفــــــيــــــة- بـــــــعــــــنــــــوان مــــــمـــــــثــــــلـي الـــــــمــــــهـن الـــــــحــــــرفــــــيــــــة
الـــمـــعـــيــــنـــيـن مـن الـــمــــنـــظـــمـــات الـــمــــهـــنـــيـــة األكـــثـــرالـــمـــعـــيــــنـــيـن مـن الـــمــــنـــظـــمـــات الـــمــــهـــنـــيـــة األكـــثـــر

تمثيال على اHستوى الوطني :تمثيال على اHستوى الوطني :

السادة :
t ...................... (بدون تغيير) ...................... -
- مــــخـــلـــوف حـــبــــاسt £ـــثال عـن الـــغـــرفـــة الــــوطـــنـــيـــة

tهنHللحرف وا

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

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

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
حسY نسيبحسY نسيب

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 22 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو يــولــيــو
ســــنـــــة ســــنـــــة t2015 يــــعــــدt يــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرخ في ل الـــقــــرار اHــــؤرخ في 19 رجــــب رجــــب
عــــام عــــام 1434 اHــوافق  اHــوافق 29 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة 2013 واHــتــضــمن واHــتــضــمن
تـــعـــيــــY أعـــضـــاء مـــجـــلس إدارة الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــةتـــعـــيــــY أعـــضـــاء مـــجـــلس إدارة الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة

للتشغيل.للتشغيل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 22 رمــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHـوافق 9 يـولـيـو سـنـة t2015 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرخ في 19



قـــــرار مـــــؤرقـــــرار مـــــؤرّخ في خ في 21 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 6  غــــشت  غــــشت
سـنــة سـنــة t2015 يـتـضــم يـتـضــمّن تـعـيـY أعــضـاء مـجـلس إدارةن تـعـيـY أعــضـاء مـجـلس إدارة

اHعهد الوطني للعمل.اHعهد الوطني للعمل.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قـــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 21 شـــــــــوّال عـــــــــام 1436
اHــــوافق 6 غــــشت ســــنــــة t2015 يــــعــــيّن األشــــخــــاص اآلتــــيـــة
أســــمــــاؤهمt تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــادّة 12 من اHـــرســوم
الـتّــنـفــيـذيّ رقـم 15-159 الــمـؤرّخ فـي 28 شـعــبـان عـام
1436 اHــوافق 16 يــونـــيـــو ســـنــة 2015 واHـــتـــضـــمّن تـــعـــديل

الــقـانــون األسـاسـي لـلــمـعــهــد الـوطــني لــلـعــملt أعــضـاء في
مــــجــــلـس إدارة اHــــعــــهــــد الــــوطـــــني لــــلــــعـــــملH tــــدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد :

- الــــســــيــــد بــــركــــاتي آكــــلـيt £ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
tرئيسا tبالعمـل

- الــســـيــد مــرشــيــشـي أحــمــدt £ــثل الـــوزيــر اHــكــلّف
tبالعمل

- الـســيـد بــولـســان عـبــد احلقt £ـثل الــوزيـر اHــكـلّف
tاليةHبا

tالـــمـــولـــودة أمـــغــار tالــســـيـــدة دراجـي فـــاطـــمـــة -
£ــــثــــلــــة الــــوزيــــر اHــــكــــلّـف بــــاHــــالــــيــــة (اHــــديــــريــــة الــــعــــامـــة

t(لالستشراف

- الـسيدة قجور فـضيلةt £ثـلة نقابة الـعمال األكثر
تــمـــثــيال عــلـى اHــســتــوى الــوطـــني (االحتــاد الــعـــام لــلــعــمــال

t(Yاجلزائري

- الـــســيـــد مــيـــقـــاتــلي احملـــفــوظt £ـــثل نـــقــابـــة أربــاب
العمل األكثر تمـثيال على اHستوى الوطـني (الكنفدرالية

العامة للمؤسسات اجلزائرية).
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30 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
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