
العدد العدد 55
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 28 ذو القعدة  ذو القعدة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 23 سبتمبر سبتمبر سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-250  مـؤرّخ في 13 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمّن الــتّــصـديـق عـلى
االتفاقية العربية Iكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابs احملرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010..............

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيذي رقم 14-256 مؤرّخ في 15 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 10 سبتـمبر سنة s2014 يـتضمن إنـشاء متـوسطات
وإلـغــاء أخـــرى...........................................................................................................................................
مــرسـوم تـنــفـيذي رقم 14-257 مـؤرّخ في 15 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمن إنشـاء ثـانـويات
وإلـغاء أخرى...............................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفـر عام 1433 اIوافق 4 يـنـاير سـنة s2012 يتـضمن الـقانـون األساسي الـنموذجي
Iؤسسات التربية والتعليم اIتخصصة لألطفال اIعوقX (استدراك)..................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
........................Xيتضمّن إنهاء مهام قاضيت s2014 وافق 24 يوليو سنةIمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 ا
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 24 يــولـيـو سـنـة s2014 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر دراسـات بـوزارة
االستشراف واإلحصائيات - سـابقـا.............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24 يـولـيو سـنة s2014 يـتضـمّن إنهـاء مـهام اIـدير اجلـهوي لـلمـيزانـية
بورقلة.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولــيـو ســنـة s2014 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائــبــة مـديــر بـوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولــيـو ســنـة s2014 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مـديــر بــجـامــعـة
األغواط....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24 يوليو سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة بجـايـة...............
مـــراســيم رئـــاســيّـــة مــؤرّخــة في 26  رمــضــان عــام 1435 اIـــوافق 24 يــولــيــو ســنــة s2014 تــتــضـــمّن إنــهــاء مـــهــام عــمـــداء كــلــيــات
باجلامعات.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولــيـو ســنـة s2014 يـتــضــمّن إنـهــاء مــهـام اIــديــر الـعــامّ لــلـغــرفـة
اجلزائرية للصيد البحري وتربية اIائيات....................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولــيـو ســنـة s2014 يــتـضــمّـنـان تــعـيــX نـائـبـي مـديـرين
.................................................................................................................................................Xبجامعت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24 يوليو سنة s2014 يتضمّن التّعيX بجامعة قسنطينـة 1...........
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24 يولـيو سنة s2014 يـتضمّن تعيـX مكلّف بالدّراسـات والتلخيص
بوزارة اIوارد اIائية.................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24 يولـيو سنة s2014 يـتضمّن تعيX مـفتشة بوزارة الـتعليم العالي
والبحث العلمي........................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24 يوليو سنة s2014 يتضمّن تعيX األمX العام جلامعة غرداية......
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة s2014 يتـضـمّن تـعيـX مـدير مـعـهــد النـظـافة واألمن
الصناعي بجامعة باتنة..............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يــولــيــو ســنـة s2014 يـتــضــمّن تـعــيــX مـديــر مــعـهـــد الــبـصــريـات
وميكانيك الدقة بجامعة سطيف 1...............................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24 يـولـيو سـنة s2014 يتـضـمّن تعـيـX نائـبة مـديـر بوزارة الـتـهيـئة
العمرانية والبيئة.....................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24 يوليو سنة s2014 يتضمّن تعيX مدير الدّراسات بقسم اإلحصاء
واالستشراف واليـقظة االستراتيجيـة في اIديرية العامة جملـتمع اIعلومــات بــوزارة البــريـد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال..................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولــيـو ســنـة s2014 يـتــضـمّن تــعـيـX رئــيس دراســـات بـــوزارة
البــريـد وتكنـولوجـيات اإلعالم واالتصـال.....................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24 يولـيو سنة s2014 يتضـمّن تعيـX مدير الـصيد الـبحري واIوارد
الصيدية في والية مستغا�........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24 يـولــيـو ســنـة s2014 يــتـضـمّن تــعـيـX رئــيس دراســـات بـالــهـيـئـة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.........................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة الصناعة وا<ناجموزارة الصناعة وا<ناجم

قــرار مـؤرّخ في 24 صـفــر عـام 1434 اIـوافق 7 يــنــايــر ســنــة s2013 يــتـضــمّن تــعــيـX أعــضــاء جلــنـة الــطــعن اخملــتـصــة في مــجـال
االستثمار................................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 25  جــمــادى األولـى عـام 1434 اIـــوافق 7  أبــريـل ســنــة s 2013 يــعــدّل الــقــرار اIــؤرّخ في 24 مــحــرّم عـــام 1433
اIوافـق 19  ديسمبـر سنـة 2011  واIتضمّن تعيX أعضـاء مجلس التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بتيبازة.........

قـرار مؤرخ في 25 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 25 فـبـراير سـنة s2014  يتـضـمن تـعيـX أعـضاء الـلـجـنة الـوطـنـية لـتـأهيل
اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة.....................................................................................................................

وزارة السكن والعمران وا<دينةوزارة السكن والعمران وا<دينة
قـــرار مــؤرخ في 12 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 10 يــولــيــو ســنــة s2014 يــعــدل الــقــرار اIــؤرخ في 22 ربــيـع الــثــاني عــام 1433
Xديـنة وتعيIتضـمن إنشاء اللـجنة القـطاعية لـلصفقات لـوزارة السكن والـعمران واIوافـق 15 مارس سـنة 2012 واIا
أعضائها.....................................................................................................................................................

Iوالتعليم ا<هنيIوزارة التكوينوزارة التكوين والتعليم ا<هني
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 3  رمـضــان عـام 1435 اIــوافق أوّل يـولــيـو  ســنـة s 2014 يـحــدّد مـدونــة اإليـرادات والـنــفـقـات
اIسندة حلساب التخصيص اخلاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهX والتكوين اIهني اIتواصل"..

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 3  رمضان عام 1435 اIوافق أوّل يولـيو  سنة s 2014 يـحدّد كيفيـات متابعة وتـقييم  حساب
التخصيص اخلاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهX والتكوين اIهني اIتواصل".......................

مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
قــــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 13  مـحــرّم عـام 1435 اIـوافق 17  نـوفــمــبــر ســنـة s2013 يــحـدّد كــيــفــيـات تــنــظــيم الــتــكـوين
اIتخصص لاللتحاق برتبة اIدققX اIاليX جمللس احملاسبة ومحتوى بـرنـامجـه................................................
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مـــمـــرســـوم رئـــاسيرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 14-250  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 13 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
عـام عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة s2014 يـتـضمs يـتـضمّن
الـتالـتّـصـديق عــلى االتـفـاقـيــة الـعـربـيـة Iــكـافـحـة غـسلـصـديق عــلى االتـفـاقـيــة الـعـربـيـة Iــكـافـحـة غـسل
األمـــــوال وتــــمــــويـل اإلرهــــابs احملـــــراألمـــــوال وتــــمــــويـل اإلرهــــابs احملـــــرّرة بــــالـــــقــــاهــــرةرة بــــالـــــقــــاهــــرة

بتاريخ بتاريخ 21 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة

sبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلى االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة Iــكــافــحــة
غــــســل األمــــوال وتــــمـــــويل اإلرهــــابs احملــــرّرة بــــالــــقــــاهــــرة

s2010 بتاريخ 21 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى االتــــفــــاقـــيــــة الــــعـــربــــيـــة
Iـــــكــــــافـــــحــــــة غـــــسـل األمـــــوال وتــــــمـــــويـل اإلرهـــــابs احملـــــرّرة
بالـقـاهـرة بتــاريخ 21 ديسـمبـر سنـة s2010 وتنشــر فـي
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلزائر في 13 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 8
سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية العربية Iكافحةاالتفاقية العربية Iكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهابغسل األموال وتمويل اإلرهاب

الديبـاجــةالديبـاجــة

sوقعةIإن الدول العربية اsوقعةIإن الدول العربية ا

- إذ تدرك - إذ تدرك خطورة مـا ينتج عن أفعال غسل األموال
وتـــمـــويل اإلرهـــاب من مـــشـــاكل ومـــخـــاطـــر تـــقــوض خـــطط
التـنـميـة االقـتصـاديـة وتعـرقل جـهـود االستـثـمار �ـا يـهدد
االســــتـــقــــرار الـــســــيـــاسـي واالقـــتـــصــــادي واألمـــنـيs ويـــخـل

sبسيادة القانون

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
- واقـتـنـاعـا - واقـتـنـاعـا مـنـهـــا أن هــذه األفـعـــــال تـعـــد جــــرائم
sعــبـــر وطـنــــيــة تـمس كـــــل الـبــلـــــدان واقـتــصــــاديــاتــهــــا
�ـــا يـجــعـــل الـتـعـــاون عــلى الـوقـايــة مــنـهـا ومـكــافـحـتـهــا

sأمـرا ضـروريـا
- ورغـــبــة - ورغـــبــة فـي تــعـــزيــز هـــذا الــتـــعـــاون فــيـــمــا بـــيــنـــهــا

sللوقاية منها ومكافحتها
- والــتـزامـا - والــتـزامـا �ـيــثـاق األ� اIـتــحـدةs ومــيـثـاق جــامـعـة
الــدول الــعـربــيـةs وجــمـيع اIــعــاهـدات واIــواثـيق الــعـربــيـة
والــدولـيـة األخـرى ذات الــصـلـة ومــنـهـا مــا يـتـعـلـق بـحـقـوق
اإلنــــســــان وكــــذلك حـق الــــشــــعــــوب في مــــقــــاومــــة االحــــتالل

sصـيرIوتقـريـر ا

قـد اتــفـقت عــلى عـقـد هــذه االتـفــاقـيـة داعــيـة كل دولـةقـد اتــفـقت عــلى عـقـد هــذه االتـفــاقـيـة داعــيـة كل دولـة
عربية لم تشارك في إبرامها إلى االنضمام إليها.عربية لم تشارك في إبرامها إلى االنضمام إليها.

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
اIاداIادّة األولىة األولى
تعـاريفتعـاريف

ألغــراض هــذه االتـــفــاقــيـــة تــكــون لـــكـل من الـــكــلــمــات
والعبارات اآلتية اIعنى اIبX إزاء كـل منها :

1  - الـــدولـــة الـــطـــرف :   - الـــدولـــة الـــطـــرف : كل دولـــة عــــضـــو في جـــامـــعـــة
الـدول الـعـربـيــة صـادقت عـلى هـذه االتــفـاقـيـةs أو انـضـمت
إليـها وأودعت وثائق تـصديقـها أو انضـمامهـا لدى األمانة

العامة للجامعـة.
2 - األمــوال :  - األمــوال : كـــل ذي قـيــمــــة مـــالـــيــة مـن عــقــــــار
أو مــنـقـول مــادي أو مـعــنـوي وجـمــــيع احلـقــــوق اIـتـعــلـقـــة
بـأي مـنــهـا والـصـكـوك واحملــررات اIـثـبـتـــة لـكــل مــا تـقــدم
أيــا كــــان شـــكـــلــهـــا �ــــا فـــيـــهــاـ االلـــكـــتـــرونـــيــة والـــرقـــمـــــيــة
والـــعـــمـــلـــــة الـــوطــنـــــيـــة والـــعـــمـالت األجـــنـــبـــــيــة واألوراق

اIالــية والتجاريـة.
3 - عائـدات اجلـر�ة :  - عائـدات اجلـر�ة : األمـوال اIتـحصـلـة أو النـاجتة
أو الـعـائـدة بـطـــريق مـبــاشـر أو غـيـر مـبـاشـر من ارتـكـاب
أي جـــر�ــة من اجلـــرائم اIـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في الــتـــشــريع
الـــداخـــلي لـــلـــدولـــــة الـــطــــــرف كـــجــــر�ـــــة أصـــلـــــيـــة وأيــــة
فـــوائـد أو أربــاح أو مـداخـيل أ خــرى مـتـرتـبــة أو مـتـولـدة

عن هـذه األمـوال.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 28 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـ

23 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

4 - الــتــجــمــيـد أو احلــجــز أو الــتــحـفظ :  - الــتــجــمــيـد أو احلــجــز أو الــتــحـفظ : فــرض حــظـر
مؤقت عـلى الـتصـرف في األمـوال أو نقـلـها أو تـبـديلـها أو
الــســيــطـرة عــلــيــهــا وغــيــر ذلك من صــور الــتـصــرفs وذلك
بناء عـلى أمر صـادر من سلـطة قضـائيـة أو من أية سـلطة
مـخـتـصة وفـقـا Iـا تـنص علـيه الـقـوانـX والنـظم الـداخـلـية

لكـل دولـة طـرف.
5 - اIــــصــــادرة :  - اIــــصــــادرة : الــــتـــــجــــريـــــد الــــدائـم من األمــــوال أو
اIمتلكات بـناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية
Xـا تنـص عـلـيه الـقـوانI أو من أيـة سـلـطـة مـخـتـصـة وفـقـا

والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
6   - اIــؤســسـات اIــالــيـة وغــيــر اIـالــيـة :  - اIــؤســسـات اIــالــيـة وغــيــر اIـالــيـة : أي مــنـشـأة
تــــــــزاول واحــــــدا أو أكــــــثــــــر مـن األنــــــشــــــطــــــــة اIــــــالـــــــيــــــة أو
الــــتـــــجـــــاريـــــــة أو االقــــتـــــصــــاديـــــةs كــــالـــــبــــنـــــوك أو مــــحالت
الصرافــة أو شركـــات االستثمار والـتأمX أو الشركـات
sـهنــيةIـؤسسـات الـفرديــة أو األنـشطــة اIالـتـجـاريـــة أو ا

أو أي نشـاط آخـر �اثـل.
7  - الـشخص االعـتبـاري (اIعـنوي) :   - الـشخص االعـتبـاري (اIعـنوي) : أحـد األشخاص
االعـتـبـاريـة الـعـامة أو اخلـاصـة الـتي أضـفى عـلـيـهـا اIـشرع
الــشـــخــصـــيــة الــقـــانــونــيـــةs فــيـــمــا عــدا الـــدولــة والــهـــيــئــات

واIؤسسات العامـة.
8 - غـــسل األمـــوال :  - غـــسل األمـــوال : ارتـــكـــاب أي فــــعل أو الـــشـــــروع
فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصـل حقيقـة أموال
مـكـتسـبة خالفـا Iا تـنص عـليه الـقوانـX والـنظم الـداخلـية
لـــكــــل دولـــــة طـــــرف وجـــعـــلـــهــــا تــــبـــدو كـــأنـــهـــا مـــشــــروعــــة

اIصـدر.
9 - تـمويل اإلرهاب :  - تـمويل اإلرهاب : جمع أو تـقد  أو نـقل األموال
بـوسـيـلـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة السـتـخـدامـهـا كـلـيـا أو
جـزئـيـا لـتــمـويل اإلرهـاب وفـقـا لـتـعـريف اإلرهـاب الـوارد

باالتفاقية العربية Iكافحة اإلرهاب مع العلم بذلك.
اIاداIادّة ة 2

الهدف من االتفاقيةالهدف من االتفاقية
تهـدف هـذه االتـفـاقـيـة إلى تـدعيم الـتـدابـيـر الـرامـية
إلى مــــكـــافــــحــــة جـــرائـم غـــسـل األمـــوال وتــــمــــويل اإلرهـــاب

وتعزيز التعاون العربي في هذا اجملـال.
اIاداIادّة ة 3

صون السيادةصون السيادة
1 - تـؤدي الـدول األطراف الـتـزاماتـهـا �قـتـضى هذه
االتفـاقــية عـلى نـحــو يتـفـق مـع مـبــادىء تـســاوي الدول
في الــســيـــادة والــسالمـــــة اإلقــلـيــمــــيـة وعـــــدم الــتـدخــــل

فـي الشؤون الداخلية للدول األخـرى.

2 - ال تــبـيـح هـذه االتــفـاقــيـة لــدولــة طـــرف أن تـقــوم
في إقـلـيم دولـة طـرف أخــرى �ـمـارسـة الـواليـة الـقـضـائـيـة
وأداء الـــوظــائف الــتي يــنــاط أداؤهــــا حــصــرا بــســلــطـــات

تلك الدولة األخرى �قتضى قانونها الداخلي.
الباب الثانيالباب الثاني

التدابير الوقائية من غسل األموالالتدابير الوقائية من غسل األموال
وتمويل اإلرهابوتمويل اإلرهاب

اIاداIادّة ة 4
الرقابة واإلشرافالرقابة واإلشراف

على كل دولة طرف :على كل دولة طرف :
1 - أن تـــــضع نــــــظـــــامـــــا داخـــــلـــــيـــــا شـــــامـال لـــــلـــــرقـــــابـــــة
واإلشــــراف عــــلى اIــــصــــارف واIــــؤســــســــات اIــــالــــيــــة غــــيـــر
اIـــــصـــــرفـــــيـــــةs �ـــــا في ذلـك األشـــــخــــاص الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيــــة أو
االعـــتــــبـــاريــــة الـــتي تــــقـــدم خــــدمـــات نــــظـــامــــــيـــة أو غــــيـــــر
نــــظـــــامــــــيــــة فـي مــــجــــال حتـــــويــل األمــــــوال أو كــل مــــا لــه
قــــيــــمــــــةs وعــــنــــــد االقـــتــــضــــــاء عــــلـى الــــهــــيــــئــــات األخـــــرى
اIـــعــــرضـــــة بـــوجـه خـــاص لـــغــــسـل األمـــوالs ضــــمن نـــطـــــاق
اخـــتــــصــــاصـــهــــاs من أجـــــل كــــشف ومــــكـــــافــــحـــــــة جـــمــــــيع
Xويــتـعـــ sأشـكـــال غــســـل األمـــوال وتــمـويـــل اإلرهــــاب
أن يــــشــــــدد ذلـك الــــنــــظــــــام عــــلـى اIــــتــــطــــلـــــبــــات اخلـــــاصـــــة
sXــسـتــفــــيـديــن احلــقــيـقــيـIبــتـحـــديـــد هـويــــــة الـعــمالء وا
عــــــنــــــــد االقــــــتـــــــضــــــــــاءs وحــــــفـظ الــــــســـــــجالت واإلبـالغ عــن

اIعـامالت اIشبوهـة.
2 - أن تـكــفـل قــدرة الــسـلــطــات اإلداريــة والـرقــابــيـة
واIـــعــنــيــة بـــإنــفــاذ الــقـــانــون وســائـــر الــســلــطـــات اخملــتــصــة
�ـكـافــحـة غـسل األمـوال وتـمــويل اإلرهــابs عـلى الـتـعـاون
وتــبـــادل اIــعــلــومـــات عــلى الــصــعـــيــد الــوطــنـي واإلقــلــيــمي
Xوالـدولي ضـمـن نـطـاق الـشــروط الـتي تـفـرضـهـا الـقـوانـ
والــنــظم الــداخــلــيـةs وأن تــقــوم بــإنــشـــاء وحــدات حتــريـات
مــــالـــــيــــة تـــــعــــمـل كــــمــــركـــــز وطـــــني في كـــل دولــــــة جلــــمــع
وحتــلـــيل اIــعــلــومــات اIــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات غــســل األمـوال

وتمويـل اإلرهـاب.
اIاداIادّة ة 5

الرقابة على حركة األموالالرقابة على حركة األموال
تـــتــخـــذ الـــدول األطــراف تـــدابـــيــر مـــنـــاســبـــة لـــكــشف
ورصـــــد حــــركــــــة الــــنــــقـــــود واألدوات اIــــالــــــيــــة الــــقــــابــــلـــــة
لـلــتـــداول ذات الــصـلــــة عــبـر حــدودهــــاs وفـق الـضــمــانـات
الــتي تــكــفـــل اســتــخــدام اIـعـــلــومــات اســتــخــدامــا ســلــيــمـا
ودون إعــاقــــة حــركــــة رأس اIـــال اIــشــــروع بــأيــــة صــلـــــة

مـن الصـــور.
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اIاداIادّة ة 6

التدابير الواقعة على اIؤسسات اIاليةالتدابير الواقعة على اIؤسسات اIالية

تــــــتــــــخــــــذ الــــــــدول األطــــــــراف وفـــــقــــــــا لــــــلــــــمــــــبـــــــادىء
األســاســـيــة لـنــظـامــهـا الــقــانـوني تــدابـيــر مـنــاسـبــة إللـزام
اIــؤســـســات اIـــالــيـــةs ومــنـــهــا اجلـــهــات اIـــعـــنــيـــة بــتـــحــويل

األمــوال �ا يأتي :

1 - تــــضـــمـــX اســـتـــمــــارات الـــتـــحـــويـل اإللـــكـــتـــروني
لألمــــوال والـــرســـائـل ذات الـــصـــلـــــة مـــعــــلـــــومـــات دقــــيـــقـــــة

ومفـيدة عن اIصـدر.

2 - االحــــتـــفـــاظ بـــتــــلك اIـــعــــلـــومـــات وفـــقـــــا لألحـــكــــام
الـواردة بهذه االتفـاقـية.

3 - فـــرض مـــراقـــبـــة دقـــيــقـــــة عـــلى حتـــويـــل األمــوال
التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن اIصدر.

4 - احلـــرص عـلى حـمــايــة اIـعـلـومــات اإللـكـتــرونــيـة
عن طريق إعداد برامج احلماية اIتخصصة.

اIاداIادّة ة 7

وحدة التحريات اIاليةوحدة التحريات اIالية

تــتـــخــذ كل دولـــة طــرف وفـــقــا لــلـــمــبــادىء األســـاســيــة
لــنـــظــامــهـــا الــقــانــونـي مــا يــلــــزم من تــدابـــيــر تــشـــريــعــــيــة
إلنـــــشــــــاء وحــــدة الـــــتــــحــــريـــــات اIــــالــــيـــــة وأن تــــكــــفـــل لــــهــــا
الــصـالحــيـــــات الــتـي تــمـــكــنـــهــــا من اIــكـــافـــحــــة الـــفــعـــالــــة
جلــــــرائم غــــسـل األمــــوال وتــــمــــويـل اإلرهــــــاب �ــــا في ذلك
تلـقي التـقــاريـر اIتعـلقـــة باIـعــامالت اIـالـيـة اIشـبوهــة
في نــطــاق غـســل األمـــوال وتــمـويـــل اإلرهـــاب ولــو كـــان
من مـصــادر مـشــروعـــة وفـحـصـهــا وحتـلــيـلـهــا وتـعـمـيـمـهــا

على السلطـات اخملتصـة.

اIاداIادّة ة 8

إجراءات اIكافحة والتعاون بX الدول األطرافإجراءات اIكافحة والتعاون بX الدول األطراف

1 - تـقـوم كل دولـة طـرف وفـقـا لـلـمـبـادىء األسـاسـيـة
لـنــظـامـهــا الـقــانـوني بــإعـداد قــائـمــــة اIـؤســســـات اIــالــيـة
الــتي تـــتــعــامـل فـي الــنــقــد وإصـــدار اإلرشـــادات الالزمــــة
لــهــذه اIــؤســـســات �ــا تــلــتــزم بـه من إجــراءات في أعــمــال

اIكافحة ومنها على وجه اخلصوص :

أ) الـتـحـقق من هـويـة الـعـمالء واألوضـاع الـقـانـونـــية
Xمن األشـخـاص الـطـبـيـعـي Xـسـتـفـيـدين احلـقـيـقـيـIلـهم وا
واالعــــتـــبـــاريـــX وعـــــدم جــــــواز فـــتــح حـــســـابـــــات أو ربط
ودائــع أو قــبـــول أمــوال أو ودائــع مـــجــهــولـــة أو بــأســمـــاء

صوريـة أو وهمــية.

ب) إخــطـار وحـدات الــتـحــريـات اIـالــيـة بــالـعـمــلـيـات
اIـــالـــيــة الـــتـي يــشـــتـــبه في أنـــهـــا تـــتـــضــمـن غــسـل األمــوال

sوتمويل اإلرهاب
ج) مــسك ســجالت ومــسـتــنـــدات  لــقــيـد مــــا جتـريــه
من الــــعـــمـــلـــيـــات اIـــالــــيـــة احملـــلــــيـــة أو الـــدولــــيـــة تـــتـــضـــمن
الـبــيـانـات الـكـــافــــيــة لـلـتـعـــــرف عـلى هــــذه الـعـمـلـــيـــات
وأن حتــتــفظ بــهــــذه الـســجالت واIــســتــنــدات Iــدة ال تـقـــل
عــن خـــمـس ســنــــوات مــن تـــــــاريخ انــتــهــــــاء الــتــعــامـــل
مــع اIــــؤســـــســــــة اIـــــالـــــيــــة أو مـن تــــاريـخ قــــفـــل احلــــســــاب

sوحتديث هذه البيانات بصـورة دوريـة
د) وضع هــذه الــسـجـالت واIـســتــنــدات حتت تــصـرف
الــســـلــطـــات الــقــضــــائــــيــة واجلــهــــات اخملــتــصــــة بـــتــطــبــيق
أحـــكـــــام مـــكـــافـــحــــة غــســـل األمـــــوال وتــمـــويـــل اإلرهــــاب
وذلك عــــنــــد طــــلــــبــــهــــا أثـــنــــاء الــــفــــحـص والـــتــــحــــري وجــــمع
االسـتـدالالت أو الــتـحـقـيق أو احملـاكـمـة في أي من اجلــرائم

sشمولة بهذه االتفاقيةIا
هـ) حـظر اإلفـصاح لـلعـمالء أو اIـستـفيـدين أو  لغـير
الــسـلـطــات اخملـتـصــة عن أ ي إجـراء من إجــراءات اإلخـطـار
أو الــتــحــري أو الـفــحـص الـتـي تــتـخــذ فـي شـأن اIــعــامالت
اIـالـيـة اIـشـتـبه في أنــهـا تـتـضـمن غـسل أمـوال أو تـمـويل

إرهابs أو عن البيانات اIتعلقة بها.
2 - تـــــعـــــمــل الــــــدول األطـــــــراف عـــــلى أن تـــــتـــــعـــــــاون
وحدات التـحريات اIـالية بـها فـيما بـينهـا في شأن ضبط
جـــــــرائـم غـــــــسل األمـــــــوال وتـــــــمـــــــويـل اإلرهـــــــاب ومـالحـــــــقــــــة
مـرتـكـبـيـهـا ولـهـا أن تـمـد بـعـضـهـا بـالـبـيـانـات والـتـحـريات

واIعلومات اIطلوبة في هذا الشأن.
3 - تـــــتــــعــــهـــــد الــــدول األطــــراف بـــــاتــــخــــاذ اإلجــــراءات
الـالزمـــــــة بــــشـــــأن إجـــــراء مــــراجـــــعـــــة دوريـــــة لــــلـــــنـــــصــــوص
الـــقــانــونــيـــة اIــتــعــلـــقـــة بــأعــمـــال مــكــافــحــــة غــسـل األمــوال
وتــــمــــويل اإلرهــــاب وحتــــديــــثـــهــــا �ــــا يــــتــــفق مع اIــــواثــــيق

وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
4 - تتـعـاون الـدول األطـراف فيـما بيـنهـا في مجـال
الــتـــدريب الــتـــقــني عــلـى أعــمــال مـــكــافــحـــة غــسـل األمــوال
وتـــمــويـل اإلرهــاب وتــقـــد  اIــســـاعــدات الـــفــنــيـــة الالزمـــة

ألعمال اIكافحـة.
الباب الثالثالباب الثالث

جتر  غسل األموال وتمويل اإلرهابجتر  غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اIاداIادّة ة 9

جتر  غسل األموالجتر  غسل األموال
تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لنظامها القـانونيs ما يلزم من تدابير تـشريعية لتجر 

أي فعل من أفعال غسل األموال اآلتية :
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1 - اكـتـســــاب األمــوال أو حـيـازتــهـا أو اسـتــخـدامـهـا
أو إدارتــهـــا أو حـفـظـهــــا أو تـبــديــلـهــــا أو اسـتـثـمـــارهـــــا
إذا كـانت مــتـحـصـلــة من إحـدى اجلــرائـم اIـنـصـوص عــلـيـهـا
فـي تـشـريع الـدولـة الــطـرف كـجـر�ـة أصـلــيـة وذلك بـقـصـد
إخـفــاء أو تـمــويه طـبــيـعــتـهــا أو مــصـدرهــا مع الـعــلم بـأنــهـا

عـائدات إجرامـية.

2 - حتـــويــــــل أو اســتــبــــــدال األمـــــوال أو نــقــلــهـــــا
إذا كـانت مــتـحـصـلــة من إحـدى اجلــرائـم اIـنـصـوص عــلـيـهـا
فـي تـشـريع الـدولـة الــطـرف كـجـر�ـة أصـلــيـة وذلك بـقـصـد
إخــفــاء أو تــمــويه طــبــيــعــتــهــا أو مــصـدرهــا مـع الــعـلـم أنــهـا

عـائدات إجرامـية.

3 - إخـفـــاء أو تـمويـه الـطـبـيعــة احلـقيـقــيـة لألمـوال
أو مـصـدرهـــا أو مــكـانـهـــا أو كـيـفــــيـة الـتـصـــــرف فـيـهـــا
أو حـركـتـهـا أو مـلـكيـتـهـا أو احلـقـوق اIتـعـلـقـة بـهـا مع الـعلم

بأن هذه األموال هي عائدات إجرامية.

4 - االشــــتـــــراك فـي ارتــــكـــــاب أي فـــــعل مـن األفـــــعــــال
السابقة أو احملاولة أو الشروع في ذلك.

اIاداIادّة ة 10

جتر  تمويل اإلرهابجتر  تمويل اإلرهاب

تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لنظامها القـانونيs ما يلزم من تدابير تـشريعية لتجر 

أي فعل من أفعال تمويل اإلرهاب اآلتية :

1 - تـــــــقـــــــد  األمـــــــوال حتت أي مـــــــســـــــمـى مع الـــــــعـــــــلم
بأيلولتها لتمويل اإلرهاب.

s2 - اكــتــســاب أو جــمع األمــوال بــأيــة وســيــلــة كــانت
بقصد تمويل اإلرهاب.

3 - حـــــيــــازة أو حـــــفظ أو إدارة اســـــتــــثـــــمــــار األمــــوال
اIعدة لتمويل اإلرهاب مع العلم بذلك.

اIاداIادّة ة 11

Xمسؤولية األشخاص االعتباريXمسؤولية األشخاص االعتباري

تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لـنـظــامـهـا الــقـانـونيs مــا يـلـزم من الــتـدابـيــر الـتـشــريـعـيـة

الالزمـة Iا يأتي :

X1 - تــقـــريــــر مـسـؤولــــيـة األشــخـــاص االعـتــبــاريـ
إذا ارتـــــــكــــــــبـت جــــــــــرائـم غـــــــســــل األمــــــــــوال أو تـــــــمــــــــويــل
اإلرهـــاب اIــشــمــولـة بــهــذه االتــفـاقــيــة بــواسـطــة أشــخـاص
اعتـبـاريـX وتكـــون هـذه اIـسـؤولـيـة جـنـائــيـة (جــزائــية)

أو مدنـية أو إداريـة.

2 - تـرتب هـذه اIـسـؤولـيـة دون مسـاس بـاIـسـؤولـية
اجلـــنــــائـــيـــة (اجلـــزائـــيـــة) لألشـــخــــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــX الـــذين

ارتكبوا هذه اجلرائم.

اIاداIادّة ة 12

الوالية القضائيةالوالية القضائية

تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لــنـظـامــهـا الـقـــانـونيs مــا يــلـــزم من تـدابـــيـر تـشـــريـعـــيـة
لـــكي تــخــضع لــواليــتــهــا الـــقــضــائــيــة جــرائم غــسل األمــوال
وتـمويل اإلرهابs أو االشتـراك فيهـا أو التحريض عـليها

أو احملاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك :

- عـــنـــدمــــا تــــرتـــكب هـــذه األفـــعـــــال خـــارج إقـــلـــيـــمـــهـــا
sإضـرارا �صاحلها

- عـنـدمـــا يـكــــون اجلـــاني مــوجــودا عــلـى إقـلـيـمـهـــا
وال تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها.

اIاداIادّة ة 13

التجميد واحلجز واIصادرةالتجميد واحلجز واIصادرة

1 -  - تـتخذ كـل دولـة طرفs وفقا لـلمبـادىء األساسية
لـنــظـامـهــا الـقـانــونيs مـا يـلــزم من تـدابـيــر لـتـمــكـX اجلـهـة

اخملتصة من مصادرة :

أ) الـعـائــدات اإلجـرامـيـة اIـتـحــصـلـة من جـرائم غـسل
sشمولة بهذه االتفاقيةIاألموال وتمويل اإلرهاب ا

ب) األمــــــوال الـــــتـي اســــــتــــــخــــــدمت أو كــــــانـت مــــــعـــــدة
لالستـخدام في ارتـكـاب أي من اجلــرائم اIنصـوص علـيها

في الفقـرة (أ) من هذه اIادة.

2 - تــــتـــخــــذ كـل دولــــة طـــرف مــــا يــــلـــزم مـن تـــدابــــيـــر
لـتـنـظـــيـم إدارة الـسـلـطــــات اخملـتـصـــة لألمــــوال اجملـــمـدة

أو احملجـوزة أو اIصـادرة.

3 - إذا حـولت الـعائـدات اإلجـرامـية أو بـدلت جـزئـيا
أو كـليـا إلى �تـلكـات أخرى وجب إخـضاع تـلك اIمـتلـكات

بدال من العائدات للتدابير اIشار إليها في هذه اIادة.

4 - إذا خـلـطت هـذه الـعائـدات اإلجـرامـيـة �ـمـتـلـكات
اكــــتــــســــبت من مــــصــــادر مــــشــــروعــــةs وجب إخــــضــــاع تــــلك
اIــــمـــتــــلــــكـــات لــــلـــمــــصـــادرة فـي حــــدود الــــقـــيــــمــــة اIــــقــــدرة
لـــلــعـــائــدات اخملــلــوطــةs دون مــســاس بـــأي صالحــيــة تــتــعــلق

بضبطها أو بتجميدها.

 5 - تـخــضع لــلــتـدابــيــر اIـشــار إلــيـهــا في هــذه اIـادة

وعـــلى ذات الـــنــــحـــو والـــقـــدر الـــســـاريــــX عـــلى الـــعـــائـــدات
اإلجـرامـيةs اإليـرادات أو اIـنافع األخـرى اIـتأتـيـة من هذه
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الــعــائـدات اإلجـرامــيـة أو مـن اIـمـتـلـكــــات الـتي اخـتـلـطت
بها تلك العائدات.

6 - تــــــتــــــخــــــذ كــل دولــــــة طــــــرف مــــــا يــــــلــــــــزم إلبــــــــرام
اتـــــفـــــاقـــــيــــات مـع غـــــيــــرهـــــــا مـن الـــــــدول األطــــراف تـــــنـــــظم
الـتصـرف في حـصيـلـة األمـوال احملكـوم نـهائـيـا �صـادرتـها
فـي جـــرائم غــــسل األمــــوال وتـــمـــويـل اإلرهـــاب مـن جـــهـــات
قــضـائــيــة وطــنـيـــة أو أجـنــبـــيـة تــتـضــمن قــواعـــد تـوزيـع
تلك احلصيلـة بX أطـراف هذه االتفاقـيات وفقـا لألحكــام

التي تنص عليها.
7 - ال يــــجــــوز تـــفــــســـيــــر أحـــكــــام هـــذه اIــــادة �ـــا �س

حقوق الغيرs حسن النية.
اIاداIادّة ة 14

التعاون مع سلطات إنفاذ القانونالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون
تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لـنظامها الـقـانونيs مـا يلـــزم من التدابـير الـتشـريعــية

واإلدارية الالزمة Iا يأتي :
1 -  - تـشـجـيع أي من الـفـاعـلـX األصـلـيـX أو الـشـركاء
فـي ارتـــكــــاب أيــــة جــــر�ــــة من اجلــــرائم اIــــشــــمــــولــــة بــــهـــذه
االتــفـاقــيــةs عـلى تــقــد  مـعــلـومــات مــفـيــدة إلى الــسـلــطـات
اخملـتـصةs وعـلى تـوفـير اIـسـاعـدة الفـعـليـة لـهـذه السـلـطات

ألغراض التحقيق واإلثبات.
2 - اإلعــفــاء أو الــتــخــفــيـف من الــعــقــوبــات األصــلــيــة
اIـقـررة جلرائم غـسل األمـوال وتمـويل اإلرهـاب اIشـمـولة
بـهذه االتـفاقـيـة إذا بادر أحـد "اجلنـاة" إلى إبالغ الـسلـطات
اخملـــتــصـــة قــبـل عــلـــمــهـــا بــهـــا أو إذا حــصل اإلبـالغ بــعـــد عــلم
الــسـلــطـات بــاجلــر�ـة شــريـطــة أن يـؤدي اإلبـالغ إلى ضـبط

باقي اجلناة أو بعضهم أو ضبط األموال محل اجلر�ة.
3 - إذا كــان الــشــخـص اIــشــار إلــيـه في الــفــقــــرة (1)
مـن هــــــذه اIــــادة مـــــوجــــــودا في دولــــــة طـــــــرفs وقــــــادرا
عـــلى تــقــد  عــون كـــبــيــر إلى الــســلـــطــات اخملــتــصــة لــدولــة
طـرف أخرىs يـجـوز لـلدولـتـX اIـعنـيـتـX إبـرام اتـفـاقـات
أو تـرتيـبات وفـقـا للـمـبادىء األسـاسيـة لـنظـام كـل مـنهـما
الـقـانـونيs بـغـرض تـسهـيل تـطـبـيق أحـكـام الـفـقـرتX 1 و2

من هذه اIادة.
اIاداIادّة ة 15

السرية اIصرفيةالسرية اIصرفية
تـكـفـل كـل دولـة طرف في مـجـال الـقيـام بـتـحقـيـقات
في اIــــســــائل اجلــــزائــــيــــة لألفــــعــــال اجملــــرمــــة إعــــمــــاال لــــهـــذه
االتـفـاقـيـة وجـود آلـيـات مـناسـبـة وفـقـا لـقـانـونـهـا الـداخلي
Xلـــتــذلــيل الـــعــقــبــات الـــتي قــد تــنـــشــأ عن تــطـــبــيق قــوانــ

السرية اIصرفية.

الباب الرابعالباب الرابع

التعاون األمنيالتعاون األمني

اIاداIادّة ة 16

التدابير الوقائيةالتدابير الوقائية

تـــلـــتـــزم الــــدول األطـــراف بـــاتــــخـــاذ كـــافـــة الــــتـــدابـــيـــر
الـالزمــــة لـــــلــــوقـــــايــــة مـن جــــرائـم غــــسـل األمــــوال وتـــــمــــويل
اإلرهــابs وذلك طــبـــقــا لــلـــقــوانــX واألنـــظــمــة واإلجــراءات

الداخلية لكل منهاs على النحو اIبX فيما يأتي :

1 - تـطــويــر وتـعــزيــز األنـظــمـة اIـتـصـلــة بـالـكـشف
عن جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

2 - دعم قدرة األجـهزة األمـنـية واإلداريـة والـرقابـية
وأجـهـزة إنـفـاذ الـقـانـون وسـائـر األجـهـزة اIـعـنـيـة �ـكـافـحة
جـرائم غـسل األمـوال وتمـويل اإلرهـاب والـتعـاون وتـبادل

اIعلومات فيما بينها.

3 - إنـشاء وتطـوير وحتسX بـرامج تدريبـية خاصة
لـلــعــامـلــX في أجــهـزتــهـا اIــعـنــيــة �ـنع ومــكــافـحــة اجلـرائم
اIـشـمـولـة بـهـذه االتـفـاقيـةs عـلـى أن تتـنـاول تـلك الـبـرامج

على وجه اخلصوص ما يأتي :

أ) الــــطـــرق اIــــســـتــــخـــدمــــة في الـــوقــــايـــة مـن اجلـــرائم
sشمولة بهذه االتفاقية وأساليب منعها قبل وقوعهاIا

ب) األسـالـيب الـتي يـسـتخـدمـهـا األشـخـاص اIـشـتبه
sشمولة بهذه االتفاقيةIبضلوعهم في اجلرائم ا

 ج) طـــرق مــراقـــبــة حـــركــة اIـــمـــنــوعـــات والــعـــائــدات
اإلجــرامـــيــة واIــمــتـــلــكــات واIــعـــدات وغــيــرهــا من األدوات
اIــسـتــخـدمــة في نــقـل أو إخـفــاء أو تـمــويه تــلك الـعــائـدات

واIمتلكـات واIعدات.

د) الـوسـائل اIـسـتحـدثـة في مـجـال كـشف ومـكـافـحة
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

4 - قيام كـل دولـة من الدول األطراف بإنشاء قاعدة
بــيـانــات جلـمع وحتــلـيل اIــعـلــومـات اخلـاصــة بـجــرائم غـسل
األموال و تـمويل اإلرهـاب �ا في ذلـك اIعـلومـات اIقـدمة
من الدول واIـنـظـمات اإلقـلـيمـيـة والدولـيـةs ووضع قوائم

متكاملة في هذا النطاق واالحتفاظ بها وحتديثها.

5 - تـبـادل اIـعـلـومات مـع الـدول األطراف فـي مـجال
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

6 - تـعــــزيـــز أنــشــطـــة اإلعالم األمـــني وتــنـســيـقــهـــا
مــع األنــشــطــة اإلعـالمــيــة في كـل دولـــة وفــقــا لــســـيــاســتــهــا
اإلعـالمـــيــةs وذلـك لــــدعـم اجلــهـــود الـــرامــــيــة لــلــتـــوعـــــيـة
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مــن مــــخــــاطــــر جـــــرائم غــــسـل األمــــوال وتــــمـــــويل اإلرهــــاب
بـــالـــتــعـــاون مع مـــؤســـســـات اجملـــتـــمع اIـــدني واIـــؤســـســات

األخـرى ذات الصلـة.

اIاداIادّة ة 17

تدابير اIكافحةتدابير اIكافحة

تــعـمل الــدول األطــراف لـتــحــقـيق اIــكــافـحــة الــفـعــالـة
جلرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يأتي :

1 -  - الـــقــــبض عــــلى مــــرتــــكـــبـي جـــرائـم غـــسـل األمـــوال
وتــــمـــويـــل اإلرهـــــاب ومــــحـــاكــــمـــتــــهم وفــــقــــــا لــــلـــقــــــانــــون
الــوطــني أو تـسـلـيـمـهم وفـقـــا ألحـكــــام هـــذه االتـفـــاقــــيـة
أو االتـــفـــــاقـــيـــــات الـــثــــنـــائــــيـــة بـــX الــــدولـــتــــX الـــطــــالـــبــــة

واIطلـوب منها التسليم.

2 - إقــامـــة تــعــــاون فـــعــــال بــX األجـــهــــزة اIــعـــنــــيــة
وبــــX األفــــراد Iــــواجــــهــــة جــــرائم غـــــسل األمــــوال وتــــمــــويل
اإلرهـــابs وتـــوفــيـــر ضــمـــانـــات وحــوافـــز مــنـــاســبـــة حلـــثــهم
وتــــــشـــــجــــــيـــــعــــــهم عــــــلـى اإلبالغ عـن هـــــذه اجلــــــرائم وتــــــقـــــد 
اIــعـلـــومـــات الــتي تــسـاعــــد في الــكــشف عـنــهــــا والــقـبض

عـلى مرتكبيهـا.

3 - تـأمX حماية فـعالة للـعاملX في مـيدان العدالة
اجلـنــائـيـة وIـصــادر اIـعـلـومــات والـشـهــود في جـرائم غـسل

األموال وتمويل اإلرهـاب.

اIاداIادّة ة 18

تبادل اIعلوماتتبادل اIعلومات

تــتـعــاون الــدول األطــراف في مــكـافــحــة جـرائـم غـسل
األمــوال وتـــمــويل اإلرهـــابs طــبـــقــا لـــلــقـــوانــX واألنـــظــمــة
واإلجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو اآلتي :

1 - تعزيز تبادل اIعلومات فيما بينها حول :

أ) هــويــة األشــخــاص اIــشــتــبه في ضــلــوعــهم في تــلك
sاجلرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم

ب) الوسائل واألسالـيب التي تستـخدم في ارتكاب
sتلك اجلرائم

ج) حـــركــــة عـــائـــدات جـــرائم غـــسـل األمـــوال وتـــمـــويل
اإلرهــاب بــالـــوســائل والــتـــقــنــيـــات اIــســتـــخــدمــة أو اIــراد

استخدامها في ارتكاب تلك اجلرائم.

2 - تـــتــــعـــهـــد كــل من الـــدول األطـــراف بــــإخـــطـــار أيـــة
دولـــــة طــــرف أخـــــرى عــــلى وجــه الــــســــرعــــة بــــاIــــعــــلــــومـــات
اIــتــوفــرة لـديــهــا عن أيــة جــر�ــة من جــرائم غــسل األمـوال
وتـــمــويل اإلرهــاب تــقع في إقـــلــيــمــهــا تــســتــهــدف اIــســاس

�ـصالح تـلك الـدولة أو �ـواطـنيـهاs عـلى أن تـبX في ذلك
اإلخـــطـــار مــا أحـــاط بـــاجلـــر�ـــة من ظـــروف واجلـــنـــاة فـــيـــهــا
واجملــــني عــــلـــيــــهم وضــــحـــايــــاهــــا واآلثـــار الــــنـــاجــــمــــة عـــنــــهـــا
واألســــالــــيب اIــــســــتــــخــــدمــــة في ارتــــكــــابــــهــــاs وذلـك وفــــقــــا

للقـوانX واألنظمـة اIطبقـة في كـل دولـة.
3 - تــتــعــهــد الــدول األطــراف بـــاحملــافــظــة عــلى ســريــة
اIــعـلـومـات اIــتـبـادلـة فــيـمـا بـيــنـهـا وعـدم تــزويـد أيـة دولـة
غيـر طـرف أو جـهـة أخـرى بـهـاs دون أخذ اIـوافـقـة اIـسـبـقة

للدولة مصدر اIعلومات.
اIاداIادّة ة 19

التحـرياتالتحـريات
1 - تـتـعــهـد الـدول األطـراف بــتـعـزيـز الـتــعـاون فـيـمـا
بــيـــنــهـــا وتــقـــد  اIــســـاعــدة فـي مــجـــال إجــراءات الـــتــحــري
والـقـبض عــلى الـهــاربــX من اIــتـهـمــX أو احملـكــوم عــلـيـهم
في جـرائم غـسل األمــوال وتـمـويل اإلرهـاب وكـفـالـة تـقـد 
أي شخص يشارك في هذه اجلرائم أو تدبيرها أو اإلعداد
لـــهــا أو ارتـــكـــابـــهـــا أو دعـــمــهـــا إلـى الــعـــدالـــة وفـــقـــا لـــلــنـــظم

والقوانX الداخلية لكـل دولة.
2 - تزويد كـل دولة طرف بأقصى قدر من اIساعدة
فيـما يـتصــل بـإجــراء التـحـريـات واالستـدالالت اIتـعلـقـة
بــجـــــرائم غـــســل األمـــوال وتـــمــويـــل اإلرهــــاب ويـــشــمــل
ذلـك اIـــســـــاعــــدة عــــلى حــــصـــــول كـل مــــنــــهــــا عـــلـى مــــا لــــدى
األخـــرى من أدلـة الزمــة Iـبــاشـرة الـتــحـقـيـقــات اجلـنـائــيـة

واإلجـراءات القانونـية.
اIاداIادّة ة 20

تبادل اخلبرات والدراسات والبحوثتبادل اخلبرات والدراسات والبحوث
1 - تــتـــعــاون الــدول األطــراف عــلـى تــبــادل اخلــبــرات
فــيـمــا بــيـنــهــا في مـجــال الــوقـايــة ومــكـافــحــة جـرائـم غـسل

األموال وتمويل اإلرهـاب.
2 - تـــتــــعـــاون الـــدول األطــــراف عـــلى إجــــراء وتـــبـــادل
الــدراســات والــبـــحــوث ذات الــصــلــة بــتــحــلــيل االجتــاهــات
الـــــســــائــــدة في جـــــرائم غــــسل األمـــــوال وتــــمــــويل اإلرهــــاب

وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها.
اIاداIادّة ة 21

التعـاون في مجـال التدريبالتعـاون في مجـال التدريب
واIساعدة التقنيةواIساعدة التقنية

تــتــعــــاون الـــدول األطـــراف في حـــــدود إمــكــانـــيــاتــهــا
عـــلى تـــوفــيـــر اIــســـــاعــدات الـــتــقـــنــيـــة لــتـــخــطـــيط وإعـــداد
وتـنـفـــيـذ بـــرامج أو عـقـــد دورات تـدريـبـــيـة مـشـتــركـــــة
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أو خــاصـــــة بــدولــــة أو مـــجــمــوعـــــة مـن الــــدول األطــــراف
عـــنــد احلـــاجــــة لـــلــعــامـــلـــX في مـــجــــال مـــكــافــحـــــة جــــرائم
غــــســل األمـــــوال وتـــمــــويــل اإلرهــــــاب وتـــبــــادل اخلـــبـــرات
فــيـمـــا بــيـنــهـا وتــنـمـــيــة الـقــــدرات الـعــلـمــــيــة والـعــمـلــــيـة

ورفــع مستـوى األداء.

اIاداIادّة ة 22

دعم التعاون العربي الدوليدعم التعاون العربي الدولي

تــــســـعـى الـــدول األطـــــراف إلى تــــطـــــويــــر وتــــعـــــزيــــز
الـــتـــعــــــاون الـــعــــــربي الــــــدولي واإلقـــلــــيـــمي فـي مـــجــــال
مــنــع ومــكـافــحـة جــرائم غــسل األمــوال وتـمــويل اإلرهــاب

من خالل مـا يأتي :

1 - دعم الـتــنــســيق والــتـعــاون اIــشـتــرك بــX الـدول
األطـراف وبـX اIـنـظـمــات الـدولــيـة واإلقـلـيــمــيـة اIـعـنــيـة

في هـذا اجملـال.

2 - تبادل اIـعلـومـات واخلبرات مـع الـدول األخـرى
واIـنــظـمــات الــدولــــيـة واإلقـلـيــمـــيـة بـشــأن اIـسـتـجـــدات
في مجـال جرائم غـسل األموال وتـمويل اإلرهـاب وكيـفية

الوقاية منها ومكافحتها.

3 - تـــأكــــيـــد اIـــشــــاركــــة فـي اIـــؤتـــمــــرات والـــنـــدوات
الــــتي تــــعـــقــــدهــــــا اIــــنـــظـــمـــــات واحلـــلـــقـــــــات الـــعـــلـــمــــــيـــة
الــدولـــــيـة واإلقــلــيـمــيــة في مـجـــال جـــرائم غــسـل األمـوال

وتمويـل اإلرهـاب.

الباب اخلامسالباب اخلامس

التعاون القانوني والقضائيالتعاون القانوني والقضائي

اIاداIادّة ة 23

اIساعدة القانونية اIتبادلةاIساعدة القانونية اIتبادلة

1 -  - تــــلـــــتـــــــزم الــــدول األطـــــــراف وفـــــقــــا لـــــنـــــظــــامـــــهــــا
الـقــــانـــوني أن تــقــــدم كــل مــنــهــــا لألخـــرى أكــبــــر قــــدر
مـن اIــــســــاعـــــدة الـــــقــــانــــونـــــيــــة اIــــتــــبـــــادلــــة في اIـالحــــقــــات
وإجــــــراءات االســــــتــــــدالل والـــــتــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات واإلجــــــراءات
الـقضـائــيـة األخــرى فيـمـا يـتعـلـق بـجــرائم غـسـل األمـوال

وتمويـل اإلرهـاب.

2 - لــــلــــــدول األطـــــراف أن تــــطــــلب فـــــيــــمـــــا بــــيــــنــــهـــــا
اIساعدة القانونية اIتبادلة ألي من األغراض اآلتـية :

أ) ضبط األمـوال واIمـتلـكات اIـتحـصلــة من اجلرائم
اIشـمـولـــة بـهــذه االتـفـاقـــيـة أو حـجـزهـــا أو جتـمـيـدها أو

sمصادرتهــا أو تسليمهـا

sب) القيام بإجراءات التفتيش

sواقعIج) فحص األشياء ومعاينة ا

د) احلـــــصـــــول عـــــلـى أدلــــــة أو أقــــــوال من األشـــــخـــــاص
sوتلقي تقـاريـر اخلبـراء

هـ) تـــــبــــــادل صـــــحـف احلـــــالـــــة اجلــــــنـــــائـــــيــــــة وتـــــبــــــلـــــيغ
sستندات القضائية عموماIا

و) كــشف اIـتـحـصالت أو اIــمـتـلـكـــات أو األدوات أو
األشــيـــاء األخـــرى أو اقــتــفــــاء أثــرهـــا ألغـــراض احلــصــول

sعـلى أدلــة

ز) تـــســـهـــيل مـــثـــول األشـــخـــاص في الـــدولـــة الـــطــرف
الــتي تــطــلب ذلك من أجــل ســمـــاع شــهــادتــهم أو أقـــوالــهم

sشمولة بهذه االتفاقيةIفي اجلرائم ا

ح) أي شــكـل من أشــكــال اIــســاعــدة �ــا ال يــتــعـــارض
مـع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

3 - يـجــوز لـلـسـلـطـات اخملـتـصــة في كـل دولـة طرف
فيما ال يتـعــارض مــع قـانـونهـا الداخلي ودون أن تتلقى
طلـبا مسـبقـا أن حتيل مـعلومـات متـعلـقـة �سـائل جنـائية
إلى ســلـطـة مـخــتـصـة في دولــة طـــرف أخــرى مـتى قـدرت
أن هــذه اIـعــلــومــات قــد تـســاعــد تــلك الــسـلــطــة في الــقــيـام
sبـالتـحريات أو اسـتكـمالـها أو اتـخاذ اإلجـراءات اجلنـائية
ويـتـعX عـلى الـسـلـطــة اخملـتـصــة الـتي تـتـلـقى اIـعـلــومات
أن تـمـتثل أل ي طـلب بـإبـقاء تـلك اIـعلـومـات طي الكـتـمان

بشكـل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.

4 - يـصاغ طلب اIسـاعدة القـانونية عـلى نحو دقيق
يــحــدد فــيه نــطــاق اجلــر�ـــة أو الــواقـعـــة أو اإلجــراء مــحـل
اIـســاعـدة ويـتــعـX أن يــتـضــمن طـلب اIــسـاعــدة عـلى وجـه

اخلصوص البيانات اآلتـية :

sأ) صفة السلطة اخملتصة

ب) مــوضـــع وطــبـيــعـــــة الــتـحــقـــــيق أو اIـالحـقــــــة
أو اإلجـراءات الــتي يــتــعــلـق بــهــا الــطـلـب وصـفــة الــســلــطـة

sالحقةIالتي تتولى التحقيق أو ا

ج) نـسخ رسـمـيـة من أوراق الـتـحـقـيـقـات أو األحـكام
sوضوع ذات الصلةIالصادرة في ا

د) بـيــان اIـســاعـدة الـقـانـونــيـة اIـطـلوبــة وتـفـاصــيل
sأي إجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه

هـ) هـــويـــة الـــشـــخص مـــوضــــوع الـــطـــلب وجـــنـــســـيـــته
ومـكـــان وجــوده وأيــة مـعـلـــومــات أخـــرى إضـافـــيـة تـفـيـد

في الـوصـول إلـيه.
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اIاداIادّة ة 24
السلطة اIركزيةالسلطة اIركزية

تـعــX كـل دولـة طــرف سـلــطـة مــركـزيــة تـســنـد إلــيـهـا
مـســؤولـيــة وصالحـيـة تــلـقي طــلـبـات اIــسـاعــدة الـقـانــونـيـة
اIتـبـادلـة وإحالـتـها لـلـسـلطـات اخملـتـصة التـخـاذ اإلجراءات

الالزمة لتنفيذها.
اIاداIادّة ة 25

حاالت رفض اIساعدة القانونيةحاالت رفض اIساعدة القانونية
1 - يــجــوز لــلـدولــة الــطــرف مــتــلــقــيــة الــطــلب رفض

تقد  اIساعدة القانونية في احلاالت اآلتـية :
أ) إذا كـــان تـنــفــيـذ طـلب اIـســــاعــدة �س سـيــادتـهــا

sأو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني
ب) إذا كــــــان تــــــنـــــفـــــيـــــذ اIــــــســـــاعـــــدة يـــــتــــــعـــــارض مــع
التحقيـقات أو اإلجراءات القائـمة على أرضها أو مع حكم

قضائي صادر في إقليمها.
2 - ال يـجـوز للـدولـة متـلـقيـة طـلب اIسـاعـدة رفضـها

بحجة السرية اIصرفية وفقا ألحكام اIادة (15).
اIاداIادّة ة 26

تكاليف تنفيذ طلب اIساعدةتكاليف تنفيذ طلب اIساعدة
تـتـحـمّـل الـدولـة الـطـرف مـتـلـقـيـة الـطـلب الـتـكـالـيف
الــعــاديــة لــتــنـفــيــذ الـطــلب مـــا لم تـتــفـق الـــدول األطـــراف
عـلى غـيـر ذلكs وإذا كـانت تـلـبـيـة الـطـلب تـسـتـلـزم نـفـقات
ضـخـمـة أو غيـر عـاديـة وجب عـلى الـدول األطـراف اIـعـنـية
أن تــتــشــاور لــتــحـــديــد الــشــروط واألحــكــام الــتي ســيــنــفــذ

الطلب �قتضاها وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف.
اIاداIادّة ة 27

االعتراف باألحكام اجلزائيةاالعتراف باألحكام اجلزائية
يـــتــعــX عـــلى كـل دولـــة طــرف أن تـــعــتــرف بـــاألحــكــام
اجلــزائـــيــة الــصــادرة عن مــحــاكم دولــة طــرف أخــرى بــشــأن
إحـدى اجلـرائم اIــشـمـولـة بــهـذه االتـفــاقـيـة مــا لم يـتـعـارض
ذلك مـع أحـكــام الـنــظـام الــعـامّ أو الــقـانــون وتــسـتــثـنى من

ذلك ما يأتي :
1 - األحـكـام التـي مازالت قـابـلـة لـلـطعن فـيـهـاs بـأحد
أوجه الـطـعن اIـقـررة فـي قانـون الـدولـة الـتي صـدر احلـكم

من إحدى محاكمها.
2 - األحــكــام الــصــادرة في جــر�ــة تــدخل أصال ضــمن
الـواليـة الــقـضـائـيـة لـلـدولـة اIـطــلـوب مـنـهـا اIـسـاعـدة مـتى

باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو احملاكمة.

اIاداIادّة ة 28
التعاون ألغراض اIصادرةالتعاون ألغراض اIصادرة

1 - علـى الدولـة الـطرف الـتي تـتـلقـى طلـبـا من دولة
طــرف أخـــرى لــهـا واليـــة قــضــائــيــة عــلى جــر�ــة مــشــمــولـة
بـهــذه االتـفـاقــيـة من أجـل مـصـادرة مــا يـوجـد في إقـلـيـمـهـا
من عــائــدات إجــرامـــيــة أو �ــتــلــكــات أو مــعــدات أو أدوات

أخـرىs أن تقـوم �ا يأتي :
أ) إحـالـة الـطـلب إلى سـلـطـاتـهـا اخملـتـصـة لـتـسـتـصدر
مـنـهـا أمـر أو حـكم مـصـادرةs وأن تـضع ذلك مـوضع الـنـفاذ

في حالة صدوره.
ب) إحالـة أمر أو حـكم اIصـادرة الصـادر عن محـكمة
sفي إقـليم الـدولة الـطرف الطـالبـة إلى سلـطاتـها اخملـتصة

بهدف إنفاذه بالقدر اIطلوب.
2 - تــتــخـذ الــدولـة الــطـرف عــنـد تــلـقــيــهـا الــطـلب من
دولـــة طــــرف أو أكـــثــــر لـــهـــا واليــــة قـــضـــائــــيـــة عـــلـى جـــر�ـــة
مـشـمـولـة بـهـذه االتـفـاقـيـةs الـتـدابـيـر الالزمـة لـلـكـشف عن
عـــائـــدات اجلـــر�ـــة أو اIــــمـــتـــلـــكـــات أو اIـــعـــدات أو األدوات

األخرى واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها.
3 - يـشتـرط في الـطلب اIـنـصوص عـلـيه في الفـقرة

(1) من هذه اIادة مـا يأتي :

أ) في حـالـة طلـب اIصـادرةs وصف اIـمـتـلـكـات اIراد
مـصـادرتـهـا �ـا في ذلك مـكـانـهـا وقـيمـتـهـا اIـقـدرةs حـيـثـما
تـكــون ذات صـلــةs وبـيــان بـالــوقـائع الــتي اسـتــنـدت إلــيـهـا
الـدولة الطـرف الطـالبـة �ا يـكفي لتـمكـX الدولـة الطرف
مــتـلــقــيــة الـطــلب مـن اسـتــصــدار األمــر أو احلـكـم في إطـار

sقانونها الداخلي
ب) في حـالــة طـلب ذي صــلـة بـالــبـنـد (1/ب) من هـذه
اIــادةs نــســـخــة مــقـــبــولــة قــانـــونــا من أمـــر اIــصــادرة الــذي
sيستند إلـيه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة
وبــيــانــا يـحــدد الــتــدابــيــر الــتي اتــخـذتــهــا الــدولــة الــطـرف
الـــطــالــبــة لــتــوجــيه إشــعــار مــنــاسب لــلــغــيــر حــسن الــنــيــة
ولــضــمــان مــراعــاة األصــول الــقــانــونــيــةs وبــيــانــا بــأن أمــر

sصادرة نهائيIا
sادةIج) في حالة طـلب ذي صلة بالبند (2) من هذه ا
بــيــان بــالــوقــائع والــنــصــوص الـقــانــونــيــة الــتي اســتــنـدت
إلــــيــــهـــــا الــــدولــــة الــــطـــــرف الــــطــــالــــبــــة ووصـف لإلجــــراءات
اIـطلـوبـةs ونسـخـة مقـبـولة قـانونـا من األمـر الـذي استـند

إليه الطلب.
4 - إذا اخـــتــــارت الـــدولـــة الــــطـــرف أن جتـــعـل اتـــخـــاذ
التـدابيـر اIشار إلـيهـا في الفـقرتX (1 و2) من هـذه اIادة
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مــشـروطـا بــوجـود مـعــاهـدة بــهـذا الـشــأنs عـلى تــلك الـدولـة
الــــطــــرف أن تــــعــــتـــبــــر هــــذه االتــــفــــاقـــيــــة �ــــثــــابــــة األســـاس

التعاهدي الالزم والكـافي.
5 - يجـوز أيضـا رفض التـعـاون �قـتضى هـذه اIادة
أو إلــغــاء الــتــدابــيــر اIــؤقــتــة إذا لم تــتــلق الــدولــة الــطـرف
مــتـــلـــقـــيـــة الــطـــلـب أدلــة كـــافـــيـــة في حـــيـــنـــهــاs أو إذا كـــانت

اIمتلكات ذات قيمة ال يعتد بها.
6 - قــبل وقـف أي تــدبــيــر مـــؤقت اتــخــذ عـــمال بــهــذه
اIادةs على الدولة الطـرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة
الــطــرف الــطــالــبـــةs فــرصــة لــعــرض مــا لـــديــهــا من أســبــاب

تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
7 - ال يـــــجــــــوز تـــــأويـل أحـــــكــــــام هـــــذه اIــــــادة �ـــــا �س

بحقوق الغير حسن النـية.
اIاداIادّة ة 29

التعاون ألغراض استرداد اIوجوداتالتعاون ألغراض استرداد اIوجودات
تـــــتـــــخـــــــذ كــل دولـــــــة طـــــــرف مــــــــا قـــــــد يـــــلــــــــزم مـن

تدابــير للسمـاح :
1 - لـدولــة طــرف أخــرى بــرفع دعــوى قــضــائــيــة أمـام
مــحـــاكــمــهــا الســتــرداد أمــوال أو �ــتــلـــكــات مــتــحــصــلــة من

جر�ة من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
2 - الـسـمـاح بـإنــفـاذ أمـر أو حـكم مـصـادرة صـادر عن

محكمة في دولة طرف في هذه االتفاقية.
X3 - حملــاكــمــهــا أو سـلــطــاتــهـا اخملــتــصــة عــنـدمــا يــتــعـ
عـلـيــهـا اتـخــاذ قـرار بـشــأن اIـصـادرة أن تــعـتـرف �ــطـالـبـة
دولـــة طــــرف فـي هـــذه االتــــفــــاقـــيــــة بــــأمــــوال أو �ـــتــــلــــكـــات
اكـــتــســـبت من جـــر�ــة من جـــرائم غـــسل األمــوال وتـــمــويل

اإلرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها.
اIاداIادّة ة 30

نقـل اإلجراءات اجلزائيةنقـل اإلجراءات اجلزائية
تــــنـــظـــر الـــدول األطـــراف في إمـــكــــانـــيـــة نـــقـل أي من
اإلجـراءات اIــتـعـلـقــة بـفـعــل مـجـــرم وفـقـا لـهــذه االتـفـاقــيـة
إلـى بـعـضـهـا الـبــعضs في احلـاالت الـتي يـعــتـبـر فـيـهـا ذلك
الــنـقل في صــالح حـسـن سـيـر الــعـدالــةs وخـصــوصـا عــنـدمـا

يتعلق األمر بعدة واليات قضائية.
اIاداIادّة ة 31

تسليم اIتهمX واحملكوم عليهمتسليم اIتهمX واحملكوم عليهم
1 - يـتم تــسـلــيم اجملــرمـX واحملــكـوم عــلــيـهم بــاجلـرائم
اIــشـــمــولـــة بـــهــذه االتــفـــاقـــيــة وفـــقـــا لــلـــنــظــــام الـــقــانــوني

لـلــدولـــة مـتـلـقـيـة الـطـلـب إذا كـان الـشـخص مـوضـوع طـلب
التـسلـيم موجـودا في إقـليم الـدولة اIـطلـوب منـها بـشرط
أن يــكــون الـــفــعل الـــذي يــطــلب بـــشــأنه الـــتــســلــيـم مــجــرمــا
�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون الـــداخـــلي لـــكل من الـــدولـــة الــطـــالـــبــة

والدولـة اIطلـوب منها.
s2 - إذا اشتـمل طـلب الـتسـلـيم عدة جـرائم مـنفـصـلة
sوكـانت جـر�ـة واحـدة مـنـهـا عـلى األقـل خـاضـعـة لـلـتـسـلـيم
وبعضـها غيـر خاضع لهs ولهـا صلة بـجر�ة مـشمولـة بهذه
االتفـاقيـةs فيـجوز لـلدولـة اIطـلوب مـنهـا أن تطبـق أحكام

الفقرة (1) من هذه اIادة فيما يتعلق بتلك اجلرائم.
3 - تـــــعــــد اجلـــــــرائم الــــتـي تــــســــــري عــــلـــــيــــهـــــا أحــــكــــام
الـفــقــرتـX (2s1) من هـــذه اIــادة مـــدرجــة في عـــداد اجلــرائم
اخلاضعة للتـسليمs في أي معاهدة لتـسليم اجملرمX قائمة
بــــX الـــدول األطــــرافs عــــلى أن تــــتــــعـــهــــد الــــدول األطـــراف
بـإدراج تـلك اجلــرائم في عـداد اجلـرائم اخلــاضـعـة لـلــتـسـلـيم

في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.
Xجتــعـل تــســـلـــيم اجملـــرمــ s4 - إذا تــلـــقت دولـــة طـــرف
مــشـروطــا بـوجــود مــعـاهــدةs طـلب تــســلـيم من دولـــة طـرف
أخــرى ال تــرتـبط مـعـهــا �ـعـــاهـدة تـسـلـــيمs فـيـجـــوز لـهــا
أن تـعـتـبـر هـذه االتـفــاقـــيـة األسـاس الـقــانــوني لـلـتـسـلـــيم

في اجلرائم التي تسري عليها أحكام هذه االتفاقية.
5 - عــلـى الــدول األطـــراف الــتي ال جتـــعــل الـــتــســـلــيم
مــشــروطــا بـوجــود مــعــاهــدة أن تــعــد اجلــرائم الــتـي تــسـري
عـلـيـهــا أحـكــام هـذه االتـفـاقــيــةs جـرائم خـاضـعـــة لـلـتـسـلـــيم

فيمـا بينهـا.
اIاداIادّة ة 32

تبادل طلبات التسليمتبادل طلبات التسليم
يـــكـــــون تـــبـــــادل طــلـــبـــــات الـــتـــســـلـــــيم بـــX اجلـــهــات
اخملـــــتــــصــــة في الـــــدول األطــــراف مــــبــــاشــــرةs أو عـن طــــريق
وزارات الـــعـــدل بــــهـــا أو مـــا يـــقـــوم مـــقـــامـــهـــاs أو بـــالـــطـــرق

الدبلوماسية.
اIاداIادّة ة 33

مستندات طلب التسليممستندات طلب التسليم
1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :

أ) أصـل حـــكم اإلدانــــة أو أمــــر الـــقــــبض أو أيـــة أوراق
أخــرى لـهــا نـفس الـقـــوة صــادرة طـبـقـــا لألوضــاع اIـقــررة

sأو صورة رسمية لها sفي قانون الدولة الطالبة
ب) بــيــان مــفــصــل بــاجلــــرائم اIــطـلـــوب الــتــســلــــيم
مـن أجـلــهـاs يـحـدد فـيه زمــان ومـكـان ارتـكـابـهــا وتـكـيـيـفـهـا
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الـقـانونيs مـع اإلشارة إلى الـنـصوص الـقـانونـيـة اIطـبـقة
sوصورة منها sعليها

sـــطـــلـــوب بــصـــورة دقـــيـــقــــةIج) أوصــــاف الــشـــخص ا
والـــبـــيـــانـــات األخـــــرى الــــتي حتـــدد شـــخـــصـه وجـــنـــســـيـــتـه

وهـويتـه.
sـطـلــــوب مـنـهـــا الـتــسـلـــيمI2 - إذا وجــدت الـدولــــة ا
أن هنـــاك حاجــة إلى إيـضـاحـات تـكميـلــية للـتحقــق من
توافـر الـشروط اIـنصــوص عليـها في هـذه اIادةs فـلها أن
تخـطـر الـدولـة الطـالـبـة السـتـكمـال هـذه اإليـضـاحات خالل

مدة حتددهـا لهذا الغـرض.
اIاداIادّة ة 34

التوقيف اIؤقتالتوقيف اIؤقت
1 - لـلــسـلــطــة الــقـضــائــيــة في الـدولـــة الـطــالـبــةs أن
تـطلـب من الدولـة اIـطـلوب مـنـهـا كـتابـةs حـبس (تـوقيف)

الشخص مؤقتا إلى حX وصول طلب التسليم.
2 - يجوز لـلدولـة اIطلـوب منـها التـسلـيم أن تصدر

قرارا بحبس (توقيف) الشخص اIطلوب مؤقتا.
3 - ال يـــجــوز حـــبس (تـــوقــيف) الـــشـــخص اIــطـــلــوب
تـــســلــيـــمـه مــدة تــــزيــد عـــلى ثالثــX (30) يـــومــا مـن تــاريخ
إلـــقــــــاء الــــقــــبـض عــــلــــيـهs إذا لم يــــقـــــدم طــــلب الــــتــــســــلــــــيم
مـصـحـوبـــا بـاIـسـتـنـدات اIـنــصـوص عـلـيـهــا في اIـادة (33)

مـن هـذه االتفاقـية.
sـطـلــــوب مـنـهـــا الـتــسـلـــيمI4 - إذا وجــدت الـدولــــة ا
أن طـلب الـتـسـلم تـتـوافـر فـيه الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـها
في اIــادة (33) مـن هــذه االتـــفـــاقــيـــةs فــتـــتـــولى الـــســلـــطــات
sاخملـتـصـة لـديـهـا تـنـفـيـذ طــلب الـتـسـلـــيم وفـقــا لـقــانــونـهــا
عـلى أن حتـيط الـدولـة الـطـالـبـة �ا اتـخـذ فـي شأن الـطـلب

من إجراءات دون تأخير.
5 - ال يــــجـــــوز أن تــــزيـــــد مـــــدة احلــــبـس اIــــؤقـت عــــلى

ستX (60) يوما من تاريخ ورود طلب التسليم.
6 - يـجــوز اإلفـراج عن الـشــخص اIـطــلـوب تـســلـيـمه
خالل سـتX (60) يـومـا بـشـرط أن تـتــخـذ الـدولـة اIـطـلـوب

منها التسليم التدابير الضرورية Iنع فراره.
7 - ال يـحـول اإلفـراج اIـؤقـت عن اIـطـلـوب تــسـلـيـمه
دون الــقــبض عـــلــيه وتــســـلــيــمه إذا طـــلــبت الــدولـــة طــالــبــة

التسلـيم ذلك.
اIاداIادّة ة 35

تعدد طلبات التسليمتعدد طلبات التسليم
1 - إذا تـعـددت طـلـبـات الـتـسـلــيم عن جــر�ــة واحدة
أو عـدة جـرائم مـخـتـلـفـة فـيـقـدم طـلب الـدولـة الـتي أضـرت

اجلـــر�ــــة بــأمــنــهــا أو مــصـــاحلــهـــا اجلـــوهــريـــة ثـم الــدولـــة
الـتي وقـعت اجلـر�ـة عـلى إقـلـيـمـهـا ثم الـدولـة الـتـي يـكون
الــشـــخص اIــطـــلــوب من رعـــايــاهــاs وإذا احتـــدت الــظــروف

فتقدم الدولة األسبق في طلب التسليم.

2 - ال يــجــوز ألي دولــة طــرف تـســلــيم شــخـص مـســلم
إلـيــهــــا من دولــــة طـــرف أخــــرى إلى دولــــة غـيــــر طـــرف

إال �وافقـة الدولـة التي قامت بتسليمه.

اIاداIادّة ة 36

اإلنابة القضائيةاإلنابة القضائية

1 - يـــــجـب أن تــــتـــــضـــــمـن اإلنـــــابــــــات الـــــقـــــضـــــائــــــيــــة
البيـانـات اآلتـية :

sأ) اجلهة اخملتصة الصادر عنها الطلب

sب) موضوع الطلب وسببه

sعني باإلنابة بكل دقةIج) حتديد هوية الشخص ا

sد) بيــــان اجلـر�ــــة الـتـي تـطلب اإلنـابــة بـسبـبهــا
sقــررة عـلى ارتكابهاIوالعـقوبــة ا sوتـكييفهـــا القـانـوني
وصـــورة من الـنـصـوص الـقـانـونــيـة اIـطـبـقـــة في الـدولــة

الطـالبـة.

2 - يــــوجــه طـــلـب اإلنـــــابـــــة الــــقـــضـــــائــــيــــة من وزارة
العـدل أو مـا يقـوم مـقامـهـا في الدولـة الـطالـبة إلى وزارة
sــطــلــوب مــنــهــاIالــعـــدل أو مــا يــقــوم مــقــامــهــا فـي الــدولــة ا
ويــــــجــــوز أن يــــوجـه الــــطـــــلب مـــــبــــاشــــرة مـن الــــســـــلــــطـــــات
الــــقــــضــــائــــيــــة فـي الـــدولــــــة الــــطـــــالـــبـــــة إلى الــــســــلــــطـــــات
الـقـضـــائـيـة فـي الـدولـة اIــطـلـوب مــنـهــا مع إرسـال صـورة
من هـــذه اإلنــابـــة إلى وزارة الـــعــدل فـي الــدولـــة اIــطـــلــوب
مـــنــــهــــاs و�ـــكـن أن يـــوجـه الــــطـــلـب مـــبــــاشــــرة من اجلــــهـــات
الـقـضـائــــيـة في الـدولــــة الـطــالــبـــة إلى اجلـهــــة اخملـتـصـــة
فـي الـــــدولــــة اIـــــطـــــلـــــوب مـــــنـــــهــــاs وذلـك من خـالل الـــــطــــرق
الـــدبــلـــومـــاســيـــة أو أيــة طـــرق أخــرى مـــعـــتــمـــدة من الــدول

األطراف في هذا الشأن.

3 - يـــتــعـــX أن تـــكـــون طــلـــبـــات اإلنــابـــة الـــقــضـــائـــيــة
واIـسـتـنـدات اIـصـاحبـــة لـهــا مـوقـعـــا علـيـهــا ومـخـتــومــة

من سلطة مختصة أو معتمدة منها.

4 - إذا كــــــانت اجلــــــهـــــة الـــــتـي تـــــلـــــقـت طـــــلـب اإلنـــــابـــــة
الــقــضــائــــيــة غــيـــر مــخــتــصــــة �ــبــاشـــرتــهs تــعــX عــلــيــهـا
إحالـته تلـقـائيـا إلى اجلهـة اخملتـصـة في دولتـهاs وفي حـالة
مـــا إذا أرسـل الـــطـــلب بـــالـــطـــريق اIـــبـــاشـــرs فــإنـــهـــا حتـــيط

الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.



28 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1455

23 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

5 - في حال رفض اإلنابة الـقضائية يـتعX أن يبلغ
الدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن.

6 - يـــــكــــــون لـإلجـــــراء الــــــذي يــــــتم بــــــطــــــريق اإلنــــــابـــــة
الـقــضـائــيـة وفــقـا ألحــكــام هــذه االتـفــاقــيــة األثـر الـقــانـوني
ذاتـــه كـــمــــا لـــــو  مـن اجلـــهــــــة اخملـــتــــصـــــة لـــــدى الـــطـــــرف

اIتعــاقـد الطالب.
اIاداIادّة ة 37

حصانة الشهود واخلبراءحصانة الشهود واخلبراء
1 - ال يــجـــوز تــوقــــيع أي جـــزاء أو تـــدبــيــر يـــنــطــوي
عــلى إكــراه الـشــاهـد أو اخلــبـيــر الـذي لم �ــتــثل لـلــتـكــلـيف
باحلـضـورs ولـو تـضمـنت ورقـة الـتـكـليف بـاحلـضـور بـيان

جزاء التخلف.
2 - إذا حضـر الـشـاهد أو اخلـبـيـر طواعـيـة إلى إقـليم
الــدولـــة الــطــالـــبــةs فــيـــتم تــكـــلــيــفـه بــاحلــضـــور وفق أحــكــام

التشريع الداخلي لهذه الدولة.
3 - ال يـــجـــــوز أن يــحــــــاكــم أو يـــحـــبس أو يـــخــضــع
ألي قـيـد عـلى حريـته في إقـلـيم الدولــة الـطـالبـة أي شـاهد
أو خـــبــيــر - أيــا كــانت جــنــســـيــته - يــحــضــر أمــام اجلــهــات
الـقـضـائـيـة لـتــلك الـدولـــة بـنـــاء عـلـى تـكـلـــيف بـاحلـضــور
عن أفــعـــال أو أحــكــام أخـــرى غــيــر مـــشــار إلــيـــهــا في ورقــة
الـــتــكـــلــــيف بـــاحلـــضـــورs وســـابــقـــة عـــلى مـــغـــادرتـه أراضي

الدولـة اIطلـوب منهـا.
4 - تـــنــقــضي احلـــصــانــة اIــنـــصــوص عــلـــيــهــا في هــذه
اIـــادة إذا بـــقي الــــشـــاهـــد أو اخلـــبـــيـــر اIـــطـــلـــوب في إقـــلـــيم
الــدولـــة الــطــالــبـــة ثالثـX (30) يـــومــا مــتــعــاقــــبــة أو اIـدة
الـــتي يــتــفــق عــلــيــهــــا الــطــرفــــانs بــالـــــرغم مـن قــدرتـــه
عــلى مــغــادرتــه بــعــــد أن أصـبـــح وجـــوده غــيـــر مــطــلـــوب
مـن اجلـــهــــات الـــقــــضـــائــــيـــةs أو إذا عــــاد إلى إقــــلـــيم الــــدولـــة

الطالبة بعد مغادرته.
اIاداIادّة ة 38

حماية الشهود واخلبراءحماية الشهود واخلبراء
تــــتـــــعــــهــــد الـــــدولــــــة الـــــطـــــالـــــبــــــة بـــــاتــــخــــــــاذ كـــــافــــــة
اإلجـــراءات الالزمـــة لـكـفــالــــة حـمـايـة الـشـاهـد أو اخلـبـيـر
مـن أيـــــة عـالنـــــــيــــــة تــــــؤدي إلى تــــــعــــــريــــــضـه أو أســــــرته أو
sأمـالكـــه لـلــخـطـر الــنـاجت عـن اإلدالء بـشـهــادته أو بـخــبـرته

وعلى األخص :
1 - كــفـالـة ســريـة تـاريخ ومــكـان وصــوله إلى الـدولـة

الطالبةs ووسيلة ذلك.
2 - كــــفــــالـــــــة ســـــريــــــة مـــــحــل إقــــامـــــتــه وتــــنـــــقالتــه

وأماكـن تـواجده.
3 - تــتـــعـــهــد الـــدولـــــة الــطـــالــــبـــة بــتـــوفـــيــر احلـــمـــايــة
األمـنـيـة الالزمة الـتي تـقـتـضـيهـا حـالـة الـشاهـد أو اخلـبـير

وأســـرتـهs وظــــروف الـــقــــضــــيـــة اIــــطــــلــــوب فـــيــــهــــاs وأنـــواع
اخملـاطـر اIتوقعــة.

اIاداIادّة ة 39
نقـل الشهود واخلبراءنقـل الشهود واخلبراء

1 - إذا كـان الشـاهـد أو اخلبـيـر اIطـلـوب مثـوله أمام
sــطــلــوب مــنــهــاIالــدولــة الــطــالــبــة مــحـــبــوســا في الــدولــة ا
يـجـري نـقـله مـؤقـتــا إلى اIـكـان الـذي سـتـعـقـد فـيه اجلـلـسـة
اIطـلـوب سمـاع شـهادته أو خـبـرته فيـهـاs وذلك بالـشروط
sـــطـــلـــوب مـــنـــهــاIـــواعـــيـــد الـــتي حتـــددهــــا الـــدولــــة اIوفي ا

ويجـوز رفض النقـل :
sأ) إذا رفض الشاهد أو اخلبير احملبوس

ب) إذا كـــــــان وجـــــــوده ضـــــــروريـــــــا مـن أجـل إجــــــراءات
sطلوب منهاIجنائية تتخذ في إقليم الدولة ا

sج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسـه
د) إذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله.

2 - يـظـل الــشــاهــد أو اخلـبـــيـر اIــنـقــــول مـحــبــوســا
فــي إقــلـــــــيـم الـــــدولــــــة الــطــالـــبـــــة إلى حـــــX إعــــادتــــه
إلــى الـدولـــة اIــطــلـــــوب مــنــهـــــاs مــــا لــم تــطــلب الــدولـــة

األخــيرة إطالق سـراحــه.
اIاداIادّة ة 40

نفقات سفر وإقامة الشهود واخلبراءنفقات سفر وإقامة الشهود واخلبراء
1 - إذا رأت الـدولـة الـطـالـبـة أن حلـضـور الـشـاهـد أو
Xفإنه يتع sاخلبير أمام سلطـتها القضائية أهمية خاصة
أن تـــشــيــر إلى ذلـك في طــلـــبــهــاs وأن يـــشــتــمـل الــطــلب أو
الـتـكــلـيف بـاحلـضـور عـلى بـيـان تــقـريـبي بـنـفـقـات الـسـفـر
واإلقــامـة وعــلى تـعـهــدهـا بــدفـعـهــا وتـقــوم الـدولـة اIــطـلـوب
مــنــهــا تــكــلــيف الــشــاهــد أو اخلــبــيــر بــاحلــضــورs وبــإحــاطــة

الدولة الطالبة باجلواب.
2 - يــتــقـــاضى الــشـــاهــد مـــا فــاتـه من أجــر أو كــسب
من الـــطـــــرف اIـــتـــعــــاقـــد الـــطـــــالبs كـــمـــا يـــحـق لـــلـــخـــبـــيـــر
اIــطــالــبــة بــأتــعــابه نــظــيــر اإلدالء بـرأيـهs ويـحــدد ذلك كــله
بنـاء على الـتعـريفـات واألنظـمة اIـعمـول بهـا لدى الـطرف

اIتعـاقـد الطـالب.
الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIاداIادّة ة 41
1 - تكـون هذه االتفــاقـية مـحال للتـصديق علـيها من
الـدول اIـوقـعـةs تـودع وثـائق الـتـصـديق أو االنـضـمـام لدى
األمـانـة الـعــامـة جلـامـعـة الـدول الـعــربـيـة في مـوعـد أقـصـاه
sثالثــون (30) يـــومـــا من تـــاريخ الـــتـــصـــديـق أو االنـــضـــمــام
وعــلى األمــانــة الــعــامــة إبالغ ســائــر الــدول األعـضــاءs بــكـل

إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
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(30) X2 - تـــســري هــذه االتــفـــاقــيــة بــعـــد مــضي ثالثــ
يـــــومــــا من تـــــاريخ إيـــــداع وثــــائق الـــــتــــصـــــديق عــــلـــــيــــهــــا أو

االنضمام إليها من سبع (7) دول عربية.
3 - ال تــنــفــذ هــذه االتــفـاقــيــة بــحـق أيــة دولــة عــربــيـة
أخرىs إال بعـد إيداع وثـيقة الـتصـديق عليـها أو االنـضمام
(30) Xومـضي ثالثـ sإلـيـهــا لـدى األمـانـة الـعــامـة لـلـجـامــعـة

يوما من تاريخ اإليداع.
4 - يجـوز للـدولة الـطرف أن تـقترح تـعديل أي نص
مـن نـــصــوص هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وحتـــيـــله إلـى األمـــX الـــعــامّ
جلــامــعـــة الــدول الــعـــربــيــة الـــذي يــقــوم بـــإبالغه إلى الــدول
األطــراف في االتــفـاقـيــة التـخــاذ قـرار بــاعـتــمـاده بــأغـلــبـيـة
ثــلـثي الــدول األطــرافs ويـصــبح هـذا الــتــعـديل نــافـذا بــعـد
مضي ثالثX (30) يوما من تـاريخ إيداع وثائق التصديق
أو الــقــبـول أو اإلقــرار من ســبع دول أطــراف لـدى األمــانـة

العامة جلامعة الدول العربية.
5 - ال يــجـوز أليــة دولــة طــرف أن تــنــسـحـب من هـذه
Xإال بـنــاء عـلـى طـلب كــتـابـي تـرســله إلى األمـ sاالتـفــاقـيــة

العامّ جلامعة الدول العربية.
6 - يـــرتب االنــــســـحــــاب أثـــره بـــعــــد مـــضـي ســـتـــة (6)
أشهـر من تاريخ إرسـال الطـلبs إلى األمـX العـام جلامـعة

الدول العربيـة وتظل أحكام هذه االتفاقية نافذة في شأن
الطلبات التي قدمت قبـل انقضاء هذه اIدة.

7 - تــــقـــوم كــل دولـــة طــــرف بــــتــــزويـــد األمــــX الــــعـــامّ
جلـامــعـة الـدول الــعـربــيـة بــنـسخ من قــوانـيــنـهــا ولـوائــحـهـا
الـــتي تــــضع االتـــفــــاقـــيـــة مــــوضع الـــنــــفـــاذs وبـــنــــسخ من أي
sوالـلـــوائح Xتـغـيـيـرات تــدخـل الحـقـــا عـلى تـلـك الـقـــوانــ

أو بـوصف لهـا.

حــررت هـــذه االتــفـــاقــيــة بـــالــلـــغـــة الـــعــربـــيــة �ـــديــنــة
الـقـــاهــرة فـي جـمــهـوريــة مــصــر الــعــربـــيـة في 15 مـحـرّم
عـام 1432 اIوافق 21 ديسـمبر سنة 2010 من أصــل واحـد
مـــودع بـــاألمــــانــــة الـــعــــامــــة جلــــامــــعـــــة الــــدول الـــعــــربـــــيـــة
s(األمـــــانـــــة الـــــفــــنـــــــيــــة جملـــــلس وزراء الـــــعـــــــدل الـــــعـــــــرب)
ونـــســخــــة مــطــابــقــة لألصـل تــســلـم لألمــانــة الــعــامــة جملــلس
وزراء الــداخـلــيــة الـعـــربs وتـســلم كــذلك نــسـخــة مــطـابــقـة

لألصــل لكــل دولة من الدول األطـراف.

وإثـــبــاتـــا Iـــا تــقـــدمs قـــام أصــحـــاب الـــســمـــو واIـــعــالي
sبـتـوقـيع هذه االتـفـاقـية sوزراء الـداخـليـة والـعـدل العـرب

نيابـة عن دولهم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـنـــفـيـذي رقم مـــرســوم تـنـــفـيـذي رقم 14-256 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
يـتـضمن  sيـتـضمن s2014 ـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةIـوافق  اIعـامعـام 1435 ا

إنشاء متوسطاتإنشاء متوسطات وإلـغــاء أخـــرى.وإلـغــاء أخـــرى.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اIــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةs ال سيـمـا اIادة 82

sمنه
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-01 اIـؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اIــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اIـؤسسات واألماكن واIباني

sالعمومية أوإعادة تسميتها
- و�ـــــقــــتـــــضــى اIــــرســـــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIؤرخ في 28 جمـادى الثانية عام 1435 اIوافـق 28 أبريل

sالوزير األول Xتضمن تعيIسنـة 2014 وا

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجــب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضـاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأs ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اIـدرسي s 2014 - 2013 اIتـوسـطـات اIـذكـورة في اIـلحق

األول بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 2 : :  تـلغىs ابـتـداء من موسم الـدخـول اIدرسي
s2014 - 2013 اIــتــوســـطــات اIــذكـــورة في اIــلــحـق الــثــاني

بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 15 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــــام 1435
اIوافــق 10 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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القديد

حد الصحاري

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

أدرار

األغواط

أم البواقي

باتنة

بسكرة

البليدة

البويرة

تبسة

تلمسان

تيزي وزو
اجلزائر غرب

اجللفة

01.01

01.05

01.14

01.27

03.01

03.13

04.01

04.06

04.09

04.11

04.21

05.01

05.01

05.20

05.42

07.01

07.10

07.19

09.04

09.17

09.19

09.22

10.01

10.13

10.37

12.09

13.01

13.27

13.32

13.38

13.43

15.01

16.54

17.03

17.20

أدرار
إن زغمير
تامنتيت

أوالد عيسى
األغواط
أفلو

أم البواقي
عX مليلة
سيقوس

عX بابوش 
هنشير تومغاني

باتنة
باتنة

أوالد سالم
بريكة
بسكرة

الشعيبـــــة 
(أوالد رحمة)

الوطاية
وادي العاليق

األربعاء
بني تامو
بوقرة
البويرة

األخضرية 
مشد الله
نقرين
تلمسان
مغنية

العريشة 
بني بوسعيد
البويهي
تيزي وزو
العاشور
القديد

حد الصحاري

متوسطة تيليالن
Xمتوسطة تيلول

متوسطة تامنتيت اجلديدة
متوسطة قنتور 

متوسطة حي الوئام
متوسطة حي الضاية لقراد

متوسطة حي اجلحفة
متوسطة حي رقايزي

متوسطة اعمارة شعبان اجلديدة
متوسطة عX بابوش اجلديدة

متوسطة بئر لصفر
متوسطة أوالد بشينة
متوسطة حي Iباركية
متوسطة  أوالد سالم

متوسطة بريكة مركز
متوسطة فلياش

متوسطة  بئر النعام

متوسطة الوطاية 
متوسطة لناي عبدالرحمان 

متوسطة مخطط شغل األراضي (3)
متوسطة شارع زدري

متوسطة حي  630 مسكن
متوسطة سليماني سليمان اجلديدة

متوسطة األخضرية مركز
متوسطة رافور اجلديدة

متوسطة نقرين 
متوسطة بوجليدة

متوسطة أوالد بن دامو
متوسطة بلحجي بوسيف

متوسطة بني بوسعيد
متوسطة البويهي

متوسطة رجاونة اجلديدة
متوسطة وادي الرمان

متوسطة القديد
متوسطة حي حد الصحاري مركز

01

03

04

05

07

09

10

12

13

15

16

17

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7954

7955

7956

7957

7958

7959

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7974

7975

7976

7977
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

جيجل
بوذريعة بني ياجس
سيدي أحمد
سيدي بلعباس

البوني
حامة بوزيان 

اخلروب

اخلروب

اخلروب

عX السمارة
تيزي مهدي

أوالد إبراهيم 
خضراء
اIسيلة

مقرة
عX الريش
معسكر
عوف
ورقلة

تبسبست
النزلة
بطيوة
بطيوة

سيدي الشحمي
عX البية
رقاصة 
بوعالم

أوالد موسى
بني عمران 
أوالد هداج

برج بونعامة 
عماري 

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

18.01

18.22

20.12

22.01

23.05

25.02

25.06

25.06

25.06

25.10

26.13

26.12

27.18

28.01

28.11

28.44

29.01

29.23

30.01

30.07

30.08

31.07

31.07

31.13

31.26

32.02

32.06

35.17

35.25

35.28

38.02

38.13

جيجل
بوذريعة بني ياجس

سيدي أحمد
سيدي بلعباس

البوني
حامة بوزيان 

اخلروب

اخلروب

اخلروب

عX السمارة
تيزي مهدي

أوالد إبراهيم 
خضراء
اIسيلة

مقرة
عX الريش
معسكر
عوف
ورقلة

تبسبست
النزلة
بطيوة
بطيوة

سيدي الشحمي
عX البية
رقاصة 
بوعالم

أوالد موسى
بني عمران 
أوالد هداج

برج بونعامة 
عماري 

7978

7979

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

7989

7990

7991

7992

7993

7994

7995

7996

7997

7998

7999

8000

8001

8002

8003

8004

8005

8006

8007

8008

8009

متوسطة بن يحي محمد
متوسطة بلعابد عبدالرحمان اجلديدة

متوسطة  بوراشد 
متوسطة بابا أحمد الزهراء

متوسطة بوسدرة
متوسطة حي برقلي

مــــتـــوســــطــــة اIـــديــــنـــة اجلــــديــــدة عـــلي
منجلي الوحدة اجلوارية  رقم  02
مــــتـــوســــطــــة اIـــديــــنـــة اجلــــديــــدة عـــلي
منجلي الوحدة اجلوارية  رقم  14
مــــتـــوســــطــــة اIـــديــــنـــة اجلــــديــــدة عـــلي
منجلي الوحدة اجلوارية  رقم  18

متوسطة حي حريشة 
متوسطة تيزي مهدي

متوسطة أوالد إبراهيم اجلديدة
متوسطة خضراء مركز

مـــــتــــوســــطــــة اIــــويــــلـــــحــــة اIــــنــــطــــقــــة
احلضرية اجلديدة

متوسطة اIربعة 
متوسطة عX الريش اجلديدة

متوسطة سالطنة
متوسطة عوف اجلديدة 
متوسطة بور الهيشة 

متوسطة تبسبست مركز اجلديدة
متوسطة عX الصحراء""4
متوسطة دوار العرارسة
متوسطة دوار العرابة

متوسطة حي النجمة 06 (اIوالة)
متوسطة عX البية  01 اجلديدة

متوسطة رقاصة اجلديدة
متوسطة سيدي احمد بلعباس

متوسطة أوالد موسى 
متوسطة بني عمران اجلديدة

متوسطة حوش اخملفي
متوسطة برج بونعامة اجلديدة

متوسطة عماري اجلديدة

18

20

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

35

38

جيجل

سعيدة
سيدي
بلعباس
عنابة

قسنطينة

اIدية

مستغا�

اIسيلة

معسكر

ورقلة

وهــران

البيض

بومرداس

تيسمسيلت
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

الوادي
ببار

خميس مليانة
مكمن بن عمرو

اIنيعة
بريان 

بلعسل بوزقزة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

39.01

40.13

44.04

45.10

47.02

47.04

48.03

الوادي
ببار

خميس مليانة
مكمن بن عمرو

اIنيعة
بريان 

بلعسل بوزقزة

8010

8011

8012

8013

8014

8015

8016

متوسطة   8 ماي  1945 اجلديدة
متوسطة ببار اجلديدة

متوسطة رايس امحمد اجلديدة
  متوسطة مكمن بن عمرو

متوسطة حي بلبشير
Xمتوسطة حي قارة الط

متوسطة بلعسل بوزقزة مركز

39

40

44

45

47

48

الوادي
خنشلة

عX الدفلى
النعامة

غرداية

غليزان

اIلحق الثانياIلحق الثاني
قائمة اIتوسطات اIلغاة للسنة الدراسية قائمة اIتوسطات اIلغاة للسنة الدراسية 2013 /  / 2014

أم البواقي
سيقوس

وادي العاليق
البويرة

جيجل

بوذريعة بني
ياجس

العX الكبيرة
صالح باي

قديل
بطيوة

بوحجار
ببار

خميس مليانة

بونورة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

أم البواقي

البليدة
البويرة

جيجل

سطيف

وهران

الطارف

خنشلة

عX الدفلى

غرداية

04.01

04.09

09.04

10.01

18.01

18.22

19.02

19.39

31.02

31.07

36.02

40.13

44.04

47.10

أم البواقي
سيقوس

وادي العاليق
البويرة

جيجل

بوذريعة بني ياجس

العX الكبيرة
صالح باي

قديل
بطيوة

بوحجار
ببار

خميس مليانة 

بونورة

متوسطة اجلحفة (حتول إلى ثانوية)
مـــتــــوســـطـــة اعـــمـــارة شـــعـــبـــان الـــقـــد�ـــة

(تنقل إلى اIتوسطة اجلديدة)
متوسطة لنـاي عبد الرحمن القد�ة (تهدم)
مــتــوســطــة ســـلــيــمــان ســمــيــلي الــقــد�ــة
(تهدم) و(تنقل إلى اIتوسطة اجلديدة)

متوسطة بن يحي محمد القد�ة (تهدم)
و(تنقل إلى اIتوسطة اجلديدة)

مــتـوسـطــة بـلـعــابـد عـبــد الـرحـمـن الـقـد�ـة
(تهدم) و(تنقل إلى اIتوسطة اجلديدة)

متوسطة هاني لعلى القد�ة (تهدم)
مــتـوســطــة مــحــمـد الــطــاهــر بن ســديـرة

القد�ة (تهدم)
متوسطة اإلخوة جالط القد�ة (تهدم)

متـوسـطة عـX البـية  1 الـقـد�ة (تـهدم)
و(تنقل إلى اIتوسطة اجلديدة)

متوسطة بوحجار اجلديدة  (حتول إلى ثانوية)

متوسطة ببار اجلديدة (حتول إلى ثانوية)

متوسطة رايس امحمد القد�ة (تهدم) 

مــتــوســطــة بــنـي يــزقن الــقــد�ــة (حتــول
إلى ثانوية)

04

09

10

18

19

31

36

40

44

47

07952

07950

00518

00596

01321

07979

01408

01476

02295

02310

07638

08011

02900

03014
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- و�ــقـتــضــى اIــرســــوم الــرئـاســي رقـــم 14 - 154
اIــؤرخ فـــــي 5 رجــــــــب عـــام 1435 اIوافــــق 5 مـايــــو
ســـــــنــــــــــــة 2014 واIـــــــتــــــضــــــمــــــن تــــــعـــــــــيـــــــــX أعــــــضــــــــــاء

sاحلكومـــــة
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأs ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اIــدرسي s2014 - 2013 الــثــانــويــات اIــذكــورة في اIــلــحق

األول بهذا اIرسوم.
اIاداIادّة ة 2 : :  تـلغىs ابـتـداء من موسم الـدخـول اIدرسي
s2014 - 2013 الثانويات اIذكورة في اIلحق الثاني بهذا

اIرسوم.
اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

10 سبتمبر سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــرســوم تـنـــفـيـذي رقم مـــرســوم تـنـــفـيـذي رقم 14-257 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضمنs يـتـضمن

إنشاء ثانويات وإلـغاء أخرى.إنشاء ثانويات وإلـغاء أخرى.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اIــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةs ال سيـمـا اIادة 82

sمنه
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-01 اIـؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اIــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اIـؤسسات واألماكن واIباني

sالعمومية أو إعادة تسميتها
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

اIلحق األولاIلحق األول
قائمة الثانويات اIنشأة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اIنشأة للسنة الدراسية 2013 /  / 2014

األغواط
أم البواقي
عX مليلة
باتنــــــة
قيقبـــــة

عيون العصافير
بولهيـــالت
بربـاشـــــة
الوطايـــــة
بشـــــار
البليـــدة
الروراوة
العجيبــة
تاقديــت

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

األغــواط

أم البواقي

باتنـــــة

بجايـــــة
بسكـــرة
بشـــــــار
البليـــدة

البويـــرة

03.01

04.01

04.06

05.01

05.10

05.12

05.60

06.34

07.19

08.01

09.01

10.10

10.19

10.28

األغواط
أم البواقي
عX مليلة
باتنــــــة
قيقبـــــة

عيون العصافير
بولهيـــالت
بربـاشـــــة
الوطايـــــة
بشـــــار
البليـــدة
الروراوة
العجيبــة
تاقديــت

ثانويـــة حمــدي قـــدور
ثانوية حي اجلحفــة

ثانوية عX مليلة مركز (حـي رقايزي)
ثانويـــــة حي Iباركيــة

ثانويــــة قيقبـــــة
ثانويــــة عيون العصافير

ثانويــــة بولهيـــالت
ثانويــــة برباشــــــة اجلديدة

ثانوية الوطايـة مركز
ثانوية بن سلمان بوعمامة

ثانوية حي براكنــــي
ثانوية الروراوة مركز

ثانوية العجيبـــــة
ثانوية تاقــديــــت

03

04

05

06

07

08

09

10

8017

8018

8019

8020

8021

8022

8023

8024

8025

8026

8027

8028

8029

8030
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إن صالح
تيــــــارت

سيدي حسني
فرنــــــدة

قصر الشاللــة
آيت عيسى ميمون
Xسوق اإلثن
بوزريعـــة
اIعلمـــة
اجللفــــــة

حاسي بحبح
مليليحـــة
دار الشيوخ
عX وسارة
العنصـــــر
سعيــــــدة
عX احلجر
حانــــــت

ديدوش مراد

اخلـــــروب

وزرة
الزبيريــــة
مستغانــــم
صيـــــادة
اIسيلــــة

حمام الضلعة
دهاهنـــة
احلشــــم
اIنــــــور
سيــــــق

رأس عX عميروش

ورقلـــة
توقـــرت
احلجيــرة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

تامنغست

تيــــــارت

تيزي وزو

اجلزائر وسط
اجلزائر غرب

اجللفــــة

جيجـــــل

سعيــــــدة

قسنطينـة

اIديـــــة

مستغانــم

اIسيلـــــة

معسكـــــر

ورقلــــة

11.08

14.01

14.23

14.27

14.29

15.39

15.57

16.11

16.46

17.01

17.04

17.13

17.25

17.31

18.12

20.01

20.03

20.07

25.05

25.06

26.02

26.34

27.01

27.02

28.01

28.03

28.30

29.07

29.21

29.26

29.44

30.01

30.13

30.14

إن صالح
تيــــــارت

سيدي حسني
فرنــــــدة

قصر الشاللــة
آيت عيسى ميمون
Xسوق اإلثن
بوزريعـــة
اIعلمـــة
اجللفــــــة

حاسي بحبح
مليليحـــة
دار الشيوخ
عX وسارة
العنصـــــر
سعيــــــدة
عX احلجر
حانــــــت

ديدوش مراد

اخلـــــروب

وزرة
الزبيريــــة
مستغانــــم
صيـــــادة
اIسيلــــة

حمام الضلعة
دهاهنـــة
احلشــــم
اIنــــــور
سيــــــق

رأس عX عميروش

ورقلـــة
توقـــرت
احلجيــرة

ثانوية جواليـــــل
ثانوية حي وادي الطلبــة

ثانوية سيدي حسني مركز
ثانوية فرنـــــدة مركز

ثانوية قصر الشاللـة مركز
ثانوية آيت عيسى ميمون

Xثانوية سوق اإلثن
ثانوية طريق اIرصد

ثانوية الطريق الوطني رقم  36 (اIعلمة)
ثانويـــــة قرية أوالد عبيد الله

ثانويـــــة حي القندوز
ثانويــــــة مليليحـــة

ثانويــــــة دار الشيوخ اجلديدة
ثانويــــــة حي الصايفي

ثانوية بوضريــوة مخلــوف
ثانوية حي الســــالم
ثانوية عX احلجـــر

ثانوية حانــــــت
ثانوية ديدوش مـــــراد
ثانوية اخلـــروب مركــز

ثـانويـة اIـديـنـة اجلديـدة عـلي مـنـجلي
الوحدة اجلوارية رقم 17

ثـــــانـــــويـــــة اIـــــديـــــنـــــة اجلـــــديـــــدة عـــــلي
منجلي الوحدة اجلوارية رقم  19

ثانوية وزرة
ثانوية الزبيريــــة

ثانوية الرميلة تاجديت
ثانوية صيـــادة

ثانوية اIسيلة اIنطقة احلضرية اجلديدة
ثانوية حمام الضلعة

ثانوية دهاهنـة
ثانوية احلشـــم
ثانوية اIنــــور

ثانوية سيـــق اجلديــدة
ثانوية رأس عX عميروش

ثانوية حي النـــــصر
ثانوية حي اIستقبـل
ثانوية احلـجـيـــــرة

11

14

15

16

17

18

20

25

26

27

28

29

30

8031

8032

8033

8034

8035

8036

8037

8038

8039

8040

8041

8042

8043

8044

8045

8046

8047

8048

8049

8050

8051

8052

8053

8054

8055

8056

8057

8058

8059

8060

8061

8062

8063

8064

8065

8066

اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

وهـــــران
قديـــــــل
بئر اجليـر
بئر اجليــر
الكرمــــــة

حاسي بن عقبـة
إيليـــزي
بوحجـار

تيسمسيلت
الــوادي
اIـــــقرن
ورمـــاس
بــبـــــــار
احملمـــــل
القليعــــة
فرجيـــــوة

دراجي بوصالح
حمالـــــــة

العياضي برباس
يحيى بني قشــــة
عX السلطان
النعامـــــة

جنX بورزق
بونـــــورة
احلمادنة 

سيدي خطاب
يــــــــــــلل

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

31.01

31.02

31.03

31.03

31.17

31.19

33.01

36.02

38.01

39.01

39.18

39.20

40.13

40.17

42.24

43.02

43.20

43.24

43.29

43.31

44.20

45.01

45.08

47.10

48.07

48.10

48.25

وهـــــران
قديـــــــل
بئر اجليـر
بئر اجليــر
الكرمــــــة

حاسي بن عقبـة
إيليـــزي
بوحجـار

تيسمسيلت
الــوادي
اIـــــقرن
ورمـــاس
بــبـــــــار
احملمـــــل
القليعــــة
فرجيـــــوة

دراجي بوصالح
حمالـــــــة

العياضي برباس
يحيى بني قشــــة
عX السلطان
النعامـــــة

جنX بورزق
بونـــــورة
احلمادنة 

سيدي خطاب
يــــــــــــلل

8067

8068

8069

8070

8071

8072

8073

8074

8075
8076

8077

8078

8079

8080

8081

8082

8083

8084

8085

8086

8087

8088

8089

8090

8091

8092

8093

ثانوية فالوســـن
ثانوية  216مسكن

2 Xثانوية حي الياسم
ثانوية اIستقبـــل
ثانوية الكرمــــــة

ثانوية حاسي بن عقبة
ثانوية اIنطقة احلضرية اجلديدة (حي الوئام)

ثانويــــــة بوحجــار
ثانوية تيسمسيلت اجلديدة 500 مسكن

ثانوية حي أوالد تواتي 
ثانوية احلماديـــــن
ثانوية ورمــــاس

ثانويــــــة ببار مركــــز
ثانويــــــة احملمــــــل 

ثانوية القليعـــــة
ثانوية معركة جبال احللفاء

ثانوية دراجي بوصالح
ثانوية حمالة مركــز

ثانوية العياضي برباس مركــز
ثانوية يحيى بني قشــــة مركز

ثانوية عX السلطان مركــز
ثانوية النعامـــة

ثانويــــــة جنيــن بـورزق
ثانويــــــة بني يزقن اجلديدة
ثانويــــــة احلمادنة بوركبة

ثانويــــــة سيدي خطاب
ثانوية األخوين عدة بن عامــــر

31

33

36

38

39

40

42

43

44

45

47

48

وهــــــران

إيليـــزي
الطــــارف
تيسمسيلـت

الــــوادي

خنشلــة

تيبـــازة

ميلــــــة

عX الدفلــى

النعامــة

غردايـــــة

غليـــــزان

اIلحق الثانياIلحق الثاني
قائمة الثانويات اIلغاة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اIلغاة للسنة الدراسية 2013 /  / 2014

الوطايــــة
بوزريعــة
العنصـــر

وهــــران
قديــــــــل

بني عمران
فرجـيــــوة
يــــــــــلل

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

بسكــــرة
اجلزائر وسط
جيجـــــل

وهـــران

بومرداس
ميـلـــــــة
غليــــزان

07.19

16.11

18.12

31.01

31.02

35.25

43.02

48.25

الوطايــــة
بوزريعــة
العنصـــر

وهــــران
قديــــــــل

بني عمران
فرجـيــــوة
يــــــــــلل

ثانوية متعددة األطـوار (حتول إلى متوسطة)
ثانوية زيدان اخملفــي (تهدم)

ثانوية بوضريوة مخلوف القد�ة
(حتول إلى مدرسة إبتدائية)

ثانوية األمير عبد القادر (تهدم)
ثانوية قديل الصناعية (تهدم)

ثانوية دربان الوناس (حتول إلى متوسطة)
ثانوية معركة جبال احللفاء القد�ة
ثانوية األخوين عدة بن عامر (تهدم)

07

16

18

31

35

43

48

04383

03108

01366

02290

02297

02497

02827

03074
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- بدال من بدال من : -....ذهنيا لعX البيضاء.
بلدية عX البيضاء - والية ورقلة.

- ... ذهنيا لورقلة.
بلدية ورقلة - والية ورقلة.

- يقرأ يقرأ : - ... ذهنيا لورقلة -1.
بلدية ورقلة - والية ورقلة.

- ... ذهنيا لورقلة -2.
بلدية ورقلة - والية ورقلة.

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

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-05 مؤرخ في  مؤرخ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1433
اIــــوافق اIــــوافق 4 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة s2012 يـــتـــضــــمن الــــقـــانـــونs يـــتـــضــــمن الــــقـــانـــون
األسـاسي الـنـمـوذجي Iـؤســسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيماألسـاسي الـنـمـوذجي Iـؤســسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيم

اIتخصصة لألطفال اIعوقX (استدراك).اIتخصصة لألطفال اIعوقX (استدراك).
ــــــــــــــــــــ

اجلـــريــدة الــرســمـــيــة - الــعــدد 05 الــصـــادر بــتــاريخ 5
ربيع األول عام 1433 اIوافق 29 يناير سنة 2012.

الصفحة 24 - اIلحق 4 (تابع) - السطران 22 و23 -
العمودان األول والثاني :

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســـــوم رئــاســـيمـرســـــوم رئــاســـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 26 رمــضــــان عــــام  رمــضــــان عــــام 1435
اIـوافــق اIـوافــق 24 يـولـيـــو سـنــة  يـولـيـــو سـنــة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّــن إنـهـــاءــن إنـهـــاء
مـــهـــــــام نـــائـــبــــة مـــديــــر بـــوزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــاليمـــهـــــــام نـــائـــبــــة مـــديــــر بـــوزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـــــب مــــرســـــوم رئــــاســــيّ مـــــــــؤرّخ فـــــي 26
رمـــضــــــــان عــــــــام 1435 اIــوافـــــق 24 يـــولـــيــــــــو ســـنــــــة
s2014 تــــنـــــهــــــى مــــهــــــــام الـــــسّـــــيـــــــدة ربـــــيـــــعــــــــة ســــــــراي

Xبـــصــــفـــتــــهــــــا نــــائـــبــــــة مــــديـــــــر لــــلـــتــــكـــويـــــن وحتـــســـــــ
اIسـتــــوى فــــي اخلــــارج واإلدمــــاج بـــــوزارة التـعـليـــم
الــعـالــــي والــبــحـــث الــعـلــمـــيs لــتـكــلــيـفــهــــــا بـوظــيــفــــــة

أخـــــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة s2014 يـتــضــمs يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائبن إنــهـاء مــهــام نـائب

مدير بجامعة األغواط.مدير بجامعة األغواط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــرســـــــــوم رئـــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـــي 26
رمــضــــان عــــام 1435 اIـوافـــق 24 يــولـيــــــو سـنــــة 2014
تنهــــى مهـــام الـسّيـــد ابـــــن خلـــدون لفقيـــرs بصفتـــه
نائـــب مديـــر مكـلّفـــا بالتـكويـــن العالـــي فـــي الطـــور
الـــثـــالـــث والـــتـــأهـــيــــل اجلـــامـــعـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي
والــتـكــويـــن الــعـالــــي فـيــمــــا بــعـــــد الـتـــــدرج بــجـامــعــــة

األغـــواطs بنـــاء على طلبـــه.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة s2014 يـــــتــــضـــــمs يـــــتــــضـــــمّـن إنــــهـــــاء مـــــهــــامـن إنــــهـــــاء مـــــهــــام

.Xقاضيت.Xقاضيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
Xـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهى مـهـام السّـيـدتI1435 ا

اآلتي اسماهما بصفتهما قاضيتsX بسبب الوفـاة :
s2014 ابتداء من 4 يناير سنة sروفيا حشاني -

- خديـجـة صـمودs في مـحـكـمة بـوفـاريكs ابـتداء من
أوّل مارس سنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة s2014 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر
دراســـات بـــوزارة االســـتـــشــراف واإلحـــصـــائـــيــات -دراســـات بـــوزارة االســـتـــشــراف واإلحـــصـــائـــيــات -

سـابقـا.سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضان عـام
1435 اIـوافـق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيــد

مـحـمد األمـX كـسوريs بـصـفـتـه مديـرا لـلدراســات بـقسم
تـــنـــظـــيـم اIـــنـــظـــومـــة اإلحـــصــــائـــيـــة في اIـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
لـــلــــمـــنــــاهـج وتـــنــــظـــيـم  اIـــنـــظــــومـــة اإلحــــصـــائــــيـــة بـــوزارة
االسـتـشــراف واإلحـصـائـيـات - سـابـقــاs لـتـكـلـيـفه بـوظـيـفـة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة s2014 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اIـديـرن إنــهـاء مـهــام اIـديـر

اجلهوي للميزانية بورقلة.اجلهوي للميزانية بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مــصــطــفـى صــديــقيs بــصــفــته مـــديــرا جــهــويــا لــلــمــيــزانــيــة
بورقلةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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- فـــريــدة حـــوبــارs بــصـــفــتـــهــا نــائـــبــة مـــديــرs مــكـــلّــفــة
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

sوالتظاهرات العلمية
- ســــعـــيــــد شـــكــــرودs بــــصـــفــــته نــــائب مــــديـــر مــــكـــلّــــفـــا
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي

sوالبحث العلمي
- مـــبـــارك فـــركــوسs بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر مـــكـــلّـــفــا

sبالتنمية واالستشراف والتوجيه
- الـــعــيــد دهـــيــمـــاتs بــصــفـــتـه عــمـــيــدا لـــكــلــيـــة عــلــوم

sالطبيعـة واحليـاة
- صـــالح غـــواطـيs بــصـــفـــته عـــمـــيـــدا لـــكــلـــيـــة الـــعـــلــوم

sالدقيقـة
- عــبـد الـغـني بـوجـاللs بـصـفـته مـديــرا Iـعـهـد الـغـذاء

sوالتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية
- جـمـال رحــامs بـصــفـته عـمــيـدا لــكـلـيــة عـلـوم األرض

واجلغرافيا والتهيئة العمرانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـــولــيـــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عــبــــد الــعــزيـــز أمــقـــرانs بــصـــفــته عـــمــيـــدا لــكــلـــيــة الـــعــلــوم
االقــتــصــاديـــة والــتــجــاريـــة وعـلــــوم الــتــســيــيــر بــجــامــعـــة

تـيزي وزوs بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهىs ابــتـداء من 28

sمـهـام الــسّـيـد عــبـد الــرزاق تـوابـتي s2011 نــوفـمـبــر سـنـة
بـصــفـته عــمـيـدا لــكـلــيـة الــطب بـجــامـعـة ســطـيف s بــسـبب

إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يــولــيــو ســنـة s2014 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

إبــــراهــــيم تــــوهــــاميs بــــصـــفــــتـه عـــمــــيــــدا لــــكــــلـــيــــة الــــعــــلـــوم
االقـــتـــصـــاديـــة والــتـــجـــاريـــة وعـــلـــوم الـــتــســـيـــيـــر بـــجـــامـــعــة

سكيكدةs بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهىs ابــتـداء من 28

نـوفـمبـر سـنة s2011 مهـام الـسّـيد مـحـمد خـمـاجةs بـصـفته
عـمـيـدا لكـلـيـة علـوم اIـهـندس بـجـامـعة قـسـنـطيـنـةs بـسبب

إلغـاء الهيكـل.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2014 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام بـجامـعةن إنـهاء مـهام بـجامـعة

بجـايـة.بجـايـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
Xـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهى مـهـام السّـيـدتI1435 ا

والــسّــيــد اآلتــــيـة أســـمــاؤهم بــجـــامــعــــة بــجـــايـــــةs بــنــــاء
عـلى طلبهم :

- حـــســـX جـــيـــجــــليs بـــصـــفــــته نـــائب مــــديـــر مـــكـــلّـــفـــا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي

sوالبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج

- نـــوارة قـــايـــدs بــصـــفـــتـــهـــا عــمـــيـــدة لـــكـــلــيـــة الـــعـــلــوم
sاإلنسانية واالجتماعية

- خـلــوجـة مــغـربـيs بـصــفـتــهـا عــمـيــدة لـكــلـيــة الـعــلـوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســـيـم رئـــاســــيمــــراســـيـم رئـــاســــيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخــــة في خــــة في 26  رمــــضــــان عـــام   رمــــضــــان عـــام 1435
اIـوافق اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2014 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

الـسعـدي رجالs بـصـفته عـميـدا لـكلـية الـعـلوم االقـتصـادية
sوالـعلـوم الـتجـارية وعـلوم الـتسـيـير بـجامـعة أم الـبواقي

بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهىs ابــتـداء من 12

sمـهـام الـسّـيــد عـبـد الـوهـاب سـويـسي s2012 فـبـرايـر سـنـة
بصـفته عـميدا لـكليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيير

بجامعة البليدةs بسبب إلغـاء الهيكـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

والـسّـادة اآلتـيـة أسمـاؤهم بـجـامـعـة قسـنـطـيـنـةs لتـكـلـيـفهم
بوظائف أخـرى :
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- فـــريــدة حــوبــارs نـــائــبــة مــديـــر مــكــلّــفـــة بــالــعالقــات
اخلــــــــارجـــــــيـــــــة والــــــتـــــــعــــــــاون والـــــــتــــــنـــــــشــــــيـط واالتــــــصـــــــال

sوالتظاهـرات العلمـية
- ســـعــيـــد شــكـــرودs نــائب مـــديــر مـــكــلّـــفــا بـــالــتـــكــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

sالعلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
- مــبــارك فـركــوسs نــائب مــديـر مــكــلّــفـا بــالــتـنــمــيـة

sواالستشراف والتوجـيه
sعميدا لكلية العلوم الدقيقة sصالح غواطي -

- الــــعــــــيــــد دهــــيـــمــــــاتs عــــمــــــيــــدا لــــكــــلـــــــيــــة عــــلـــــوم
sالطبيعــة واحليـاة

sعــــــمـــــيـــــدا لـــــكــــــلـــــيـــــة عـــــلـــــوم األرض sجـــــمـــــال رحـــــام -
sواجلغرافيا والتهيئة العمرانية

- عبد الغني بوجاللs مديرا Iعهد التغذية والتغذي
والتكنولوجيات الفالحية الغذائية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة s2014 يـــتـــضــمs يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــX مـــكـــلـن تـــعـــيــX مـــكـــلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة اIوارد اIائية.راسات والتلخيص بوزارة اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIوافق 24 يولـيو سـنة 2014 يـعيّن الـسّيـد مصـطفى

صــــديـــقيs مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخــــيـص بــــوزارة
اIوارد اIائـية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s2014 يــتـــضــمs يــتـــضــمّن تــعـــيــX مــفـــتــشــةن تــعـــيــX مــفـــتــشــة

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــــوافـق 24 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدة

ربـــيـــعـــــة ســـــرايs مـــفـــتـــشـــــة بـــوزارة الـــتـــعـــلـــــيم الـــعـــالي
والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2014 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيX األمـX العامن تعـيX األمـX العام

جلامعة غرداية.جلامعة غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد

سعيدs أمينا عاما جلامعة غرداية.

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـــولــيـــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عــبـــد الــوهــاب بـــوفــجيs بــصــفـــته عــمــيــدا لــكـــلــيــة الــعــلــوم
االقـــتـــصـــاديـــة والــتـــجـــاريـــة وعـــلـــوم الـــتــســـيـــيـــر بـــجـــامـــعــة

بومرداسs بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة s2014 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اIـديـرن إنــهـاء مـهــام اIـديـر

الـعـامالـعـامّ للـغـرفـة اجلـزائـريـة لـلصـيـد الـبـحـري وتـربـية للـغـرفـة اجلـزائـريـة لـلصـيـد الـبـحـري وتـربـية
اIائيات.اIائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

تــــوفــــيـق رحــــمـــــانيs بــــصــــفــــتـه مــــديـــــرا عــــامــــا لــــلــــغـــــرفـــــة
اجلـزائريـة للصـيد البحــري وتربــية اIائيــاتs لتكليفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
Xـنــان تـعــيـXيــتـضــمّـنــان تـعــيـ sيــتـضــم s2014 24 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة اIـوافق اIـوافق 

.Xنائبي مديرين بجامعت.Xنائبي مديرين بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد

ميرودs نائب مديـر مكلّفا بالتـكوين العالي في الطورين
األول والـــثـــاني والـــتـــكـــوين اIـــتـــواصل والـــشـــهـــادات وكــذا

التكوين العالي في التدرج بجامعة اجلـزائر 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 يــعــيّـن الــسّــيــد أحــمــد

حــبـــارs نـــائـب مـــديــر مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــتـــنـــمـــيـــة واالســـتـــشــراف
والتوجيه بجامعة مستغا�.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

قسنطينـة قسنطينـة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIوافق 24 يولـيو سنة 2014 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 1 :



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 28 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـ

23 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

األمــــX كـــــســــوريs مــــديــــرا لــــلــــدراســـــات بــــقــــسم اإلحــــصــــاء
واالســـتــشـــراف والــيـــقــظــة االســـتــراتـــيــجـــيــة في اIـــديــريــة
الـعامـة جملـتمع اIـعـلومـات بـوزارة البـريـد وتكـنـولوجـيات

اإلعالم واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تـــعــيـــX رئـــيسـن تـــعــيـــX رئـــيس

دراســــــات بـــــوزارة الـــبـــــريـــــد وتـــكـــنـــــولـــوجــــيـــاتدراســــــات بـــــوزارة الـــبـــــريـــــد وتـــكـــنـــــولـــوجــــيـــات
اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد مــولـود

حلــامs رئــيــســا لــلـدراســات بــقــسـم اإلحــصــاء واالســتــشـراف
والــيــقــظــة االســتــراتــيــجــيــة في اIــديــريــة الــعــامــة جملــتــمـع
اIـــعــــلــــومــــات بـــوزارة الــــبــــريــــد وتـــكــــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم

واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2014 يتضمs يتضمّن تـعيX مديـر الصيدن تـعيX مديـر الصيد

البحري واIوارد الصيدية في والية مستغا�.البحري واIوارد الصيدية في والية مستغا�.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيــو سـنـة 2014 يـعـيّـن الـسّـيــد تـوفـيق

رحــمـــانيs مـديــرا لـلـصـيــد الـبـحـــري واIـوارد الـصـيـديـــة
في والية مستغـا�.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن تـــعــيـــX رئـــيسـن تـــعــيـــX رئـــيس

دراســـات بـالـهـيــئـة الـوطـنــيـة لـلـوقـايــة من الـفـسـاددراســـات بـالـهـيــئـة الـوطـنــيـة لـلـوقـايــة من الـفـسـاد
ومكافحتـه.ومكافحتـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الــسّــيــد جــمـال

رمـينيs رئـيـسـا لـلدراســات بـالـهـيئــة الـوطـنــية لـلـوقـايـة
من الفسـاد ومكافحتـه.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2014 يتـضمs يتـضمّن تـعـيX مـديـر معـهـدن تـعـيX مـديـر معـهـد

النظافة واألمن الصناعي بجامعة باتنة.النظافة واألمن الصناعي بجامعة باتنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 يــعــيّن الـــسّــيــد حــسن

صـــمــــاديs مـــديــــرا Iــــعـــهــــد الـــنــــظـــافــــــة واألمن الـــصــــنــــاعي
بجامعــة باتنـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2014 يتـضمs يتـضمّن تـعـيX مـديـر معـهـدن تـعـيX مـديـر معـهـد

البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
Xـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد حــسـI1435 ا

قــصـــاصs مــديــرا Iـــعــهـــد الــبـــصــريـــات ومــيــكـــانــيـك الــدقـــة
بجامعـة سطيف 1.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2014 يتـضمs يتـضمّن تـعـيX نـائـبة مـديرن تـعـيX نـائـبة مـدير

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنـة 2014 تـعـيّـن الـسّـيـدة زاهـيـة

بن خـنـوفs نـائـبـة مـديـر لـلـنـفـايـات اIـنـزلـيـة ومـا شـابـهـها
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة s2014 يـــتــــضـــمs يـــتــــضـــمّن تـــعــــيـــX مـــديـــرن تـــعــــيـــX مـــديـــر

الـدالـدّراسات بـقـسم اإلحصـاء واالسـتشـراف والـيقـظةراسات بـقـسم اإلحصـاء واالسـتشـراف والـيقـظة
االســـتــــراتــــيـــجــــيــــة في اIــــديــــريـــة الــــعــــامــــة جملـــتــــمعاالســـتــــراتــــيـــجــــيــــة في اIــــديــــريـــة الــــعــــامــــة جملـــتــــمع
اIـــعــلـــومـــــات بــــوزارة الـــبـــريــــد وتـــكــنـــولــوجـــيــاتاIـــعــلـــومـــــات بــــوزارة الـــبـــريــــد وتـــكــنـــولــوجـــيــات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
بـــــالـــــقــــــرار اIـــــؤرّخ في 24 مـــــحـــــرّم عـــــام 1433 اIـــــوافق 19
ديــســمــبــر ســنــة 2011 واIــتــضــمّن تــعــيــX أعــضـاء مــجــلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بتيبازةs كما يأتي :
- حيادحX جلولs �ثل وزير الصناعة واIؤسسات

sرئيسا sتوسطة وترقية االستثمارIالصغيرة وا
- شيـخ زهيـرs �ـثل عن الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـوير

sعضوا sاالستثمار
- صـدوقي رتيـبةs �ـثلـة عن الـوكالـة الوطـنيـة لدعم

sعضوا sتشغيل الشباب
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- شنيت هاديةs �ثلة عن غرفة الصناعة التقليدية

sعضوا sواحلرف
- بن بــــلـــيـــديــــة إكـــرامs �ـــثــــلـــة عن صــــنـــدوق ضـــمـــان

sعضوا sتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- عـــتـــامــــنـــة صـــارةs �ـــثـــلـــة عـن الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة

لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةs عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 25 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 25
فبـراير سـنة فبـراير سـنة s  s2014  يـتضمن تتضمن تـعيX أععيX أعـضاء اللضاء اللـجنةجنة
الوطنية لتأهيل اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة.الوطنية لتأهيل اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرخ في 25 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة s2014 تـعـX الـسـيـدتـان والـسـادة
اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهمs تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اIـــادة 3 مـــكـــرّرمن
اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 06 - 240 اIــؤرّخ في 8 جــمــادى
الثـانيـة عام 1427 اIوافق 4 يولـيو سـنة 2006 الـذي يحدد
كــيــفـيــــات تــسـيــيـــــر حـســـــاب الــتـخــصــيـــص اخلـاص رقم
124-302 الـــذي عــــنـــوانه " الـــصــــنـــدوق الـــوطـــنـي لـــتـــأهـــيل

اIـؤسسات الصـغيرة واIتـوسطة"s اIعدّل واIـتمّمs أعضاء
في الــلـــجــنــة الــوطـــنــيــة لـــتــأهــيل اIـــؤســســات الـــصــغــيــرة

واIتوسطة :
- بـن مـراد مــحــنـد الــسـعــيــدs �ـثــل وزيــر الــتــنـمــيـة

sرئيسـا sالصناعية وترقية االستثمار

وزارة الصناعة وا<ناجموزارة الصناعة وا<ناجم
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 24  صـــفـــر عـــام   صـــفـــر عـــام 1434  اIــوافق   اIــوافق 7  يـــنـــايـــر  يـــنـــايـــر
سـنــة سـنــة s 2013 يـتــضـم s يـتــضـمّن تـعــيـX أعـضـاء جلــنـة الـطـعنن تـعــيـX أعـضـاء جلــنـة الـطـعن

اخملتصة في مجال االستثمار.اخملتصة في مجال االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 اIوافق 7
يناير سنة s2013 يعيّن األعضاء اآلتية أسماؤهمs تطبيقا
ألحــــكــــام اIـــادّة 3 مـن اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذي رقـم 357-06
اIــؤرّخ في 16 رمـــضـــــان عـــــام 1427 اIــوافـق 9 أكـــتـــوبــــر
سـنة 2006 واIـتـضـمّن تـشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعن اخملـتـصـة في
مـجــال االسـتثـمـار وتـنـظيـمـهـا وسـيرهـاs في جلـنـة الـطعن

اخملتصة في مجال االستثمار :

- إلـيـاس فــروخيs �ـثل الـوزيـر اIـكــلّف بـالـصـنـاعـة
sـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارIـؤسـسـات الـصـغـيــرة واIوا

sرئيسا

- يــوسـف رمــانs �ــثل الــوزيــر اIــكــلّف بــالــداخــلــيــة
sعضوا sواجلماعات احمللية

sـــكـــلّف بـــالـــعــدلIـــثل الـــوزيـــر ا� sبـــوبـــكــر ســـعـــادة -
sعضوا

sـــالـــيّــةIـــكــلّـف بــاIــثـل الــوزيـــر ا� sيـــوسف عـــتــيـق -
sعضوا

- سالم قرابةs �ثل الوزير اIكلّف باIاليّةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة s 2013 يـــعـــد s يـــعـــدّل الـــقـــرار اIـــؤرل الـــقـــرار اIـــؤرّخ في خ في 24
مـحرمـحرّم عـام م عـام 1433 اIوافـق  اIوافـق 19  ديسـمبــر سنـة   ديسـمبــر سنـة 2011
واIـــتــــضــــمواIـــتــــضــــمّن تــــعـــيــــX أعــــضــــاء مــــجــــلس الــــتـــوجــــيهن تــــعـــيــــX أعــــضــــاء مــــجــــلس الــــتـــوجــــيه

واIراقبة Iركز التسهيل بتيبازة.واIراقبة Iركز التسهيل بتيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1434
اIوافــق 7 أبريل سنــة s2013 تعدّل قـائمة أعضاء مجلس
الــتــوجـــيه واIــراقــبــة Iــركــز الــتــســهـــيل بــتــيــبــازة احملــدّدة
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Xثل كنفـدرالية الصـناعي� sزيـاني عبد الوهـاب -
sعضوا sXاجلزائري XنتجIوا

- فـــراق فـــريـــدةs �ــــثـــلـــة جــــمـــعـــيـــة الــــنـــســـاء رؤســـاء
اIؤسساتs عضوا.

وزارة السكن والعمران وا<دينةوزارة السكن والعمران وا<دينة
قـقــرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 12 رم رمــــضـان عان عـام ام 1435 اI اIـوافق وافق 10 ي يــــولولـيـو
s2014 يعs يعـدل القرار اIؤرخ في دل القرار اIؤرخ في 22 رب ربـيع الثانييع الثاني سنة سنة 
عــــام ام 1433 اI اIــــوافق وافق 15 م مــــارس سارس ســــنــــة ة 2012 واI واIــــتــــضــــمنمن
إنإنـشـاء الاء الـلـجـنـة الة الـقـطـاعاعـيـة لة لـلـصـفـقـات لات لـوزارة السوزارة السـكنكن

والعمران واIدينة وتعيX أعضائها.والعمران واIدينة وتعيX أعضائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sدينةIإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اIــؤرخ في 22 ربــيع الــثــانــي
عـام 1433 اIـوافق 15 مـارس سـنة 2012 واIـتـضـمن إنـشاء
الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران

sتممIعدل واIا sأعضائها Xدينة وتعيIوا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
اIـادة 2 من الــقـرار اIـؤرخ في 22 ربـيع الــثـاني عـام 1433

اIوافق 15 مارس سنة 2012 واIذكور أعالهs كما يأتي :

s.....................................: 2 ادةIا"
sبـصــفـتـهــا نـائــبـة رئـيس sالــسـيـدة  جــنـدر رشــيـدة -
�ـثــلـة لــوزيـر الــســكن والـعــمـران واIــديـنــةs خـلــفـا لــلـســيـد

sمالك شرارد

- الـسـيـد  ريـلـي حـكـيمs بـصـفـتـه عـضـوا دائـمـاs �ـثال
لـوزيــر الـسـكن والـعـمـران واIــديـنـةs خـلـفـا لــلـسـيـدة جـنـدر

sرشيدة

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

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 10
يوليو سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

- بــــوغــــدو عـــــبــــد الــــكــــر s �ــــثــل وزيـــــر الــــتــــنــــمــــيــــة
sعضوا sالصناعية وترقية االستثمار

sعضوا sاليةIثل وزير ا� sالبكاي ربيع -
sعضوا sثل وزير النقل� sخوخي مراد -

sــثل وزيـر األشــغـال الــعـمــومـيـة� sجـيــجـلي زهــيـر -
sعضوا

- مــــــدان عــــــليs �ــــــثـل وزيــــــر الــــــســـــكـن والــــــعــــــمـــــران
sعضوا sدينةIوا

- ربــاش ســعــيــدs �ـثل وزيــر الــســيــاحـة والــصــنــاعـة
sعضوا sالتقليدية

- بـــــلـــــبــــــركـــــانـي راضـــــيـــــةs �ــــــثـــــلـــــة وزيــــــر الـــــبـــــريـــــد
sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

sعضوا sائيةIوارد اIثل وزير ا� sعباس سعيد -
- مــيــخــازني رابحs �ــثـل وزيـر الــعــمـل والـتــشــغــيل

sعضوا sوالضمان االجتماعي
- بن ساحـلي مصـطفىs �ـثل وزير الصـيد الـبحري

sعضوا sوارد الصيديةIوا
- مــوسـاوي رشـيــدs اIـديــر الـعـام لــلـوكــالـة الـوطــنـيـة

sعضوا sتوسطةIؤسسات الصغيرة واIلتطوير ا
- أومــــــــوسـى مــــــــجــــــــيـــــــــدs �ــــــــثل اجملـــــــــلس الـــــــــوطــــــــني
sـتـوسـطـةIـؤسـســات الـصـغـيــرة واIاالسـتــشـاري لـتـرقــيـة ا

sعضوا
- بن جالل مــرادs �ـثل اجملــلس الـوطــني االقــتـصـادي

sعضوا sواالجتماعي
- أيت أوحـمـو أحــمـدs �ــثل صـنـدوق ضــمـان قـروض
sتوسطةIوجـهة للمؤسـسات الصغيـرة واIاالسـتثمارات ا

sعضوا
- طــرابــلــسـي عــبــد الــرزاقs �ــثل جــمــعــيــة الــبــنــوك

sعضوا sاليةIوالهيئات ا
sؤسساتIـثل منتـدى رؤساء ا� sبن د�راد مهدي -

sعضوا
- طـــاهـــر بـــوزيـــدs �ـــثل الـــكـــنـــفـــدرالـــيـــة اجلـــزائـــريــة

sعضوا sألرباب العمل
- عـبـد الالوي سـيد عـليs �ـثل الـكـنـفدرالـيـة الـعـامة

sعضوا sللمؤسسات اجلزائرية
- نـــــايت عـــــبــــد الـــــعــــزيـــــز مــــحـــــنــــد الـــــســـــعــــيـــــدs �ــــثل
sعضوا sXالكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل اجلزائري
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Iوالتعليم ا<هنيIوزارة وزارة التكوينالتكوين والتعليم ا<هني
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 3  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1435
اIــــوافق أواIــــوافق أوّل يــــولــــيـــو  ســــنـــة ل يــــولــــيـــو  ســــنـــة s2014 يــــحــــدs يــــحــــدّد مــــدونـــةد مــــدونـــة
اإليـرادات والـنـفـقات اIـسـنـدة حلسـاب الـتـخـصيصاإليـرادات والـنـفـقات اIـسـنـدة حلسـاب الـتـخـصيص
اخلاص رقم اخلاص رقم 091-302 الذي عنـوانه "صندوق ترقية الذي عنـوانه "صندوق ترقية

التمهX والتكوين اIهني اIتواصل".التمهX والتكوين اIهني اIتواصل".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sXهنيIإنّ وزير التكوين والتعليم ا

sاليةIووزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 81-07 اIـــــؤرّخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلّق

sعدّل والتمّمIا sXبالتمه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرّخ في 8 شوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

sتمّمIعدّل واIا sاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-08 اIــــؤرّخ في 12
ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1419 اIـــــوافق 5 غـــــشـت ســـــنـــــة 1998

s1998 الية التكميلي لسنةIتضمّن قانون اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمّن

sادة 57 منـهIال سيما ا s2013 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-149 اIؤرّخ
في 16 مـحـرّم عام 1419 اIـوافق 13 مـايـو سـنـة 1998 الـذي
يـــحـــدّد شـــروط وكـــيـــفــــيـــات تـــطـــبـــيق اIـــادتـــX 55 و56 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 97-02 اIـــــؤرّخ في 2 رمـــــضـــــان عـــــام 1418
اIـوافق 31 ديـسـمـبـر سـنة 1997 واIتـضـمّن قـانـون اIـالـيّة
لــســنـة s1998 اIــتــعـلــقــتـX عــلى الــتـوالـيs بـرسم الــتــكـوين

sتمّمIعدّل واIا sXتواصل ورسم التمهIهني اIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-355 اIؤرّخ
في 20 رجـب عـــام 1419 اIــــوافق 10 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1998
Xـتـضـمّن إنـشـاء الــصـنـدوق الـوطـني لـتـطـويـر الـتـمـهـIوا

sتواصل وتنظيمه وسيرهIوالتكوين ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اIـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
sXهنيIالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-290 اIؤرّخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اIــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2013
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
Xرقم 091-302 الــذي عـــنــوانـه "صــنـــدوق تــرقـــيــة الـــتــمـــهــ

s"تواصـلIهني اIوالتكوين ا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 17 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1420 اIــوافق 27 ســبــتــمــبــر ســنـة 1999 الــذي يــضـبط
كـــيـــفـــيـــات حتـــــديــــد الـــنـــسـب اخملـــصـــصـــــة بــــعـــنـــــوان رسم
الــــتـــكـــــوين اIـــهــــني اIـــتـــواصـل ورسـم الـــتـــمـــهـــX و°ـــوذج

sالشهادات اخلـاصـة بذلك
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 3 من اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 13-290 اIـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIـوافق أوّل غـشـت سـنة 2013 واIـذكـور أعالهs يـهـدف هـذا
الـقــرار إلى حتـديــد مـدونـة اإليــرادات والـنــفـقـات اIــسـنـدة
حلسـاب التـخصيص رقم 091-302 الذي عـنوانه "صـندوق

ترقية التمهX والتكوين اIهني اIتواصل".
اIاداIادّة ة 2 :  : يقيّد هذا احلساب في باب اإليرادات :

- اIـــســـاهـــمـــات احملـــتـــمـــلـــة لـــلـــدولـــة و/أو اجلـــمـــاعــات
sاإلقليمية

sXناجت رسم التمه -
sتواصلIهني اIناجت رسم التكوين ا -

sإسهامات الصناديق األخرى -
- الهبات والوصايا.

.اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : حتـــدّد الــــنـــفــــقـــات اIــــرتـــبــــطــــة بــــتـــطــــويــــر
نــشــــاطـــات الــتـــكـــوين عــن طــــريق الــتـــمــهــX والـــتــكـــوين

اIهني اIتواصـلs كما يأتي :
- نــفـــقــات تـــســـيــيـــر الــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــتــطـــويــر

sتواصلIهني اIوالتكوين ا Xالتمه
- الــــنـــفــــقــــات اIـــرتــــبــــطـــة بــــالــــدراســـات والــــبــــحـــوث

sXوالتقييمات حول نشاطات التمه
- الــــنـــفــــقــــات اIـــرتــــبــــطـــة بــــالــــدراســـات والــــبــــحـــوث

sتواصلIهني اIوالتقييمات حول نشاطات التكوين ا
sXرتبطة بنشاطات التمهIالنفقات ا -

- الــنــفـقــات اIــرتـبــطــة بــنـشــاطــات الـتــكــوين اIــهـني
sتواصـلIا
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XهنيIوزير التكوين والتعليم اXهنيIوزير التكوين والتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

- الــــنــــفـــــقــــات اIــــرتـــــبــــطــــة بـــــاIــــســــاعـــــدة الــــتــــقـــــنــــيــــة
والـبـيداغـوجـيـة والوثـائق اIـرتـبـطة بـالـتـمهـX والـتـكوين

sتواصلIهني اIا
- الـــنــفـــقــات اIــرتـــبــطـــة بــشــراء اIـــعــدات األســـاســيــة
لـصـالح اIـمـتهـنـX الـتي حتـدّد قـائـمـتـها وكـيـفـيـات مـنـحـها
والـــــتـــــنــــازل عـــــنـــــهــــا �ـــــوجب قـــــرار من الـــــوزيـــــر اIــــكـــــلّف

sهنيIبالتكوين ا
- الــنــفــقــات اIـرتــبــطــة بـتــنــظــيم اIــلـتــقــيــات واأليـام
Xالدراســيـة والنـدوات الـتي تســاهم في تـطـويــر الـتمـه

و/ أو التكوين اIهني اIتواصـل.
اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 3 رمـضـان عام 1435 اIـوافق أوّل

يوليو سنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 3  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1435
اIــوافق أواIــوافق أوّل يــولـــيــو  ســنــة ل يــولـــيــو  ســنــة s2014 يــحــدs يــحــدّد كـــيــفــيــاتد كـــيــفــيــات
مـتـابـعـة وتــقـيـيم  حـسـاب الــتـخـصـيص اخلـاص رقممـتـابـعـة وتــقـيـيم  حـسـاب الــتـخـصـيص اخلـاص رقم
Xالــذي عـنــوانه "صــنـدوق تــرقـيــة الـتــمـهـ X091-302 الــذي عـنــوانه "صــنـدوق تــرقـيــة الـتــمـهـ

والتكوين اIهني اIتواصل".والتكوين اIهني اIتواصل".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sXهنيIإنّ وزير التكوين والتعليم ا
sاليةIووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اIـؤرّخ في 8 شـوّال
عـــــام 1404 اIـــــوافـق 7 يــــــولـــــيـــــــو ســـــنـــــة 1984 واIـــــتـــــعـــــلّـق

sالـيةIا Xبقـوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلّق

sتمّمIعدّل واIا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اIـادة 89

sمنـه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمّن

sادة 57 منـهIال سيما ا s2013 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-355 اIؤرّخ
في 20 رجـب عـــام 1419 اIــــوافق 10 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1998
واIـــتـــضـــمّـن إنـــشـــــاء الـــصـــنـــدوق الـــــوطــــني لـــتـــطـــــويــــــر
التـمهـX والتـكوين اIتـواصل وتنظـيمه وسيـرهs ال سيما

sادّة 4 منهIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اIـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
sXهنيIالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-290 اIؤرّخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اIــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2013
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
Xرقم 091-302 الــذي عـــنــوانـه "صــنـــدوق تــرقـــيــة الـــتــمـــهــ

s"تواصـلIهني اIوالتكوين ا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 3
رمــضــان عـام 1435 اIــوافق أوّل يــولــيــو  ســنــة 2014 الـذي
يـــحـــدّد مـــدونــــة اإليـــرادات والـــنــــفـــقـــات اIـــســــنـــدة حلـــســـاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 091-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

s"تواصـلIهني اIوالتكوين ا Xترقية التمه

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 5 من اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 13-290 اIـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIـوافق أوّل غـشـت سـنة 2013  واIـذكـور أعالهs يـحـدّد هـذا
الــقــرار كــيــفــيــات مــتــابــعـة وتــقــيــيـم حــسـاب الــتــخــصــيص
اخلــــاص رقم 091-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "صـــــنــــدوق تـــــرقــــيــــة

التمهX والتكوين اIهني اIتواصل".

اIــــاداIــــادّة ة 2 :  : يـــســــيــــر الــــصــــنـــدوق الــــوطــــني لــــتــــطــــويـــر
الـــتـــمــهـــX والــتـــكــويـن اIــتـــواصل اIـــوارد اIــالـــيــة حلـــســاب
sــــادة األولى أعالهIــــذكــــــور في اIالـــتــــخــــصـــيـص اخلـــــاص ا
طــــبـــقـــــا لألحــــكــــام اIــــنــــصـــوص عــــلـــيــــهـــا �ـــــوجب الــــقـــــرار
الــــــوزاري اIـــــشــــــتـــــرك اIـــــؤرّخ في 3 رمـــــضـــــان عـــــام 1435
اIـــــوافـق أوّل يــــولـــــيـــــو ســـــنــــة 2014 الـــــذي يـــــحـــــدّد مـــــدونـــــة
اإليـــرادات والــنــفــقـــات اIــســنـــدة حلــســــاب الــتــخـصــــيص
اخلــــاص رقـم 091-302 الــــذي عــــنــــوانـه "صــــنــــدوق تــــرقــــيــــة

التمهX والتكوين اIهني اIتواصل"s واIذكور أعاله.
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23 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 13  مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 17  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة s2013 يــحــدs يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات
تـــنــظــيـم الــتــكـــوين اIــتـــخــصص لاللـــتــحــاق بـــرتــبــةتـــنــظــيـم الــتــكـــوين اIــتـــخــصص لاللـــتــحــاق بـــرتــبــة
اIــــدقــــقــــX اIــــالـــيــــX جملــــلـس احملـــاســــبــــة ومــــحــــتـــوىاIــــدقــــقــــX اIــــالـــيــــX جملــــلـس احملـــاســــبــــة ومــــحــــتـــوى

بـرنـامجـه.بـرنـامجـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xاألم sإن الوزير

sورئيس مجلس احملاسبة

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمIعدّل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهمّ وضعية ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sالعام للحكومة Xاألم sالوزير Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اIـؤرّخ
فـي 14 شــــــوّال عـــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســــــنــــــة 1996
واIـتــعـلّق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

sتمّمIعدّل واIا sمعلوماتهم

اإليــرادات والــنــفــقــات اIــســجــلــة وكــذا األرصــدة اIــتــبــقــيــة
الـتي ترسل إلى الـوزيـر اIكـلّف باIـالـية والـوزير اIـكلّف

بالتكوين اIهني.
اIــاداIــادّة ة 10 : : تـــخــضع مـــحــاســبـــة حــســـاب الــتــخـــصــيص
اخلــــاص رقم 091-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "صـــــنــــدوق تـــــرقــــيــــة
التمهـX والتكوين اIهني اIتواصـل"s اIذكـور أعالهs إلى
اIراقبة من قبل هيئات الدولة طبقا لألحكام التشريعية

والتنظيمية اIعمول بها.
Xادّة ة 11 :  : يعـدّ الصنـدوق الوطـني لتطـوير التـمهIاداIا
والــتــكــويـن اIــتــواصل حــصـــيــلــة الــنــفــقـــات اIــنــجــزة الــتي
تـــرسل إلـى الـــوزيـــر اIـــكـــلّف بـــاIـــالـــيـــة والـــوزيـــر اIـــكـــلّف

بالتكوين اIهنيs في نهاية كل سنة ماليّة.
اIـاداIـادّة ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 3 رمـضـان عام 1435 اIـوافق أوّل

يوليو سنة 2014.

اIاداIادّة ة 3 :  : تتم متابعة وتقييم اإليرادات من خالل :
1 - الـوضــعــيـات اIــالــيـة الــســداسـيــة اIــعـدة مـن قـبل
Xهـني بالـواليات الـتي تبIبالـتكـوين ا XـكلفـIـديرين اIا
قــــائــمــــة الـــهـــيــئـــات اIـــســـتــخـــدمــــة الـــتي أودعت طـــلـــبـــات
شــهــادات إثـــبـــات مــجـــهــــود الــتـــكـــوين واIــبـــالـغ الـــواجب

عليهـا تسديدهـا.
تــرسل هــذه الـــوضــعــيــات الـــســداســيـــة إلى اIــديــرين
اIــكـــلــفـــX بــالـــضــرائب بـــالــواليـــات والــصـــنــدوق الـــوطــني

لتطوير التمهX والتكوين اIتواصل والوزير الوصي.
2 - احلــــاالت اإلحـــصـــائــــيـــة اIـــعــــدة بـــعـــنــــوان الـــســـنـــة
اIـاضيـة من قبل اIـديرين اIـكلـفX بـالضـرائب بالـواليات

التي تبX الدفوع اIقدمة من قبل كل مستخدم.
تـرسـل هـذه احلــاالت اإلحـصــائـيــة قـبل 30 يــونـيـو من
الـســنـة اجلـاريــة إلى اIـديـرين اIــكـلـفــX بـالـتـكــوين اIـهـني
Xبـــالـــواليــــات والـــصـــنـــدوق الـــوطــــني لـــتـــطـــويــــر الـــتـــمـــهـــ

والتكوين اIتواصل والوزير الوصي.
اIــاداIــادّة ة 4 :  : يـــعــد الـــوزيـــر اIـــكـــلّف بـــالـــتــكـــويـن اIــهـــني
برنامج نشاط سنوياs يتضمّن اIوارد اIالية الناجتة عن
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 091-302 الــذي عــنــوانه
s"ـتـواصلIـهــني اIوالـتــكـوين ا Xصـنـدوق تـرقــيـة الـتــمـهـ"

اIذكـور أعاله.
اIــاداIــادّة ة 5 :  : يـــخــضع كل طـــلب اقــتـــطــاع اعـــتــمــادات من
حـســاب الــتـخــصــيص اخلــاص لـصــالح الــصـنــدوق الــوطـني
لــتــطــويــر الــتــمـــهــX والــتــكــوين اIـــتــواصـل إلى مــوافــقــــة

الوزيـر اIكلّف بالتكوين اIهني.
اIــاداIــادّة ة 6 :  : ال تــســتــعــمل االعــتــمــادات اIــوضــوعــة حتت
تصـرف الـصـندوق الـوطـني لـتـطويـر الـتـمهـX والـتـكوين

اIتواصل إالّ للغايات التي خصصت لها.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــتـولّى الــوزيــر اIـكــلّف بــاIـالــيّـة والــوزيـر
اIــكــلّف بــالــتــكــوين اIــهــني مــتــابـعــة ومــراقــبــة اســتــعــمـال
االعـتـمــادات اIـوضـوعـة حتـت تـصـرف الـصــنـدوق الـوطـني

لتطوير التمهX والتكوين اIتواصـل.
اIاداIادّة ة 8 : تنشأ لدى الـوزير اIكلّف بالـتكوين اIهني
جلــنــة مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
X091-302 الـــــذي عـــــنـــــوانه "صـــــنــــدوق تـــــرقـــــيـــــة الــــتـــــمـــــهــــ

والتكوين اIهني اIتواصل"s اIذكور أعاله.
حتـدّد كــيـفـيـات سـيـر الــلـجـنـة وكـذا تـعــيـX أعـضـائـهـا

�قرر من الوزير اIكلّف بالتكوين اIهني.
9 :  : يـــعـــدّ أمـــX اخلـــزيـــنــــة الـــرئـــيـــسي وضـــعـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
شـــهــريــة حلــســاب الـــتــخــصــيـص اخلــاص تــتــضـــمّن وضــعــيــة

XهنيIوزير التكوين والتعليم اXهنيIوزير التكوين والتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب
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اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـلــــزم اIـتـرشحـون  الـنـاجـحــــون نـهــائــيـا
في اIسابقة �تابعة دورة تكوين متخصص.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اIــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

أخرى مالئمة عند االقتضـاء.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : تــضــمن الـتــكــوين اIـتــخــصصs اIـؤســسـات

العمومية للتكوين اآلتية :
sدرسة العليا للتجارةIا -

- اIدرسة الوطنية لإلدارة.
اIاداIادّة ة 8 :  : ينظم التـكوين اIتخصص بشكـل متواصل
ويــــشــــمـل دروســــا نــــظــــريــــة وأعــــمــــاال مــــوجــــهــــة وتــــربــــصـــا

تطبيقيا.
اIـاداIـادّة ة 9 :  : حتـدّد مــدة الـتــكـوين اIــتـخــصص بــسـنـة (1)
واحـــدةs طــبـــقــا ألحـــكــام اIـــرســوم الـــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 286-11
اIـــــؤرّخ في 15 رمــــضـــــــان عـــــام 1432 اIـــــوافــق 15 غـــــشت

سنـة 2011 واIذكـور أعاله.
اIــاداIــادّة ة 10 :  : يـــلــحق بــهــــذا الــقــــرار بــرنــامـج الــتــكــوين
اIتـخـصصs ويـتم تفـصــيل محـتـواه من طرف اIـؤسـسات

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادّة 7 أعاله.
اIاداIادّة ة 11 :  : يـتولّى تـأطيـر ومـتابـعة اIـتربـصX أثـناء
التكوين اIتخـصصs سلك التعليم للمؤسسات العمومية
لــــــلــــــتـــــكــــــوين اIــــــذكــــــورة أعاله و/ أو اإلطــــــارات اIـــــؤهــــــلـــــة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.
12 :  : يــتــابع اIــتــربــصــون خالل دورة الــتــكــوين اIـاداIـادّة ة 
تــربــصـــا تــطــبــيــقـــيــا مــدته ســتــة (6) أشــهــر عــلـى مــســتــوى
الــغـــرف الــوطـــنــيــة والـــغــرف ذات االخـــتــصـــاص اإلقــلـــيــمي
sجملـــلـس احملـــاســـبـــة وكـــذا مـــصـــالـح اخلــــزيـــنــــة الـــعـــمـــومــــيـــة

ويعـدون على إثره تقرير نهاية التربص.
اIــاداIــادّة ة 13 :  : يـــلــزم اIــتــربـــصــون في الــتـــكــوين بــإعــداد
مـذكـرة نهـايـة التـكـوينs حـول موضـوع له صـلة بـالـوحدات

اIدرسة واIقرّرة في برنامج التكوين.
اIـاداIـادّة ة 14 :  : يـخـضع اIـتـربـصـون خالل فـتـرة الـتـكـوين

إلى النظام الداخلي Iؤسسة التكوين.
اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيداغوجيـة اIستمرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلق

باجلانب النظري والتطبيقي.
اIــــاداIــــادّة ة 16 :  : يــــتـم اخـــتــــيــــار مــــوضــــوع مــــذكــــرة نــــهــــايـــة
الــــتـــكـــوين حتت إشــــراف مـــؤطـــر من بـــX ســـلـك الـــتـــعـــلـــيم
لـلــمـؤســسـات الــعـمــومـيــة لـلــتـكــوينs والــذي يـضــمن كـذلك

متابعـة إعدادهـا.
sـتــخـصصIعــنـد نـهــايـة الــتـكــوين ا sـادّة ة 17 :  : يـنــظمIـاداIا

امتحـان نهائي يشمـل ما يأتي :

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-419 اIؤرّخ
فـي أوّل ذي الـــقــــعـــــدة عــــام 1427 اIــــوافــق 22 نـــوفــــمـــبـــــر
سـنــة 2006 واIـتـضـمّن تـنـظـيـم اIـدرسـة الـوطـنـيـة لإلدارة

sعدّلIا sوسيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-216 اIؤرّخ
فـي 11 رجب عـــــام 1429 اIـــــوافق 14 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2008
واIـتــضـمّن حتـويل اIـدرسـة الـعـلــيـا لـلـتـجـارة إلى مـدرسـة

sعدّلIا sخارج اجلامعة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-286 اIؤرّخ
فـي 15 رمـــضـــان عـــام 1432 اIــوافق 15 غـــشت ســـنـــة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

sلألسالك اخلاصة بإدارة مجلس احملاسبة
- و�قتـضى اIرسوم الـرّئاسيّ اIؤرّخ في 19 شوّال
Xـتـضمّن تـعـيIـوافق 20 مـارس سـنة 1995 واIعـام 1415 ا

sرئيس مجلس احملاسبة
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى  : ة األولى  : تطبـيقا ألحكـام اIادّة 30 من اIرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 11-286 اIـؤرّخ في 15 رمــضـان عـام 1432
اIــوافق 15 غــشت ســنـة 2011 واIــذكــور أعالهs يــهــدف هـذا
القـرار إلى حتـديــد كـيفـيات تـنظــيم الـتكـوين اIتـخصص
لـاللـــتـــحـــاق بـــرتـــبـــة اIـــدقـــقــــX اIـــالـــيـــX جملـــلس احملـــاســـبـــة

ومحتـوى برنامجـه.
2 :  : يــتم االلــتــحــاق بــالــتــكــوين اIــتــخــصص عن اIـاداIـادّة ة 

طريق اIسابقة وفقا للتنظيم اIعمول به.
3 :  : تــفــتح دورة الــتـــكــوين اIــتــخــصص �ــوجب اIـاداIـادّة ة 
مـقـرّر من رئـيس مـجـلس احملـاسـبـة الــذي يـحـدّد فــيه عـلى

اخلصوص :
sعنيةIالرتبة ا -

- عــــدد اIــــنـــــاصب اIــــالــــيّــــة اIـــفــــتــــوحــــــة لــــلـــتــــكـــــوين
اIــتـخـصص احملــدّدة في اخملـطط الـســنـوي لـتـســيـيـر اIـوارد
الـــبـــشـــريــة وفـي اخملـــطط الـــقــطـــاعـي الــســـنـــوي أو اIـــتـــعــدّد
الــســنــوات لـلــتــكــوينs اIــصــادق عـلــيــهــمــا بـعــنــوان الــســنـة

sعمول بهاIطبقا لإلجراءات ا sعنيةIا
sتخصصIمدة التكوين ا -

sتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
sعنيةIؤسّسة العمومية للتكوين اIا -

- قـــــائــــمــــــة اIــــتـــــرشـــــحــــX اIــــعــــنــــيــــX بــــالــــتــــكــــوين
sتخصصIا

اIـاداIـادّة ة 4 : : يــجب تــبـلـــيغ نــسـخـــة من اIــقـرّر اIــذكـــور
فـي اIـادّة 3 أعالهs إلى مــصـــالح الـــوظـيــفــــة الــعـمـــومـــيـة

فـي أجـل عشـرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـاداIـادّة ة 
إبــداء رأي اIــطـــابــقـــة في أجـل عــشـــرة (10) أيـــام ابــتــــداء

مـن تاريخ استالم اIقرّر.



2 - التربص التطبيقيs اIدة : ستة (6) أشهر

رئيس رئيس 
مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة

عبد القادرعبد القادر
 بن معروفبن معروف

ا<طبعة الرسميا<طبعة الرسميّة;  ة;  حي البساتI; بئر مراد رايس; ص.ب حي البساتI; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

28 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3255

23 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

sكلّفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا� -
- مـديـــر اIـؤسـسـة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنـــية

sأو �ثلـه
- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة

العمومية للتكوين اIعنية.
sــتــخــصصIــادّة ة 20 : : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اIــاداIا
يـــســـلّـم مـــديـــر اIـــؤســــســـة الـــعــــمـــومـــيـــة لــــلـــتـــكــــوين شـــهـــادة
لــلــمــتـربــصـــX الــذيـن تــابــعـــوا بــنــجــــاح دورة الــتــكـــوين

عـلى أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اIـاداIـادّة ة 21 : : يـعـيّن اIــتـربـصــون الـذين تـابـعــوا بـنـجـاح
Xمــــالـــيـــ Xــــتـــخــــصص بــــصـــفــــة مـــدقــــقـــIدورة الـــتــــكـــوين ا

.Xمتربص
اIـاداIـادّة ة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلــزائــر في 13 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافـق 17

نوفمبر سنـة 2013.  

- اخــتـــبــار كــتـــابي في احملـــاســبــة الـــعــمــومـــيــة : اIــدة
s2 عاملIا sثالث (3) ساعات

- اخـتبار كـتابي في الرقـابة والتـدقيق : اIدة ثالث
s2 عاملIا s(3) ساعات

- اختـبار تطـبيـقي يتـضمّـن دراسة حالـة ذات عالقة
s4 عاملIا sدة أربع (4) ساعاتIا : XاليIا XدققIهام ا�

- مناقشة مذكرة نهاية التكوين : اIعامل2.
كل عالمـة تقـل عن 20/7 تـعـتـبـر إقـصائـيـة بـالـنـسـبة

جلميع التقييمات.
اIـــــاداIـــــادّة ة 18 :  : حتـــــدّد كـــــيــــــفـــــيـــــات تــــــقـــــيــــــيـم الـــــتــــــكــــــوين

اIتخصص كمـا يأتي :
- مـــعــــدّل اIـــراقــــبــــة اIــــســـتــــمـــرة جلــــمــــيع الــــوحـــدات

s(2) عاملIدرسـة اIا
- معدّل االمتحان النهائيs اIعامل (4).

اIـاداIـادّة ة 19 :  : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
اIتـخـصص لـلـمتـربـصـــX الـذين حتـصلـوا عـلى مـعـدّل عامّ
يـــســــاوي أو يـــفـــوق 10 من 20 فـي الـــتــقـــيـــيم اIـــذكــــور في
اIــادّة 18 أعـالهs من طـــرف جلــــنـــة نــــهـــايــــة الـــتــــكـــويـن الـــتي

تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتّــعــيــX أو �ــثــلــهـا

sرئيسا sؤهّـل قانوناIا

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

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIلحقاIلحق
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة اIدققX اIاليX جمللس احملاسبةبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة اIدققX اIاليX جمللس احملاسبة

1 - التكوين النظريs اIدة : ستة (6) أشهر

عددعدد
احلصصاحلصص

اIعاملاIعامل عددعدداحلجم الساعياحلجم الساعي
احلصصاحلصص

احلجم الساعياحلجم الساعياحلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

أعمال موجهةأعمال موجهةدروس نظريةدروس نظرية

 420 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

1

2

3

4

5

6

7

الرقمالرقم

احملاسبة العمومية
قانون اIيزانية واIالية

حتليل اIيزانية
الرقابة والتدقيق

الصفقات العمومية
القانون اإلداري

اإلعالم اآللي

الوحداتالوحدات

40

24

10

40

12

20

10

60 سا

36 سا

19 سا و30 د

60 سا

18 سا

30 سا

15 سا

30

12

5

14

8

-
10

 60 سا
24 سا

10 سا و30 د

60 سا

12 سا

-
15 سا

    120 ساعة
     60 ساعة
30 ساعة

    120 ساعة
 30 ساعة
 30 ساعة
 30 ساعة

6

3

2

6

2

2

2


