
العدد العدد 02
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 4 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 25 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 14-377  مؤرّخ في 8 ربـيع األول عام 1436 اHوافق 30 ديـسمـبر سـنة r2014 يـتـضمّن االنـضمـام التـفاقـية
حظر أو تقييـد استعمال أسلحة تقلـيدية معينة {كن اعتـبارها مفرطة الضرر أو عشـوائية األثر وبروتوكوليها األول
والـثـالثr اHـبـرمـة بـجـنـيف بـتاريخ 10 أكـتـوبـر سـنة r1980 وبروتـوكـولـهـا اإلضـافي الرابـع اHعـتـمـد بـتاريخ 13 أكـتـوبـر
سنة r1995 وكذا تعديل اHادة األولى منها r اHعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2001......................................

مرســوم رئاسيّ رقم 14 - 378 مؤرّخ في 8  ربـــيع األوّل عــام 1436 اHوافق 30 ديـسمـبـر سـنة r2014 يتـضـمّن التـصـديق على
اتـفـاق التـعـاون في مـجال اسـتـخدام الـطـاقة الـنـوويـة ألغراض سـلـميـة بـY حـكومـة اجلـمهـوريـة اجلـزائريـة الـد{قـراطـية
الشعبية وحكومة فيدرالية روسياr اHوقّـع باجلزائر في 3 سبتمبر سنـة 2014.....................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 15-02  مـؤرخ في 20 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافـق 11 يـنــايـر ســنـة r2015 يـتــضـمن اHــوافـقــة عـلى عــقــد
الـبـحث عـن احملـــروقــات واسـتــغـاللـهـا فــي اHـسـاحـــة اHــســمــاة "مـصــاري - أقـبـلـي" ( الـكتل: 332 أ  و339 أ1 و 341 أ3)
اHـبـرم �ـديـنــة اجلـزائـر فــي 29 أكـتـوبــــر سـنـة 2014  بـY الـوكـالـــة الـوطنــيــة لـتـثـمـY مــــوارد احملــروقــات (ألـنفـط)
والــشـــركــــة الـــوطــنـيـــــة ســـونــــاطـــراكr شـــركــــــة ذات أســــهـــمr وشــــركـتــي "إيــنــيـل تــرايــــد ش.ذ.أ" و"دراغـون أويل
(أجليريا ألفا) ليميتد"..................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15- 03 مؤرخ في 20 ربـيع األول عام 1436 اHوافـق 11 ينـاير سنة r2015  يـتـضمـن اHـوافقــة عـلـى عـقـد
الـبحـث عن احملروقـات واستـغاللها فـي اHساحـة اHسمــاة "تيـنغيـغت شمـال" ( الكتل : 235 ب و244 ب و 223 ب)  اHـبرم
�ـديـنة اجلـزائر في 29  أكتوبر سنة 2014 بـY الوكـالة الوطنية لـتثمY موارد احملروقات (ألنـفط) والشركة الوطنية
سوناطراكr شركة ذات أسهمr وشركتي "دراغون أويـل (أجليريا ألفـا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ ".....................

مـرسـوم رئـاسي رقم 15- 04 مـؤرخ في 20 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافـق 11 يــنـايـر سـنـة r2015 يـتــضـمن اHـوافـــقــة عـلى عـقـد
الــبــحـث عن احملــروقـات واســتـغاللــهــا في اHـســاحــة اHـســمـاة "تــمـســيت" (الــكـتــلـة : 210) اHـبــرم �ـديــنــة اجلــزائـــر فـي 29
rمـوارد  احملـروقـات (ألــنـفط)  والـشـركــة الـوطـنـيــة سـونـاطـراك Yالـوكـالــة الــوطـنـيــة لــتـثـمـــ Yأكــتـوبـــر سـنــة 2014  بـــ
شركـة ذات أسهـم وشـركـتـي "ستـاتـويـل سـغـمــا نـيــذرالنـدس ب - ف" و"شال إكسبلـوريشـن  نيو فانتورس وان ج
م ب ح"......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 15- 05  مـؤرخ في 20 ربـيع األول عام 1436 اHـوافـق 11 يـنـايـر سـنة r2015 يـتــضـمن اHـوافـقــة عـلى عـقـد
الـبحـث عن احملروقات واستغاللـها في اHساحة اHسـمـاة "بـوغــزول" (الكـتــل : 104 د و117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب)
 اHــبـــرم �ــديـــنــة اجلـــزائـــر فـي 29  أكـتـــوبــر ســنـة 2014 بـY الــوكـالــة الـوطـنــيـة لــتـثــمـY مــوارد احملـروقـات ( ألــنـفط)
والــشـــركــة الــوطــنـــيــة ســونــاطـــراكr شــركـــة ذات أســهــم وشــركــتي "ريــبـــصـــول إكــســبـــلــوراثــيــون أرخـــلــيــا س.أ" و"شــال
إكسبلوريشن نيو فانتورس وان  ج م ب ح"...................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 15- 06  مـؤرخ في 20 ربــيع األول عــام 1436 اHـوافـق 11 يــنــايــر ســنـة r 2015 يــتــضــمــن اHــوافــقـــة عــلى
اHلحـق رقـم 4 بعـقــد تـقسيـــم اإلنــتاج اHـــؤرخ فـي 29 يونيـو سـنة 1998  لتـطــوير واستـغالل حقول الغـاز الطبيعي
اHــتــواجــدة فـــي مــنــطــقـــة " إن أمــنــاس" اHــبـــرم �ــديـــنــة اجلــزائــر في 15 ديــســمـــبــر ســنــة 2014 بــY الــشــركـــة الــوطــنــيـة
سـوناطـراكr  شركـة ذات أسـهم وشركتي "BP أموكو إكـسبـلوريشن ( إن أمـناس) ليـميـتـد" و" ستـاتويل نورث أفـريكا
أويل أس"...................................................................................................................................................
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" أثير " من مصف االستحقاق الوطني..........................................................................................................
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مفـرطــة الـضـرر أو عـشـوائـية األثـر وبـروتـوكـولـيـها األول
r1980 ـبرمة بجـنيف بتاريخ 10 أكتـوبر سنةHا rوالثالث
وبروتوكولـها اإلضافي الرابع اHعـتمد بتاريخ 13 أكتوبر
ســـنــة r1995 وكـــذا تـــعـــديل اHـــادة األولـى مـــنـــهـــاr اHـــعـــتـــمـــد
بـجـنـيف بـتــاريخ 21 ديـسـمـبــر سـنــة r2001 وتـنـشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
{كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر{كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

rتعاقدةHإن األطراف السامية ا
rـتـحـدةHـيـثــاق األ� اH وفــقـا rإذ تـذكّـــر بـأن كـل دولــة
أن تـمـتنـع فـي عالقاتـهــا الدولـــيـة عـن التـهـــديــد بـالـقـوة
أو استـعمالهـا ضد سيـادة أية دولـة أو سالمتـها اإلقلـيمية
أو اسـتـقاللـهــا الـسـيـاسيr أو عـلى أي نــحــو آخــر يـتـنــافى

rتحدةHمع مقاصد األ� ا
وإذ تــشـيـر أيـضـا إلى اHــبـدأ الـعـام الـقــاضي بـحـمـايـة

rمن آثار األعمال العدائية YدنيHالسكان ا
وإذ تــســتــنـــد إلى مــبــدأ الـقـــانـــون الـــدولي الــقــــائـل
بـــأن مـــا لـألطـــراف في نــــزاع مـــســـلح مـن حق في اخـــتـــيـــار
rأســالــيب احلــــرب أو وســائـلــهــا لــيس بــاحلق غــيــر احملــدود
وإلى اHـــبــــدأ الـــذي يــــحـــرم أن تــــســـتـــخــــدم في اHــــنـــازعـــات
اHــســلـحـــة أســلـحـــة وقــذائف ومــعــدات وأسـالــيب حـــربــيـة
يكـون من طـبيـعتـها أن تـسبب أضــرارا مفـرطــة أو آالمـا

rال داعـي لهــا
وإذ تذكّــر كذلك بـأن من احملظـور استـخدام أسـاليب
أو وسـائل حـربــيـة يـقـصــد بـهـا أو يــتـوقع مـنــهـا أن تـسـبب
للبـيئة الـطبيـعية أضـرارا واسعة الـنطاق وطـويلة األجـل

rوشـديـدة األثـر
وإذ تـؤكــد تـصـمـيـمـهــا عـلى أنـهr في احلــــاالت الــتي
ال تـتنـاولـهـا هـذه االتفـاقــيـة وبـروتوكـوالتـهـا اHـلحـقـــة بـهـا

مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ رقم  رقم 14-377  مــــؤر  مــــؤرّخ في خ في 8 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن
االنـضمام التفاقـية حظر أو تقـييد استعـمال أسلحةاالنـضمام التفاقـية حظر أو تقـييد استعـمال أسلحة
تـقـليـديـة مـعـيـنـة {ـكن اعتـبـارهـا مـفـرطـة الـضرر أوتـقـليـديـة مـعـيـنـة {ـكن اعتـبـارهـا مـفـرطـة الـضرر أو
rعــشـــوائـــيــة األثـــر وبـــروتــوكـــولـــيــهـــا األول والـــثــالثrعــشـــوائـــيــة األثـــر وبـــروتــوكـــولـــيــهـــا األول والـــثــالث
r1980 ـــبــرمــة بــجــنـــيف بــتــاريخ 10 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــةHـــبــرمــة بــجــنـــيف بــتــاريخ اHا
وبــروتـوكـولــهـا اإلضــافي الـرابع اHــعـتـمــد بـتـاريخ وبــروتـوكـولــهـا اإلضــافي الـرابع اHــعـتـمــد بـتـاريخ 13
r ـادة األولى منـهاHوكـذا تعـديل ا rr ـادة األولى منـهاHوكـذا تعـديل ا r1995 أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة

اHعتمد بجنيف بتاريخ اHعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2001.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـــعــــد االطالع عــــلـى اتـــفــــاقــــيـــة حــــظــــر أو تـــقــــيــــيـــد
اسـتــعــمـال أســلــحـــة تــقــلـيــديـــة مــعــيـنـــة {ــكـن اعــتـبــارهــا
مــفـــرطــة الــضـــرر أو عــشــوائـــيــة األثــرr اHـــبــرمــة بـــجــنــيف

r1980 بتـاريخ 10 أكتوبـر سنة
- وبـعــد االطالع عــلى الـبــروتـوكــول بـشــأن الـشــظـايـا
الـتي ال {ـكـن الـكـشف عـنـهـا (الـبـروتـوكـول األول)r اHـبـرم

r1980 بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة
- وبـــعــد االطـالع عــلـى الــبـــرتـــوكـــول بــشـــأن حـــظــر أو
r(البـروتوكـول الثالث) تـقييـد استـعمـال األسلـحة احملرقـة

r1980 برم بجنيف بتاريخ  10 أكتوبر سنةHا
 - وبـــعـــــد االطـالع عــــلى الـــبــــروتـــــوكـــــول اإلضــــافي
إلى اتـــفــــاقـــــيـــة حـــظـــــر أو تــــقـــيــــيـــد اســـتـــعـــمـــال أســـلـــحــــة
تـقـلـيديـــة مـعـيـنــة {ـكـن اعـتـبـــارهـــا مـفــرطــــة الـضـــرر
أو عـــشـــوائــيـــة األثـــر "بـــروتـــوكـــول بـــشـــأن أســلـــحـــة الالزر
اHـــعــمــيـــة" (الــبـــروتــوكــول الــــرابـع)r اHــعـــتــمــد بـــتــاريخ 13

r1995 أكتـوبـر سنـة
- وبــــــعــــــــد االطالع عــــــلـى تــــــعــــــديــل اHــــــادة األولـى مـن
االتــفـــاقــــيــةr اHــعــتــمــــد بــجــنـــيف بــتـــاريخ 21 ديــســمــبــــر

r2001 سنــة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تــــــنـــــضـم اجلـــــمــــــهـــــوريّــــــة اجلـــــزائــــــريّـــــة
الــدّ{ــقـــراطــيّــة الــشّــعـــبــيّــة إلى اتـــفــاقــيــة حــظـــر أو تــقــيــيــد
اســتــعــمــال أســلــحـــة تـقــلــيــديـــة مــعــيــنـــة {ــكـن اعــتــبــارهــا

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 4 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
25 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

اHاداHادّة ة 2
العالقات مع اتفاقات دولية أخرىالعالقات مع اتفاقات دولية أخرى

لـيس في هذه االتـفاقـية وبـروتوكـوالتهـا اHلـحقـة بها
مـا يـصح أن يـؤول عـلى أنـه ينـتـقـص من الـتـزامـات أخرى
يــفـــرضـــهــا عـــلى األطـــراف الـــســامـــيـــة اHــتـــعـــاقــدة الـــقـــانــون

اإلنساني الدولي اHنطبق في اHنازعات اHسلحة.
اHاداHادّة ة 3
التوقيعالتوقيع

يفتح باب التـوقيع على هذه االتفـاقية جلميع الدول
rـتــحــدة في نــيــويــورك لــفــتـرة 12 شــهـــراHفي مــقـــر األ� ا

تبدأ يوم 10 نيسان/أبريل سنة 1981.
اHاداHادّة ة 4

التصديق والقبول واإلقرار واالنضمامالتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
1 - تـخـضــع هــذه االتـفـاقـــيـة لـلتـصـديــق أو الـقـبول
أو اإلقرار من جـانب اHوقـعY عـليـها. وأليـة دولة لم توقع

هذه االتفاقية أن تنضم إليها.
2 - تــودع وثـائـق الـتـصــديق أو الـقـبــول أو اإلقـــرار

أو االنضمام لدى الوديع.
3 - يــكـــــون اإلفــصــــاح عن اHــوافـــقــــة عــلى االلــتـــزام
بـــأي مـن الــــبـــروتــــوكــــوالت اHـــلــــحــــقــــة بــــهــــذه االتـــفــــاقـــــــيـــة
rشــريـطــــة أن تـعـمــد تـلـك الـدولـــة rاخــتـيــاريـا لــكــل دولـــة
لدى إيداعها وثيـقـة تصديقها أو قـبولها أو إقـرارهـا هذه
االتــفــاقـــيــة أو انــضــمــامــهــا إلــيــهــــاr إلى إشــعــــار الـــوديــع
�ـوافـقــتـهــا عـلى أن تــكــون مـلــزمـــة بــأي اثـنــY أو أكـثـــر

من هذه البـروتـوكـوالت.
4 - يــــــجـــــوز أليــــــة دولـــــــةr فـي أي وقت بـــــــعـــــد إيـــــداع
وثيـقــة تـصديـقـها أو قـبـولـها أو إقــرارهــا هـذه االتفـاقـــية
أو انــضـمــامـهــــا إلـيــهـــاr أن تــشـعـــــر الــوديــع �ــوافـقــتـهـــا
عـلى أن تـكـون مـلـزمـة بـأي بـروتـوكـول مـلـحق بـهـا لم تـكـن

قد التزمت به من قبل.
 5 - أي بــــروتـــوكــــول أصــــبح طـــــرف ســـــام مـــتــــعــــاقـــد

مـلـزمـا بـهr يـشـكـــلr إزاء هـذا الـطـــرفr جـــزءا ال يـتـجـــزأ
من هذه االتفاقـية.

اHاداHادّة ة 5
بدء السريانبدء السريان

1 - يـــبــدأ ســـريـــــان هــــذه االتـــفـــاقـــــيـــة بــعـــــد تــــاريخ
إيداع  الوثيقــة العشرين من وثائق الـتصديق أو القبول

أو اإلقرار أو االنضمام بستة (6) أشهر.

أو اتــــفـــاقــــات دولـــيــــة أخــــرىr يـــتــــوجب أن يــــظل الـــســــكـــان
اHـدنـيـون واHقـاتـلـونr في كل حـrY حتت حـمـايـة وسـلـطان
مبادىء الـقانـون الدولي اHـستـمدة من األعـراف اHسـتقرة

rومن مبادىء اإلنسانية و�ا {ليه الضمير العام

ورغـــبـــــة مـــنـــهـــا فــي اإلســـهـــام في حتــــقـــيق االنـــفـــراج
الــــدوليr وإنــهــــاء ســبــــاق الــتــســلـــحr وتــعــــزيــــز الــثــقـــة
بــY الــدولr وبـالـتــالي حتـقـــيق تــطـلــع جــمــيع الــشـعـــوب

rإلى العـيش في سالم

وإذ تــعـتـرف بـأهــمـيـة بــذل كـل جـهـد {ــكن أن يـسـاعـد
على التقـدم نحو نزع السالح العام الكامل في ظل رقابـة

rدولية صارمة وفعالة

وإذ تــــؤكــــد مـن جـــديــــد أن مـن الــــضــــروري مــــواصــــلـــة
تـدوين قـواعــد الـقــانـون الـدولي اHــنـطــبـقـة في اHــنـازعـات

rسلحة وتطويرها تدريجياHا

ورغــبــة مـنــهـا في حــظـر أو زيــادة تــقـيــيـد اســتـعــمـال
أســلــحــة تـقــلــيــديــة مــعـيــنــةr واعــتــقــادا مـنــهــا بــأن الــنـتــائج
اإليجابية احملـرزة في هذا اجملال {كن أن تـيسّر محادثاث
نزع السالح الـرئيـسية بـغيـة وضع نهايـة إلنتـاج وتخزين

rوانتشار مثل هذه األسلحة

وإذ تؤكد أن من اHسـتصوب أن تصبح جميع الدول
rـلـحـقــة بـهاHأطـرافــا في هـذه االتـفاقــيـة وبـروتـوكـوالتـها ا

rوال سيما الدول ذات الوزن العسكري

وإذ تــضــع نــصب عــيــنــيــهــــا أن اجلــمــعــــيــة الــعـــامـــة
لـأل� اHـتـحـدة وهـيـئــة نـزع الـسالح الـتـابــعـة لأل� اHـتـحـدة
قـــــد تـــــقـــــرران دراســـــة مـــــســـــألـــــة إمـــــكــــان تـــــوســـــيـع نـــــطــــاق
احملـــظـــورات والـــتـــقــــيـــيـــدات الـــواردة فـي هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة

rلحقـة بهاHوبروتوكوالتها ا

وإذ تـضع نصب عيـنيهـا أيضا أن جلـنـة نـزع السالح
قــد تـقـــرر الــنـظـــر في مــسـألـــة اعــتـمــاد تـدابــيــر إضــافـــيـة

rحلظـر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

قد اتفقت على ما يأتي :قد اتفقت على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

نطاق االنطباقنطاق االنطباق

تـنــطـبق هــذه االتــفـاقـــيـة وبـروتــوكــوالتــهـا اHـلــحـقـــة
بــهـــا في احلـــاالت اHــشــــار إلـيــهــــا في اHـادة 2 اHـشــتــركـــة
بـY اتـفـاقــيـات جـنـيف حلـمـايـــة ضـحـايـا احلـــرب اHـعـقــودة
في 12 آب/أغـــســـطس ســـنـــة r1949 �ـــا في ذلـك أيـــة حـــالــة
مـــوصـــوفــــة في الــــفـــقـــرة 4 مـن اHـــادة 1 من الـــبــــروتـــوكـــول

اإلضافي األول اHلحق بتلك االتفاقيات.
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3 - يــــــقـــــوم الــــــوديع فــــــورا بــــــإبالع الــــــدول األطـــــراف
السامية اHتعـاقدة اHعنية باإلشعـار الذي يتلقاه �قتضى

الفقـرة 2 من هذه اHادة.
4 - تــــنـــــطــــبق هــــذه االتــــفـــــاقــــيــــةr والــــبــــروتــــوكــــوالت
اHــــلـــحــــقــــــة بـــهــــا الـــتـي يـــكــــون أحــــد األطــــــراف الــــســـامــــيـــة
اHـتــعـاقــدة مـلــزمـا بــهـاr بـصــدد أي نـزاع مــسـلح مــوجـه ضـد
ذلك الـطـرف الـسـامي اHـتعـاقـد من نـوع اHـنـازعـات اHـشار
إليـها في الفقرة 4 من اHادة 1 من البـروتوكـول اإلضـافي
األول اHــلـــحق بــاتـــفــاقـــيــات جـــنــيف اHـــؤرخـــة في 12 آب/

أغسطس سنة 1949 حلماية ضحايا احلرب :
أ) عـنـدمـا يـكــون الـطـــرف الـســامي اHـتـعــاقـد طــرفــا
أيـضــا في الــبــروتـوكــول اإلضــافي األولr وتــكــون ســلــطـــة
مـن الـســلـطـات اHــشـــار إلــيـهــا في الــفـقـــرة 3 من اHـادة 96
من ذلك الــبــروتـــوكــول قــد تــعــهــدت بــتــطـــبــيق اتــفــاقــيــات
جـنــيف والــبـروتــوكـول اإلضـــافي األول وفــقـــا لــلـفــقـــرة 3
من اHـادة 96 من الـبـروتـوكـول اHذكـورr وتـتـعهـد بـتـطـبيق
هـذه االتـفـاقـيـة والـبـروتـوكـوالت اHـلـحـقـة بـهـا ذات الـصـلــة

فيما يتعلق بذلك النزاعr أو
ب) عـــنــدمــــا ال يــكـــــون الــطـــــرف الــســـامي اHـــتــعـــاقــد
طـرفــا في الــبــروتـوكــول اإلضـــافي األول وتــقـــوم ســلــطـــة
rــشـــار إلـــيه فـي الــفـــقـــرة الـــفـــرعــيـــة (أ) أعالهHمن الـــنـــوع ا
بقـبول وتـطبـيق الـتزامـات اتفـاقيـات جنـيف والتـزامات
هذه االتفاقــية والـبروتوكوالت اHلحقـــة بها ذات الصلــة
فــــيـــــمــــا يــــتـــــعــــلــق بـــــذلك الــــنـــــــزاع. ويــــكـــــــون لـــــلــــقــــبــــــول
rفــيـــمـــا يــتــعــلــق بــذلك الــنــــزاع rــذكــورينHوالـــتــطــبـــيق ا

اآلثــار اآلتـية :
"1" تــــصـــبح اتـــفــــاقـــيـــات جــــنـــيفr وهـــذه االتــــفـــاقـــيـــة
وبــروتــوكــوالتـهــا اHــلـحــقــة ذات الـصــلــةr سـاريــة بــالـنــســبـة

rألطراف النزاع مع أثر فوري
"2" يـــــكـــــون لـــــلــــســـــلـــــطــــة اHـــــذكـــــــورة نـــــفس احلـــــقـــــوق
وتـــتــحـــمـل نـــفس االلـــتــــزامـــات الــــتي أصـــبـــحت حـــقـــــوق
والـــتـــــزامــــات أي طــــــرف ســـام مــــتـــعــــاقـــد في اتــــفـــاقــــيـــات
جــنـيفr وفـي هـذه االتــفــاقـــيــة وبـروتــوكــوالتـهــا اHــلـحــقـــة

rذات الصلــة
"3" تــــصـــــبح اتـــــفــــاقـــــيــــة جــــنـــــيف وهـــــذه االتــــفـــــاقــــيــــة
وبروتوكـوالتها اHـلحـقة ذات الصـلة مـلزمة جلـميع أطراف

النزاع على قدم اHسـاواة.
ويـجـوز أيـضـا للـطــرف الـسامي اHـتـعاقـد ولـلسـلـطـة
أن يــتـفــقـا عــلى قـبــول وتـطــبــيق الـتــزامـات الــبـروتــوكـول
اإلضـــافي األول اHــلـــحق بــاتـــفــاقــيـــات جــنــيـف عــلى أســاس

اHعاملـة باHثـل.

2 - بـالـنـسـبــة أليـــة دولـــة تــودع وثـيـقـــة تـصـديـقـهـا
أو قـبولـهـا أو إقــرارهــا أو انـضـمامـهـا بـعـد تــاريخ إيداع
الــوثــيـقــة الــعــشــرين مـن وثــائق الــتــصــديق أو الــقــبـول أو
اإلقـــرار أو االنـضــمــــامr يــبـــدأ ســـريــان هـــذه االتــفـــاقــــيـة
بعــد التـاريخ الـذي تـكــون تـلك الـدولـــة قـــد أودعت فـيه
وثــيـقــة تـصــديـقــهــا أو قـبــولـهــا أو انـضــمـامــهـا أو إقــرارهــا

بستـة (6) أشهـر.
3 - يـــبــدأ ســريـــان كل من الـــبــروتـــوكــوالت اHــلـــحــقــة
بـــهــــذه االتـــفـــاقــــــيـــةr بـــعــــــد الـــتــــاريـخ الــــذي تـــكــــــون فـــــيه
عـشـرون (20) دولـة قــد أشـعـرت �ــوافـقـتـهــا عـلى أن تـكـون
مـــلــــزمــــة بـه وفـــقــــا لـــلـــفـــقــــرة 3 أو 4 من اHــادة 4 من هــذه

االتفاقـيةr بستـة (6) أشهـر.
4 - بــالـنــســبـة أليــة دولــة تـشــعـر �ــوافــقـتــهــا عـلى أن
تـــكــــون مـــلــــزمــــة بـــأحـــد الـــبــــروتـــوكـــوالت اHـــلـــحـــقـــة بـــهـــذه
االتـفــاقـيـة بــعـد الــتـاريخ الـذي تــكـــون فــــيه عـشــرون (20)
rدولـة قـد أشعـرت �ـوافقتهــا على أن تكــون ملــزمـة بـه
يـبدأ سـريـان ذلك الـبروتوكـول بعـد التـاريخ الذي تكـون
تلك الدولــة قد أشـعرت فـيه �وافقـتهـا على هـذا االلتـزام

بستـة (6) أشهـر.
اHاداHادّة ة 6
النشـرالنشـر

rـتــعـــاقـدة بـالـقـيــــامHتـتـعـهـــد األطـــراف الـسـامــــيـة ا
rــــســـلــحHفي أوقـــات الــــســــلم كــــمــــا في أوقــــــات الـــنـــــزاع ا
بـنــشــر هــــذه االتــفـاقــــيـة وتــلك الــتـي هي مـلــــزمــــة بــهـــا
rـلـحــقـة بــهـا عــلى أوسع نـطــاق �ـكنHمـن بــروتـوكــوالتـهــا ا
كــل فـي بـلــدهـــاr وتــتـعــهــــد خـصـــوصـــا بــإدراج دراسـتــهـــا
في بـــرامج الـــتــعـــلـــيم الـــعـــســـكـــري لـــديـــهـــا بـــحــيـث تــصـــبح

الصكـوك اHذكـورة معروفـة لدى قواتها اHسلحـة.
اHاداHادّة ة 7

العالقات التعاهدية على إثر بدء سريانالعالقات التعاهدية على إثر بدء سريان
هذه االتفاقيةهذه االتفاقية

1 - حY يكون أحـد األطراف في نراع ما غـير ملـزم
بــأحــد الــبــروتــوكــوالت اHــلــحــقــةr تــظل األطــراف اHــلـــزمـــة
بـهـــذه االتـفـاقــيـة وذلك الــبـروتـوكــول اHـلـحـق بـهـا مــلــزمــة

بهما في عالقاتها اHتبادلة.
2 - يــلــزم أي طـــرف ســـام مــتــعــاقــد بـــهــذه االتــفــاقــيــة
وبـأي بـروتــوكـول مـلــحق بـهــا يـكـون ســاريـا عـلــيهr في أيـة
حـالــة تـشـيـر إلـيـهـا اHـادة r1 إزاء أيــة دولــة لـيـست طـرفــا
في هذه االتفـاقيـة أو ليست مـلزمـة بالبـروتوكـول اHلحق
اHــعـنيr إذا قــبـلت هـذه الــدولـة األخــيـرة االتـفــاقـيـة أو ذلك

البروتوكول وطبقتهما وأشعرت الوديع بذلك.
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النـظر في نـطاق وتـنـفيـذ هذه االتـفاقـية والـبروتـوكوالت
اHــلـــحــقــة بـــهــا ولـــلــنـــظــر في أي اقـــتــراح بـــتــعــديـالت لــهــذه
االتفاقـية أو لـلبـروتوكوالت الـقائـمة. وتـدعى الدول التي
لـيــست أطـرافــا في هـذه االتـفـــاقـــيــة إلى حـضـور اHــؤتـمـر
بـــصــــفــــة مـــراقـــبـــY. ويـــجــــوز لـــلـــمـــؤتـــمــــر أن يـــتـــفق عـــلى
تـعديالت تعتمد ويـبدأ سريانهـا طبقـا للفـقـرة الفرعـية 1

(ب) أعاله.
(ب) يــجـوز في اHــؤتــمـر اHــذكـــور أن يــنــظـــر أيــضـا
فـي أي اقــتــراح بــبـــروتــوكــوالت إضــافـــيــة تــتـــصل بــفــئــات
أخـرى من األسلـحـة التـقـليـديـة لم تشـمـلهـا الـبروتـوكوالت
اHـلـحـقــة الـقـائـمــة. وجلـمـــيع الــدول اHـمـثـلـــة فـي اHـؤتـمـر
أن تـشـتـرك كامل االشـتـراك في هـذا النـظـر. وتـعتـمـد أية
rبـــروتـــوكـــوالت إضـــافــــيــة عـــلـى مـــنــــوال هـــذه االتـــفـــاقـــــيــة
وتـلـحق بـهـاr ويبـدأ سـريـانـهـا وفـقا ألحـكـام الـفـقـرتY 3 و4

rادة 5 من هذه االتفاقـيةHمن ا
(ج) يـجوز لـلمـؤتمـر اHذكـور أن ينـظر فـيمـا إذا كان
يــحــسن الــنص عــلى وجـــوب عـقــــد مــؤتــمــر جـــديـــد بــنـــاء
على طـلب أي طرف سـام متـعاقـد إذا لم يحـدثr بعـد فترة
�ـاثـلـة لـلفـتـرة اHـشــار إليـهـا في الـفـقـرة الـفـرعـــية 3 (أ)
من هذه اHادةr أن عـقد مـؤتمر وفـقا لـلفقـرة الفـرعية 1 (أ)

أو 2 (أ) من هذه اHادة.
اHاداHادّة ة 9
النقضالنقض

1 - ألي طرف سـام متـعاقد أن يـنقض هـذه االتفـاقية
أو أيــــا من بـــروتـــوكــوالتـــهـــا اHــلـــحـــقــــة بـــهـــــا بــأن يـــشـــعــــر

الوديـع بهذا النقض.
2 - ال يـبدأ مفـعول أي نقض من هـذا القبـيل إالّ بعـد
انـقـضــاء سـنـــة عـلى اسـتالم الــوديــع اإلشـعـــار بـالـنـقض.
إالّ أنه إذا حــدثr عــنــد انــقــضــاء الــســنــة اHــذكــورةr أن كـان
الـطـرف الـسـامـي اHـتـعـاقـد الــذي قـــام بـالـنــقض مـنـخـرطــا
في واحــــدة من احلــــاالت اHـــشــــار إلــــيـــهـــا في اHـــادة r1 فــإن
الـطــرف اHـذكـور يــظل مـلــزمـا بـالــتـزامــات هـذه االتـفــاقـيـة
وبروتوكوالتهـا اHلحقة ذات الصلـة إلى أن ينتهي النزاع
اHــســلح أو االحــتاللr وفـي جــمـيـع األحـوال إلـى أن تــنـتــهي
الــعـمــلــيـات اHــتـصــلــة بـاHــرحــلـة األخــيــرة من إطالق سـراح
األشــــخــــــاص الــــذين حتــــمــــيــــهـم قــــواعــــد الــــقــــانــــون الــــدولي
اHـــنــطـــبــقـــة في اHـــنـــازعــات اHـــســـلــحـــة أو من إعـــادة هــؤالء
األشـــخـــاص إلـى وطــنـــهم أو تـــوطــيـــنــهـم في مــكـــــان آخــــر.
وفي حـالـة أي بـروتـوكـول مـلـحق يـتـضـمن أحـكـامـا تـتـعـلق
بـــاحلــاالت الـــتي تـــكــون قـــوات األ� اHـــتــحـــدة أو بـــعــثـــاتـــهــا
مـضطـلـعـة فـيـها بـحـفظ الـسـلم أو اHـراقـبة أو �ـهـام �ـاثـلة
في الـرقـعــة اHـعـنــيـةr يـسـتـمـر الـتـــزام الـطـــرف اHـذكــور

إلى أن تنتهي هذه اHهام.

اHاداHادّة ة 8

إعادة النظر والتعديالتإعادة النظر والتعديالت

1 - (أ) يـجــوز ألي طــرف سـام مــتــعـاقــدr في أي وقت
بـعــد بــدء ســريــان هــذه االتــفـاقـــيــةr أن يــقــتــــرح تـعـــديالت
عــــلـى هــــذه االتـــفــــاقـــــيـــة أو أي بـــروتــــوكــــول مـــلـــحـق بـــهــا
يـكـــون مـلــزمـــا بــه. ويـتـم إبالغ أي اقـتـــراح بـتـعـديل مــا
إلـى الــوديـع الـــذي يـــشـــعــر بـه جـــمـــيع األطـــراف الـــســـامـــيــة
اHــتــعـــاقـــدة ويـلــتـمس آرائــهــا بـشــأن مــا إذا كــــان يـنــبـغي
عـقــد مـؤتـمــر لـلـنــظـر في االقــتـراح. فـإذا وافــقت عـلى ذلك
أغــلــبـــيــة تــتــكــــون من ثــمــانــــيــة عــشــــر (18) عـــلى األقـــل
مــن األطراف الساميـة اHتعاقدةr عـمد على وجـه السرعـة
إلى عــقــد مــؤتـــمــر تــدعى إلــيه جـــمــيع األطــراف الــســامــيــة
اHــتــعــاقـــدة. وتــدعى الــدول الــتي لـــيــست أطــرافــا في هــذه

.Yؤتمر كمراقبHاالتفاقية إلى حضور ا

(ب) {ـــكن Hـــؤتـــمـــر كـــهـــذا أن يـــوافق عـــلى تـــعـــديالت
تـــعـــتــمـــد ويـــبـــدأ ســـريـــانـــهــا عـــلـى مــنـــوال هـــذه االتـــفـــاقـــيــة
والـــبــــروتـــوكــــوالت اHـــلــــحـــقــــة بـــهــــاr شـــريــــطـــة أالّ تــــعـــتــــمـــد
الــــتـــعــــديالت عــــلى هـــذه االتــــفـــاقــــيـــة إالّ من قــــبل األطـــراف
الــــســــامــــيــــة اHــــتــــعــــاقــــدةr وأالّ تــــعــــتــــمــــد الــــتــــعــــديالت عــــلى
بـروتــوكـول مــلـحـق مـحــدد إالّ من قـبـل األطـراف الــسـامــيـة

اHتعاقدة اHلزمة بذلك البروتوكول.

2 - (أ) يـجــوز ألي طــرف سـام مــتـعــاقـدr في أي وقت
بـعـد بـدء سـريـان هـذه االتـفـاقـيـةr أن يـقـتـرح بـروتـوكوالت
إضـافـيـة تتـصـل بـفـئـات أخـــرى من األسـلـحـــة الـتـقـلـيـديـة
لـم تشملهـا الـبروتـوكـوالت اHلحقـــة القـائمـة. ويبلـغ أي
اقــتـراح بــبــروتــوكـول إضــافي من هــذا الــنـوع إلـى الـوديع
الــذي يــشــعـــر بـه جــمـــيع األطـــراف الــســامـــيــة اHــتــعـــاقــدة
وفـقـــا لــلـفــقـرة 1 (أ) من هــذه اHــادة. فـإذا وافــقت عــلى ذلك
أغـــلـــبـــيــة تـــتـــكـــون من ثـــمــانـــيـــة عـــشــر (18) عــــلى األقل من
األطــراف الـســامـــيــة اHــتـعـــاقــدةr يــقــوم الــوديـع عــلى وجـه

rالسرعـة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع الدول

(ب) يـجــوز لـلـمـؤتــمـر اHـذكــور أن يـقـومr بــاHـشـاركـة
الــكـامــلــة جلــمــيع الـــدول اHـمــثـلـــة في اHـؤتــمــرr بــاالتـفــاق
عـــلى بـــروتـــوكـــوالت إضـــافـــيـــة تـــعـــتـــمــد عـــلـى مـــنـــوال هــذه
االتــفـــاقــيـــة وتــلـــحق بـــهــاr ويـــبــدأ ســـريــانـــهــا وفـــقــا ألحـــكــام

الفقرتY 3 و4 من اHادة 5 من هذه االتفاقية.

3 - (أ) إذا لم يــحـدث بــعـد فـتــرة عـشــر (10) سـنـوات
تلي بـدء سريــان هــذه االتفاقـــية أن عقـــد مؤتمـــر وفقــا
للـفـقـــرة الـفــرعـــية 1 (أ) أو 2 (أ) من هــذه اHـادةr جـاز ألي
طــرف ســام متعـــاقـد أن يطـلب إلى الـوديـع عقــد مؤتمر
تــدعـى إلــيه جـــمــيع األطــراف الـــســامــيـــة اHــتــعـــاقــدة إلعــادة
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييدبروتوكول بشأن حظر أو تقييد
استعمال األسلحة احملرقةاستعمال األسلحة احملرقة

(البروتوكول الثالث)(البروتوكول الثالث)
اHاداHادّة األولىة األولى
تعـاريفتعـاريف

في مصطلح هذا البروتوكول :
1 - يـــراد بــتــعـــبــيـــر "سالح مــحـــرق" أي سالح أو أيــة
ذخيـرةr مـصمـم أو مصـمـمة في اHـقـام األول إلشعـال الـنار
في األشـيـاء أو لـتـسـبيب حـروق لألشـخـاص بـفـعــل الـلهب
أو احلــــرارة أو مــــزيج مـن الـــلــهب واحلـــــرارة اHــتــــولــدين

عن تفاعل كيماوي Hادة تطلق على الهدف.
(أ) {ـكن أن تكون األسـلحـة احملرقةr مـثالr على شكـل
قــاذفــات لـهبr وألــغــام مــوجـهــة Hــقـذوفــات أخــرى وقـذائف
وصــواريخ وقــنـابـل يــدويــة وألـغــــام وقـنــــابـل وغــيــر ذلك

rواد احملرقةHمـن حاويات ا
(ب) ال تشمـل األسلحـة احملرقـة :

"1" الـذخــائـر الـتي {ــكن أن تـكــون لـهـاr عــرضـاr آثـار
محرقـةr مثل اHـضيـئات أو القـائفـات أو ناشـرات الدخان

rأو أجهزة اإلشارة
"2" الـذخــائــر اHــصـمــمــة لـلــجــمع بـY آثــار االخــتـراق
rأثــــــر مــــحـــــرق إضـــــافي Yوالـــعــــصف أو الـــتـــشــــظي وبــــ
rوالـقـائف الــشـظـويـة rــقـذوفـات اخملــتـرقـة لـلــدروعHمـثــل ا
والقنابل اHـتفجرة وما شـابه ذلك من الذخائر ذات اآلثار
اHزيجة التي ال يكـون األثر احملرق فيها مصـمما خصيصا
لــــتـــســــبـــيـب حــــروق لـألشـــخــــــاصr بـل الســــتـــعــــمــــالـه ضــــد
أهـــداف عــســكــريـةr مــثـل اHــركــبــات اHــدرعـــة والــطــائـرات

واHنشآت واHرافـق.
rYأي جتمع مدني "Y2 - يراد بتعبـير "جتمع مدنيـ
دائما كان أو مـؤقتاr كما في األجزاء اHأهولة من اHدن أو
في الـبـلــدات أو الـقـرى اHـأهـولـةr أو كـمـا في مـخـيـمـات أو

أرتال الالجئY أو اHهجرينr أو جماعات البدو الرحل.
3 - يــراد بــتــعــبــيـــر "هــدف عــســكــري"r فــيــمــا يــتــعــلق
بـاألشـيـاءr أي شيء يـسـهمr بطـبـيـعـته أو مـوقـعه أو غرضه
rإسـهـامـا فـعــلـيـا في الـعــمل الـعـسـكـري rأو وجه اسـتـعـمــاله
ويـكــون من شـأن تــدمـيــره الـكــلي أو اجلـزئي أو االســتـيالء
rفي الظـروف الـقائـمـة في حـينه rعـلـيه أو إبـطال مـفـعولـه

أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة.
4 - يــراد بــتــعــبــيــر "أعــيــان مــدنــيــة" جـمــيـع األشــيـاء
التي ليست أهدافـا عسكرية وفقـا لتعريف هذه األهـداف

في الفقـرة 3.

3 - أي نـقض لـهـذه االتـفاقـيـة يـعـتـبـر مـنـطـبـقـا أيـضا
عــلى جـمـيـع الـبـروتــوكـوالت اHـلــحـقــة الـتي يـكــون الـطـرف

السامي اHتعاقد الذي قام بالنقض ملزما بها.
4 - ال يــــقــع مــــفــــعــــول أي نــــقـض إالّ فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلـق

بالطـرف السامي اHتعاقد الذي قام به.
5 - ال يــكــون ألي نــقض أثــــر عــلى االلــتــزامــات الــتي
سـبـقr بـســبب الــنــزاع اHــســلح و�ــقـتــضى هــذه االتــفــاقــيـة
وبــروتــوكــوالتــهــا اHـــلــحــقــة بــهــاr أن تــرتـــبت عــلى الــطــرف
الـــســامـي اHــتـــعــاقـــد الــذي قــــام بــالـــنــقـض بــصـــدد أي فــعــل

ارتكب قبـل أن يصبح النقض سـاري اHفعـول.
اHاداHادّة ة 10
الوديــعالوديــع

1 - يـــكـــون األمـــY الـــعـــام لأل� اHـــتـــحــدة هـــو الـــوديع
لهذه االتفاقية وبروتوكوالتها اHلحقة بها.

rــعـــتــادةHبـــاإلضــافـــة إلى مـــهــامـه ا r2 - يـــقــوم الـــوديع
بإبالغ جميع الدول بـ :

(أ) الــتـــوقــيـــعــات الـــتي مـــهــرت بـــهــا هـــذه االتــفـــاقــيــة
�قتضى اHادة r3 و

(ب) إيداعات وثـائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه
االتفاقية أو االنضمام إليها اHودعة �قتضى اHادة r4 و

(ج) إشــــــــــــعـــــــــــارات اHــــــــــــوافـــــــــــقــــــــــــة عـــــــــــلـى االلــــــــــــتـــــــــــزام
بالبروتوكوالت اHلحقة �قتضى اHادة r4 و

(د) تــــواريـخ بــــدء ســريــــان هـــذه االتــفـــاقـــيـة وكــل
من بروتوكوالتها اHلحقة بهاr �قتضى اHادة r5 و

(هـ) إشـعــارات الـنــقض اHــسـتــلـمــة �ــقـتــضى اHـادة 9
وتاريخ بدء مفعولها.

اHاداHادّة ة 11
النصوص الرسميةالنصوص الرسمية

يـودع أصل هــذه االتـفـاقــيـة وبـروتــوكـوالتــهـا اHـلــحـقـة
بـــهـــاr الـــذي تـــتــــســـاوى في احلـــجـــيـــة نــــصـــوصه اHـــوضـــوعـــة
بـالـلـغـات اإلســبـانـيـة واإلنـكـلـيـزيـة والـروسـيـة والـصـيـنـيـة
والــعـربـيـة والــفـرنـســيـةr لـدى الـوديـعr الـذي يـحـيـل نـسـخـا

منه يشهد بأنها مطابقة لألصل إلى جميع الدول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول بشأن الشظايا التي ال {كن الكشف عنهابروتوكول بشأن الشظايا التي ال {كن الكشف عنها
(البروتوكول األول)(البروتوكول األول)

يــحــظــر اســتــعــمــال أي سالح يــكــون أثــره الــرئــيــسي
إحــداث جـــراح بــشــظــايــا ال {ـــكن الــكــشف عـــنــهــا في جــسم

اإلنسان باألشعة السينية.
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rعززةHوظائفها القـتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غير ا
أي لـــلــعــY اجملــردةr أو لـــلــعــY اجملــهـــزة بــأجــهــزة مـــصــحــحــة
لـلـنـظـر. وعـلى األطـراف اHـتـعـاقـدة الـسامـيـة أالّ تـنـقل تـلك
األسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة.

اHاداHادّة ة 2
عند استخـدام نظم الالزرr تتخذ األطراف اHتعاقدة
الـسامية جمـيع االحتياطـات اHمكنة لـتجنب حدوث عمى
دائم لــلــرؤيـة غــيــر اHــعـززة. وتــتــضــمن تـلـك االحـتــيــاطـات
تدريب قواتها اHسلحة وغير ذلك من التدابير العملية.

اHاداHادّة ة 3
ال يـــــــشـــــــمـل احلـــــــظـــــــر اHـــــــنـــــــصــــــوص عـــــــلـــــــيـه فـي هــــــذا
الــبــروتــوكـول اإلعــمــاء احلــاصل كــأثــر عــرضي أو مــصـاحب
لالستخـدام العـسكـري اHشـروع لنـظم اللـيزرr �ا في ذلك

نظم الالزر التي تستخدم ضد اHعدات البصرية.
اHاداHادّة ة 4

ألغـراض هــذا الــبــروتــوكــولr يــعـنـي "الـعــمى الــدائم"
فــــقـــدان الــــبـــصــــر غــــيـــر الــــقـــابـل لـــلــــرجــــوع وغـــيــــر الــــقـــابل
لـلتصحـيحr واHسبب لعـجز شديد ال أمل في الـشفاء منه.
والـعجز الشـديد يعـادل حدة البـصر التي تقل عن 200/20

."Yمقيسة باستخدام كلتا العين rسنلن
اHاداHادّة ة 2

بدء السريانبدء السريان
يــــبــــدأ ســـــريــــان هــــذا الــــبـــــروتــــوكــــول وفـــــقــــا ألحــــكــــام

الفقرتY 3 و4 من اHادة 5 من االتفاقية.
ـــــــــــــــــــــــ

تعديـل اHادتعديـل اHادّة األولى من اتفـاقـية حظـر أو تقييدة األولى من اتفـاقـية حظـر أو تقييد
استعمال أسلحة تقليدية معينة {كن اعتبارهـااستعمال أسلحة تقليدية معينة {كن اعتبارهـا

مفرطة الضرر أو عشوائية األثرمفرطة الضرر أو عشوائية األثر
قـــدمت الــدول األطـــراف في اHــؤتـــمــر االســتـــعــراضي
الـثــاني اHــعـقــود في الــفــتـرة من 11 إلى 21 كـانـون األول/
ديـسـمبـــر سـنـة 2001 اHـقرر الـتـالي لتـعـديل اHادّة األولى
مـن االتـفـاقـيــة من أجل تـوسـيع نـطـاق تـطــبـيـقـهـا لـتـشـمـل
اHـنــازعــــات اHـسـلـحــــة غـيــر الـدولــيــةr ويــرد هـذا اHـقــرر
rفي اإلعالن الـــثــــاني لـــلـــمـــؤتـــمـــــر االســـتـــعـــراضي الـــثـــاني

.CCW/Conf.II/2 الوارد في الوثيقة
"تــقـــــرر تـــعـــديـــل اHــادّة 1 مـن االتـــفـــاقــــــيـــة لـــتــنص

عـلى مــا يأتي :
1 - تـنطـبق هـذه االتـفاقـيـة وبـروتوكـوالتـهـا اHلـحـقـة
بــهـــا في احلـــاالت اHــشــــار إلـيــهـــا في اHـادّة 2 اHـشــتـــركـــة

5 - يـــراد بــتـــعــبـــيــر "احــتـــيــاطـــات مــســـتــطــاعـــة" تــلك
االحــتــيــاطــات الــقــابــلــة لـالتــخــاذ أو اHــمــكــنــة عــمــلــيــات مع
مــراعـاة جـمـيع الـظــروف الـقـائـمـة في حــيـنـهـاr �ـا في ذلك

االعتبارات اإلنسانية والعسكرية.
اHاداHادّة ة 2

حماية اHدنيY واألعيان اHدنيةحماية اHدنيY واألعيان اHدنية
1 - يــــحـــــظــــر في جــــمـــــيع الــــظــــروف جـــــعل الــــســــكــــان
اHــدنــيــY بــصـفــتــهم هــذهr أو اHــدنــيــY فــرادىr أو األعــيـان

اHدنيةr محل هجوم باألسلحة احملرقة.
2 - يـــــحـــــظــــر فـي جــــمـــــيع الـــــظـــــروف جــــعـل أي هــــدف
عـسـكـري يـقـع داخل جتـمع مـدنـيــY هـدفـا لـهـجــوم بـأسـلـحـة

محرقة تطلق من اجلو.
3 - يــــحـــظــــر كـــذلـك جـــعـل أي هـــدف عــــســــكـــري داخــل
جتـمع مدنيY هدفـا لهجـوم بـأسلحــة محــرقــة غير التي
تــطـــلق من اجلــوr إالّ حــY يــكــون الــهــدف الــعــســكــري واضح
االنــفـصــال عن جتــمع اHـدنــيـY وتــكــون قـد اتــخـذت جــمـيع
االحـتياطـات اHسـتطـاعة فـيما تـقصـر اآلثـار احملـرقــة على
الــهـــــدف الــعـــســكـــــري ويــتـــفـــــادىr أو يـــخــفـف إلى احلــدود
الــدنـيــا في أيـة حــالr مـا قــد يـنـجـم عـنــهـا عـرضــا من وقـوع
خـسـائـر في أرواح اHـدنـيـY أو إصـابـتـهم بـجـروح أو تـلف

األعيان اHدنية.
4 - يـــحـــظـــرأن جتـــعل الـــغـــابـــات وغـــيــرهـــا مـن أنــواع
Yالــكـســاء الـنــبـاتي هــدف هــجـوم بــأسـلــحـة مــحـرقــة إالّ حـ
تستخــدم هــذه الـعناصــر الطبيـعــية لستــر أو إخفاء أو
تمويه محـاربY أو أهداف عسكـرية أخرىr أو حY تكون

هي ذاتها أهدافا عسكرية.
ـــــــــــــــــــــــ

بروتوكول إضافيبروتوكول إضافي
إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليديةإلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

معينة {كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثرمعينة {كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
اHاداHادّة األولىة األولى

برتوكول إضافيبرتوكول إضافي
يلـحق الـبـروتـوكـول اآلتي باتـفـاقـيـة حظـر أو تـقـيـيد
اسـتعـمال أسـلحـة تقـليديـة معـينـة {كن اعـتبـارها مـفرطة
الـــــضـــــرر أو عــــشـــــوائـــــيــــة األثـــــر ("االتـــــفــــاقـــــيـــــة") بــــوصـــــفه

البروتوكول الرابع.
"بروتوكول بشأن أسلحة الالزر اHعمية"بروتوكول بشأن أسلحة الالزر اHعمية

(البروتوكول الرابع)(البروتوكول الرابع)
اHاداHادّة األولىة األولى

يـــحـــظـــر اســــتـــخـــدام األســـلــــحـــة الالزريـــة اHــــصـــمـــمـــة
خـصـيــصـا لـتــكـون وظـيــفـتـهــا الـقـتــالـيـة الــوحـيـدة أو إحـدى
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بـــY اتــفــاقـــيـــات جـــنــيف اHـــؤرخـــة في 12 آب/ أغـــســطس
سـنـة 1949 حلـمــايـة ضــحـايــا احلـربr �ــا في ذلك أيــة حـالـة
مـــوصـــوفــــة في الــــفـــقـــرة 4 مـن اHـــادّة 1 من الـــبــــروتـــوكـــول

اإلضافي األول اHلحق بتلك االتفاقيات.

2 - تـنـطـبق هـذه االتـفـاقـية وبـروتـوكـوالتـهـا اHـلـحـقة
بــهـاr بــاإلضـافـــة إلى احلـــاالت اHـشــــار إلـيــهــا في الـفــقـرة 1
مـن هـــذه اHــــادةr عـــلـى احلـــاالت اHــــشـــار إلــــيـــهــــا في اHـــادّة 3
اHــشــتــركــة بــY اتــفــاقـــيــات  جــنــيف اHــؤرخــة في 12 آب/
أغـــــســـــطس ســـــنـــــة 1949. وال تـــــنـــــطـــــبـق هـــــذه االتـــــفـــــاقـــــيـــــة
وبــروتــوكــوالتــهــا اHــلــحــقــة بــهــا عــلـى حــاالت االضــطــرابـات
والـتــوتـرات الــداخـلــيـةr كــأعـمـال الــشـغـب وأعـمـال الــعـنف
اHـنـفـردة واHـتــفـرقـةr وغـيــرهـا من األعـمـال ذات الــطـبـيـعـة

اHماثلةr باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة.

3 - في حـالـة حـدوث مـنـازعـات مـسـلـحـة ليـست ذات
rـتــعـاقــدة الـســامـيـةHطـابـع دولي في إقـلــيم أحـد األطــراف ا
يــكـون كل طـرف في الـنــزاع مـلـزمـا بـتـطــبـيق مـحـظـورات

وقيود هذه االتفاقية وبروتوكوالتها اHلحقة بها.

4 - ال يـــــــجــــــــوز االســــــــتــــــــنـــــــاد إلـى أي شـيء فـي هـــــــذه
االتـفــاقـيـة أو بـروتـوكـوالتــهـا اHـلـحـقـة بــهـا لـغـرض اHـسـاس
بسيادة دولـة مـا أو مسؤولـية احلكومـة عن احلفاظr بكــل
الــــوســــائـل اHـــشـــروعـــــةr عـــلـى الــقــــانــــون والـــنـــظــــام في
الــدولــــة أو إعــــادة إقــــرارهــمــا أو عن طــــريق الــدفـــاع عن

الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية للدولة.

5 - ال يـــــــجــــــــوز االســــــــتــــــــنـــــــاد إلـى أي شـيء فـي هـــــــذه
االتــفـــاقــــيـــة أو بــــروتـــوكـــوالتـــهـــا اHـــلـــحـــقـــــة بـــهــــا كـــمـــبــرر
لـلــتــدخـلr بــصـورة مــبــاشـرة أو غــيــر مـبــاشــرةr ألي سـبب
كـــانr في الــنـــزاع اHــسـلـــح أو فــي الـشـــؤون الــداخــلــــيـة
أو اخلـارجـــيـة لـلـطــــرف اHـتـعــــاقــد الـســامـي الـذي يـحــدث

ذلك النزاع في إقليمه.

6 - انـطـبــاق أحـكــام هـذه االتـفــاقـيــة وبـروتـوكــوالتـهـا
اHـــلــــحــــقـــة بــــهــــا عــــلى أطــــراف نــــزاع لـــيــــست مـن األطـــراف
الـــــســـــامــــيـــــة اHــــتـــــعـــــاقــــدة الـــــتـي قــــبـــــلت هـــــذه االتـــــفــــاقـــــيــــة
والـبــروتـوكـوالت اHـلـحـقـــة بـهــا ال يـغـيـرr ســـواء صـراحـــة
أو ضـــمـــنـــاr مــركـــزهـــا الـــقــــانــــوني أو اHـــركـــــز الـــقـــانــــوني

إلقلــيم متنازع علـيه.

7 - ال تــــخل أحــــكــــام الـــفــــقــــرات من 2 إلى 6 مـن هـــذه
اHـادة بــالـبـروتـوكــوالت اإلضـافـيــة اHـعـتــمـدة بـعـد 1 كـانـون
الـثانـي/ ينـايـر سـنة r2002 التي قـد تـزيـد أو تسـتـبـعد أو

تعدل نطاق تطبيقها بالنسبة إلى هذه اHادة".

مــرســوم رئـاسيمــرســوم رئـاسيّ رقم  رقم 14 - - 378  مـؤرمـؤرّخ في خ في 8  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل
عـــام عـــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2014 يـتـضمr يـتـضمّن
الـتـصـديق عـلى اتفـاق الـتـعـاون في مجـال اسـتـخدامالـتـصـديق عـلى اتفـاق الـتـعـاون في مجـال اسـتـخدام
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة ألغـــراض ســـلـــمـــيـــة بـــY حـــكـــومـــةالـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة ألغـــراض ســـلـــمـــيـــة بـــY حـــكـــومـــة
اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد{ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــةاجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد{ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــة
وحـكـومــة فـيـدرالـيـة روسـيــاr اHـوقوحـكـومــة فـيـدرالـيـة روسـيــاr اHـوقّـع بـاجلـزائـر في ـع بـاجلـزائـر في 3

سبتمبر سنـة سبتمبر سنـة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبــــعـــد االطـالع عـــلـى اتـــفــــاق الــــتـــعــــاون في مــــجـــال
اسـتـخـدام الـطـاقــة الـنـوويـة ألغـراض سـلــمـيـة بـY حـكـومـة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد{ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
فــيــدرالــــيـة روســـيــاr اHــوقّـع بــاجلــــزائـر في 3 ســبـتــمــبــر

r2014 سنـة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يصدق عـلى اتفاق التـعاون في مجال
اسـتـخـدام الـطـاقــة الـنـوويـة ألغـراض سـلــمـيـة بـY حـكـومـة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد{ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
فــيــدرالــــيــة روســـيـاr اHــوقّــع بـاجلـــزائــر في 3 ســبــتــمــبــر
سـنــة r2014 ويـنــشـر في اجلـريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون في مجال استخدام الطاقة النوويةاتفاق تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية
ألغراض سلمية بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةألغراض سلمية بY حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسياالد{قراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّــعـبــيّـــة وحـكــومـة فــيـدرالــيـة روســيـا واHــشــار إلــيـهــمـا

r"Yأدنـاه بـ"الطرف
- إذ تــــعــــربــــان عن إرادتــــهــــمــــا في تــــطــــويــــر عـالقـــات

rالصداقة والتعاون التي تربطهما
Yإذ تــــرحــــبـــــان بــــارتــــيــــاح بــــنــــتــــائـج الــــتــــعــــاون بــــ -
اجلمـهوريّـة اجلزائـريّة الدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبيّــة وفيـدرالية

rروسيا في اجملال االقتصادي واجملال العلمي والتقني
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يــقــصــد �ـــصــطــلح "مــواد غــيــر نــوويــة خــاصــة" اHــواد
الـتي ال حتتـوي عـلى مـواد نـوويةr أو ال {ـكن لـهـا أن تـنتج
مواد نـوويـة ولكـنr {كن اسـتـخدامـهـا في أجهـزة/ مـعدات
مـــوجــهــة إلحـــداث انــفـــجــار بــإطـالق طــاقـــة نــوويــة داخـــلــيــة

(انفجار نووي).
يـقـصد �ـصـطـلح "أغراض عـسـكـريـة" تطـويـر وإنـتاج
أســلـــحــة نـــوويــة وال يــشـــمل تــزويـــد الــقــواعـــد الــعــســـكــريــة
بــالـطــاقــة من إحــدى شــبــكـات الــطــاقــة أو إنــتـاج الــنــظــائـر
اHــــشـــعــــة الـــتـي {ـــكـن اســـتــــخــــدامـــهــــا ألغـــراض طــــبــــيـــة في
مسـتـشفـيـات عسـكـرية واسـتـعـماالت مـشـابهـة أخـرى {كن

أن يوافق عليها الطرفان.
اHاداHادّة ة 2

في إطـار هــذا االتـفــاقr يـشــمل تـعــاون الـطــرفـY في
rمـيـدان التـطـويـر واالسـتـخـدام الـسلـمي لـلـطـاقـة الـنـووية
rوفـقــا لـتــشـريــعـاتــهـمــا الـوطــنـيــة والـتــزامـاتــهـمــا الـدولــيـة

اجملاالت اآلتي ذكرها :
r1 - البحث األساسي والتطبيقي

2 - الـبحث والـتطـوير فـي مجـال الهـندسـة النـووية
rعداتHعادن واHوالتكنولوجيات وا

3 - تـكــوين اHـوارد الــبـشــريـة في اHــيـادين الــعـلــمـيـة
rوالتقنية

4 - بــنــــاء مــفــــاعالت الــبــحـث ومــحــطـــــات نــوويــــة
rفي اجلمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة

 5 - اســتــخــدام اHــفــاعـالت الــنــوويــة ألغــراض إنــتــاج

rالكهرباء واحلرارة وحتلية مياه البحر
6 - الـــتــصــمـــيم واإلجنــاز عـــلى اHــســـتــوى الـــصــنــاعي
لـلــمــكــوّنــات واHــعـادن اHــوجــهــة لالســتــخـدام فـي اHـفــاعالت

rالنـوويـة
7 - تـطـبـيق الـتـكـنـولـوجـيـات الـنـوويـةr ال سـيـمـا في
مـجــال الــتــغـذيــة والــزراعــة والـبــيــولــوجـيــا وعــلـوم األرض
واHـــوارد اHـــائـــيــــة والـــطب والـــصــــنـــاعـــة �ـــا فــــيـــهـــا إنـــتـــاج

rشعةHالنظائر ا
8 - الـتـنقـيب واالسـتـكشـاف واالسـتـغاللr عن طريق

rناجم اليورانيومH rالشراكة
r9 - دورة الوقود النووي 

10 - تـسـييـر الـوقـود النـووي وكـذا تسـيـير ومـعـاجلة

rشعـةHالنفايات ا
r11 - األمان النووي واألمان اإلشعاعي

12 - الـــتــنـــظــيـم في مــجـــال األمــان الـــنــووي واألمــان

اإلشعـاعيr �ا فـيه مساعـدة الطـرف اجلزائري في تـطوير
rنظام وطني خاص باألمان النووي واألمان اإلشعاعي

- واعتـبـارا لـبـيـان الـشراكـة االسـتـراتـيـجـيـة اHوقّـع
بـــY اجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدّ{ـــقـــراطـــيّـــة الــشّـــعـــبـــيّـــة

r2011 وفيدرالـية روسيـا �ـوسكـو في 4 أبريل سنة
- واعــتـبــارا Hـصــلـحــة الـطـرفــY في إقــامـة وتــطـويـر
rالتعاون في استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية

- واعـتبـارا بـأن استـخدام الـطـاقة الـنوويـة ألغراض
ســلـمــيـة يـســاهم في الــتـنــمـيـة االجــتـمــاعـيــة واالقـتــصـاديـة

rYلدولتي الطرف
- واعتـبـارا أن اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّة
الـــشّــــعـــبــــيّــــة كــــدولـــة غــــيـــر حــــائـــزة لــــلـــسالح الــــنـــووي وأن
فيـدرالـيـة روسـيـا كـدولة حـائـزة لـلـسالح الـنـوويr طـرفان
في مـعــاهـدة عــدم اســتـخـدام األسـلــحــة الـنــوويــة اHـؤرخــة

r1968 في أوّل يوليو سنة
- واعـــتـــبـــارا لالتـــفــاق بـــY اجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريّــة
الـدّ{قـراطيّـة الشّـعـبيّــة والوكـالة الـدولـية لـلطـاقة الـذرية
اHـــتـــعــلـق بــتـــطــبـــيق الـــضـــمــانـــات في إطـــار مـــعــاهـــدة عــدم
انـــتــشـــار األســلـــحــة الـــنــوويـــة اHــؤرخ في 30 مــارس ســنــة
r1996 واالتــــفـــاق بـــY احتـــاد اجلــــمـــهـــوريـــات االشــــتـــراكـــيـــة

الـســوفـيـاتـيــة والـوكـالـة الــدولـيـة لـلــطـاقـة الـذريــة اHـتـعـلق
بتـطـبـيق الـضـمانـات في احتـاد اجلـمـهوريـات االشـتـراكـية

r1985 ؤرخ في 21 فبراير سنةHالسوفياتية ا
- واعــتـبــارا لــطـمــوحــهـمــا لــتــطـويــر تــعـاون مــتــبـادل
اHنفعـة بY اجلمـهوريّة اجلـزائريّة الـدّ{قراطـيّة الشّـعبيّـة
وفـيـدرالـية روسـيـا في اجملـال االقـتـصـادي واجملـال الـتـقني
عــلى أسـاس مــبـادىء عـدم الــتـدخل في الــشـؤون الـداخــلـيـة

rYوكذا احترام سيادة دولتي الطرف Yلدولتي الطرف
- إذ تـعـربـان عن نـيـتــهـمـا لـلـقـيـــام بـتـعـــاون مـتـبـادل

rفي استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية بحتة
قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
يـــهــــدف هـــذا االتـــفــــاق إلى حتـــديــــد مـــحـــاور وشـــروط
الــتــعـــاون بــY الــطـــرفــY في مــجـــال تــطــويـــر واســتــخــدام

الطاقة النووية ألغراض سلمية.
يــتمّ الــتــعــــاون بـــY الــطـــرفــY عـلـى أســـاس أحــكــام
هـذا االتــفـاق مع احــتـرام بــرامـجــهـمــا الـوطــنـيـة فـي مـجـال
اســــتــــخــــدام الــــطـــاقــــة الــــنــــوويــــة ألغــــراض ســــلــــمــــيــــة وكـــذا
االلــتــزامــات الــدولــيــة والــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة لــدولــتي

.Yالطـرف
يـــفـــسّــــر الـــطـــرفـــان تـــعـــاريف مـــصـــطـــلـــحـــات "اHـــواد"
و"اHـــواد الــنـــوويـــة" و"اHـــواد غـــيـــر الـــنـــوويـــة" و"اHـــعــدات"
و"اHـنـشـآت" و"الــتـكـنـولـوجـيـات" الـواردة في هـذا االتـفـاق
مـثـلـمـا هـو مـحـدّد في الـنـشـرة اإلعالمـيـة لـلـوكـالـة الـدولـية

.INFCIRC/254/Rev.12/Part.1 للطاقة الذرية



4 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1202
25 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

13 - مـــــســـــاعــــــدة الـــــطـــــرف اجلــــــزائـــــري عـــــلـى حتـــــويل

الــتــكــنــولــوجـــيــات الــضــروريــة إلجنــاز مــشــاريع الــتــعــاون
اHتعلقـة بهذا االتفاق.

Yوكـذا أشـكــال الـتـعـاون األخــرى الـتي {ـكن لــلـطـرفـ
االتفاق عليها كتابياr عبر القناة الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 4
ألغــــراض تــــنـــــفــــيــــذ هــــذا االتــــفــــاق يــــعـــــيّن الــــطــــرفــــان

السلطات اخملتصة اHذكورة أدنـاه :
rبالنسبة للطرف اجلزائري : وزارة الطاقة -

- بـالـنسـبة لـلـطرف الـروسي : هـيئـة الدولـة لـلطـاقة
الـذريــة (ROSATOM) وفـيـمـا يـتـعـلـق �ــسـائـل الـتـنـظـــيم
فـي مـجــال األمـان الـنــووي واآلمـان اإلشــعــاعـيr اHـصــلـحــة
الــــفـــيــــدرالــــيـــة لــــلـــمــــراقــــبـــة الــــنــــوويـــة والــــتـــكــــنــــولـــوجــــيـــا

واإليكولوجيا.
يعلم الطرفان بـعضهما البعضr وبصفة فورية عبر
الـقــنـاة الــدبـلــومـاسـيــةr في حــالـة تـعــيـY ســلـطــة مـخــتـصـة

أخرى أو تغيير تسميتها من قبل أحدهما.
اHاداHادّة ة 5

حتـــدد شـــروط تــنــفـــيــذ الــتــعـــــاون احملـــدد في اHــادّة 2
مـن هذا االتفاق عن طريق :

Yأو بــــ Yالــــطــــرفــــ Yإبــــرام اتــــفــــاقــــات خــــاصــــة بــــ -
الـسـلـطـات اخملـتـصـة لـلطـرفـrY لـتـحـديـد ال سـيـمـا الـبرامج

rوكيفيات التبادالت العلمية والتقنية
- إبـــرام عــــقــــود بــــY الـــهــــيــــئــــات اHـــفــــوضــــة من قــــبل
الـــســـلــــطـــات اخملـــتـــصــــة لـــلـــطـــرفــــrY �ـــا فـــيـــهــــا الـــشـــركـــات
واHـؤســسـات اHـعــنـيــة من أجل اإلنــتـاج والــتـمـويـن بـاHـواد
واHـــــواد الـــــنـــــوويـــــة واHـــــعـــــدات واHــــنـــــشـــــآت وكـــــذا حتـــــويل

التكنولوجيات.
اHاداHادّة ة 6

يـــضـــمـن الـــطـــرفـــان حـــمـــايـــة ومـــنـح حـــقـــوق اHـــلـــكـــيـــة
الفكـرية احملولـة أو اHبـدعة طبـقا لـهذا االتفـاقr وذلك وفقا

لاللتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لدولتيهما.
تــخــضع اHــســائـل اHــتــعــلــقــة بــاحلـــمــايــة ومــنح حــقــوق
اHــلــكـــيــة الــفـــكــريـــة احملــصل عـــلــيــهـــا في إطـــار تــنــفـــيــذ هــذا
الـــتـــعـــاون اHـــقــــرر في هـــذا االتـــفـــاقr لـالتـــفـــاقـــات اخلـــاصـــة

والعقود اHنصوص عليها في اHادّة 5 من هذا االتفاق.
اHاداHادّة ة 7

تــخـضع كـل اHــواد الــنـوويــة احملـولــة إلى اجلــمـهــوريّـة
rاجلـزائـريّـة الـدّ{ــقـراطـيّـة الــشّـعـبـيّــة �ــوجب هـذا االتـفـاق
وكــذا كل اHــواد الــنــوويـة الــنــاجتــة عن اســتـعــمــال اHــعـدات
rـــواد غــيـــر الــنـــوويــة والـــتــكـــنــولـــوجــيـــات ذات الــصـــلـــةHوا
احملولة من فيدراليـة روسياr لضمانـات الوكالـة الدولـية

13 - حتــويـل الـتــكــنــولــوجــيــات خــصــوصــا في مــجـال

rإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيا النووية
14 - االســــتــــعــــداد والــــتــــدخل فـي حــــاالت الــــطـــوارىء

rالنوويـة واإلشعاعـية
 15 - حتــديـد اHــعــايـيــر وضــمـان الــنــوعـيــة اHــرتـبــطـة

بإنتاج اHواد واHعدات واHنشآت النووية.
Yوكـذا مجـاالت الـتعـاون األخـرى التي {ـكن لـلطـرف

االتفاق عليها كتابياr عبر القناة الدبلوماسية.
اHاداHادّة ة 3

يـــأخــذ الـــتـــعــــاون احملـــدد فـي اHــادّة 2 أعالهr األشـــكــــال
اآلتي ذكرها :

1 - تـــــبـــــادل اHــــعـــــلـــــومــــات الـــــعـــــلـــــمــــيـــــة والـــــتــــقـــــنـــــيــــة
واالقـــــتــــصــــاديـــــةr من خالل الـــــدعــــائـم اHــــتــــفـق عــــلــــيـــــهــــا من

rYالطرف
Yالـعلمي YسـتخدمHمـستوى ا Y2 - تـكوين وحتس
والتقنيrY وكـذا مستخدمي هيئات التنظيم في مجالي

rYاألمان النووي واألمان اإلشعاعي للطرف
 3 - اHـــــســــاعـــــدة في نـــــشــــاطـــــات اHــــعـــــهــــد اجلـــــزائــــري

rللتكوين في الهندسة النووية
4 - تــــنـــظــــيم اHــــؤتـــمــــرات واHــــلـــتــــقـــيــــات الـــعــــلـــمــــيـــة

rوالتقنية
5 - إنـشـاء فـرق مـشـتـركــة لـقـيـادة نـشـاطـات الـبـحث

rوالتطوير والهندسة والتجريب
6 - الــــتـــمـــوين بــــاHـــواد واHـــواد الـــنــــوويـــة واHـــعـــدات

rرتبطة بهاHوالتكنولوجيات واخلدمات ا
7 - تـــقــد مـــســاعــدة تـــقــنـــيــة وخــدمـــات اســتـــشــاريــة
لــلـطـــــرف اجلـــزائـــري في مــجـــاالت الــتــعـــاون اHــذكـــورة

rادّة 2 من هذا االتفاقHفي ا
8 - تــصـــمــيم وإجنــاز واســتــغالل وصــيــانــة مــحــطــات

rنووية لتوليد الكهرباء
 9 - مـــــســــاعـــــدة الــــطـــــرف اجلــــزائـــــري عــــلـى تــــطـــــويــــر

rعادن في مجال الطاقة النوويةHالتجهيزات وإنتاج ا
10 - مـــــســـــاعـــــدة الــــــطـــــرف اجلـــــزائـــــري عـــــلـى إنـــــشـــــاء

الـــهـــنـــدســــة اHـــدمـــجــــة فـي مـــشــــاريـع الـــطــــاقــــة الـــنـــوويــــة
rوالتحكم فيها

rساعدة التـقنية على تسـيير الوقود النوويH11 - ا

rشعةHوكذا تسيير ومعاجلة النفايات ا
12 - الـتـنـقـيب واالسـتـكـشـاف واالسـتـغالل اHـشـترك

Hناجم اليورانيـوم في اجلمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة
rالشّعبيّـة طبقا لتشريعاتها
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اســــتــــخـــــــدام اHــــواد الـــــنــــوويـــــة واHـــــعـــــدات واHـــــواد غــــيـــــر
الــنـوويــــة اخلـــاصـــــة احملـــولــــة مــن فـيـــدرالـــــيــة روســيـــا
rإلى اجلــمـــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّـــة الــدّ{ـــقـــراطــيّـــة الـــشّــعـــبـــيّـــة
لـتخصـيب أو إلعادة مـعاجلـة كيمـائيـة إالّ برخصـة مكـتوبة

مسبقة من فيدرالية روسيا.
2 - {ـــــــكـن لــــــفـــــــيـــــــدرالــــــيـــــــة روســـــــيــــــا أن حتـــــــوّل إلى
اجلــمــهـــوريّــة اجلــزائـــريّــة الــدّ{ـــقــراطــيّـــة الــشّــعـــبــيّـــة اHــواد
واHـــعـــدات والـــتـــكــنـــولـــوجـــيـــات ذات االســتـــعـــمـــال اHــزدوج
اHــــطــــبــــقــــــة ألغــــراض نــــوويـــــة. ال تــــســــتــــعـــمــل هــــذه اHـــواد
واHعـدات والتكـنولوجـيات إالّ لألغراض اHـعلن عنـها التي
ال تـرتـبـط بـأي نـشـاطـات إنــشـاء أجـهـزة نـوويـــة مـتـفـجــرة.
كـــمـــا ال تــســـتــخـــدم جـــمــيـع نــســـخــهـــا اHـــمــاثـــلــة الـــتي أعـــيــد
إنتـاجهاr إال لألغراض اHـعلن عنـها وغير اHـرتبطـة بإنشاء

أجهزة نووية متفجرة.
 3 - ال تـســتـعــمل اHـواد واHـعــدات والـتــكـنـولــوجـيـات
احملـــولـــة من طــــرف فـــيـــدرالـــيـــة روســـيــــا إلى اجلـــمـــهـــوريّـــة
اجلزائريّة الدّ{قـراطيّة الشّعبيّــةr طبقا للفقرة 2 من هذه
اHـــادة في مـــجـــال دورة الـــوقـــود الـــنـــووي الـــذي ال يـــخـــضع
لضـمانـات الوكـالة الـدولـية لـلطـاقة الـذرية. ال {ـكـن نسخ
أو تـــــعـــــديـل أو إعـــــادة تـــــصـــــديـــــر أو حتـــــويل هـــــذه اHـــــعـــــادن
واHـعـدات والـتــكـنـولـوجـيـات ذات الـصـلــة إلى طــرف آخــر
إالّ بــاتـفـاق مــكـتــوب ومـحـرر من طــرف الـســلـطـة اخملــتـصـة

للطرف الروسي وذلك طبقا لتشريع فيدرالية روسيا.
4 - يـتعـاون الطـرفـان في مجـال رقابـة تـصديـر تلك
اHــواد واHـعــدات والــتـكــنــولـوجــيـات لــضــمـان اســتــخـدامــهـا

ألغراض سلمية بحتة.
اHاداHادّة ة 10

تــبــقـى اHــواد واHــواد الــنــوويـــة واHــعــدات واHــنــشــآت
والــتــكـنــولــوجــيـات احملــوّلــةr طــبـقــا لــهــذا االتـفــاقr خــاضــعـة

ألحكام هذا االتفاق إلى غاية :
- حتويـلـها من مـجـال االختـصـاص القـضـائي للـطرف
اHـرسـل إلــيه نـحــو أي دولــة أخـرىr طـبـقـا ألحـكـام اHـادة 8

rمن هذا االتفاق
- أن يـقـرّر الـطــرفــانr بـاتــفـــاق مـتـبـــادلr سـحـبـهـــا

مـن هذا االتفـاق.
اHاداHادّة ة 11

يــقـدّم الـطــرفـان مــسـاعـدتــهـمــا لـسـلــطـاتــهـمـا اخملــتـصـة
والهيـئات اHعـيّنـة من قبل تلك الـسلـطات من أجل تنـفيذ
هـذا االتـفــاق وتـنـفـيــذ الـعـقـود واالتـفــاقـات اخلـاصـةr احملـددة
في اHـادة 5 من هــذا االتــفـاقr ال ســيــمـا في اجملــال اجلــبـائي

.Yواجلمركي واإلداري طبقا لتشريعات دولتي الطرف

لـلــطــاقــة الـذريــة �ــوجب االتــفـاق اHــبــرم بــY اجلـمــهــوريّـة
اجلـــزائــريّــة الــدّ{ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّـــة والــوكــالــة الــدولــيــة
لـلطـاقـة الـذريـة اHؤرّخ في 30 مـارس سنة 1996 واHـتـعلق
بـــتــطـــبــيق الـــضــمـــانــات فـي إطــار مـــعــاهـــدة عــدم انـــتــشــار
األســلــحـــــة الــنـــوويـــــة (INFCIRC/531) عــنــــد تـــواجــــدهــــا
على أرض اجلـمـهـوريّة اجلـزائـريّـة الـدّ{قـراطـيّـة الشّـعـبـيّـة

أو في مجال االختصاص القضائي لها.
تخـضع اHواد الـنووية احملـولة إلى فـيدراليـة روسيا
�ــوجب هــذا االتــفــاق وكــذا اHــواد الــنــوويــة اHــتــولــدة عــلى
أســاســهــا أو الــنــاجتــة عن اســتــخــدامــهــاr لــنــظــام ضــمــانـات
rإذا كان واجـب التطبيق rالـوكالة الدولـية للطـاقة الذرية
�ـــوجـب االتـــفـــاق بـــY احتـــاد اجلـــمـــهـــوريـــات االشـــتـــراكـــيــة
الـســوفـيـاتـيــة والـوكـالـة الــدولـيـة لـلــطـاقـة الـذريــة اHـتـعـلق
بتـطـبـيق الـضـمانـات في احتـاد اجلـمـهوريـات االشـتـراكـية
الـــســـوفــــيـــاتـــيـــة اHـــؤرّخ في 21 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985 عـــنـــد
تـــواجــــدهـــا عـــلـى أرض فـــيـــدرالــــيـــة روســـيــــا أو في مـــجـــال

االختصاص القضائي لها
اHاداHادّة ة 8

إن اHــــواد واHــــواد الــــنــــوويـــــة واHــــعــــدات واHــــنــــشـــآت
واHـــواد غــيـــر الــنـــوويـــة والـــتــكـــنــولـــوجــيـــات ذات الــصـــلـــة
احملــصـل عــلــيــهــا من قــبـل الــطــرفــY �ــوجـب هــذا االتــفــاق
وكــذا اHـــواد الـــنــوويـــة واHـــعــدات واHـــنـــشــآت واHـــواد غـــيــر
الـنووية والـتكـنولوجـيا اHـتولـدة على أساسـها أو الـناجتة

عن استخدامها :
- ال تــسـتــعـمــل إال ألغـــراض ســلـمــــيـة وال تـســتـعـمـل
في تــطـــويـــــر أو إنـتـــــاج مـعــــــدات نــوويـــــة مـتــفـجـــــرة

rوال ألغـراض عسكـريـة
- تـضـمن لهـا حـمـاية مـاديـة على مـسـتويـات ال تـكون
أدنى من تــلك اHــوصـى بــهــا في وثــيــقــة الــوكــالــة الــدولــيــة
للطـاقة الذريـة "احلماية اHـادية للـمواد النوويـة واHنشآت

rINFCIRC/225/Rev.4 النووية" طبقا لإلصدار
- ال يتـم تصـديـرها وال إعـادة تـصديـرهـا وال حتويـلـها
خــارج االخــتـــصــاص الــقـــضــائي لـــلــدولـــة الـــطـــرف اHــرسـل
إلـــــيـــــهـــــا نـــــحــــــو أي دولــــــة أخـــــــرى إال وفـــــقـــــــا لـــــلـــــشــــــروط
اHنصوص عليـها في هذه اHادة وبرخصـة كتابـية مسبقـة

من الطـرف اHمون.
اHاداHادّة ة 9

1 - ال {ـــكن أن تـــخـــضع اHـــواد الــنـــوويـــة احملـــوّلــة من
فيـدرالية روسيـا إلى اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ{ـقراطيّة
الـشّـعـبيّــة لـتـخـصيب الحـق أو إلعـادة مـعـاجلـــة كـيمـيـائــية
إال برخصة مكتـوبة مسبقة من فـيدرالية روسيا. ال {كن
أن تــخـــضع اHــواد الـــنــوويــة اHـــتــحــصل عـــلــيــهـــا عن طــريق
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عن حكومةعن حكومة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

يوسف يوسفييوسف يوسفي
وزير الطاقةوزير الطاقة

عن حكومة فيدرالية روسياعن حكومة فيدرالية روسيا
سرقاي كيريانكوسرقاي كيريانكو
اHدير العام لهيئةاHدير العام لهيئة

الدولة للطاقة الذريةالدولة للطاقة الذرية
(ROSATOM)

اHاداHادّة ة 14
حتــدد اHــســؤولـــيــة اHــتــعــلــقــــة بــاألضــــرار الــنــوويــــة
التي {كن أن تنـتج عن تنفيذ هـذا االتفاقr في االتفاقات
اخلــاصــة والــعــقــود اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في اHــادّة 5 من هــذا
االتـفـاق وطـبـقـا لاللـتـزامـات الـدولـيـة والـتشـريـع الوطـني

.Yلدولتي الطـرف
اHاداHادّة ة 15

يـتـشـاور الـطـرفان حـول كل خالف مـرتـبط بـتـطـبيق
وتـــــفــــــســـــيــــــر أحــــــكـــــام هــــــذا االتـــــفــــــاق عـن طـــــريـق الـــــقــــــنـــــاة

الدبلوماسية.
اHاداHادّة ة 16

{ــكن تـعـديل هـذا االتــفـاق بـاتـفـاق مــشـتـرك مـكـتـوب
بـY الطـرفـY. تدخل هـذه الـتعـديالت حـيّز الـتّـنفـيـذ طبـقا

ألحكام اHادّة 17 من هذا االتفاق.
اHاداHادّة ة 17

يدخل هذا االتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ استالم آخر
تـمـام تـبــلـيغ كـتـابـيr عن طـريق الـقـنــاة الـدبـلـومـاســيـةr بـإ
الـــطـــرفــY لإلجـــراءات الـــداخــلـــيــة اHـــطـــلــوبـــة لــدخـــول هــذا

االتفاق حيّز التّنفيذ.
يــبـــرم هــذا االتـــفـــاق Hــدة عـــشــرين (20) ســنـــةr وعــنــد
انقضـائهاr يجـدد بصفة ضـمنية لـفترات تقـدر بعشر (10)
ســـنــوات إن لم يـــخــطـــر كــتــابـــيــا أحــــد الــطــرفـــY الــطـــرف
اآلخــر بنـيتــه في إلغـــاء هذا االتـفـــــاق بإشـعــار مـسبـــق
ال يـتـجاوز مـدة سـتـة (6) أشهـر قـبـل انـتهـاء اHـدة األولــية

أو اHدة التالية.
ال يـؤثـر إلـغـاء هـذا االتـفـاق عـلى احلـقـوق والـواجـبات
الـنـاجتــة عن االتـفاقـات والـعـقـود اHـبـرمــة طـبـقــا لـلـمادّة 5
من هذا االتفاق خالل فـترة سريانهr ما لم يتفق الطرفان

على خالف ذلك.
فـي حـــالــــة إلــــغــــاء هــــذا االتــــفــــاقr تــــبـــقـى الــــتــــزامـــات
الـطـرفـY الـواردة في اHـواد من 7 إلى 9 واHـادتY 12 و14

من هذا االتفـاقr ساريـة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة r2014 من
نــســخــتـــY بــالــلــغــات الـــعــربــيــة والــروســـيــة واإلجنــلــيــزيــة
والـفـرنـسـيـةr ولـكــل الـنـصـوص نـفـس احلـجـيـة الـقـانـونـية.
في حـالـة االختالف في تـفـسيـر هـذا االتفـاقr يـرجح النص

باللغة اإلجنليزية.

اHاداHادّة ة 12
1 - ال يـتمrّ فـي إطـار هـذا االتـفـاقr تـبـادل اHـعـلـومات
الـتي تـعـتـبـر سـرّيـة بـالـنـسـبـة إلى اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة
الدّ{ـقراطـيّـة الشّـعـبيّــة والـتي تعـتبـر سـرّ دولة بـالـنسـبة

إلى فيدرالية روسيا.
2 - إن اHـعــلــومـات احملــوّلــة في إطــار هـذا االتــفـاق أو
الـنــاجتــة عن تــنـفــيــذه والـتـي يـعــتــبـرهــا الــطــرف الـروسي
مــعــلــومــات ذات اســتــعــمــال مــحــدودr ويــعــتــبــرهــا الــطــرف
اجلزائري معلومـات مكتومةr يتم حتديدها وتعيينها على

أنها كذلكr بصفة واضحة.
يــــجـب أن حتــــتــــــوي وثــــائــق الــــطــــــرف اجلــــــزائـــــري
التـي تضـم مـعلــومــات مـكتـومـــةr على عـبــارة "مـكتـوم"

.(Confidentiel) أو
يـــــجب أن حتـــــتــــــوي وثـــــــائـق الـــــطـــــــرف الــــــــروسي
الـــــتي تـــضـــم مـــعــلـــــومـــــات ذات االســـتـــعــمــــــال احملـــــدود

عـلى عبارة (                                  ).
يـــقـــلص الـــطـــرفـــان إلى أقـــصـى حـــدr عـــدد األشـــخــاص
الـذين يـطّلـعـون عـلى تلـك اHعـلــومــات ويضـمـن الـطـرفـان
أن ال تــسـتــعــمــل هـــذه اHــعـلـــومـــات إالّ لألغـــراض احملــــددة

في هذا االتفـاق.
ال تـبـلّــغ هـذه اHـعلــومــات وال حتـوّل إلى طــرف آخـر
ال يـــشـــــارك فـي تـــنــــفـــــيــــذ هـــذا االتــــفــــــاقr دون احلــــصـــــول
مـسبـقـا عـلى رخصـة مكـتوبـة من قبـل الـطرف الـذي يقدم

هذه اHعلومات.
تــــعــــالج هــــذه اHــــعــــلــــومــــات في فــــيــــدرالــــيــــة روســــيــــا
كـمــعــلـومــات خـدمــات ذات نـشــر مــحـدود وفي اجلــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّـة كمعلومات مكتومة.
تــضـمن حــمــايـة هــذه اHــعــلـومــات طــبـقــا لــتـشــريــعـات

.Yدولتي الطرف
حتــدد قـــواعــد تـــبــادل اHــعـــلــومـــات وكــذا نـــطــاقـــهــا في
االتـفاقـات أو العـقود اخلـاصة اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 5

.Yوطبقا لتشريعات دولتي الطرف rمن هذا االتفاق
اHاداHادّة ة 13

1 - يــنــصّب الــطــرفـان جلــنـــة مــشــتــركــــة لــلــتــنـســيق
تـــضم �ـــثــلـــY مـــعـــيــنـــY من طـــرف الـــســـلــطـــات اخملـــتـــصــة
لــلـطــرفــY من أجـل تــنـســيـق عـمــلــيــة تــنــفــيــذ هــذا االتــفـاق
ودراســــة اHـــــســـــائل اHـــــطـــــروحـــــة خالل إجنـــــازهr وتـــــنــــظـــــيم
مــشــاورات حــول اHـــســائل اHــتـــعــلــقــة بــاســـتــخــدام الــطــاقــة

النووية ألغراض سلمية.
2 - تـنــظم اجـتـمـاعـات الـلــجـنـة اHـشـتـركــة لـلـتـنـسـيق
بالـتنـاوب باجلمـهوريّـة اجلزائـريّة الـدّ{قراطـيّة الـشّعـبيّـة

.Yوفيدرالية روسيا �وافقة السلطات اخملتصة للطرف
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيY حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
rتممHعدل واHا rمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعـــد االطـالع عـــلى عـــقـــد الــــبـــحث عن احملـــروقـــات
واســتــغاللــهــا  فـي اHــســاحـة اHــســمــاة " مــصــاري - أقـبــلي"
(الـكتل :   332 أ  و339 أ1 و341 أ3) اHـبـرم �ديـنـة اجلـزائر
Yالوكـالـة الـوطـنيـة لـتـثـم Yفي 29 أكـتـوبـر سـنة 2014 بـ
مـــــوارد احملــــروقــــــات ( ألــــنـــــفـط) والـــــشـــــركــــــة الــــوطـــــنــــيـــــة
ســـونــــاطــــراكr شــــركــــة  ذات أســــهـمr وشــــركـــتــي "إيـــنـــيل

  r"ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (أجليريا ألفا) ليميتد
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :
اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافـق عــــــــلـى عـــــــقــــــــد الــــــــبــــــــحـث عن
احملـروقـات واسـتـغـاللـهـا في اHـسـاحـة اHـسـمـاة " مـصـاري -
أقـبـلي"  (الـكـتل : 332 أ  و339 أ1 و341 أ3) اHـبـــرم �ـديـنـة
اجلــــزائــــــر في 29 أكـــــتــــوبـــــــر ســـــــنــــة 2014 بـــY الــــوكـــالــــة
الــــوطـــــنــــيـــــة لــــتـــــثـــــمـــــY مـــــــوارد احملــــروقـــــــات ( ألــــنـــــفـط)
rشـــركـــة  ذات أســهم rوالــشـــركــة الــوطــنـيـــة ســـونــاطـراك
وشـركتـي "إيـنيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (أجليريا
ألفا) لـيميتـد"r  وينفذ طبـقا للتـشريع والتنـظيم اHعمول

بهما.

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-02  مــــؤرخ في مــــؤرخ في 20 ربــــيع األول ربــــيع األول
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 11 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHـــــوافــــــقـــــة عـــــلـى عـــــقـــــــد الـــــبــــــحث عــن احملـــــــروقــــــاتاHـــــوافــــــقـــــة عـــــلـى عـــــقـــــــد الـــــبــــــحث عــن احملـــــــروقــــــات
واسـتــغـاللـهــا فــي اHــسـاحـــة اHــســمـــاة "مـصــاري -واسـتــغـاللـهــا فــي اHــسـاحـــة اHــســمـــاة "مـصــاري -
أقــــبـــلــي" ( الـــكــــتل:أقــــبـــلــي" ( الـــكــــتل: 332 أ  و أ  و339 أ أ1 و  و 341 أ أ3) اHـــبـــرم) اHـــبـــرم
Yبـ  Yـديـنــة اجلـزائـر فــي �ـديـنــة اجلـزائـر فــي 29 أكـتـوبــــر سـنـة  أكـتـوبــــر سـنـة 2014  بـ�
الــوكـالــــة الــوطـنـــيـــة لـتــثــمــY مـــــوارد احملـــروقــاتالــوكـالــــة الــوطـنـــيـــة لـتــثــمــY مـــــوارد احملـــروقــات
r(ألــنــفـط) والـــشــــركــــة الــــوطــنــيــــــة ســـونــــاطــــراكr(ألــنــفـط) والـــشــــركــــة الــــوطــنــيــــــة ســـونــــاطــــراك
شـــركـــــة ذات أســـهـــمr وشـــركـتـــي "إيـنـيـل تـرايـــدشـــركـــــة ذات أســـهـــمr وشـــركـتـــي "إيـنـيـل تـرايـــد

ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (أجليريا ألفا) ليميتد".ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (أجليريا ألفا) ليميتد".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-213 اHـؤرخ
في 30 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اHـوافق 2 يــونـيــو ســنـة
2011 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 30 مــارس سـنـة
2011 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
rأسهم
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- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 07-164 اHؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 30 مـــايــــو ســـنـــة
2007 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللهـا اHبرمـة �دينـة اجلزائر في 18 سبـتمبر سنة
2006 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 12-351 اHؤرخ
في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1433 اHـــوافق أول أكـــتــوبـــر ســـنــة
2012 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللـهـا اHـبـرمة �ـديـنـة اجلـزائر في 26 فـبـرايـر سـنة
2012 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
rأسهم

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 13-346 اHؤرخ
في 16 ذي احلـجـة عام 1434 اHـوافق 21 أكـتـوبـر سـنة 2013
واHـــتــضـــمن اHــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واســتــغاللــهــا اHــبــرمــة �ــديـنــة اجلــزائــر في 5 غــشت ســنـة
2013 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
rأسهم

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيY حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
rتممHعدل واHا rمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  تـــلـــغى أحـــكــام اHـــرســــــوم الــرئـــاسي رقـــم
11-213 اHؤرخ في 30 جمـادى الثانـية عام 1432 اHوافق 2

يـونـيـو سـنة 2011 واHـتضـمن اHـوافـقـة عـلى عـقـود الـبحث
عن احملروقـات واستـغاللها اHـبرمـة �دينـة اجلزائر في 30
مــارس سـنـة 2011 بـY الــوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـY مـوارد
rاحملــروقـــات ( ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطــراك
شـــركـــة  ذات أســـهمr عـــلـى اHـــســـاحـــة اHـــســـمـــاة "مـــصــاري -

أقبلي"  (الكتل : 332 أ  و339 أ1 و341 أ3 ).
اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق

11 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 15- - 03 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 20 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1436 اHـوافـق  اHـوافـق 11 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2015  يــتــضـمـنr  يــتــضـمـن
اHـــــوافـــــقـــــــة عـــــلــى عــــــقــــــد الـــــبـــــحــث عن احملـــــروقـــــاتاHـــــوافـــــقـــــــة عـــــلــى عــــــقــــــد الـــــبـــــحــث عن احملـــــروقـــــات
واستـغاللها في اHـساحة اHـسمـاة "تـينغـيغت شمال"واستـغاللها في اHـساحة اHـسمـاة "تـينغـيغت شمال"
( الـكـتل : ( الـكـتل : 235 ب و ب و244 ب و  ب و 223 ب)  اHـبـرم �ــديـنـة ب)  اHـبـرم �ــديـنـة
اجلــــزائــر في اجلــــزائــر في 29  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــة 2014 بـY الــوكـــالـة بـY الــوكـــالـة
الــــوطــــنــــيــــة لـــتــــثــــمــــY مــــوارد احملــــروقـــات (ألــــنــــفط)الــــوطــــنــــيــــة لـــتــــثــــمــــY مــــوارد احملــــروقـــات (ألــــنــــفط)
rشـركـة ذات أسـهم rوالـشــركـة الـوطـنـيـة ســونـاطـراكrشـركـة ذات أسـهم rوالـشــركـة الـوطـنـيـة ســونـاطـراك
وشـركــتي "دراغــون أويـل (أجلـيــريـا ألــفــا) لــيـمــيـتـد"وشـركــتي "دراغــون أويـل (أجلـيــريـا ألــفــا) لــيـمــيـتـد"

و"إينيل ترايد ش.ذ.أ ".و"إينيل ترايد ش.ذ.أ ".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
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عن احملـروقـات واسـتـغاللـها اHـبـرمـة �ـديـنـة اجلـزائر في 5
غــشت ســنـة 2013 بــY الـوكــالـة الـوطــنـيــة لـتـثــمـY مـوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكr شركة
ذات أسـهمr عــلى اHــســاحــة "تــمــسـيـت شــرق" (الـكــتل : 235

و239 ب  و244 ج).
اHاداHادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق

11 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 15- - 04 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 20 ربــــيع األول ربــــيع األول
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 11 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2015 يــتـــضــمنr يــتـــضــمن
اHــــــوافـــــــقـــــــة عــــــلـى عــــــقــــــد الـــــبــــــحــث عـن احملــــــروقـــــاتاHــــــوافـــــــقـــــــة عــــــلـى عــــــقــــــد الـــــبــــــحــث عـن احملــــــروقـــــات
واستغاللها في اHـساحة اHسماة "تمسيت" (الكتلة :واستغاللها في اHـساحة اHسماة "تمسيت" (الكتلة :
210) اHـبرم �ـديـنـة اجلـزائــر فـي ) اHـبرم �ـديـنـة اجلـزائــر فـي 29 أكتـوبــر سـنـة أكتـوبــر سـنـة

2014  بــــY الـــوكـــالـــــة الـــوطـــنـــيــــة لــــتـــثـــمــــY مـــوارد  بــــY الـــوكـــالـــــة الـــوطـــنـــيــــة لــــتـــثـــمــــY مـــوارد

rاحملروقات (ألنـفط)  والشركة الوطـنية سوناطراكrاحملروقات (ألنـفط)  والشركة الوطـنية سوناطراك
شـركــة ذات أسـهـم وشـــركــتـي "سـتــاتـــويـل سـغــمـــاشـركــة ذات أسـهـم وشـــركــتـي "سـتــاتـــويـل سـغــمـــا
نـيـــذرالنـدس ب - ف" و"شـال إكسـبلــوريشـن  نـيونـيـــذرالنـدس ب - ف" و"شـال إكسـبلــوريشـن  نـيو

فانتورس وان ج م ب ح".فانتورس وان ج م ب ح".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعـد االطـالع  عـلـى عــقــد الــبــحــث عن احملــروقـات
واســتــغاللـــهــا في اHــســاحـــة اHــســمـــاة "تــيــنـــغــيــغت شــمــال"
(الــــــكــــــتل : 235 ب و244 ب و223 ب)  اHــــــبـــــــرم �ـــــــديــــــنــــــة
اجلــــزائـــر فـي 29  أكــتــــوبــــر ســـنـــة 2014  بـــY الـــوكـــالـــة
الـــــوطــــنـــــيــــــة لـــــتـــــثــــمــــــY مــــــوارد احملـــــروقـــــات ( ألـــــنـــــفـط)
والــشــــركــــة الــوطـــنـــيــة ســـونـــاطــراكr  شـــركــــة ذات أســهـم
وشـــركـــتي "دراغـــــون أويـل (أجلـــيـــريــــا ألــــفــــا) لـــيـــمـــيـــتــــد"

r" و"إينيل ترايد ش.ذ.أ
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

    يرسم  ما يأتـي :    يرسم  ما يأتـي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــــوافـــق عــلـــى عـــقــــد الــبـــحــث عــن
احملـــــــروقــــات واســـــتـــــغـاللـــــهــــــا فـي اHـــــســـــاحـــــــة اHـــــســـــمـــــــاة
"تــيــنــغـــيــــغـــت شــــمــــال" ( الــكــتل : 235 ب و244 ب و223
ب)  اHـــبـــرم �ــــديـــنـــة اجلــــزائـــر فـي 29  أكــتــــوبــــر ســـنـــة
2014  بـY الـوكـالـة الـوطنيـة لتثمـY مـوارد احملروقـات

( ألـنـفـط)  والـشــركـة الـوطـنـيـة سونـاطـراكr  شـركـة ذات
أسهـم وشـركتي "دراغــون أويـل (أجليريــا ألفــا) ليمـيتـد"
و"إيـــنــــيل تــــرايــــد ش.ذ.أ "r ويــــنــــفـــــذ طــــبـــقــــــا لــــلــــتـــشــــريع

والتنظيـم اHعمول بهما.
اHــاداHــادّة ة 2 :   :  تـــلـــغى أحـــكــام اHـــرســــــوم الــرئـــاســي رقـم
07-164 اHؤرخ في 13 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 30

مايو سنة 2007 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اHــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 18
سبـتمبـر سنة 2006 بـY الوكالـة الوطنـية لتـثمY موارد
احملـروقات (ألـنـفط) وسـونـاطـراكr شـركـة ذات أسهـمr على
اHـــســاحــة "أودومي شــــرق" (الــكــتــلــة : 244 ب) الــتي تــبــلغ

مساحتهاr 1.174,76 كمr2 وتقع في إقليم والية إيليزي.
اHــاداHــادّة ة 3 :   :  تــلـــغى أحــكـــام اHــرســــــوم الـــرئــاسي رقـــم
12-351 اHــؤرخ في 15 ذي الــقـــعــدة عــام 1433 اHــوافق أول

أكتـوبر سـنة 2012 واHتـضمن اHـوافقـة على عـقود الـبحث
عن احملروقـات واستـغاللها اHـبرمـة �دينـة اجلزائر في 26
فـبـرايـر سـنة 2012 بY الـوكـالـة الوطـنـيـة لتـثـمـY موارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكr شركة
ذات أســـهمr عـــلى اHـــســـاحــة "أودومـي غـــرب" (الــكـــتل : 223

r(و239 ب  و244 د
اHــاداHــادّة ة 4 :   :  تــلـــغى أحــكـــام اHــرســـوم الـــرئــاســي رقــــم
13-346 اHـــــؤرخ في 16 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1434 اHـــــوافق 21

أكتـوبر سـنة 2013 واHتـضمن اHـوافقـة على عـقود الـبحث
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- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيY حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
rتممHعدل واHا rمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعــد االطالع  عــلــى عــقــد الــبــحـث عن احملــروقــات
واستغاللها في اHـساحة اHسماة "تـمسيت" (الكتلة : 210)
Yـبرم �ـديـنــة اجلـزائـر فـي 29 أكـتـوبـــر سـنـة 2014  بـHا
الــوكــالــة الـوطــنــيـــة لــتــثــمـــY مــوارد احملــروقــات (ألـنــفط)
والـــشــــركـــة الــــوطـــنـــيــــة ســـونــــاطـــراكr شـــركـــــة ذات أســـهـم
وشــركـــتـي "سـتـــاتــويــل سـغـــمـــا نـــيـــذرالنــدس ب - ف"

r"و"شال إكسبلـوريشـن نيو فانتورس وان ج م ب ح
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

    يرسم  ما يأتـي :    يرسم  ما يأتـي :
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــــوافــق  عـــــلــى عـــــقــــــد الــــــبـــــحــث عن
احملــروقــات واسـتــغاللــهـا فـي اHـســاحــة اHـســمـاة "تــمــسـيت"
(الـكــتـلـة : 210) اHــبـرم �ــديــنــة اجلــزائــر فـي 29 أكــتـوبـــر
ســـنــــة 2014  بــــY الـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــثـــمــــY مــوارد
rاحملـــروقـــات (ألـــنـــفط) والـــشــركـــة الـــوطـــنــيـــة ســـونـــاطــراك
شــــركـــــة ذات أســــهـم وشـــــركـــــتــي "ســــتـــــاتـــــويـل ســــغـــــمــــــا
نــــيــــــذرالنـــــدس ب - ف" و"شــــال إكــــســـبــــلـــــوريــــشـن نــــيـــو
فـــانـــتـــورس وان ج م ب ح"r ويـــنـــــفــــذ طـــبـــقـــــا لـــلـــتـــشـــريع

والتنظيـم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق

11 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15- - 05  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 20 ربــــيع األول ربــــيع األول
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 11 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2015 يــتـــضــمنr يــتـــضــمن
اHــــــوافــــــقـــــــة عــــــلـى عــــــقــــــد الـــــبــــــحــث عـن احملــــــروقــــــاتاHــــــوافــــــقـــــــة عــــــلـى عــــــقــــــد الـــــبــــــحــث عـن احملــــــروقــــــات
واســـتـــغـاللــهــــا فـي اHـــســـاحــــة اHـــســـمــــاة "بــــوغــــزول"واســـتـــغـاللــهــــا فـي اHـــســـاحــــة اHـــســـمــــاة "بــــوغــــزول"
(الــــكــــــتــل : (الــــكــــــتــل : 104 د و د و117 و  و 133 ج و  ج و 135 ب و  ب و 137 ب) ب)
اHـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلـــزائـــر فـي اHـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلـــزائـــر فـي 29  أكــتـــوبـــر ســنـة  أكــتـــوبـــر ســنـة
2014 بــــY الـــــوكــــالـــــة الــــوطـــــنــــيـــــة لــــتـــــثــــمـــــY مــــوارد بــــY الـــــوكــــالـــــة الــــوطـــــنــــيـــــة لــــتـــــثــــمـــــY مــــوارد

احملـــــــروقــــــات ( ألـــــــنــــــفـط)  والــــــشـــــــركــــــة الـــــــوطــــــنـــــــيــــــةاحملـــــــروقــــــات ( ألـــــــنــــــفـط)  والــــــشـــــــركــــــة الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة
ســــــــونــــــــاطــــــــراكr شــــــــركـــــــــة ذات أســــــــهــم وشــــــــركــــــــتيســــــــونــــــــاطــــــــراكr شــــــــركـــــــــة ذات أســــــــهــم وشــــــــركــــــــتي
"ريــبـصـــول إكــســبــلــوراثـيــون أرخــلــيــا س.أ" و"شـال"ريــبـصـــول إكــســبــلــوراثـيــون أرخــلــيــا س.أ" و"شـال

إكسبلوريشن نيو فانتورس وان  ج م ب ح".إكسبلوريشن نيو فانتورس وان  ج م ب ح".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيY حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
rتممHعدل واHا rمناقصة للمنافسة



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 4 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
25 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعـد االطـالع  عـلـى عــقــد الــبــحـث عن احملــروقــات
واسـتـغاللـهــا في اHـسـاحــة اHـسـمــاة "بـوغــزول" (الـكــتـل :
104 د و117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب)  اHـبــرم �ـديـنـة

اجلـزائـر في 29 أكتـوبـر سنة 2014 بY الوكـالة الوطنية
لتـثـمـY مـوارد  احملـروقـات ( ألنـفط)  والـشـركـة الـوطـنـية
ســــــــونـــــــــاطــــــــراكr شـــــــــركـــــــــة ذات أســــــــهــم  و"ريـــــــــبــــــــصـــــــــول
إكـسبـلـوراثـيون أرخـلـيـا س.أ" و"شال إكـسـبلـوريـشن نـيو

r"فانتورس وان  ج م ب ح
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــــوافــق عـــــــلى عـــــــقـــــــد الـــــــبـــــــحـث عن
احملروقــات واستغـاللهـا في اHـساحـة اHسمــاة "بـوغــزول"
(الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــتـــل : 104 د و117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب)
اHـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلـــزائـــر فـي 29  أكــتــوبـــر ســنـة 2014
بY الوكـالة الـوطنيـة لتـثمY مـوارد احملروقـات ( ألنفط)
والـــشــــركـــة الــــوطـــنـــيــــة ســـونــــاطـــراكr شـــركـــــة ذات أســـهـم
وشـــركــتي "ريـــبـــصـــول إكـــســـبــلـــوراثـــيــون أرخـــلـــيــا  س.أ"
r"و"شــال إكــســبــلــوريـــشن نــيــو فــانــتــورس وان  ج م ب ح

وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق

11 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15- - 06  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 20 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1436 اHـوافـق  اHـوافـق 11 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r 2015 يــتـــضـمـنr يــتـــضـمـن
اHــــوافــــقـــــة عـــلـى اHـــلــــحـق رقـم اHــــوافــــقـــــة عـــلـى اHـــلــــحـق رقـم 4 بـــعــــقــــــد تـــقــــســـيـــم بـــعــــقــــــد تـــقــــســـيـــم
اإلنــــــــتــــــاج اHـــــــــؤرخ فـياإلنــــــــتــــــاج اHـــــــــؤرخ فـي 29 يــــــونــــــيـــــــو ســـــــنـــــة  يــــــونــــــيـــــــو ســـــــنـــــة 1998
لـــتـــــطـــــويـــر واســــتـــغـالل حـــقــــول الـــغــــاز الــــطـــبــــيـــعيلـــتـــــطـــــويـــر واســــتـــغـالل حـــقــــول الـــغــــاز الــــطـــبــــيـــعي
اHـتـواجـدة فــي مـنطـقـة " إن أمـنـاس" اHبــرم �ـديـنةاHـتـواجـدة فــي مـنطـقـة " إن أمـنـاس" اHبــرم �ـديـنة
اجلــزائــر في اجلــزائــر في 15 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة 2014 بـY الــشــركــة بـY الــشــركــة
الـوطـنـيـة سـونـاطـراكr  شـركــة ذات أسهـم وشركـتيالـوطـنـيـة سـونـاطـراكr  شـركــة ذات أسهـم وشركـتي
"BP أمــوكـو إكـســبـلـوريـشـن ( إن أمـنـاس) لـيــمـيـتــد" أمــوكـو إكـســبـلـوريـشـن ( إن أمـنـاس) لـيــمـيـتــد"

و"ستاتويل نورث أفريكا أويل أس".و"ستاتويل نورث أفريكا أويل أس".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اHـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واHتضمن اHوافقة على عقود استغالل احملروقات اHبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــY الــوكــالــة
rموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Yالوطنية لـتثم

rشركة ذات أسهم
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــــــعـــــد االطـالع  عـــــلــى اHـــــلـــــحـــق رقـم 4  بـــــعـــــــقـــــــد
تـــقــســـيـم اإلنــــتـــاج اHـــــؤرخ فـي 29  يــونـــيـــو ســــنــة 1998 
لـتـــطـــويـر واســتـغالل حــقـول الـغـــاز الـطـبــيـعي اHــتـواجـدة
فــي مـنطـقـة " إن أمنـاس" اHـبـــرم �ـديـنة اجلـزائر في 15
rالـشركــة الـوطنـيـة سونـاطــراك Yديـسـمبـر سـنة 2014 ب
شــــــــــــــركـــــــــــــة ذات أســــــــــــهـــم وشــــــــــــركــــــــــــــتـي "BP أمـــــــــــــوكـــــــــــو
إكــســـبـــلـــوريــشن ( إن أمــنـــاس) لــيــمــيــتــــد"  و" ســتــاتــويل

r"نورث أفريكا أويل أس
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يوافـق  عـلـى اHـلحــق رقـم 4  بـعـقــد
تـــقــســـيـم اإلنــــتـــاج اHـــــؤرخ فـي 29  يــونـــيـــو ســــنــة 1998 
لـتـــطـــويـر واســتـغالل حــقـول الـغـــاز الـطـبــيـعي اHــتـواجـدة
فــي مـنطـقـة " إن أمنـاس" اHـبـــرم �ـديـنة اجلـزائر في 15
rالـشركــة الـوطنـيـة سونـاطــراك Yديـسـمبـر سـنة 2014 ب
شــــــــــــــركـــــــــــــة ذات أســــــــــــهـــم وشــــــــــــركــــــــــــــتـي "BP أمـــــــــــــوكـــــــــــو



4 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2002
25 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اHــادتـان 77 (8 و12)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

rتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اHعدل

rتممHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : {ـــــنح وســـــام بـــــرتـــــبــــة  " أثـــــيـــــر " من
مـــصف االســتـــحــقــاق الــوطـــني لــفــخـــامــة الــســيـــد مــحــمــدو

إيسوفوr رئيس جمهورية النيجر.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق

25 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 384 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 ربــيع األول ربــيع األول
r2014 ــــــوافـــق 30 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة  ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــةHــــــوافـــق  اHعــــــام عــــــام 1436 ا
يتـضـمـن نقل اعــتـمـــاد في ميزانـية تسـيير وزارةيتـضـمـن نقل اعــتـمـــاد في ميزانـية تسـيير وزارة

الـعـدل.الـعـدل.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-36 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
rـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـعـدلHوا

إكــســـبـــلـــوريــشن ( إن أمــنـــاس) لــيــمــيــتــــد"  و" ســتــاتــويل
نـــورث أفـــريـــكـــا أويـل أس"r ويـــنــــفـــــذ طـــبـــقـــــا لـــلــــتـــشـــريع

والتنظيـم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق

11 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 15 - 16  مـؤرمـؤرّخ في خ في 2  ربــيع الـثـاني  ربــيع الـثـاني
يــتـضـمّـــنـــن  rيــتـضـم r2015 ـوافق 23 يــنـايــر  ســنـة  يــنـايــر  ســنـةHـوافق  اHعـام عـام 1436 ا

إعالن حــــداد وطـــني.إعالن حــــداد وطـــني.
ـــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيّـما اHـادّتان 77-8  و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــقـــتــضى الــقـانـون رقـم 63-145 اHـؤرّخ في 25

rأبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 97-365 اHـؤرّخ
في 25 جـمادى األولى عام 1418 اHوافق 27 سـبـتمـبر سـنة

rتعلّق بشروط استعمال العلم الوطنيH1997 وا

- ونظرا لوفـاة اHلك عبد الله بن عــــبــد العـــزيــــز
آل ســـعـــودr خـــادم احلــــرمـــY الـــشـــريـــفـــY وعــــاهل اHـــمـــلـــكـــة

rالعربية السعودية
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى ة األولى :  يــعـــلن حــداد وطـــني أيــام 23 و24 و25
يناير سنة 2015.

اHــاداHــادّة ة 2 : يـــنــكّس الــعـــلم الــوطـــني في كـــامل الــتــراب
الـوطـني عـلى الـبـنــايـات الـتي تـأوي اHـؤسـسـاتr ال سـيّـمـا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اHـــرســـوم الـــرّئـــاسي رقم 365-97
اHـــــــــؤرّخ في 25 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اHـــــــــوافق 27

سبتمبر سنة 1997 واHذكور أعاله.
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHـــــــرســــــوم  فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسمـيّة للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 2  ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق

23 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة   عبد العزيز بوتفليقة   
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-17 مؤرخ في  مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1436 اHــوافق  اHــوافق 25 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2015 يــتــضـــمن مــنحr يــتــضـــمن مــنح
وســــام بـــرتــــبــــة  " أثـــيــــر " من مــــصف االســــتـــحــــقـــاقوســــام بـــرتــــبــــة  " أثـــيــــر " من مــــصف االســــتـــحــــقـــاق

الوطني.الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
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وســــبــــعــــون ألف ديــــنــــار (33.970.000 دج)  يــــــقــــــيّــــــد فــي
مـيزانيـة تـسييـر  وزارة العدل وفـي األبواب اHـبينة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
rــالـــيــــة ووزيـــــر الــعــدلHــادّة ة 3 : :  يـــكــلــف وزيـــــر اHــاداHا
حــــافظ األخــــتــــامr كلّ فــــيــــــمــــا يــــخــــصّـــهr بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــذا
اHـــــرســــــــوم الـــــذي يــــــنـــــــشــــــر فــي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســـــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســيـــيــر �ـــوجب قــانــون
r2014 الية لسنةHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغــى مــن مــيـزانـيـــــة ســنــة 2014
اعــتـــــمــــــاد قــــــدره ثالثـــة وثالثـــون مـــلــيـــونـــا وتـــســعـــمـــائــة
وســــبــــعــــون ألف ديــــنــــار (33.970.000 دج)  مـــــقـــــــيّــــــد فـي
YـبـيـنـHا Yمـيــزانـيــة تـســيـيـر  وزارة الـعـدل وفـي الـبــابـ

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــصــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـــتــــمـــــاد قـــــدره  ثالثـــة وثالثــــون مـــلـــيـــونـــا وتــــســـعـــمـــائـــة
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اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــكـلــف وزيـــر اHـالــيـــة ووزيـــر األشـــغـال
الـعـمـومـيـةr كلّ فــيـــمـا يـخــصّــهr بـتـنـفـيــذ هـــذا اHـرســـوم
الـــذي يــــنـــــشـــر فــي اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 386 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يــتـضـمنr يــتـضـمن
إحــداث بــاب و نــقل اعـــتــمــاد في مــيــزانــيــة تــســيــيـرإحــداث بــاب و نــقل اعـــتــمــاد في مــيــزانــيــة تــســيــيـر

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق 28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-57  اHؤرخ
في 6  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 6 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2014 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــصــحــة والــســكــان وإصـالح اHــسـتــشــفــيــات مـن مــيــزانــيـة
r2014 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الصحة والسـكان وإصالح اHستشـفيات باب رقمه

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 385 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 ربــيع األول ربــيع األول
r2014 ــــــوافـــق 30 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة  ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــةHــــــوافـــق  اHعــــــام عــــــام 1436 ا
يتـضـمـن نقل اعــتـمـــاد في ميزانـية تسـيير وزارةيتـضـمـن نقل اعــتـمـــاد في ميزانـية تسـيير وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-45 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر األشـغال
الـعـمـومـيـة من مـيـزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـية

r2014 لسنة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغــى مــن مــيـزانـيـــــة ســنــة 2014
اعـــــتــــــــمــــــــاد قـــــــــدره ثالثــــــة وأربـــــعـــــون مــــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــار
(43.000.000 دج) مـــقــــيّــــد فـي مــيـزانــيــة تـســيـيـر  وزارة
األشـــغـــال الـــعـــمــومـــيـــة وفـي الـــبـــاب رقم 34-14 "اHـــصــالح
الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لألشــغــال الــعــمــومــيــة - الــتــكـالــيف

اHلحقة".
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــصــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـــــتـــــــمـــــــاد قـــــــدره  ثالثــــــــة وأربـــــعــــــون مـــــلــــــيـــــون ديــــــنـــــار
(43.000.000 دج)  يـــقـــيّـــد فــي مـيـزانـيــة تـسـيـيـر  وزارة
األشـــغـــال الـــعـــمــومـــيـــة وفـي الـــبـــاب رقم 34-11 "اHـــصــالح
الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـألشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - تـــســـديــد

النفقات".
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وزارة الـــصـــحــة والـــســـكـــان وإصالح اHـــســتـــشـــفــيـــات وفـي
األبواب اHبينة في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

4 : :  يــكــلــف وزيــــر اHــالــيــــة ووزيــــر الــصــحـة اHـاداHـادّة ة 
rكلّ فـــيــــمــا يـــخـــصّــه rـــســتـــشــفــيـــاتHوالــســـكــان وإصالح ا
بـــتــــنـــفــــيــــذ هـــــذا اHــــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشـــر فـــي اجلـــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

44-02 وعــنـوانـه "اإلدارة اHـركـزيــة - اHـســاهـمــة في مــعـهـد

باستور اجلزائري ".
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يـــــلـــــغـــى مــن مــــيـــــزانــــيـــــــــة ســـــنـــــة 2014
اعـــتــــمـــــاد قـــــدره أربــعــة ماليـــيــر وتــســعــمــائــة وأربــعــون
ملـيون دينار (4.940.000.000 دج)  مـقـــيّـــد فـي ميـزانيـة
تــسـيـيـر  وزارة الـصـحـة والـســكـان وإصالح اHـسـتـشـفـيـات
وفـي األبـــــواب اHـــــبـــــيــــــنـــــة في اجلـــــدول "أ" اHــــــلـــــحق بـــــهـــــذا

اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : :  يــــــخــــــصــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعتـمــاد قـدره أربعـة ماليير وتسعمائة وأربعون مليون
دينار (4.940.000.000 دج)  يــقــيّــد فــي مـيزانيـة تسيير
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 19 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اHـــــوافق  اHـــــوافق 31 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة r2013 يـــــحــــــدد عـــــددr يـــــحــــــدد عـــــدد

اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــY اHـــنـــتـــمـــY لألسالكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــY اHـــنـــتـــمـــY لألسالك
اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــاHـــواصالت الـــســــلـــكـــيـــةاخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــاHـــواصالت الـــســــلـــكـــيـــة

والالسلكية الوطنية.والالسلكية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 82-186 اHــــؤرخ في 28
رجب عــام 1402 اHــوافق 22 مــايـــو ســنــة 1982 واHــتــضــمن
إحـــداث اHـــدرســـة الــــوطـــنـــيــــة لـــلـــمـــواصـالت وتـــنـــظــــيـــمـــهـــا

rوسيرها

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اHـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــيــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-95 اHـؤرخ
في 24 شــــــوال عـــــام 1415 اHـــــوافق 25 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واHـتـضمـن تنـظـيم اHـديريـة الـعـامة لـلـمـواصالت السـلـكـية

rتممHعدل واHا rوالالسلكية الوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اHؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-256 اHؤرخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــاHــواصالت الــســلــكــيـة

rوالالسلكية الوطنية
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Yاألم Yتعي
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHادة األولي :اHادة األولي :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 83 من اHـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اHـؤرخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اHـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2011  واHـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا
الـــقـــرار إلى حتــــديـــد عـــدد اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا ذات الـــطـــابع
الـوظـيـفي لـلـمـوظــفـY اHـنـتـمـY لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة

اHكلفة باHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
اHــادة اHــادة 2 : : يــحـــدد عــدد اHــنـــاصب الــعـــلــيـــا ذات الــطــابع
الـــوظــيـــفي بــعـــنــوان اHـــصــالح اHـــركــزيــة وغـــيــر اHـــمــركــزة
لــلـــمــديــريــة الــعــامــة لـــلــمــواصالت الــســلــكـــيــة والالســلــكــيــة
الـوطـنــيـة وكـذا اHـدرسـة الــوطـنـيـة لــلـمـواصالت الــسـلـكـيـة

والالسلكيةr كاآلتي :
- بـــعـــنــوان اHـــصـــالح اHـــركــزيـــة لـــلــمـــديـــريــة الـــعـــامــة- بـــعـــنــوان اHـــصـــالح اHـــركــزيـــة لـــلــمـــديـــريــة الـــعـــامــة

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية :للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية :

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

خبير تقني
رئيس اجملموعة التقنية

مـــــســــــؤول شـــــبــــــكـــــات وأنــــــظـــــمـــــة اإلعـالم من
اHستوى األول
رئيس فرقة

4

6

5

6

- بـعــنـوان اHـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة- بـعــنـوان اHـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة
والالسلكية :والالسلكية :

العددالعدد اHنصب العالياHنصب العالي

14منسق التكوين
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اHناصب العليااHناصب العليا

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاHة

قسنطينة

مسؤول شبكات وأنظمةمسؤول شبكات وأنظمة
اإلعالم من اHستوى األولاإلعالم من اHستوى األول

رئيس اجملموعةرئيس اجملموعة
التقنيةالتقنية

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

17

14

16

26

23

16

16

14

16

11

16

24

18

25

17

16

15

24

10

17

19

10

14

10

11

13

10

12

22

19

12

12

10

12

7

12

20

14

21

13

12

11

20

6

13

15

6

10

6

رئيس رئيس 
فرقةفرقة

- بعنوان اHصالح غير اHمركزة للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية :- بعنوان اHصالح غير اHمركزة للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية :

الواليةالوالية
مسؤول شبكات وأنظمةمسؤول شبكات وأنظمة
اإلعالم من اHستوى الثانياإلعالم من اHستوى الثاني
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عن األمY العام للحكومةعن األمY العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHاداHادّة ة 3 : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 19 جمادى األولى عام 1434 اHوافـق 31 مارس سنة 2013.

اHناصب العليااHناصب العليا

اHدية
مستغا¯
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عY الدفلى
النعامة

عY تموشنت
غرداية
غليزان

اجملموعاجملموع

مسؤول شبكات وأنظمةمسؤول شبكات وأنظمة
اإلعالم من اHستوى األولاإلعالم من اHستوى األول

رئيس اجملموعةرئيس اجملموعة
التقنيةالتقنية

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

96

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

144

23

14

19

20

14

13

12

7

14

13

11

5

12

16

12

14

14

17

18

11

12

13

17

740

19

10

15

16

10

9

8

3

10

9

7

1

8

12

8

10

10

13

14

7

8

9

13

548

رئيس رئيس 
فرقةفرقة الواليةالوالية

مسؤول شبكات وأنظمةمسؤول شبكات وأنظمة
اإلعالم من اHستوى الثانياإلعالم من اHستوى الثاني

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمY العاماألمY العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-305 اHؤرّخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اHــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واHــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اHــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــخــــزيــــنــــة

rوتنظيمها وسيـرهـا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيـقـــا ألحـكــام اHـادّتـY 29 و42 من
اHـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 10-299 اHـؤرّخ في 23 ذي احلـجة
rـذكور أعالهHـوافق 29 نـوفـمـبـر سـنة 2010 واHعــام 1431 ا
يــحـدّد هــذا الـقـرار كــيـفــيـات تــنـظــيم الـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
قــــبـل الــــتـــرقـــيــــة إلى بــــعض الـــرتـب اHـــنــــتـــمــــيــــة لألسالك
rاخلـاصـة بـاإلدارة اجلبـائـية ومـدته وكذا مـحـتوى بـرامجـه

حسب مـا يأتي :

سلك مفتشي الضرائب :سلك مفتشي الضرائب :

- رتبة مفتش رئيسي للضرائب.

سلك مراقبي الضرائب :سلك مراقبي الضرائب :

- رتبة مراقب الضرائب.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتـم االلــتـحــــاق بــالــتـكــــــوين الــتــكــمــــيـلي
rـــادّة األولى أعالهHفــي ا YــــذكــــــورتــــHا Yفـي الـــــرتــــبـــتــــ
rهني أو عن طريق االختيارHبعــد النجاح في االمتحان ا
بـــعــد الـــتـــســجـــيل في قـــائـــمــة الـــتـــأهــيـلr وفــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم

اHعمـول بـه.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يــتــم فــتـح دورة الــتــكـــــويـن الـتــكــمـــــيـلي
rـــــادّة األولى أعالهHفـي ا YــــذكـــــــورتــــHا Yفــي الـــــــرتــــبـــــتـــــ
�ــوجب قـــرار أو مــقــرّر من الـــســلــطـــة الــتي لــهـــا صالحــيــة

التّعيY والذي  يحدّد فيه على اخلصوص مـا يأتي :

rYعنيتHا Yالرتبة أو الرتبت -

- عــدد اHناصب اHاليـة اHفتوحة للتكوين التكميلي
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اHتعـدد السنوات
لـلـتـكـوين اHـصـادق عـليـهr بعـنـوان الـسـنـة اHـعـتـبـرةr طـبـقا

rعمول بهاHلإلجراءات ا

rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -

rعنية بالتكوين التكميليHؤسسة اHا -

- قـائــمـة اHـوظــفـY اHــعـنــيـY بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب °ط الترقية.

وزارة اDاليةوزارة اDالية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 17  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1434
23 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 يــحــدr يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
تنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعضتنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض
الرتب اHنتـمية لألسالك اخلاصة بـاإلدارة اجلبائيةالرتب اHنتـمية لألسالك اخلاصة بـاإلدارة اجلبائية

ومدته ومحتوى برامحه.ومدته ومحتوى برامحه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yاألم rإن الوزير

rاليةHووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-293 اHــــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واHـتـضمّن
إنشاء اHعهد العـالي للتسيير والتخطيط وحتديد قانونه

rتمّمHعدّل واHا rاألساسي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعام للحكومة Yاألم r الوزير Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اHؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اHــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
rدرسة الوطنـية للضرائبHتضمّن إنـشاء اHسنة 1994 وا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-299 اHؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
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مـــــوضــــوع لـه صــــلـــــة بــــالـــــوحــــدات اHـــــدّرســــة واHـــــقــــررة في
البرنامج.

يـــــتـم اخــــتـــــيــــار مــــوضــــــوع اHـــــذكــــــرة حتت إشــــــراف
مـــؤطـــرr مـن بـــY ســـلك أســـاتـــذة الـــتــــعـــلـــيم لـــلـــمـــؤســـســـات
الــعـــمــومـــيـــة لــلـــتــكــــوين اHــذكـــــورة أعاله والـــذي يـــضــمـن

أيضـا متابعـة إعدادهـا.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـــتــكــمــيــلي قــبل الــتــرقــيـــة إلى رتــبــة مــراقب الــضــرائب
بـــإعــداد تـــقــريـــر نــهــايـــة الــتـــكــوين حـــول مــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اHدّرسة واHقررة في البرنامج.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيـداغوجيـة اHستمـرة وتشمل امـتحانات دوريـة تتعلق

�حتوى برامج التكوين.

اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : تــــتـم كــــيـــــفـــــيـــــــات تـــــقـــــيــــــــيم الـــــتــــكــــــوين
التكميلي كـاآلتي :

r2 : عاملHا rدرسةHمعدل الوحدات ا -

- عـالمـة مــذكــرة أو تــقــريــر نــهــايــة الـتــكــوينr حــسب
احلـالـةr اHعامل : 1.

16 :  : يـتــــم اإلعـالن عـــن الــنــجــــــاح الــنـهـــــائي اHـاداHـادّة ة 
في الــتــكـــويـن الـتــكــمــيــلي لــلــمـوظــفـــY احلـائــزين مــعـــدال
عـــامـا يـســاوي أو يـفــوق 10 من 20 في الـتـقـيـيم اHـذكــور

في اHادّة 15 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تــنـظم اHـؤســسـة اHـعـنــيـة بـالـتــكـوينr قـبل
اإلعالن عــلى الـــنــتــائج الـــنــهــائــيـــةr من طــرف جلــنـــة نــهــايــة
الــتــكــوينr دورة اســتـــدراكــيــة لــلــمــوظـــفــY الــذين تــابــعــوا
الـتــكـوين الــتـكـمــيـلي ولـم يـتـحــصـلــوا عـلى مــعـدل الــنـجـاح

اHذكور في اHادّة 16 أعاله.

اHاداHادّة ة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا
rرئيسا rؤهـل قانوناHا

- مـديــــر اHـؤسـســة الـعـمـومـــيـة للـتـكـــوين اHـعـنــية
rأو �ثلـه

- �ـثـلــY اثـنـY (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب تـبـلــيغ نـسـخـة مـن الـقـرار أو اHـقــرّر
اHذكـور أعالهr إلى مـصـالح الـوظيـفـة العـمـومـيةr في أجـل

عشرة (10) أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHــطـــابــقــــة في أجــل عــشـــرة (10) أيــامr ابــتـداء

من تاريخ استالم القرار أو اHقرّر.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــلــزم اHـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمــتـــحــان اHـــهــني أو اHـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار
للـتـرقـيـة إلى إحـدى الرتـبـتـY اHـذكورتـY أعالهr �ـتـابـعة

دورة التكوين التكميلي.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اHــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بـــدايــة الـــتــكـــوين �ـــوجب اســـتــدعـــاء فــردي وبـــأي وســيـــلــة

مالئمة أخرىr عند االقتضاء.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اHــؤســســات
العمومية للتكوين اآلتـية :

rدرسة الوطنية للضرائبHا -

rدرسة الوطنية للخزينةHا -

- اHعهد العالي للتسيير والتخطيط.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـنظـم الـتـكويـن الـتكـمـيـلي بـشـكـل تـنـاوبي
ويشمـل دروسا نظريةr ودروسا تطبيقية ومحاضرات.

اHاداHادّة ة 9 :  : حتدد مدة التكوين التكميليr كما يأتي : 

- تـسـعة (9) أشـهـر بـالنـسـبـة لـرتـبـة مـفـتش رئـيسي
rللضرائب

- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب الضرائب.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التـكـمـيـليr ويتـم تفـصـيل مـحـتواهـا من طـرف مـؤسـسات

التكوين اHذكورة في اHادّة 7 أعاله.

YــوظـــفـــHــادّة ة 11 :  : يـــتــــولى تـــأطــــيـــر ومـــتــابـــعـــــة اHــاداHا
أثــــنــــاء الــــتـــكــــوين الــــتـــكــــمـــيــــلي ســــلك أســــاتـــذة الــــتـــعــــلـــيم
لــلـمــؤســســات الــعـمــومــيــة لـلــتــكــوين اHــذكــورة في اHـادّة 7
أعاله و/ أواإلطــــارات اHــــؤهـــلــــة لــــلـــمــــؤســــســـات واإلدارات

العمومـية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـــتـــكـــمـــيــلـي قـــبل الـــتـــرقـــيــة إلـى رتـــبــة مـــفـــتش رئـــيـــسي
لـــلــــضــــرائـــبr بـــــإعـــــداد مـــذكـــرة نـــهـــايــــة الـــتـــكـــوين حـــول
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اHاداHادّة ة 19 :  : تـبلّغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
rإلى مـصالح الوظيـفة العـمومية في أجل ثـمانية (8) إيام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

rــادّة ة 20 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليHــاداHا
يـسلّم مـدير اHـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اHـعنـيةr شـهادة
لـلــمـوظـفــY الـنـاجــحـY نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اHاداHادّة ة 21 :  : يرقى اHوظفـون اHعلن عن جناحـهم نهائيا
في دورة التكوين التكميلي في الرتب اHقصودة.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية

األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزيرr األمY العام للحكومةعن الوزيرr األمY العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 17 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1434
اHوافـق 23 سبتمبر سنـة 2013.

اHلحق األولاHلحق األول

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للضرائب.برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للضرائب.

اHدة :اHدة : تسعة (9) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اجلباية اHباشرة.

الرسم على القيمة اHضافة.

حتصيل الضريبة.

الرقابة اجلبائية وتقنيات التحقيق.

اHنازعات اجلبائية.

القانون اHدني.

قانون الشركات.

الضرائب غير اHباشرة.

حقوق التسجيل والطابع.

التحرير اإلداري واالتصال.

أخالقيات اHهنة.

استقبال اHكلف بالضريبة.

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

27 سا

27 سا

27 سا

27 سا

27 سا

27 سا

13 سا 30 د

13 سا 30 د

13 سا 30 د

13 سا 30 د

13 سا 30 د

13 سا 30 د

243 ساعة ساعة
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الضرائب.برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الضرائب.

اHدة :اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

جباية األشخاص الطبيعية.

جباية األشخاص اHعنوية.

الرسم على القيمة اHضافة.

حتصيل الضريبة.

اHنازعات اجلبائية.

قانون الشركات.

الضرائب غير اHباشرة.

حقوق التسجيل والطابع.

القانون اHدني.

التحرير اإلداري واالتصال.

أخالقيات اHهنة.

استقبال اHكلف بالضريبة

احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

1

1

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

9 سا

9 سا

9 سا

6 سا

6 سا

6 سا

153 ساعة ساعة

قــــــــرار وزاري مــــــــشــــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــــرار وزاري مــــــــشــــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 17 ذي الـــــــقـــــــعـــــــدة ذي الـــــــقـــــــعـــــــدة
عـــامعـــام 1434 اHــوافق  اHــوافق 23 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r2013 يــحــددr يــحــدد
كــيــفــيــات تــنــظــيم الــتــكــوين اHــتــخــصص لاللــتــحـاقكــيــفــيــات تــنــظــيم الــتــكــوين اHــتــخــصص لاللــتــحـاق
بـبـعض الـرتب اHـنـتـمـيـة لألســالك اخلــاصـة بـاإلدارةبـبـعض الـرتب اHـنـتـمـيـة لألســالك اخلــاصـة بـاإلدارة

اجلبائية ومحتوى برامجه.اجلبائية ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yاألم rإن الوزير
 rاليةHووزير ا

�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــــوم رقـــم 66 - 145 اHـــــــؤرخ -
فـــي 12 صــــفــــــــر عـــــــام  1386  الـــــمـــــوافـــــق 2 يــــونـــــيــــــــو
سـنـــــة 1966 واHــتـعــلق بــتـحــريـر ونــشــر بـعض الــقـرارات
ذات   الــطــابع الــتــنـظــيــمي أو الــفـردي الــتي تــهمّ وضــعــيـة

rتممHعدل واHا rYوظفHا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHـــــرســــــــوم الـــــرئـــــاسي رقم 13 -312
1434 اHــــــــــــــــــــؤرخ فــــــي 5 ذي الـــــــــــــــقــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدة عــــــــــــــــــــام 
الــــمــوافـــــق 11 ســـبـــتــمـــبــــــــر ســـنــــة 2013 واHـــتـــضــمــــن

 rأعضــــاء احلكومة Yتعي

- و�ــــــقـــــتــــــضى  اHــــــرســـــوم  الــــــرئـــــاسـي رقم 313-13
اHــــــــــــؤرخ فـــي 5 ذي الــــــــقـــــــعـــــــــــدة عـــــــام 1434 اHــــــــوافق11 
Yاألمـ rالــوزيـر Yـتــضـمن تــعـيـHســبــتـمــبــر ســنـة 2013 وا

 rالعام للحكومة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 94 -339
اHؤرخ في 20 جمادى األولى عام 1415 اHوافق  25 أكتوبر
rـتـضـمن إنـشـاء مـدرسة وطـنـيـة  لـلـضرائبHسـنة 1994 وا

rتممHعدل واHا
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rYعنيتHا Yالرتبة أو الرتبت -

- عـــدد اHـــنـــاصب اHـــفـــتــوحـــة لـــلـــتـــكــويـن اHـــتــخـــصص
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اHتعـدّد السنوات
لـلـتـكـوينr اHـصـادق عـليـه بعـنـوان الـسـنـة اHـعـتـبـرةr طـبـقا

 rعمول بهاHلإلجراءات ا

    rتخصصHمدّة التكوين ا -

rتخصصHتاريخ بداية التكوين ا -

rعنيةHمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اHترشحY اHعنيY بالتكوين اHتخصص.

4 : : يــجب تــبــلــيـغ نــســخــة من الــقــرار اHــذكــور اHــادة اHــادة 
أعـالهr إلى مــصــالح الــوظـيــفــة الــعــمــومــيـة فـي أجل عــشـرة

(10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصـالح الــوظــيــفــة الـعــمــومــيـة اHــادة اHــادة 
إبـداء رأي بـاHـطـابـقـة في أجل عـشـرة (10) أيـام ابـتداء من

تاريخ استالم القرار.

اHــادة اHــادة 6 : : يــلـزم اHـتــرشـحـون الـنــاجـحـون نــهـائـيـا في
اHسابـقة عـلى أساس الـشهـادات أو االختـبارات لاللـتحاق
rــــادة األولى أعالهHفي ا YـــذكــــورتـــHا Yبـــإحـــدى الــــرتـــبــــتـــ

�تابعة دورة تكوين متخصص.

ويـــعــلـــمـــون من طـــرف مــؤســـســـة الــتـــكـــوين اHـــعــنـــيــة
بــتــاريخ بــدايــة الـتــكــوين �ــوجب اســتـدعــاء فــردي و بــأيـة

وسيلة أخرى مالئمة عند االقتضاء.

اHــادة اHــادة 7 : : تــضـمـن الـتــكــوين اHــتـخــصص اHــؤســسـات
العمومية للتكوين اآلتية :

rدرسة الوطنية  للضرائبHا -

- اHدرسة  الوطنية  للخزينة.

اHـادة اHـادة 8 : : ينظّم التـكوين اHتخصص بشكل متواصل
ويـشـمل دروسـا نـظـريـة ومـحـاضـرات ومـلـتـقـيـات وأعـمـاال

موجهة وتربصات تطبيقية. 

اHــــــادة اHــــــادة 9 :  : حتـــــدّد مــــــدّة الـــــتـــــكــــــوين اHــــــتـــــخـــــصـص في
الـــرتــــبـــتــــY اHـــذكـــورتــــY أعالهr طـــبــــقـــا ألحـــكــــام اHـــرســـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 10 - 299 اHـــــــؤرخ فـــي 23 ذي احلـــجـــــة
rـذكور أعالهHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010 واHعـــام 1431 ا

كما يأتي:

rسنة (1) واحدة لرتبة مفتش مركزي للضرائب -

- سنتان (2) لرتبة  مراقب الضرائب.

- وبـــمــــقـــتـــضــى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 96 -92
اHـــــــؤرخ فــي 14 شــــــــوال عـــــــام 1416 اHـــــــوافق 3 مــــارس
Yوتـحـسـ YـــوظـــفــHــتعلـق بــتـكــويـن اHسنة  1996 وا
rتممHعدل واHا rمــستواهــم وتـــجــديـــد مـــعــلــومــاتهم

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 299-10
اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
YوظفHتضمن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا

rلألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية YنتمHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12 -194
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تــــنـــظـــيم اHــــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانــــات و الـــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيــــة في اHــــؤســــســـات

 rواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12 -305
اHـــــؤرخ فــي 19 رمــــضـــــــان عــــــام 1433 اHـــــوافــق 7 غـــــشت
سنــة  2012 واHـتضمن إنشـاء اHدرسة الوطـنية للـخزينة

rوتنظيمها وسيرها

يـقـــرران ما يأتي:يـقـــرران ما يأتي:

اHـــــادة األولى:اHـــــادة األولى: تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام اHــــادتــــY 31 و42
(الـــفـــقــــرة األولى) من اHــــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 299-10
اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنـة 2010 واHــذكـور أعالهr يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتـديـد
كـيـفــيـات تـنـظــيم الـتـكــوين اHـتـخــصص لاللـتــحـاق بـبـعض
الــــرتب اHـــنـــتــــمـــيـــة لألسـالك اخلـــاصـــة بــــاإلدارة اجلـــبـــائـــيـــة

ومحتوى برامجه حسب ما يأتي:

سلك مفتشي الضرائب: سلك مفتشي الضرائب: 

- رتبة مفتش مركزي للضرائب.

سلك مراقبي الضرائب: سلك مراقبي الضرائب: 

- رتبة مراقب الضرائب.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــتمّ االلــتـحــاق بــالـتــكــوين اHــتـخــصص في
الــرتـبــتــY اHـذكــورتـY فـي اHـادة األولى أعـالهr عن طـريق
اHـســابــقــة عــلى أســاس الــشــهـادات أو االخــتــبــاراتr طــبــقـا

للتنظيم اHعمول به.

اHــادة اHــادة 3 :  : يـتمّ   فـتح  دورة الـتــكـوين اHـتـخـصص في
الـــرتـــبــــتـــY اHـــذكـــورتــــY في اHـــادة األولـى أعالهr �ـــوجب
قـرار من السـلطـة التي لـها صالحـية الـتعـيY  الـذي يحدّد

فيه السيما :
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يـــخــضع اHـــتـــربــصـــون أثـــنــاء الـــتــكـــوين اHـــتـــخــصص
للنظام الداخلي Hؤسسة التكوين اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 10 :  : تــــلـــحـق بـــهــــذا الـــقــــرار بـــرامـج الـــتــــكـــوين
اHتـخصصr ويتم تـفصـيل محتـواها من طرف اHـؤسسات

العمومية للتكوين اHذكورة في اHادة 7 أعاله.

اHـادة اHـادة 11 :  : يتولى تأطيـر و متابعة اHتربصY أثناء
التكوين اHتخـصصr سلك التعليم للمؤسسات العمومية
لــــلــــتـــــكــــوين اHـــــذكــــورة في اHــــادة 7 أعـاله و/ أو اإلطـــارات

اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHــادة اHــادة 12 :  : يــتـابـع اHـتــربــصـون خالل دورة الــتــكـوين
اHــتـــخــصـص تــربـــصــا تـــطــبـــيــقـــيــا لـــدى اHـــصــالح الـــتــابـــعــة

للمديرية العامة للضرائبr حتدد مدته كما يأتي:

- ثـــمـــانـــيــة (8) أســـابـــيع بـــالــنـــســـبـــة لــرتـــبـــة مــفـــتش
rمركزي للضرائب

- إثـنـا عـشـر (12) أسـبـوعـا بـالـنـســبـة لـرتـبـة مـراقب
الضرائب.

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اHــادة اHــادة 13 :  : يـتم تـقيـيم اHـعارف حـسب مـبدأ اHـراقـبة
البيداغوجيـة اHستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق

�حتوى برامج التكوين.

14 :  : يـــــتم الـــــتـــــقــــيـــــيـم الــــســـــنـــــوي لـــــلـــــتــــكـــــوين اHـــــادة اHـــــادة 
اHتخصص على النحو اآلتي :

r8 : عاملHا rدرسةHواد اHمعدل ا -

r2 : عاملHا rعالمة التربص التطبيقي -

- عالمة اHواظبةr اHعامل : 1.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــشـــتــرط لـالنــتـــقــال مـن ســنـــة إلى أخــرى
لـلــتـكــوين في رتــبـة مــراقب الـضــرائب حــصـول اHــتـربص
عــــلـى مــــعـــــدل عــــام ســــنـــــوي يــــســـــاوي أو يــــفــــوق 20/10 دون

احلصول على عالمة إقصائية.

 تعتبرعالمة إقصائيةr كل عالمة أقل من 20/6.

اHـادة اHـادة 16 : : تـنـظم  اHـؤســسـة اHـعـنـيـة بـالـتـكـوينr قـبل
اإلعـالن عــلـى الــنـــتــائج الـــنــهـــائـــيــة من طـــرف جلــنـــة نــهـــايــة

التكوينr دورة استدراكية :

- لـلـمـتـربــصـY الـذين حتـصـلــوا عـلى مـعـدل عـام أقل
من 20/10 ويفوق أو يساوي 7 /20.

عن الوزيرr األمY العام للحكومةعن الوزيرr األمY العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

تـــخـص الـــدورة االســـتـــدراكـــيـــة كـل اHـــواد الـــتي تـــقل
عالماتها على 20/10.

- للـمـتربـصY الـذين حتـصلـوا على عـالمة إقـصائـية
و معدل عام يفوق أو يساوي 20/10.

اHـادة اHـادة 17 :  : كل مـتــربص حتــصل عــلى مـعــدل عــام يـقل
عــــلى 20/10 أو احــــتـــفظ بـــعـالمـــة إقـــصـــائــــيـــةr بـــعـــد الـــدورة

االستدراكيةr يعتبرغير ناجح في التكوين.  

اHــــادة اHــــادة 18 : : يــــتم  اإلعالن عـن الـــنــــجـــاح الــــنـــهــــائي في
الـتـكـوين اHـتـخـصـص لـلـمتـربـصـY  احلـائـزيـن مـعـدال عـاما
يـــســـاوي أو يـــفـــوق 10 من  20  في الـــتـــقــــيـــيم اHـــذكـــور في
اHــادة 14 أعـالهr من طـــرف جلــــنـــة نــــهـــايــــة الـــتــــكـــويـن الـــتي

تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا
rرئيسا rؤهل قانوناHا

rكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا� -

- مـديــر اHـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اHــعـنــيـة أو
rثله�

- �ـثـلــY اثـنـY (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اHعنية.

rــتــخــصصH19 :  : عــنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين ا اHــادة اHــادة 
يـسلّم مـدير اHـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اHـعنـيةr شـهادة
لـلـمتـربـصـY النـاجـحY نـهـائـيا عـلى أسـاس مـحضـر جلـنة

نهاية التكوين.

اHـــادة اHـــادة 20 :  : يــعـــيّن اHــتــربــصـــون الــذين تــابــعــوا دورة
الـتكوين اHتـخصص بنجـاحr بصفة متـربصY في الرتب

اHتعلقة به.

الـمادة الـمادة 21 :  : ينشر هـذا القرار في اجلريدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلـــــــزائــــــر في 17 ذي الــــــقــــــعــــــدة عــــــــام 1434
اHوافــــق 23 سبتمبر سنة 2013.
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2- التربص التطبيقي :- التربص التطبيقي :

اHدة :اHدة : ثمانية (8) أسابيع 
يتابع اHتربصون خالل دورة التكوين اHتخصصr تربصا تطبيقيا لدى اHصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. 

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مفتش مركزي للضرائببرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مفتش مركزي للضرائب

مدة التكوين :مدة التكوين : سنة واحدة (1)
1- التكوين النظري: عشرة (10) أشهر.

اHعاملاHعاملاحلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي  2الوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

جباية  األشخاص الطبيعية و اHعنوية

حتصيل الضريبة

احملاسبة العامة

الرسم على القيمة اHضافة

اHنازعات الضريبية و إجراءات اHنازعات

اHراقبة اجلبائية وتقنيات التحقيق

بنية النظام اجلبائي اجلزائري

ورشة الوعاء و التحصيل

حقوق التسجيل و الطابع

الضرائب غير اHباشرة

القانون اHدني

قانون الشركات

محاسبة الشركات

التحليل  اHالي

التحرير اإلداري و االتصال

اإلعالم اآللي

اللغة األجنبية

أخالقيات اHهنة  (في شكل ملتقيات) 

اســـتـــقـــبـــال اHـــكـــلف بـــالـــضـــريـــبـــة (في شـــكل
ملتقيات)

احلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي 1

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

18 سا (1 سا و30 د ابتداء

من األسبوع اخلامس)
18 سا (1 سا و30 د ابتداء

من األسبوع اخلامس)
12 سا (3 سا خـــــــــــــــالل

األسابيع األربعة األولى)

24 سا

24 سا

24 سا

48 سا

24 سا

-
-

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

-

48 سا

48 سا

48 سا

-

24 سا

24 سا

-

24 سا

24 سا

24 سا

-
-

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

-

24 سا

احلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي 
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

480 ساسا 

912 ساسا

432 سا سا 
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2- التربص التطبيقي :- التربص التطبيقي :

اHدة : اHدة : أربعة (4) أسابيع 
يتابع اHتربصون خالل دورة التكوين اHتخصصr تربصا تطبيقيا لدى اHصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. 

اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مراقب الضرائببرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مراقب الضرائب

مدة التكوين : مدة التكوين : سنتان (2)
السنة األولى :السنة األولى :

1- التكوين النظري:- التكوين النظري: أحد عشر (11) شهرا.

اHعاملاHعاملاحلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي  2الوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

جباية األشخاص الطبيعية

احملاسبة العامة

اHالية العامة / قواعد احملاسبة العمومية  

القانون اHدني و اإلجراءات اHدنية 

القانون التجاري/ قانون الشركات

بنية النظام اجلبائي اجلزائري

مدخل لدراسة القانون

حقوق التسجيل و الطابع

الضرائب غير اHباشرة

ورشة الوعاء

التحرير اإلداري و االتصال

اإلعالم اآللي

اللغة األجنبية

أخالقيات اHهنة (في شكل ملتقيات)

احلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي 1

-

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

-

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

-

-

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

-

احلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي 

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

384 سا سا 

768 ساسا

384 سا سا 
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2- التربص التطبيقي :- التربص التطبيقي :

اHدة :اHدة : ثمانية (8) أسابيع 
يتابع اHتربصون خالل دورة التكوين اHتخصصr تربصا تطبيقيا لدى اHصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. 

السنة الثانيةالسنة الثانية
1- التكوين النظري : - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر.

اHعاملاHعاملاحلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي  2الوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

1

جباية األشخاص الطبيعة

جباية األشخاص اHعنوية

التحصيل 

الرقابة اجلبائية

اHنازعات اجلبائية

محاسبة الشركات

الرسم على القيمة اHضافة

ورشة الوعاء

ورشة التحصيل

التحرير اإلداري و االتصال 

التحليل اHالي 

اإلعالم اآللي

اللغة األجنبية

اســـتـــقـــبـــال اHـــكـــلف بـــالـــضـــريـــبـــة (في شـــكل
ملتقيات)

احلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي 1

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

-

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

-

24 سا

24 سا

-

-

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

-

-

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

احلجم الساعي للسداسي احلجم الساعي للسداسي 

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

432 سا سا 

816 ساسا

384 سا سا 
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-305 اHؤرّخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اHــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واHــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اHــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــخــــزيــــنــــة

rوتنظيمها وسيـرهـا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تـــــطـــــبـــــيـــــقــــــا ألحـــــكـــــــام اHـــــوادّ 26 و28
(احلــــــــــــالـــــــــــــة 1) و31 (احلـــــــــــــالـــــــــــــة 2) و45 و58 و60 و62 و71
(احلـالــة 1) و80  مــن اHرســــوم التّنفــيذيّ رقم 10 - 300
اHــؤرّخ في 23 ذي احلــجّـــة عــام 1431 اHــوافق 29 نــوفــمــبــر
ســنــة 2010 واHـــذكــور أعالهr يــحـــدّد هــذا الــقــرار كـــيــفــيــات
تــنـــظـــيـم الـــتـــكـــوين الـــتـــحـــضـــيـــري  لـــشـــغـل بـــعض الـــرتب
اHـــنـــتـــمـــيـــة لألسـالك اخلـــاصـــــة بـــاإلدارة اHــكـــلّـــفـــــة بـــأمالك
الـــدولـــة واحلــفظ الـــعــقـــاري ومــسـح األراضي ومــدته وكــذا

محتوى برامجـهr حسب مـا يأتي :

شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :

: YفتشHسلك ا: YفتشHسلك ا

rرتبة مفتش -

rرتبة مفتش رئيسي -

- رتبة مفتش قسم.

سلك أعوان اHعاينة :سلك أعوان اHعاينة :

- رتبة عون معاينة.

شعبة مسح األراضي :شعبة مسح األراضي :

: YهندسHسلك ا: YهندسHسلك ا

rرتبة مهندس مسح األراضي -

rسح األراضيH رتبة مهندس رئيسي -

- رتبة مهندس قسم Hسح األراضي.

: YفتشHسلك ا: YفتشHسلك ا

- رتبة مفتش مسح األراضي.

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 26  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام   ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1434 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2013 يــــحـــدr يــــحـــدّد كــــيــــفـــيــــات تـــنــــظـــــيمد كــــيــــفـــيــــات تـــنــــظـــــيم
الــــتــــكــــوين الــــتــــحــــضــــيــــري لــــشـــغـــل بــــعض الــــرتبالــــتــــكــــوين الــــتــــحــــضــــيــــري لــــشـــغـــل بــــعض الــــرتب
اHـــنــــتـــمــــيــــة لألسـالك اخلـــاصــــة بــــاإلدارة اHـــكـــــلـاHـــنــــتـــمــــيــــة لألسـالك اخلـــاصــــة بــــاإلدارة اHـــكـــــلـّـــفــــةـــفــــة
بــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقــاري ومــسح األراضيبــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقــاري ومــسح األراضي

ومدته وكذا محتوى برامجـه.ومدته وكذا محتوى برامجـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-293 اHــــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واHـتـضمّن
إنـشـاء مـعـهـد عـال لـلـتـسـيـيـر والـتـخـطـيط وحتـديـد قـانـونه

rتمّمHعدّل واHا rاألساسي

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 02-48 اHـؤرّخ
في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1422 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2002
واHتضمّن إنشاء الوكـالة الفضائية اجلزائـرية وتنظيمها

rوعملها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-236 اHؤرّخ
في 6 مــــحــــرّم عــــام 1411 اHــــوافـق 28 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1990
واHتـضمّن حتويل مـؤسسات الـتكوين إلى مـعاهد وطـنية

rتمّمHعدّل واHا rهنيHمتخصصة في التكوين ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اHؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اHــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
rـتـضـمّن إنـشـاء مـدرسة وطـنـيـة لـلـضرائبHسـنـة 1994 وا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-300 اHؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اHــكـلّــفـة بــأمالك الـدولــة واحلـفظ

rالعقاري ومسح األراضي
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اHاداHادّة ة 6 :  : ينظم التـكوين التحضيـري بشكـل تناوبي
أو متواصل ويشمـل دروسا نظرية وتطبيقية.

اHاداHادّة ة 7 :  : حتدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :

تسعة تسعة (9) أشهر : أشهر :
- بــالـــنــســبــة لــرتب مـــفــتش رئــيــسـي ومــفــتش قــسم

r"شعبة "أمالك الدولة واحلفظ العقاري
- بالـنسـبة لـرتب مهـندس مـسح األراضي ومهـندس
رئــيـــسي Hــسح األراضي ومــهـــنــدس قــسم مــسح األراضي/

شعبـة "مسح األراضي".

ستة ستة (6) أشهر : أشهر :
- بــالـنــســبـة لــرتب مــفـتش وعــــون مــعــايــنـــة شـعــبـة

r"أمالك الدولة واحلفظ العقاري"
- بـــالـــنــــســـبـــة لـــرتـب مـــفـــتش مــــسح األراضي وعـــون

معاينة مسح األراضي شعبة "مسح األراضي".

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيـريr ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات

التكوين اHذكورة في اHادّة 5 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اHـتـربـصـY أثـنـاء
التـكـوين التـحـضيـري سـلك أسـاتذة الـتـعلـيم لـلمـؤسـسات
الـــعــــمـــومـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين اHــــذكـــورة أعاله و/ أو اإلطـــارات

اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيـداغوجيـة اHستمـرة وتشمل امـتحانات دوريـة تتعلّق

�حتوى برامج التكوين.

11 :  : عــنــد نــهـايــة الــتــكــوين الــتــحــضــيـريr يــتم اHـاداHـادّة ة 
التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات اآلتـية :

rحسن جدا -
rحسن -

rمتوسط -
- دون اHتوسط.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـضـبط قــائـمـة اHــتـربـصـY الــذين تـابـعـوا
دورة الــــتـــكــــوين الــــتـــحــــضـــيــــري  من طــــرف جلـــنــــة نـــهــــايـــة

التكوين والتي تتكون من :
- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــY أو  �ـثــلــهـا

rرئيسا rؤهّـل قانوناHا
- مـديـــر اHـؤسـســة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اHـعـنــية

rأو �ثلـه

سلك أعوان اHعاينة :سلك أعوان اHعاينة :

- رتبة عون معاينة Hسح األراضي.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــلـــزم اHــتـــربــصـــون شـــاغــلـــو إحـــدى الــرتب
اHــــذكـــــورة فـي اHــــادّة األولـى أعالهr �ـــــتـــــابــــعـــــة الـــــتــــكـــــوين

التحضيري.

3  :   : يـــتـم فـــتح دورة الـــتــــكـــوين الــــتـــحـــضـــيـــري اHــاداHــادّة ة 
لــشــغــل الـــرتب اHــذكـــورة في اHــادّة األولى أعـالهr بــقــرار
أو مقـرّر من الـسـلـطـة الـتي لـهـا صالحــيـة التّـعـيـY  يـحدّد

فيه على اخلصوص مـا يأتي :

rعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اHـتربـصY اHـعـنيـY بـالتـكوين الـتـحضـيري
احملدّد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنوي أو اHـتـعدّد الـسـنوات
لـلـتـكـوين اHـصـادق عـلـيه بـعـنـوان الـسـنـة اHـعـتـبـرةr طـبـقـا

rعمول بهاHلإلجراءات ا
rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -
rعنيةHمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اHـــــتـــــربـــــصـــــY اHـــــعـــــنـــــيـــــY بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

YــــتـــربــــصـــHـــســــتــــخـــدمــــة اHــــادّة ة 4 :  : تــــعـــلـم اإلدارة اHــــاداHا
بتـاريخ بـدايـة الـتـكـوين الـتحـضـيـري عن طـريق اسـتـدعاء

فردي وبأي وسيلة مالئمة أخرىr عند االقتضاء.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـضـمن الــتـكـوين الــتـحـضـيــري اHـؤسـسـات
العمومية للتكوين اآلتـية :

شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :

rدرسة الوطنية للضرائبHا -

rدرسة الوطنية للخزينةHا -

rعهد العالي للتسيير والتخطيطHا -

- معهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي.

شعبة مسح األراضي :شعبة مسح األراضي :

- مــركــز الــتــقــنــيــات الــفــضــائــيــة : بــالــنــســبــة لــرتب
مهـنـدس مسح األراضي ومـهـندس رئـيـسي Hسح األراضي

rسح األراضي ومفتش مسح األراضيH ومهندس قسم

- اHــعـهــد الــوطــني اHــتـخــصص في الــتــكــوين اHــهـني
بالقبة : بالنسبة لرتبة عون معاينة Hسح األراضي.



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 4 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
25 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

- �ـثـلــY اثـنـY (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اHعنيّـة.

rـادّة ة 13 :  : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريHـاداHا
يـسـلّم مديـر مؤسـسة الـتـكوين شـهـادة مـتـابعـــة التـكــوين
للمتربصـY على أسـاس محضـر جلنـة نهايـة التكـوين.

اHاداHادّة ة 14 :  : يرسم اHـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين
التحضيري وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 26 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 2
أكتوبر سنـة 2013.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

اHلحق األولاHلحق األول

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش أمالك الدولة واحلفظ العقاري.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش أمالك الدولة واحلفظ العقاري.
اHدة :اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

قانون أمالك الدولة وعمليات أمالك الدولة

تقييمات أمالك الدولة

القانون العقاري

اHنازعات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

3

4

2

60 سا

36 سا

60 سا

24 سا

180 ساعة ساعة

اHلحقاHلحق 2 

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.

اHدة :اHدة : تسعـة (9) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

قانون أمالك الدولة وعمليات أمالك الدولة

تقييمات أمالك الدولة

القانون العقاري

اHنازعات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

3

4

2

90 سا

54 سا

90 سا

36 سا

270 ساعة ساعة
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اHلحقاHلحق 3 

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.
اHدة :اHدة : تسعـة (9) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

قانون أمالك الدولة وعمليات أمالك الدولة

تقييمات أمالك الدولة

القانون العقاري

اHنازعات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

3

4

2

90 سا

54 سا

90 سا

36 سا

270 ساعة ساعة

اHلحقاHلحق 4 

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة ألمالك الدولة واحلفظ العقاريألمالك الدولة واحلفظ العقاري.
اHدة :اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

قانون أمالك الدولة وعمليات أمالك الدولة

القانون العقاري

اHنازعات

تقييمات أمالك الدولة

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

4

4

4

3

40 سا

40 سا

40 سا

30 سا

150 ساعة ساعة

اHلحق اHلحق 5

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس مسح األراضي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس مسح األراضي.

اHدة :اHدة : تسعة (9) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

طبوغرافيا وتخطيط متري

اجليوديزيا

3

2

80 سا

60 سا
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اHلحق اHلحق 5  (تابع)  (تابع)

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

علم اخلرائط

احلساب الطبومتري

تثليت مسح األراضي

القانون اHدني 1

القانون اHدني 2

مسح األراضي العام

األنظمة اHعلوماتية اجلغرافية

التصوير الفتوغرامتري

محافظة مسح األراضي

إعداد مجسامي

التحقيق والتحديد

اHـــسح الــــرقـــمي (قـــاعــــدة اHـــعـــطــــيـــات واألنـــظـــمــــة اHـــعـــلــــومـــاتـــيـــة
اجلغرافية)

احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

2

2

2

2

2

4

3

3

4

3

4

3

40 سا

40 سا

70 سا

30 سا

30 سا

180 سا

70 سا

40 سا

80 سا

50 سا

120 سا

110 سا

1000 ساعة ساعة

اHلحق اHلحق 6

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مهندس رئيسي Hسح األراضي.برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مهندس رئيسي Hسح األراضي.

اHدة :اHدة : تسعة (9) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

طبوغرافيا وتخطيط متري

قراءة الصور

الكشف عن بعد واستخالص معلومات الصور اجلوية

األنظمة اHعلوماتية اجلغرافية

اجليوديزيا

3

2

3

4

2

20 سا

10 سا

20 سا

30 سا

30 سا
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اHلحق اHلحق 6  (تابع)  (تابع)

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

6

7

8

9

10

11

12

13

التصوير الفتوغرامتري

تثليت مسح األراضي العام

القانون اHدني

مسح األراضي

تسيير اHشاريع

محافظة مسح األراضي

إعداد مجسامي

التحقيق والتحديد

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

3

2

2

4

2

4

3

4

20 سا

20 سا

20 سا

10 سا

20 سا

40 سا

20 سا

10 سا

270 ساعةساعة

اHلحق اHلحق 7

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس قسم Hسح األراضي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس قسم Hسح األراضي.

اHدة :اHدة : تسعة (9) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

طبوغرافيا وتخطيط متري

قراءة الصور

الكشف عن بعد واستخالص معلومات الصور اجلوية

األنظمة اHعلوماتية اجلغرافية

اجليوديزيا

التصوير الفتوغرامتري

تثليت مسح األراضي

القانون اHدني

مسح األراضي العام

3

2

3

4

2

3

2

2

4

20 سا

10 سا

10 سا

30 سا

20 سا

30 سا

20 سا

20 سا

10 سا
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اHلحق اHلحق 7  (تابع) (تابع)

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

10

11

12

13

تسيير اHشاريع
محافظة مسح األراضي

إعداد مجسامي
التحقيق والتحديد

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

4

3

4

40 سا

20 سا

20 سا

20 سا

270 ساعةساعة

اHلحق اHلحق 8
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي مركزي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي مركزي.

اHدة :اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبوغرافيا وتخطيط متري
علم اخلرائط

التسيير اHعلوماتي Hسح األراضي
التصوير الفتوغرامتري

مسح �قياس كبير
تثليت مسح األراضي

القانون اHدني
إعداد مسح األراضي العام

محافظة مسح األراضي
إعداد مجسامي

التحقيق والتحديد
احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

3

2

4

3

3

2

2

4

4

3

4

20 سا

10 سا

20 سا

20 سا

10 سا

10 سا

20 سا

10 سا

20 سا

10 سا

30 سا

180 ساعةساعة

اHلحق اHلحق 9
برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة عون معاينة Hسح األراضي.برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة عون معاينة Hسح األراضي.

اHدة :اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحدةالوحدةالرقمالرقم  احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

إعداد مجسامي
التسيير اHعلوماتي Hسح األراضي

التحقيق والتحديد
القانون اHدني (اHلكية)

إعداد مسح األراضي العام
محافظة مسح األراضي

مسح �قياس كبير
احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

3

2

4

2

4

4

4

10 سا

20 سا

50 سا

10 سا

20 سا

40 سا

30 سا

180 ساعة ساعة
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وزارة اDوارد اDائيةوزارة اDوارد اDائية
قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 19 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 13
أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة r2014 يتضمr يتضمّن اHـوافقة على التنظيمن اHـوافقة على التنظيم

الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـــقــتـــضى اHـــرســــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-183 اHؤرّخ
في 9 ربـيع الـثـانـي عام 1426 اHـوافق 18 مـايـو سـنـة 2005
واHــتـضــمّن الـقــانـون األسـاسـي لـلــديـوان الـوطــني لـلــسـقي

rتمّمHا rياهHوصرف ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرّخ في  13رجب عــام 1427
اHــــوافق 8 غــــشت ســــنـــة 2006 واHــــتـــضــــمّن اHــــوافـــقــــة عـــلى
rياهHالتنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقـا ألحـكـام اHادّة 16 من اHرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 05 - 183 اHــؤرّخ في 9 ربـــيــع الـــثـــــاني
rـــذكــور أعالهHــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 2005 واHعــــام 1426 ا
يــهــدف هـذا الــقــرار إلى اHـوافــقــة عـلى الــتــنـظــيم الــداخـلي

للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــشــــتــــمل الــــتــــنـــظــــيم الــــداخــــلي لــــلــــديـــوان
rّـديـر الـعامHحتت سـلطـة ا rـيـاهHالـوطـني لـلسـقي وصـرف ا

على مـا يأتي :
- مساعدان (2) للمدير العامّ :

rمساعد (1) مكلّف باالستغالل *
* مساعد (1) مكلّف بالتنمية.

- خمس (5) مديريات مركزية :
* اHـديــريـة اHــركـزيـة الســتـغـالل وصـيــانـة اHــسـاحـات

rسقيةHا
rركزية للممتلكات واإلمدادHديرية اHا *

rفوضةHشاريع اHركزية إلجناز اHديرية اHا *
rركزية لإلدارة العامةHديرية اHا *

* اHديرية اHركزية للمالية واحملاسبة.

- خمس (5) مديريات جهوية :
rديرية اجلهوية لوهرانHا *
rديرية اجلهوية للشلفHا *

rديرية اجلهوية للجـزائرHا *
rديرية اجلهوية لقسنطينـةHا *

* اHديرية اجلهوية للصحراء.
- ثالث (3) خاليا تكلّف :

rبتدقيق احلسابات ومراقبة التسيير *
rتابعة الصفقات العمومية� *
* بأنظمة اHعلومات واالتصال.

- مستشار (1) مكلف بأمن األمالك.
اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــشـــتــــمل اHــــديـــريــــة اHـــركــــزيـــة الســــتـــغالل

: Yاآلتيت Yسقية على الدائرتHساحات اHوصيانة ا
rسقيةHساحات اHدائرة استغالل ا -

- دائرة احملافظة على اHساحات اHسقية وصيانتها.
اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : تـــــشـــــتـــــمـل اHـــــديــــريـــــة اHـــــركـــــزيـــــة لـإلمــــداد

: Yاآلتيت Yمتلكات على الدائرتHوا
rدائرة اإلمداد -

- دائرة اHمتلكات.
اHاداHادّة ة 5 :  : تشـتمل اHـديريـة اHركـزية إلجنـاز اHشاريع

: Yاآلتيت Yفوضة على الدائرتHا
rدائرة متابعة عمليات الدراسات -

- دائرة متابعة عمليات األشغال.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـشـتـمل اHـديـريــة اHـركـزيـة لإلدارة الـعـامـة

: Yاآلتيت Yعلى الدائرت
rوارد البشريةHدائرة ا -

- دائرة اHنازعات والوسائل.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــشـــتــــمل اHــــديـــريــــة اHــــركـــزيــــة لـــلــــمـــالــــيـــة

: Yاآلتيت Yواحملاسبة على الدائرت
rدائرة احملاسبة -

- دائرة اHالية.
Yـادّة ة 8 :  : تـشـتـمل كـل مـديـريـة جـهـويـة عـلى دائـرتـHـاداHا

(2) إلى ثالث (3) دوائر ووحدات من نوع :

rاالستغالل -
rدعم السقي -
rشـروعHا -

- اإلمداد.
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اHــاداHــادّة ة 9 :  : يـــعــيّـن مــســـاعـــدا اHـــديــر الـــعـــامّ واHـــديــرون
اHـــركــــزيــــون واHــــديــــرون اجلـــهــــويــــون ومــــســــؤولـــو اخلـاليـــا
ورؤســاء الـدوائــر ومـديـرو الــوحـدات واHـســتـشــار اHـكـلّف
بــأمن األمالكr �ـقــرر من اHــديـر الــعـامّ لــلــديـوان الــوطـني
لـــلـــســـقـي وصـــرف اHـــيـــاهr بـــعـــد مـــوافــــقـــة الـــوزيـــر اHـــكـــلّف

باHوارد اHائية.
اHاداHادّة ة 10 :  : تلغـى أحكــام القــرار اHؤرّخ في 13 رجب
عام 1427 اHوافق  8 غـشت سنة 2006 واHتضـمّن التنظيم

الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 19 ذي احلــجّــة عــام 1435 اHــوافق

13 أكتوبر سنـة 2014.

حسY نسيبحسY نسيب

وزارة الرياضةوزارة الرياضة
قـــــرار مـــــؤرخ في أول ربـــــيـع األول عــــام قـــــرار مـــــؤرخ في أول ربـــــيـع األول عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23
ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــحــــدد شـــروط وكــــيـــفــــيـــات يــــحــــدد شـــروط وكــــيـــفــــيـــات

تأسيس جلان اHناصرين وتنظيمها وسيرها.تأسيس جلان اHناصرين وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير الرياضة
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 13-05 اHـــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
rبتـنظـيم األنشـطـــة الـبدنـيـــة والـرياضـيـــة وتـطويـرهـــا

rــــادة 201 منهHال سميـا ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-243 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rالذي يحدد صالحيات وزير الرياضة
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 201 من الـقانون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واHـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والـريــاضــيــة وتــطــويــرهـاr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديـد
شــروط وكـيــفـيــات تـأســيس جلـان اHــنـاصــرين وتـنــظـيــمـهـا

وسيرها.
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة اHـادة 2 : : تـكــلف جلـــان اHــنـاصــريــنr عـلـى اخلـصـوص
�ا يأتي :

- تـــــأطــــيـــــر اHــــنـــــاصــــريـن وتــــنـــــظــــيـــــمــــهـم �ــــنـــــاســــبــــة
الـتظاهرات واHنـافسات الريـاضية بالـتعاون مع النوادي
واجلــمـعــيـات الـريــاضـيـة اHــعـنــيـة وبـاالتــصـال مع مــخـتـلف

rYنظمHوا YتعاملHا
- اHـشـاركة فـي كل الـتـدابـيـر الـتي تـسـهل اسـتـقـبال

rالفرق الرياضية الزائرة ومناصريها
- تــــرقـــيــــة الــــروح الـــريــــاضــــيـــة ونــــشــــر األخالقــــيـــات
الرياضـية ما بـY أعضائهـاr واحملافظـة عليهـاr ال سيما من

rناصرينHخالل األعمال التوعوية جتاه ا
- اHـشـاركـة في حتـديـد وتـطـبـيق كل الـتـدابـيـر الـتي
من شــأنــهـا الــوقــايــة من الـعــنف في اHــنــشــآت الـريــاضــيـة
ومكـافـحته في ظل االحـتـرام الصـارم لـلقـوانـY واألنظـمة

rعمول بهاHا
- حتــــمـل االلـــتــــزامــــات اHــــنــــصـــوص عــــلــــيــــهــــا في ظل
الـقــوانـY واألنــظـمــة اHـعــمـول بـهــا في مــجـال الـوقــايـة من

rنشآت الرياضية ومكافحتهHالعنف في ا
- دعـم الــنــادي أو اجلــمــعــيــة الــريــاضــيــة الــتي تــوضع

لديها.
اHــــادة اHــــادة 3 :  : ال {ــــكن تــــأســـيـس أكـــثــــر من جلــــنــــة واحـــدة
لـــلـــمـــنــاصـــرين عـن كل جـــمـــعــيـــة ريـــاضـــيـــة أو نــاد ريـــاضي

محترفا كان أم هاويا.
اHــادة اHــادة 4 : : يــوجـــد مــوطن جلــنــة اHــنـــاصــرين في مــكــان

تواجد النادي أو اجلمعية التي توضع لديها.
تتوفر اللجنة على الوسائل الضرورية لسيرها.

اHـادة اHـادة 5 : : ال {ـكن بـأي حـال من األحـوال أن حتل مـهام
جلـنـة اHـنـاصـرين مـحل مـهـام نـاديـهـا الـريـاضي وجـمـعـيـتـها
rاآلخـرين في إطار أنشـطتهم Yالريـاضية أو مـهام الفـاعل
ال سـيـمـا في الـوقـايـة مـن الـعـنف في اHـنـشـآت الـريـاضـيـة
ومكافحته كما هو منصوص عليه في القوانY واألنظمة
اHــعــمــول بــهــاr ال ســيــمـــــا أحــكـــــام الـقــانـــــون رقــم 05-13
اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام 1434 اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة

2013 واHذكور أعاله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات التأسيسشروط وكيفيات التأسيس

اHـادة اHـادة 6 : : جلـنـة اHــنـاصـرين هــيـكل يـنـشــأ لـدى الـنـادي
الـــريــاضي الـــهـــاوي أو اجلــمـــعـــيــة الـــريـــاضــيـــة �ـــبــادرة من
اجلــمـــعــيــات والــنــوادي الــريــاضــيــة اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
الــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1434
اHوافق 23 يوليو سنة 2013 واHذكور أعالهr وبعد مداولة
إمـــا من اجلـــمــعـــيـــة الــعـــامـــة لــلـــنـــادي الــريـــاضي الـــهــاوي أو
Yاجلمـعيـة الرياضـية وإمـا من اجلمـعيـة العامـة للـمسـاهم



rرئيس -
rنائب رئيس -

rعام Yأم -
- ثالثة (3) أعضاء.

اHــادة اHــادة 13 :  : رئـــيس جلـــنـــة اHـــنـــاصـــرين هـــو اHـــتـــحــدث
الــــوحــــيــــد اHــــؤهل جتــــاه الــــنــــادي الــــريـــاضـي أو اجلــــمــــعــــيـــة

الرياضية.
اHــادة اHــادة 14 :  : تــمــثـل الــفــروع احملــلــيــة جلـــنــة اHــنــاصــرين
عندما تتوفـر هذه األخيرة على منخرطY مقيمY خارج
مــجـــال نــشـــاط اجلــمـــعــيـــة الــريـــاضــيـــة اHــعـــنــيـــة أو الــنــادي

الرياضي اHعني أو عبر التراب الوطني.
وتـــضم مـــنـــخـــرطـي الـــنـــادي الـــريـــاضي أو اجلـــمـــعـــيـــة

الرياضية.
YندوبHوهي �ثلة ضمن اجلـمعية العامة بعدد من ا

حسب النسب اHنصوص عليها في اHادة 11 أعاله.
اHــــادة اHــــادة 15 : : يــــجب أن يــــتـــوفــــر في كـل إحـــداث لــــفـــرع
مـحـليr عـدد أدنى من اHـنـخـرطـY حتـدده اجلـمـعـيـة الـعـامـة

للجنة.
ويقترح اإلحداث من طـرف مكتب اللجنة واجلمعية
الـعــامــة ويــصـادق عــلــيه اHــكـتـب الـتــنــفـيــذي لــلــجـمــعــيـة أو
الــــنــــادي الـــــريــــاضي الــــهـــــاوي أو اجلــــهــــاز اHــــديـــــر لــــلــــنــــادي

الرياضي احملترف.
اHــــادة اHــــادة 16 : : حتـــدد عــــهـــدة أعــــضـــاء اجلــــمـــعــــيـــة الــــعـــامـــة

ومكتبها بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
17 : : يـشكل اHـكتب ألداء مـهـامه على اخلـصوص اHادة اHادة 

اللجان اآلتية :
- جلــــنــــة الــــدعم واألخـالقــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة والــــروح

rالرياضية
rجلنة التنشيط واالستقبال والتأطير -

- جلنة التنسيق والتنظيم والنظام.
18 : : تـــوضح مــــهـــام أجــــهـــزة جلـــنــــة اHـــنــــاصـــرين اHــادة اHــادة 
وتــــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا وســــيـــرهـــاr وشـــروط وكـــيـــفــــيـــات تـــنـــظـــيم
االنــتـخــابـات وكــذا شـروط الــقـابــلـيــة لالنـتــخـاب بــواسـطـة
الـنــظـام الــداخــلي لـلــجــنـة اHــنــاصـرين الــذي يــصـادق عــلـيه
اHكتب التنفـيذي للجمعية أو النادي الرياضي الهاوي أو

اجلهاز اHدير للنادي الرياضي احملترف.
اHـادة اHـادة 19 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حـــــــرر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1436

اHوافق 23 ديسمبر سنة 2014.
محمد تهميمحمد تهمي
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أو شـركـاء الـنـادي الـريـاضي احملـتـرف أو الـشـريك الـوحـيد
للنادي الرياضي احملترف.

اHـادة اHـادة 7 : : يــرسل مــحـضــر تــأســيس جلـنــة اHــنــاصـرين
إلى الــســلــطــات اHـعــنــيــةr ال ســيــمــا إلى اHــصــالح اخملــتــصـة
بـــالــواليــة واإلدارة احملــلـــيــة اHــكــلـــفــة بــالــريـــاضــة واHــصــالح
اHـــــعـــــنـــــيــــــة األخـــــرى و كـــــذا إلـى االحتـــــاديـــــة (االحتـــــاديـــــات)

والرابطة (الرابطات) الرياضية اHعنية.
اHـــــادة اHـــــادة 8 : : يـــــجـب عـــــلى أعـــــضــــــاء جلـــــنـــــة اHـــــنـــــاصـــــرين

استيفاء الشروط اآلتية :
rاجلنسية اجلزائرية -

rدنية والوطنيةHالتمتع باحلقوق ا -
- تسـديد قـيمـة بطـاقة اHـنخـرط التي يـحدد مـبلـغها

مكتب جلنة اHناصرين.
9 : : ال {ــكـن أن تــتـعــارض صــفــة عــضــو مــؤسس اHـادة اHـادة 
لــلــجــنــة اHــنــاصــريـن أو عــضــو جلــنــة اHــنــاصــرين مع صــفــة
عـضـو في اHـكـتب الـتـنـفـيـذي لـلـنـادي الـريـاضي الـهـاوي أو
اجلـمـعـية الـريـاضـيـة أو عـضـو في مـجـلس إدارة أو مـجلس

مديرين أو مسير النادي الرياضي احملترف.
الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHادة اHادة 10 : : تضم جلنة اHناصرين ما يأتي :
rجمعية عامة -

rمكتب -
rرئيس -

- فروع محليةr عند االقتضاء.
اHـادة اHـادة 11 :  : تــضم اجلـمــعـيــة الـعــامـة مــائـة (100) عـضـو
عــــلـى األكــــثــــر �ـــــا فــــيــــهـم األعــــضــــاء اHـــــســــيــــرون لـــــلــــجــــنــــة

اHناصرين.
بــاسـتــثــنـاء األعــضـاء اHــســيـرين لــلــجـنــةr يــعـتــبـر كل
YـنـخـرطHعضـو مـنـدوبـا {ـثل عـددا مـحـددا من األعـضـاء ا
ضـــــمن نـــــســـــبـــــة حتــــددr حـــــسب احلـــــالـــــةr من قـــــبـل اHــــكـــــتب
التنـفيذي لـلنادي الريـاضي الهاوي أو اجلـمعية الـرياضية
أو من مـجـلس إدارة أو مجـلس مـديـرين أو مـسيـر الـنادي

الرياضي احملترف.
لكل مندوب صوت واحد في اجلمعية العامة.

اHـادة اHـادة 12 : : تـنـتـخب اجلــمـعـيـة الــعـامـة مـكـتــبـا يـتـكـون
من األعضاء اآلتي ذكرهم :


