
العدد العدد 24
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 17  ربيع األوربيع األوّل عام ل عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 16  أبريل سنة   أبريل سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 06 - 137  مـــؤرخ في 11  ربـــيـع األوّل عــام 1427 اIـــوافق 10  أبـــريـل ســـنــة r 2006  يـــتـــضـــمــن
التّـصـديــق عــلى اتفاقية االحتـاد اإلفـريقي Iنع الفسـاد ومكـافحتـهr اIعـتمـدة {ـابوتـو في 11 يولــيـو سنـة
...........................................................................................................................................2003

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 06 - 138  مـؤرخ في 16  ربــيع األوّل عـام 1427 اIـوافق 15  أبــريـل ســنـة r 2006  يــنــظم انــبـعــاث الــغـاز
والدخان والبخـار واجلزيـئات السائلــة أوالصلبـة  في اجلــو وكــذا الشروط  التي تتم  فيها مراقبتها....................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 06 - 139  مـؤرخ في 16  ربـيع األوّل عام 1427 اIـوافق 15  أبـريـل سـنة r2006  يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات
�ارسة نشاطـــات قطـــــر السفــــن وأعمــال اIناولــة والتشويــن في اIوانئ......................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عــام 1427 اIــوافـق أوّل أبــريل ســنــة r2006 يــتــضــمّـن إنـــهـــاء مــهـــامّ بــعــنـــوان وزارة
العـدل.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  ربــيع األوّل عــام 1427 اIــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2006 يــتــضــمّن إنــهـــاء مــهـــــامّ اIــفـتـش الــعـــامّ
لــوزارة االتصــال والثقـافـة - سـابقـا..........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1427 اIـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2006 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـامّ نـائب مـديـر بوزارة
االتصال....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عــام 1427 اIــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2006 يــتـــضـــمّـن الــتّــعـــيـــيـــن بــعـــنــوان وزارة
العدل.......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق أوّل أبـريل سنة r 2006 يـتضـمّن تعـيX مديــــر الشـؤون الـديـنيـة
واألوقـــاف بــواليــة تيــزي وزو...................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1427 اIـوافق أوّل أبـريل سـنـة r 2006 يـتـضـمّن الـتّـعـيـX بـعـنـوان وزارة الـبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـــال.................................................................................................................

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 5 ربــيع األوّل عـــام 1427 اIـوافق 4 أبــريـل ســنـة r2006 يــحــدّد كــيــفــيــات الــتــكــفّل بــاألتــعــاب
اIستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا اIأساة الوطنية.............................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1426 اIوافـق 16 يناير سنة r  2006 يحدّد تعداد مـستخدمي اIركز العملي
Iتابعة أمن وسالمة السفن واIنشآت اIينائية...............................................................................................
قرار مؤرخ في 24  جـمادى الـثانـية عام 1426 اIوافق 31  يولـيو سنة r 2005  يتـمم القرار اIؤرخ في  13 جـمادى الـثانـية عام
1422 اIـوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2001   الـذي يـحـدد قـائـمـة الـنـشـاطـات و األشـغـال و اخلـدمـات الـتي �ـكـن أن تـقـوم بـها

اIدرسـة الوطنية لـتطبيق تـقنيات النـقل البري زيادة عـلى مهمتهـا الرئيسيـة و كيفيـات تخصيص العـائدات الناجتة
عنها..........................................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
قرار مؤرخ في 24  جمادى الـثانية عام 1426 اIوافق 31  يولـيو سنة r 2005  يعدل و يـتمم القرار اIؤرخ في  28 ذي احلجة
عـام   1419 اIـوافق  14 أبــريـل ســنـة 1999 الــذي يــحـدد قــائــمــة األشـغــال و اخلــدمــات الــتي �ــكن أن تــقـوم بــهــا اIــدرسـة
الـتـقـنـيـة للـتـكـوين و الـتـدريب الـبـحريـX في بـجـايـة زيـادة عـلى مهـمـتـهـا الـرئيـسـيـة و كـيـفـيات تـخـصـيص الـعـائدات
الناجتة عنها............................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1426 اIـوافق 31  يــولـيـو سـنـة r 2005  يـتــمم الـقـرار اIـؤرخ في  28 ذي احلـجـة عـام
1419 اIوافق  14 أبريـل سنة  1999 الـذي  يحـدد قـائـمة األشـغـال و اخلدمـات الـتي �كـن أن يقـوم بـها مـعـهد رصـد مـياه

األمطار للتكوين و األبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها....................

قرار مؤرخ في 24  جمادى الـثانية عام 1426 اIوافق 31  يولـيو سنة r 2005  يـحدد قائمـة النشاطـات و األشغال و اخلدمات
التي �كن أن يقوم بها اIعهد العالي للتكوين في السكك احلديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص
العائدات الناجتة عنها...............................................................................................................................

قرار مؤرخ في 24  جمادى الـثانية عام 1426 اIوافق 31  يولـيو سنة r 2005  يـحدد قائمـة النشاطـات و األشغال و اخلدمات
التي �ـكن أن تقوم بـها اIدرسـة التقـنية لـلتكويـن و التدريب البـحريX في مـستغـا� زيادة على مـهمتـها الرئـيسية
و كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها..................................................................................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قـرار مؤرّخ في 19 مـحـرّم عـام 1426 اIـوافق 18  فـبـرايـر سـنة r 2006 يـتـضـمن جتـديـد تـشكـيـلـة الـلـجـنـة اIـتـسـاويـة األعـضاء
......................................................................XعماريIا XهندسIورؤساء ا XهندسIاخلاصة بأسالك رؤساء ا
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وإذ تــــــدركوإذ تــــــدرك أن الــــــقــــــانـــــون الــــــتــــــأســــــيــــــسي لـالحتـــــــاد
اإلفــريــقي يــنـصr بـX أمــور أخــرىr عــلـى ضــرورة تــعــزيـز
وحـــمـــايــة حـــقـــوق اإلنـــســـان والـــشـــعـــوب ودعم اIـــؤســـســات
والـثقــافـة الد�ـقراطـية وكـفـالــة احلـكم الــرشيـد وسيــادة

القـانـون.
وإذ تــــــعيوإذ تــــــعي أهـــــمــــــيـــــــة احـــــتـــــــرام كــــــــرامــــــة اإلنـــــســـــان
وتـعــزيـز احلـقـوق االقـتـصـاديـة واالجـتمـاعـيـة والـسـيـاسـية
طــــبـــــقــــا ألحـــــكـــــام اIــــيـــــثــــاق اإلفـــــريــــقـي حلــــقــــــوق اإلنــــســــان
والـــشــــعـــــوب والـــــوثـــــائق األخــــــرى ذات الـــصــــــلـــــة بــــشـــأن

حقــوق اإلنسـان.
وإذ تــــضـع في اعـــــتــــبـــــارهــــاوإذ تــــضـع في اعـــــتــــبـــــارهــــا إعالن ســـــنــــة 1990 حــــول
الــتــغــيـيــرات اجلــوهــريـة الــتي حتــدث في الــعــالم وآثــارهـا
بـالـنّــسـبـة إلفــريـقـيــاr وبـرنـامج عــمل الـقـاهــرة لـسـنـة 1994
rإلنـعـاش التـنـمـيـة االقتـصـاديـة واالجتـمـاعـية في إفـريـقـيا
وخطـة العمل Iـكافحـة اإلفالت من العقـاب التي اعتـمدتها
الـدورة الـعاديـة الـتـاسـعة عـشـرة لـلجـنـة اإلفـريقـيـة حلـقوق
اإلنـــســان والـــشـــعـــوب فـي ســـنــة 1996 وأقـــرتـــهـــا بـــعـــد ذلك
الـدورة الــرابـعــة والــسـتــون جملـلس الــوزراءr اIــنـعــقـدة في
Xوالتي تؤكد من ب r1996 ياوندي (الـكاميرون) في سنة
أمـور أخرىr ضـرورة الـتزام الـشعـوب اإلفـريقـية {ـبادىء
احلـكم الـرشـيد وسـيـادة الـقـانـون واحتـرام حـقـوق اإلنـسان
وإشـاعـة الــد�ـقـراطـيـة وحتـقــيق اIـشــاركــة الـشـعـبـيــة في

إطــار عمليـات احلـكم الـرشيد.

وإذ يسـاورها الـقلقوإذ يسـاورها الـقلق إزاء العـواقب الـوخيـمة لـلفـساد
واإلفالت مـن الــــــعـــــقــــــاب عــــــلى االســــــتــــــقــــــرار الـــــســــــيــــــاسي
rواالقـتصادي واالجتـماعي والثـقافي في الدول اإلفـريقية
وآثـاره اIـدمـرة عـلى الـتــنـمـيـة االقـتـصــاديـة واالجـتـمـاعـيـة

للشعوب اإلفريقية.

وإذ تـعترفوإذ تـعترف بأن الـفسـاد يقوض اIـساءلـة والشفـافية
في إدارة الــشـؤون الـعــامـة وكــذلك الـتـنــمـيــة االجـتـمــاعـيـة

واالقتصادية في القارة.

تــدرك احلـــاجـــة إلى مـــعـــاجلـــة األســـبـــاب اجلـــذريـــة وإذ تــدركوإذ 
للفسـاد في القارة.

مـنـها بـضـرورة صـيــاغـة وانـتـهـاج سـيـاسـة واقـتـنـاعـا مـنـهاواقـتـنـاعـا 
rكـهــدف ذي أولـويـة rجــنـائـيــة مـوحــدة عـلى جـنــاح الـســرعـة
حلمـاية اجملتـمع من الفسـادr {ا في ذلك اعتـماد تشـريعات

وإجراءات وقائية مناسبة.

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي اسي رقم رقم 06 -  - 137  م  مـؤرخ في ؤرخ في 11  رب ربـيعيع
r 2006 ــــوافق وافق 10  أب  أبــــريل سريل ســــنـة ةIا Iاألواألوّل عل عـام ام 1427 ا
يــــــــتــــــضــــــــمــنمــن ال الــــــــتّــــــصــــــــديق عـديق عـــــــــلى اتلى اتــــــفــــــــاقاقــــــيــــــــة االحتة االحتــــــاداد
اإلفاإلفــــــريريــــقي Iقي Iــــنـع الع الــــفــــســــاد وماد ومــــــكــــافافــــحــــتـهr اIهr اIــــعــــتــــمــــدةدة

{ابوتو في {ابوتو في 11 يوليو سنـة  يوليو سنـة 2003.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر

rالشّـؤون اخلـارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّالع عـلى اتــفـاقـيـة االحتـاد اإلفـريـقي Iـنع
الفـساد ومكـافحـتهr اIـعتمـدة {ابـوتو في 11 يولـيو سـنـة

r2003

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــــاداIــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــصــــــدّق عــــــلـى اتـــــفــــــاقـــــيـــــة االحتـــــاد
اإلفـريـقـي Iـنع الـفـسـاد ومـكـافـحـتهr اIـعـتـمـدة {ـابـوتـو في
11 يــولـــيــو ســـنـــة r2003 وتـــنــشـــر في اجلــريـــدة الــرّســـمــيّــة

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـاجلـزائر في 11  ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق

10  أبريل سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية االحتاد اإلفريقي Iنع الفساد ومكافحتهاتفاقية االحتاد اإلفريقي Iنع الفساد ومكافحته

الديبـاجــة :الديبـاجــة :

rإن الدول األعضاء في االحتاد اإلفريقيrإن الدول األعضاء في االحتاد اإلفريقي

إذ تـــضع فـي اعـــتـــبـــارهـــاإذ تـــضع فـي اعـــتـــبـــارهـــا أن الـــقـــانــــون الـــتـــأســــيـــسي
لالحتـاد اإلفريـقي يـعتـرف بـأن احلريـة واIـساواة والـعـدالة
والـسالم والـكـرامــة أهـداف أسـاسـيـة لــتـحـقـيق الــتـطـلـعـات

اIشروعة للشعوب اإلفريقية.
وإذ تـضـــع فـي اعـتبـارهـــا أيـضــــاوإذ تـضـــع فـي اعـتبـارهـــا أيـضــــا أن اIــادّة 3 مــن
الـقـانـون الـتــأسـيـسي اIـذكـورr تــطـلب من الـدول األعـضـاء
تـنسيق وتكـثـيف تعاونها ووحـدتهـا وتماسـكها وجهودهـا
من أجل حتـــــقــــيق ظـــــروف مــــعــــيــــشـــــة أفــــضـل لـــــلــــشــــعـــــوب

اإلفـريقيـة.

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
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16 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2006 م
اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24

تـــعـــنـي عـــبـــارة "الـــكـــسـب غـــيــــر اIـــشـــروع"r"الـــكـــسـب غـــيــــر اIـــشـــروع"r الـــزيـــادة
الــهــائــلــة في األصــول اخلــاصــة بــأي مــوظف عــمــومي أو أي
شــــخص آخـــر ال �ــــكن لـه أو لـــهــــا تــــبـــريــــر دخـــلـه / دخـــلــــهـــا

بصورة معقولة.

تعني عبارة "قطاع خاص"r"قطاع خاص"r قطاع االقتصاد الوطني
اخلـاضع لــلـمـلـكــيـة اخلـاصــة والـذي حتـكم عــمـلـيـة تــخـصـيص
اIــوارد اإلنــتــاجـيــة فــيه قــوى الــســوق بــدال من الــســلــطـات
العامة والقـطاعات األخرى لالقتصاد التي ال تندرج حتت

القطاع العام أو احلكومة.

الفـساد"r األصـول من أي نوع تعـني عـبارة "عائـدات الفـساد"r"عائـدات 
كـــانـتr ســواء مـــنـــهـــا اIــاديـــة وغـــيـــر اIــاديـــةr اIـــتـــداولــة أو
الثابتةr اIلـموسة أو غير اIلـموسةr وأي سند قانوني أو
وثــيـــقــة قـــانــونــيـــة إلثــبــات مـــلــكـــيــتــهـــا أو إثــبــات الـــفــوائــد
اIـتـعــلـقـة بـهـذه األصــول والـتي   احلـصــول عـلـيـهــا نـتـيـجـة

عمل من أعمال الفساد.

تـــــعــــنـي عــــبــــارة "مــــوظف عـــــمــــومي"r"مــــوظف عـــــمــــومي"r أي مــــوظف أو
موظف دولة أو الوكـاالت التابعـة لها {ا في ذلك من يقع
عـليه االختيار أو يـتم تعيينه أو انـتخابه للقـيام بأنشطة
أو مــهــامّ بــاسم الــدولــة أو خلــدمـــتــهــا عــلى أي مــســتــوى من

مستويات التسلسل الهرمي للسلطة.

تـعــني عــبـارة "الـدولــة الــطـرف اIــطــلـوب مــنــهـا"r"الـدولــة الــطـرف اIــطــلـوب مــنــهـا"r أي
دولـة طـرف يطـلب مـنـها تـسـليم شـخص أو تـقد¡ مـسـاعدة

{وجب هذه االتفاقية.

تــعــني عــبــارة "الــدولــة الــطــرف الــطــالــبــة"r"الــدولــة الــطــرف الــطــالــبــة"r أي دولــة
طـــرف تــــقـــدم طـــلــــبـــا لــــتـــســـلــــيم شــــخص أو احلـــصــــول عـــلى

مساعدة وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

تـــعـــني عـــبـــارة "طــرف"r"طــرف"r أي دولـــة عـــضـــو في االحتـــاد
اإلفـريــقي صــدقت عــلى هــذه االتـفــاقـيــة أو انــضـمـت إلـيــهـا
وأودعـت وثــــائق الـــــتــــصــــديـق أو االنــــضــــمــــام لـــــدى رئــــيس

مفوضية االحتاد اإلفريقي.

2 - في هـذه االتـفـاقـيـةr تـشـمل صـيـغـة اإلفـراد اجلـمع
أيضا أو العكس.

اIاداIادّة ة 2
األهــدافاألهــداف

تتمثل أهداف هذه االتفاقية فيما يأتي :
1 - تـشـجــيع وتـعـزيــز قـيـام الـدول األطــراف بـإنـشـاء
اآللـــيــــات الالزمــــة في إفــــريــــقـــيــــا Iــــنع الــــفـــســــاد وضـــبــــطه
واIــعـاقـبـة والــقـضـاء عـلــيه وعـلى اجلـرائـم ذات الـصـلـةr في

القطاعX العامّ واخلاصّ.

وتصمـيما منهاوتصمـيما منها على تعزيـز الشراكة بX احلكومات
وجـمــيع فـئـات اجملـتــمع اIـدني وخــاصـة الـنـســاء والـشـبـاب
ووسـائل اإلعالم والـقـطـاع اخلـاص من أجل مـحـاربـة كـارثة

الفساد.
AHG/ DEC. 126 (XXXIV)ـــــــــقــــــــررIوإذ تـــــــــذكوإذ تـــــــــذكّـــــــــرـــــــــر بـــــــــا
الـصادر عـن الـدورة الـعـاديــة الـرابـعـة والـثالثـI Xؤتـمـر
رؤســــــاء الــــدول واحلـــكــــومـــاتr اIــــنـــعــــقـــدة في واجــــادوجـــو
(بـوركينـا فاسـو) في يونيـو سنة r1998 والـذي يطلب من
األمــX الــعــام الــقــيــامr بــالــتــعــاون مع الــلــجــنــة اإلفــريــقــيــة
حلـقوق اإلنـسان والـشعـوبr بعـقد اجـتماع رفـيع اIـستـوى
لـلخـبـــراء من أجــل بـحث سبــل ووسـائل إزالــة العـقـبات
الــــــتـي حتــــــول دون الــــــتـــــمــــــتـع بــــــاحلـــــقــــــوق االقــــــتــــــصــــــاديـــــة
واالجــتــمــاعـيــة والــثــقــافـيــةr {ــا في ذلك مــكــافـحــة الــفــسـاد
واإلفـالت من الـــــــعــــــقـــــــابr وتــــــقــــــد¡ اقـــــــتــــــراحـــــــات بــــــشــــــأن
الـتشـريـعات اIـنـاسبـــة واإلجــراءات األخـــرى الـتي يجب

اتخاذها في هذا الصدد.
وإذ تذكوإذ تذكّر مجددار مجددا باIقـرر الصادر عن الدورة العادية
السابعة والـثالثI Xؤتمر رؤساء دول وحـكومات منظمة
الــوحــدة اإلفــريــقــيـــة اIــنــعــقــدة في لـــوســاكــا (زامــبــيــا) في
يــولـــيـــو ســـنــة 2001 وكـــذلك اإلعالن الـــذي أقــــرتــه الــدورة
األولـى Iــؤتـــمــر االحتـــاد اإلفــريـــقي اIـــنــعـــقـــدة في دوربـــان
(جنوب إفــريـقيا) في يـوليـو سنـة 2002 حـول الشـراكـة
اجلــــديــــدة  لــتـــنـــمــيـــة إفـــريــقـــيــا (NEPAD) الــــتي دعت إلى

إنشـاء آلية منسقـة Iكافحة الفسـاد بصـورة فعـالـة.

اتاتّفقت على ما يأتي :فقت على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
التعاريفالتعاريف

1 - لغرض هذه االتفاقية :
تـعــني عـبـارة "رئـيس اIـفــوضـيـة"r"رئـيس اIـفــوضـيـة"r رئـيس مـفــوضـيـة

االحتـاد اإلفريقي.
تــعـنـي كـلــمـة "مـصـادرة"r"مـصـادرة"r أي عــقـوبــة أو إجــراء يـؤدي
إلى احلــرمــان نــهــائــيــا مـن �ــتــلــكــات أو عــوائــد أو وســائل
بـــنـــاءً عــلـى أمـــر من مـــحـــكــمـــة قـــانـــونـــيـــة بــعـــد اســـتـــكـــمــال
إجـــراءات احملـــاكـــمـــة بـــخـــصـــوص عـــمل إجـــرامـي أو أعـــمــال

إجرامية تتعلق بالفساد.
تــعــني كــلــمـة "الــفــسـاد"r "الــفــسـاد"r األعــمــال أو اIــمــارســات {ـا

فيها اجلرائم ذات الصلة التي حترمها هذه االتفاقية.
تـعــني عــبـارة "مــحـكــمـة قــانـونــيـة"r"مــحـكــمـة قــانـونــيـة"r أي مــحـكــمــة يـتم

إنشاؤها {وجب القانون احمللي.
تـنـفـيـذيّ"r"r اجملـلس الـتّـنـفـيـذيّ تـعــني عـبـارة "مـجـلس تـنـفـيـذي"مـجـلس 

لالحتـاد اإلفريقي.
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شخص آخر أو منحه إياها أو أي منفعة أخرى مثل هدية
أو خدمة أو وعد أو مـيزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر
مـقـابل الـقيـام أو االمـتـناع عن الـقـيـام بأي عـمل أثـناء أداء

rنوطة بهIهام العامة اIا
جـ) قـــــيــــام مـــــوظف عــــمـــــومي أو أي شـــــخص آخــــر أو
امتـنـاعه عن القـيـام بأي عـمل أثـناء أداء اIـهـام اIنـوطة به
بهدف احلـصول بـصورة غيـر مشـروعة على فـوائد لـنفسه

rأو ألي طرف ثالث
د) قيام مـوظف عمومي أو أي شخص آخـر بتحويل
أي �ـتـلكـات تـمتـلـكهـا الـدولـة أو وكاالتـهـا قد تـسـلمـهـا هذا
اIـوظف بـحكـم منـصـبهr إلى وكـالـة مـستـقـلـة أو فـردr لكي
rتـــســــتـــخـــدم فـي أغـــراض غـــيــــر تـــلك الــــتي خـــصــــصت لـــهـــا

rلصاحله أو لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث
هـ) عــرض أو تـــقــد¡ أي مـــنــفــعـــة غــيـــر مــســتـــحــقــة أو
الوعـد بـهـا أو التـمـاسـهـا أو قبـولـهـا - بصـورة مـبـاشرة أو
غـــيــر مـــبــاشـــرة - لـــصــالح أو مـن قــبل أي شـــخص يـــتــولى
إدارة كـيـان تـابع لـلقـطـاع اخلـاص أو يعـمل فـيهr لـنـفسه أو
لـغـيـرهr لـكي يـقـوم بـعـمل أو �ـتـنع عـن الـقـيـام به مـنـتـهـكا

rبذلك ما تفرضه عليه واجباته
و) عـــرض أو تــقـــد¡ أي مـــنــفـــعــة غـــيـــر مــســـتــحـــقــة أو
الوعـد بـهـا أو التـمـاسـهـا أو قبـولـهـا - بصـورة مـبـاشرة أو
غيـر مـبـاشرة - لـصـالح أو من قـبل شخـص يعـلن أو يـؤكد
قــدرته عــلى اســتـخــدام نــفـوذه فـي الـتــأثــيــر بـصــورة غــيـر
سـلـيــمـة عــلى قـرار يـصــدره أي شـخص يــؤدي وظـائـفه في
الــــقــــطــــاع الــــعـــام أو اخلــــاصr مـن أجل احلــــصــــول عـــلـى هـــذه
اIــنــفـعــة غــيـر اIــســتـحــقــة لـنــفــسه أو لــغـيــره وكــذلك طـلب
احلصـول عـلى الـعــرض أو الــوعـد بـتـقـد¡ هــذه اIـنـفـعـة أو
اســـتالمــهــا أو قــبـــولــهــا مــقـــابـل الــنــفـــوذr ســــواء اســتــخــدم
الــــنـــفــــوذ بـــالــــفـــعـل أو حـــقـق الـــنــــفـــوذ اIــــفـــتــــرض الـــنــــتـــائج

rطلـوبـة أم الIا
rشروعIز) الكسب غير ا

حـ) استـخدام أو إخـفاء عـائدات مـستـمدة من أي من
rادّةIشار إليها في هذه اIاألعمال ا

ط) اIـشـاركـة كـعـمـيل رئـيـسي أو شـريـك أو مـحرّض
أو متـدخل بأي طـريقـة في ارتكـاب أي من األعمـال اIشار
إلـــيـــهــا في هـــذه اIـــادّة بـــأي شــكـل من أشـــكــال الـــتـــعــاون أو

اIؤامرة.

2 - تـنـطبـق هذه االتـفـاقيـة أيـضاr بـاالتـفاق اIـتـبادل
بX دولتـX أو أكثر من الـدول األطرافr على أي عمـل أو
�ـارسـة للـفـسـاد واجلــرائم ذات الـصـلـة لم يـتـم وصفـهـا في

هذه االتفاقية.

X2 - تـعــزيــز وتــسـهــيل وتــنــظـيم الــتــعــاون فـيــمــا بـ
الـــدول من أجـل ضـــمـــان فـــعـــالـــيـــة الـــتـــدابـــيـــر واإلجـــراءات
اخلــاصــة {ــنع الــفـســاد واجلــرائم ذات الــصــلـة في إفــريــقــيـا

وضبطها واIعاقبة والقضاء عليها.
X3 - تنـسيق ومواءمـة السـياسات والـتشريـعات ب
الـدول األطـراف ألغــراض مـنع الـفـسـاد وضــبـطه واIـعـاقـبـة

والقضاء عليه في القارّة.
4 - تـعـزيـز الــتـنـمـيـة االجـتـمــاعـيـة واالقـتـصـاديـة عن
طـريق إزالـة الـعــقـبـات الـتي حتـول دون الـتـمـتع بـاحلـقـوق
االقــتــصــاديـــة واالجــتــمــاعــيـــة والــثــقــافــيـــة وكــذلك احلــقــوق

اIدنية والسياسية.
5 - تـوفــيـر الــظـروف اIــنـاســبـة لــتـعــزيـز الــشـفــافـيـة

واIساءلة في إدارة الشؤون العامة.

اIاداIادّة ة 3
اIبــادىءاIبــادىء

تـتـعـهـد الدول األطـراف في هـذه االتـفـاقيـة بـااللـتزام
باIبادىء التالية :

1 - احـــتـــرام اIـــبـــادىء واIـــؤســـســـات الـــد�ـــقـــراطـــيـــة
واIشاركة الشعبية وسيادة القانون واحلكم الرشيد.

2 - احـــــتــــرام حــــقــــوق االنــــســــان والـــــشــــعــــوب طــــبــــقــــا
لـلـمـيـثـاق اإلفـريـقي حلـقـوق اإلنـسـان والـشـعـوب والوثـائق

األخرى ذات الصلة بشأن حقوق اإلنسان.
3 - الشفافية واIساءلة في إدارة الشؤون العامة.

4 - تـــعـــزيـــز الــعـــدالـــة االجـــتـــمـــاعـــيــة مـن أجل كـــفـــالــة
تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.

5 - إدانـــــة ورفـض أعـــــمـــــال الـــــفــــــســـــاد واجلـــــرائم ذات
الصلة واإلفالت من العقاب.

اIاداIادّة ة 4
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

1 - تـــنـــطـــبق هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة عــلـى أعـــمـــال الـــفـــســاد
واجلرائم ذات الصلة التالية :

أ) الــتـــمــاس مــوظـف عــمــومـي أو أي شــخص آخــر أو
قــبــوله - بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة - ألي ســلع
ذات قيـمـة نقـدية أو مـنـفعـة أخرى مـثل هـدية أو خـدمة أو
وعـــد أو مــيـــزة لــنـــفــسه أو لـــشــخص أو كـــيــان آخــر مـــقــابل
الـقـيـام أو االمـتـنـاع عن الــقـيـام بـأي عـمل أثـنـاء أداء اIـهـام

rنوطة بهIالعامة ا
ب) عــــرض أي ســـلـع ذات قـــيــــمــــة نـــقــــديـــة - بــــصـــورة
مــبـاشــرة أو غـيــر مــبـاشــرة - عـلى مــوظف عــمـومي أو أي
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أ) حتـويـل أي �ـتــلـكـات أو الــتـخــلّص مـنــهـا مع الــعـلم
بـأن هذه اIمتلـكات تعتـبر عائدات جلـر�ة فساد أو جرائم
ذات صــــلـــة وذلك لـــغــــرض إخـــفـــاء اIـــصـــدر غــــيـــر الـــشـــرعي
لـلـمـمــتـلـكــات أو لـغـرض مــسـاعـدة أي شـخـص مـشـتـرك في
ارتــكـاب اجلــر�ــة عــلى الــتـهــرب من الــعــواقب الــقـانــونــيـة

rترتّبة على فعلهIا
ب) إخـفــاء احلـقـيـقــة بـشـأن طـابـع أو مـصـدر أو مـوقع
اIـمـتـلـكـات الـتي تـعـتـبـر عـائـدات جلـر�ة فـسـاد أو اجلـرائم
ذات الــصــلــة أو الــتــرتــيــبــات اIــتــخــذة لــلــتــخــلّص مـن هـذه
اIــمـــتــلــكــات أو نــقـــلــهــا أو حتــويـل مــلــكــيـــتــهــا أو أي حــقــوق

rمتعلّقة بها
جـ) شــراء أو اقــتــنــاء أو اســتــخــدام أي �ــتــلــكــات مع
الـعلم وقت اسـتالمـهـا بأن هـذه اIـمتـلـكات تـعـتبـر عـائدات

جلر�ة فساد أو جلرائم مرتبطة به.

اIاداIادّة ة 7
مكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلةمكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة

في اخلدمة العامفي اخلدمة العامّة
مـن أجل مـكــافـحــة الــفـســاد واجلـرائـم ذات الـصــلـة في

اخلدمة العامّةr تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :
1 - مـطــالـبـة اIـوظــفـX الـعـمــومـيـX اIـعــيّـنـX تـقـد¡
إقــرار عن �ـتـلــكـاتــهم وثـرواتـهم عــنـد تــولّي مـهـامّ وظــيـفـة
عامّـة وخالل مـدّة تـولّـيـهم هذه الـوظـيـفـة وبعـد انـتـهـاء مدّة

خدمتهم.
2 - تــــشــــكــــيل جلــــنــــة داخــــلــــيــــة أو جـــهــــاز �ــــاثـل آخـــر
وتكلـيفه بإعـداد مدوّنة سـلوك ومراقـبة تنـفيذهـا وتوعية
اIـوظـفـX الـعـمـومـيـX وتدريـبـهم بـشـأن اIـسـائل اIـتـعـلّـقة

بآداب اIهنة.
3 - اتـخــاذ إجـراءات تــأديـبــيـة وإجــراءات لـلــتـحــقـيق
في الـقـضايـا اIتـعلّـقة بـالفـسـاد واجلرائم ذات الـصلـة بغـية
مـواكبـة الـتكـنـولوجـيـا وزيادة فـعالـيـة اIسـؤولـX في هذا

الصدد.
4 - ضـمـان الشـفـافـيـة والـعدالـة والـفـعـالـية في إدارة

العطاءات وإجراءات التعيX في اخلدمة العامّة.
r5 - مع عــدم اإلخالل بـــأحــكــام الـــتــشــريــعـــات احملــلّــيــة
Xالـعــمـومـيـ Xالـتـأكّــد من أن أي حـصـانــة تـمـنح لــلـمـوظــفـ
التـــشـــكّل عـــقـــبــة عـــنـــد الــتـــحـــقـــيق في ادعـــاءات تـــوجّه ضــد

.XوظفIمحاكمة هؤالء ا

اIاداIادّة ة 8
الكسب غير اIشروعالكسب غير اIشروع

1 - مع عـدم اإلخالل بـأحكـام القـوانـX احمللّـيـةr تلـتزم
الـدول األطـراف بــاتـخـاذ اإلجـراءات الالّزمــة مـا يـثـبت في

قوانينها أن الكسب غير اIشروع جر�ة.

اIاداIادّة ة 5
اإلجراءات التشريعية وغيرهااإلجراءات التشريعية وغيرها

لألغــــراض اIـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في اIـــادّة 2 مـن هـــذه
االتفاقيةr تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :

1 - اعـــتــمـــاد اإلجــراءات الـــتــشـــريــعـــيـــة وغــيـــرهــا من
اإلجــراءات الـالّزمــة جلــعل األعــمــال اIــنــصــوص عــلــيــهــا في
الــفـقـرة 1 من اIـادّة 4 من هـذه االتــفـاقــيـةr مــنـدرجــة ضـمن

اجلرائم اجلنائية.
2 - تـــعـــزيـــز إجـــراءات الـــرقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة من أجل
ضـمـان خــضـوع إنـشــاء وتـشــغـيل أي شـركــات أجـنــبـيـة في
أراضي الــدول األطــراف الحـتــرام الــتــشـريــعــات الـوطــنــيـة

السارية في هذه الدول.
3 - إنـــشـــاء وتــشـــغـــيل وتـــعــزيـــز هـــيــئـــات أو وكــاالت

وطنية مستقلّة Iكافحة الفساد.
4 - اعــــتــــمـــــاد إجــــراءات تــــشـــــريــــعــــيــــة وغـــــيــــرهــــا من
اإلجـراءات إلنـشـاء وتـشـغــيل وتـعـزيـز أنـظـمــة لـلـمـحـاسـبـة
واIـراجـعـة واIـتـابـعـة الـداخـلـيـة وخـاصة لـإليـرادات الـعـامّة
وإيـصـاالت الــضـرائب والـرســوم اجلـمـركـيــة واIـصـروفـات
واإلجــراءات اIــتــعــلّــقــة بـــاســتــخــدام وشــراء وإدارة الــســلع

واخلدمات العامّة.
5 - اعــــتــــمـــــاد إجــــراءات تــــشـــــريــــعــــيــــة وغـــــيــــرهــــا من
اإلجراءات حلـماية الشـاكي والشاهـد في القضـايا اIتـعلّقة
بــــالـــــفــــســـــاد واجلــــرائـم ذات الــــصـــــلــــة {ـــــا في ذلـك حــــمـــــايــــة

هويتهما.
6 - اعـــــتــــمـــــاد اإلجـــــراءات الـالّزمــــة لـــــضـــــمـــــان قـــــيــــام
اIــــواطــــنــــX بــــاإلبالغ عـن حــــاالت الـــفــــســــاد دون خــــوف من

عمليات االنتقام التي قد تترتب على ذلك.
7 - اعتماد إجراءات تشـريعية وطنية بـغية معاقبة
األشـــخـــاص الـــذين يـــقـــدمـــون تـــقـــاريـــر كـــاذبـــة حـــاقـــدة ضــد
أشـخاص أبـريـاء في القـضايا اIتـعلّـقة بـالفساد واجلـرائم

ذات الصلة.
8 - اعتـماد وتعزيـز آليات لـتشجـيع توعيـة السكان
عـلى احـتـرام الـسـلع الـعـامّـة واIـصـلـحـة الـعـامّـة وتـوعـيتـهم
{كافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة {ا في ذلك البرامج
الـتـعـلـيـمـيـة في اIـدارس وتـوعـيـة وسـائل اإلعالم وتـعـزيـز

البيئة اIناسبة الحترام آداب اIهنة.

اIاداIادّة ة 6
تبييض عائدات الفسادتبييض عائدات الفساد

تـقـوم الـدول األطــراف بـاعـتـمـاد إجـراءات تـشـريـعـيـة
وغــــــيــــــرهـــــــا من اإلجــــــراءات - إذا لــــــزم - إلدراج األعــــــمــــــال

التالية ضمن األعمال اإلجرامية :
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2 - خلق بيئـة مالئمة تمكّن وسائل اإلعالم واجملتمع
اIـدني وتشجعـهما عـلى حمل احلكومـات على االرتقاء إلى
أعــلى مــســتـــويــات من الــشــفــافـــيــة واIــســؤولــيــة في إدارة

الشؤون العامّة.
3 - ضـــمـــان وتـــوفـــيـــر مــشـــاركـــة اجملـــتـــمع اIـــدني في
عـمـلــيـة اIـراقـبـة والـتـشـاور مع اجملـتـمع اIـدني في تـنـفـيـذ

هذه االتفاقية.
4 - ضــــمـــــان مــــنــح وســـــائل اإلعـالم ســــبـل احلــــصــــول
عـلى اIـعلــومات في حــاالت الفـسـاد واجلـرائم ذات الصـلة
شـــريــطـــة أن ال يــؤثـــر بث مـــثل هــذه اIـــعــلـــومــات بـــصــورة
مــنــاوئـــة عــلى عـــمــلــيــات الـــتــحــقـــيق واحلق في مـــحـــاكــمـــة

عـادلـة.

اIاداIادّة ة 13
االختصاص القضائياالختصاص القضائي

1 - يكـون لكلّ دولـة طرف اخـتـصاص قـضائي بـشأن
أعمال الفساد واجلرائم ذات الصلة في حالة :

rأ) ارتكاب اخملالفة كلّيا أو جزئيا في أراضيها
ب) ارتـــكـــــاب اجلــــرم من قـــــبـل أحــــد مـــواطـــــنــــيــــهــــا
خـــــــارج أراضـــــــيـــــــهـــــــا أو مـن قــــــبـل أي شــــــخـص يـــــــقــــــيـم في

rأراضيها
جـ) وجــــــود اIـــــدّعـى عـــــلـــــيـه بـــــارتــــــكـــــاب اجلــــــر�ـــــة في

rأراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أخرى
د) في حــــــــالـــــــة ارتـــــــكــــــــاب اجلـــــــر�ـــــــة خــــــــارج نـــــــطـــــــاق
االخـــتــصــاص الـــقــضـــائي لــلـــدولــة الــطـــرف مع تــأثـــيــر هــذه
اجلـــر�ـــة مـن وجـــهـــة نـــظـــر هـــذه األخـــيـــرة عــــلى مـــصـــاحلـــهـــا
احلــيـويـة أو تـسـبـبـهـا في عــواقب أو آثـار ضـارة بـالـنّـسـبـة

للدولة الطـرف.
2 - ال يـستــثــنىr {ـــوجب هــــــــذه االتفــاقيــــةr أي
اخـتـصاص جـنـائي تـمـارسه دولـة طــرف طـبقـا لقـوانـينـها

احمللّـية.
3 - بالـرّغم �ا تـنص علـيه أحـكام  الـفقرة 1 من هذه

.Xال يحاكم الشخص على نفس اجلر�ة مرّت rادّةIا

اIاداIادّة ة 14
احلد األدنى من ضمانات احملاكمة العادلةاحلد األدنى من ضمانات احملاكمة العادلة

مع عـــدم اإلخالل بـــأحــكـــام الــقـــانـــون احملــليr يـــنــال أي
rشــخص مــتـهـم بـارتــكــاب أعـمــال فــسـاد وجــرائم ذات صــلـة
مــحــاكــمــة عــادلــة {ــوجـب إجــراءات جــنــائــيــة طــبــقــا لــلــحــد
األدنى من الـــضـــمـــانـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي اIـــيـــثــاق
اإلفـريـقي حلـقـوق اإلنسـان والـشـعـوب أو أي وثـيـقـة دولـية
أخـرى ذات صــلــة بــشـأن حــقــوق اإلنـســان مــعـتــرف بــهـا من

قبل الدول األطراف اIعنية.

2 - بـالـنّـسـبـة لـلـدول األطــراف الـتي تـعـتـبـر الـكـسب
rــشـروع فــعال إجــرامــيــا في ظل قــوانــيــنـهــا احملــلّــيـةIغــيــر ا
يــكـــون هــذا الــفـــعل اإلجــرامـي مــعـــتــبــرا كـــعــمل مـن أعــمــال

الفساد أو اجلرائم ذات الصلة ألغراض هذه االتفاقية.
3 - أيــة دولـــة طــرف لم حتــدد الـــثــراء غــيـــر اIــشــروع
كــجــر�ــة ســتـــقــومr حــســبــمــا تــســمح قــوانــيــنــهــاr بــتــوفــيــر
اIـسـاعـدة والـتـعــاون لـلـدولـة اIـقـدمـة لـلـطـلب فـيـمـا يـتـعـلّق
بـــاجلــر�ـــة حــســـبــمــا هـــو مــنـــصــوص عــلـــيه في أحـــكــام هــذه

االتفاقية.
اIاداIادّة ة 9

سبل احلصول على اIعلوماتسبل احلصول على اIعلومات
تـــقــوم كلّ دولـــة طـــرف بــإقـــرار تـــدابــيـــر تـــشــريـــعـــيــة
وغـيرهـا إلضفـاء الفـعالـيـة على احلق في احلـصول عـلى أية
مـــعــلـــومــات مـــطــلـــوبــة لـــلـــمــســـاعــدة فـي مــكـــافــحـــة الــفـــســاد

واجلرائم ذات الصلة.
اIاداIادّة ة 10

تمويل األحزاب السياسيةتمويل األحزاب السياسية
تـــقــوم كلّ دولـــة طـــرف بــإقـــرار تـــدابــيـــر تـــشــريـــعـــيــة

وغيرها من اإلجراءات بغية :
أ) حتـــر¡ اســتـــخـــدام األمـــوال اIــكـــتـــســبـــة عن طـــريق
اIــمـارســات غـيــر اIـشــروعـة والـفــاسـدة لــتـمــويل األحـزاب

السياسيةr و
ب) دمج مــــبـــــدأ الــــشـــــفــــافـــــيــــة فـي تــــمـــــويل األحــــزاب

السيـاسيـة.
اIاداIادّة ة 11

القطاع اخلاصالقطاع اخلاصّ
تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :

1 - اتـــــخــــــاذ إجـــــراءات تـــــشـــــريــــــعـــــيـــــة وغـــــيــــــرهـــــا من
اإلجــراءات Iـنع ومكــافحــة أعـمال الـفســـاد واجلرائم ذات
الصـلة التي يـرتكبها موظفون في القطاع اخلاصّ أو مـن

قبلـه.
2 - إقـامـة آلـيات لـتـشـجيع مـشـاركـة القـطـاع اخلاصّ
في مــحــاربــة اIــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة واحــتــرام إجـراءات

الصفقات وحقوق اIلكية.
3 - اتــخــاذ أي إجـراءات أخــرى قــد تـكــون الزمــة Iـنع

الشركات من دفع الرشاوى للفوز {نح الصفقات.

اIاداIادّة ة 12
اجملتمع اIدني ووسائل اإلعالماجملتمع اIدني ووسائل اإلعالم

تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :
1 - مـشــاركــة كـامــلــة في مــكـافــحــة الـفــســاد واجلـرائم
ذات الـصّـلة وتعمـيم هذه االتفاقـية باIشاركـة الكاملة من

قبل وسائل اإلعالم واجملتمع اIدني بصورة عامّة.
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اIاداIادّة ة 16
مصادرة العائدات والوسائل اIتعلمصادرة العائدات والوسائل اIتعلّقة بالفسادقة بالفساد

1 - تـــــلـــــتــــــزم كلّ دولــــــة طـــــرف بـــــاتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
التشريعية - حسب االقتضاء - للتمكX �ا يأتي :

أ) قـيـام سـلطـاتـها اخملـتـصـة بالـبـحث عن الـوسائل أو
الــعـــائــدات اIــتــعـــلّــقــة بــأعـــمــال الــفــســـاد والــتــعــرف عـــلــيــهــا
ومــتـــابــعــتــهـــا وإدارتــهــا وجتــمـــيــدهــا أو مــصـــادرتــهــا رهــنــا

rبصدور حكم نهائي بذلك
ب) مصـادرة الـعـائدات أو اIـمـتلـكـات التي تـتـساوى
قيمتها مع الـعائدات التي حتققت نتيجة اجلرائم اIقرّرة

rطبقا لهذه االتفاقية
ج) إعادة حتويل عائدات الفساد.

2 - تـلـتـــزم الـدولـــة الـطـــرف اIـطـلـوب مـنـهـاr بـقــدر
مـا تـســمح به قـوانـيـنــهـا وبـنـاء عـلى طــلب الـدولـة الـطـرف

الطالبةr {صادرة وإرجاع أي شيء :
أ) قــد يــكــون مـطــلــوبــا كــدلــيل عــلى ارتــكــاب اجلــر�ـة

rمـوضـع البحث
ب)   اكــتـسـاب نــتـيــجـة اجلـر�ــة اIـطـلــوب الـتــسـلـيم
بشـأنـهـا ووجـد في حـوزة الـشخـص اIطـلـوب عـنـد اعـتـقاله

أو   اكتشافه بعد ذلك.

3 - يجـوز تسلـيم األشيـاء اIشار إلـيها في الـفقرة 2
من هـــذه اIـــادّة إذا طـــلــبـت ذلك الـــدولـــة الــطـــرف حـــتى في
حـالـة رفض تــسـلـيم الـشــخص اIـطـلـوب أو تـعــذّر تـسـلـيـمه

بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره.
4 - عــنــدمـــا تــتــعــرض األشــيــاء اIــذكــورة لــلــحــجــز أو
rـــطـــلـــوب مـــنـــهــاIـــصـــادرة فـي أراضي الـــدولـــة الـــطـــرف اIا
يجوز لهذه الدولـة أن حتتفظ مؤقتا باألشياء اIطلوبة أو
تسـلـمـها إلى الـدولـة الـطـرف الطـالـبـة شريـطـة ردهـا حتى

يتم استكمال اإلجراءات اجلنائية اجلارية.

اIاداIادّة ة 17
السرية اIصرفيةالسرية اIصرفية

1 - تلتـزم كلّ دولة طرف باتخاذ اإلجراءات الالّزمة
لــتــفـــويض مــحــاكــمــهــا أو ســلـــطــاتــهــا اخملــتــصــة األخــرى من
إصـــدار أمــر {ـــصـــادرة أو حـــجــز أي وثـــائق مـــصـــرفـــيــة أو

مالية أو جتارية بهدف تنفيذ أحكام هذه االتفاقية.
2 - تـلــتـزم الــدولـة الـطــالـبــة بـعــدم اسـتــخـدام أي من
اIـعـلـومـات الـتي تـلـقـتـهـا والـتي تـعـتـبـر مـحـفـوظـة في ظل
الــســريـــة اIــصــرفــيــةr فـي أي غــرض آخــر غــيــر اإلجــراءات
الـقـانـونـية الـتي طـلـبت اIـعـلـومات من أجـلـهـاr إالّ {ـوافـقة

الدولة الطرف اIطلوب منها.

اIاداIادّة ة 15
التسلـيمالتسلـيم

1 - تـــطـــبّق هـــذه اIـــادّة عـــلى اجلـــرائم الـــتي تـــقـــرّرهــا
الدول األطراف طبقا لهذه االتفاقية.

2 - تـــــعـــــتــــــبـــــر اجلـــــرائـم الـــــواقــــــعـــــة في نــــــطـــــاق هـــــذه
االتـــفـــاقـــيـــةr مـــدرجـــة ضـــمن الـــقـــوانـــX الـــداخـــلـــيـــة لـــلــدول
األطـراف كــجـرائم تـسـتــوجب تـسـلـيـم مـرتـكـبـيــهـا. وتـلـتـزم
الــدول األطــراف بــإدراج هـذه اجلــرائم كــجــرائم تــســتـوجب
Xتـســلـيم مــرتـكــبـيــهـا فـي إطـار مــعـاهــدات تـســلـيم اجملــرمـ

اIبرمة فيما بينها.
3 - عندما تتـلقى دولة طرف تشترط وجود معاهدة
لـتـسلـيم اجملرمـrX طـلبـا للـتـسلـيم من دولـة طرف لم تـبرم
مــعـهــا مــثل هـذه اIــعــاهـدةr يــجــوز اعـتــبـار هــذه االتــفـاقــيـة
كسنـد قانوني بـالنّسبـة جلميع اجلـرائم التي تغطـيها هذه

االتفاقية.
4 - تـــعــــتـــــرف الــــدول األطــــــراف الــــتي ال تــــشــــتــــرط
وجـود مـعــاهـدة لـتـسـلــيم اجملـرمـrX فــيـمـا بـيـنــهـاr بـاجلـرائم
الــتي تـنــطــبق عــلـيــهــا هـذه االتــفــاقـيــة كــجـرائم تــســتـوجب

التسليم.
5 - تلتزم الـدول األطراف بتسليم أي شخص مدعي
عـلـيـه أو ثـبـتت هـذه الـتـهـمـة ضـدّه بـارتـكـاب أعـمـال فـســاد
أوجـرائم ذات صـلـة في أراضي دولـة طـرف أخـرى وتـطـلب
إحـدى الـدول األطـراف األخـرى تـسـليـمهr طـبـقـا لـقـوانـيـنـها
احمللّيـة أو أي معاهـدات قابلة لـلتطـبيق بشأن الـتسليم أو
وفـقا ألي اتفـاقيات أو تـرتيـبات قائـمة فيـما بـينهـا بشأن

التسلـيم.
6 - عــنــدمــا تــرفض دولـــة طــرف يــقــيم في أراضــيــهــا
شـخص اتهم بـارتـكـاب اجلـر�ة أو ثـبتـت التـهمـة ضده في
أراضـيـهـا تسـلـيم هـذا الـشخـص على أسـاس وقـوع اجلـر�ة
في نــطـاق اخـتـصـاصـهـا الـقـضـائيr تـلـتـزم الـدولـة الـطــرف
اIـطلـوب مـنهــا الـتسـلــيم بعــرض الـقضـيـة دون أي تأخـير
عـلى السلطات اخملـتصة فيـها لغرض احملـاكـمة مـا لم تتفق
مــع الــدولـــة الــطــــرف الـــطـــالــبـــة عــلـى خالف ذلكr وتــقــوم

بإبالغ الدولة الطرف الطالبة بالنتـائج النهائيـة.
7 - مـع مــــراعـــــاة أحــــكـــــام قــــوانـــــيــــنـــــهــــا احملـــــلّــــيــــة وأي
معـاهدات قـابـلة لـلـتطـبيـق بشـأن التـسـليمr يـجـوز للـدولة
الطرف اIطلـوب منهاr بعد التأكد من أن الظروف تسمح
بـــذلك ومن مـــدى إحلــاح هـــذه الــظــروفr وبـــنــاء عـــلى طــلب
الـــدولــة الـــطــرف الـــطـــالــبـــةr أن تــضع الـــشـــخص اIــطـــلــوب
تـسلـيمـه واIوجـود في أراضيـهـا رهن احلجـزr أو تتـخذ أي
إجــراءات مـنــاســبـة أخــرى لـضــمـان حــضــور هـذا الــشـخص

أثناء إجراءات التسليم.
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اIاداIادّة ة 19
التعاون الدوليالتعاون الدولي

بـــروح الـــتــعـــاون الــدوليr تـــلــتـــزم الـــدول األطـــراف
{ــا يــأتـي  :

1 - الـتعاون مع البـلدان األصليـة للشركـات اIتعدّدة
اجلـنـســيـات عـلى إضـفـاء طـابع اجلـرائم اجلـنـائـيـة ومـعـاقـبـة
�ـارســة الــعـمــوالت الــســريـة أو أي شــكل آخــر من أشــكـال
اIمارسات التي تتسم بالفساد خالل العمليات التجارية

الدولية ومنعها.

2 - تـــــعــــــزيـــــــز الـــــتــــعـــــــاون اإلقــــلــــــيـــــمي والـــــقـــــــاري
والـــــدولـي Iـــــنع �ـــــارســـــات الـــــفـــــســـــاد خـالل الـــــعـــــمـــــلـــــيــــات

التجـاريـة الدولية.

3 - تــشـجــيع جـمــيع الــبـلـدان عــلى اتــخـاذ اإلجـراءات
التشريعيـة الالّزمة Iنع اIوظفX العموميX من التمتع
بـاIــمــتــلــكـات الــتي اكــتــســبــوهــا عن طــريق الــرشـوة وذلك
بـتـجمـيد حـسـاباتـهم اIـصرفـية في اخلـارج وتـسهـيل إعادة
اIـبـالـغ اخملـتـلـســة أو اIـكـتــسـبـة بــصـورة غـيـر شــرعـيـة إلى

بلدانها األصلية.

rالـية الــدوليـةIـنظـمات اI4 - العـمـل عن كثب مع ا
اإلقـلـيمـيــة واإلقلـيـميـــة الـفــرعـيــة لـلقـضـــاء عـلى الـفـساد
في برامج اIساعـدات اإل®ائية والتعــــاون وذلك بتحديد
قواعد صـــارمة لـألهليـة وحسـن اإلدارة لـلمترشحX فـي

اإلطــار العـــامّ لسياساتها اإل®ائية.

5 - الــتــعــاون طــبــقــا ألحــكــام اIــواثــيق الــدولــيــة ذات
الـــصــلـــة بـــشــأن الـــتـــعــاون الـــدولي في اIـــســـائل اجلـــنــائـــيــة
ألغــراض الـــتـــحـــقـــيــقـــات واإلجـــراءات اIـــتــعـــلّـــقـــة بــاجلـــرائم

اجلنائية التي تندرج في نطاق هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 20
السلطات الوطنيةالسلطات الوطنية

1 - ألغـــراض الــــتــــعــــاون واIــــســــاعـــدات الــــقــــانــــونــــيـــة
rــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام هــذه االتــفــاقــيــةIــتــبـادلــة اIا
تــلــتـــزم كـل دولـــة طـــرف بــإبالغ رئــيـس اIــفــوضــيــةr عــنــد
تـوقــيع أو إيـداع وثـائق الـتــصـديقr بـالـسـلـطـة أو الـوكـالـة
الـوطــنـيـة اخملـتــصـة بـاجلــرائم اIـنـدرجــة في نـطــاق اIـادّة 4

(1) من هذه االتفاقية.

2 - تكون الـسلـطات أو الـوكاالت الـوطنـية مـسؤولة
عن تـــقـــد¡ الـــطـــلـــبـــات واســـتالمـــهـــا بـــخـــصـــوص اIـــســـاعــدة

والتعاون اIشار إليهما في هذه االتفاقية.

3 - تـــلــتـــزم الـــدول األطـــراف بـــعـــدم اتـــخـــاذ الـــســـريــة
اIــصــرفــيـة ذريــعــة لـتــبــريـر رفــضــهـا الــتــعـاون بــخــصـوص
اجلـرائم اIـتـعـلّـقـة بـالـفـسـاد واجلـرائم ذات الـصـلـة {قـتـضى

هذه االتفاقية.
4 - تـلتـزم الدول األطـراف بإبـرام اتـفاقـيات ثـنائـية
لـــرفع الــســـريــة اIــصــرفـــيــة بــشـــأن احلــســابــات اIـــصــرفــيــة
اIـــشــــكـــوك فـــيــــهـــاr و{ـــنـح الـــســـلــــطـــات اخملـــتــــصـــة احلق في
احلــــصــــول عــــلى أي دلــــيـل يــــوجــــد في حــــوزة اIــــصــــارف أو

اIؤسسات اIالية {وجب التغطية القضائية.

اIاداIادّة ة 18
التعاون واIساعدة القانونية اIتبادلةالتعاون واIساعدة القانونية اIتبادلة

1 - طــبــقـا لــقــوانــيـنــهــا احملــلّـيــة واIــعــاهـدات الــقــابــلـة
للتطبيقr تلتزم الدول األطراف بتحقيق أكبر قدر �كن
من الـتــعـاون الـفـني وتـقــد¡ اIـسـاعـدات فـيـمــا بـيـنـهـا عـنـد
الــقـــيــام فــورا بـــبــحث الـــطــلــبـــات اIــقـــدّمــة من الــســـلــطــات
اخملـوّلـة {ـقـتـضى قـوانـيـنـهـا الـوطـنـيـة Iـنع أعـمـال الـفـسـاد
واجلــرائـم ذات الــصــلــة والـكــشـف عــنــهــا والــتـحــقــيـق فــيــهـا

واIعاقبة عليها.
2 - فـي حـــالــــة إقـــامــــة دولـــتــــX طـــرفــــX أو عـــدة دول
أطـــراف عـالقــات فـــيـــمـــا بــيـــنـــهـــا عــلـى أســـاس تــشـــريـــعــات
مــوحّـــدة أو أنــظـــمــة مــعـــيّــنــةr يـــجــوز أن يـــكــون لــهـــا خــيــار
تـنظيم مـثـل هـذه العالقات اIـتبادلـة دون اإلخالل بأحكـام

هذه االتفاقية.
3 - تــلــتـزم الــدول األطـراف بــالـتــعــاون فـيــمـا بــيـنــهـا
عـــلى إجـــراء دراســـات وأبـــحـــاث وتـــبـــادلـــهـــا حـــول كـــيـــفـــيــة
مــكـافــحـة الــفـســاد واجلـرائم ذات الــصـلــة وتـبــادل اخلـبـرات

اIتعلّقة {نع الفساد ومكافحته واجلرائم ذات الصلة.
r4 - تـلـتــزم الـدول األطـراف بـالــتـعـاون فــيـمـا بــيـنـهـا
كــلّـمــا أمـكنr عـلـى تـقـد¡ أي مــسـاعـدات فــنـيــة مـتـاحــة عـنـد
وضع الــبــرامج ومــدونـات الــســلـوكr أو عــلى الــقـيــامr عــنـد
اللزوم ولـصالح العـاملX فـيهـاr بتنـظيم دورات تدريـبية
مـشتركة بـX دولة أو عدة دول في مجـال مكافحـة الفساد

واجلرائم ذات الصلة.
5 - ال تــــؤثــــر أحــــكــــام هــــذه اIـــــادّة عــــلى االلــــتــــزامــــات
اIــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في أي مـــعـــاهـــدات أخــرى ثـــنـــائـــيــة أو
مــتــعــددة األطـــراف حتــكم - كــلّــيــا أو جــزئــيــا - اIــســاعــدات

القانونية اIتبادلة في اIسائل اجلنائية.
6 - ال تــنص هــذه اIـادّة عــلى أي أحــكــام تــمــنع الـدول
األطــــراف من أن تــــقــــدّم إحــــداهـــــا لألخــــرى أفــــضل أشــــكــــال
اIــســاعـــدات الــقــانــونــيــة اIــتــبــادلـــة اIــســمــوح بــهــا في ظل

قوانينها احمللّية.
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5 - تكون وظائف اجمللس على النحو اآلتي :

أ) تـــعـــزيـــز وتـــشـــجـــيـع اتـــخـــاذ وتـــطـــبـــيق اإلجـــراءات
rنع الفساد في القارّةI الالّزمة

ب) جـــمـع الـــوثـــائـق واIـــعـــلـــومـــات بــــخـــصـــوص طـــابع
rالفساد واجلرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقيا

جـ) إيـجـاد األسـالـيب الالّزمـة لـتـحـلـيل طـابع الـفـساد
واجلــــرائـم ذات الــــصـــــلــــة ونـــــطــــاقـه في إفـــــريــــقـــــيــــا ونـــــشــــر
اIـعــلــومـات وتــوعــيـة اجلــمــهـور بــاآلثــار الـســلــبـيــة لــلـفــسـاد

rواجلرائم ذات الصلة

د) تــقــد¡ الـنــصح لــلــحـكــومــات حــول كـيــفــيـة مــعــاجلـة
كـارثـة الفـسـاد في نـطاق اخـتـصـاصاتـهـا القـضـائـية احملـلّـية

rواجلرائم ذات الصلة

هـ) جـــمـع اIـــعــلـــومـــات وحتـــلـــيـل ســـلـــوك وتـــصـــرفــات
الـشــركـات اIـتــعـدّدة اجلـنــسـيــات الـتي تـعــمل في إفـريــقـيـا
ونــشـر هــذه اIــعـلــومــات بـX الــســلــطـات الــوطــنـيــة كــمـا  

rادّة 18 (1) من هذه االتفاقيةIحتديدها في ا

و) تـطويـر وتـعـزيز اعـتـمـاد مدونـات سـلـوك متـسـقة
rXالعمومي Xللموظف

ز) إقــامــة شــراكـــات مع الــلّــجــنــة اإلفـــريــقــيــة حلــقــوق
اإلنسـان والشعـوب واجملتـمع اIدني اإلفـريقي واIنـظمات
احلــكـومـيــة واحلـكــومـيـة اIــشـتــركـة وغـيــر احلـكــومـيـة بــغـيـة
تـسـهـيل احلــوار في مـجـال مـكـافـحـة الـفـسـاد واجلـرائم ذات

rالصلة

حـ) تقـد¡ الـتـقـاريـر بـانتـظـام إلى اجملـلس الـتّـنـفـيذيّ
حــول الـتقـدّم الـذي حتــرزه كـل دولـة طـــرف في االمـتـثال

rألحكام هذه االتفاقية

ط) القـيام بأي مـهام أخرى تـتعـلّق بالفـساد واجلرائم
ذات الـــصّــــلـــة قـــد تـــكــــلّـــفـه بـــهــــا أجـــهــــزة صـــنـع ســـيـــاســات

االحتـاد اإلفـريقي.

6 - يعتمد اجمللس قواعد اإلجراءات اخلاصة به.

7 - تلتـزم الدول األطراف بـإبالغ اجمللس في غضون
ســنــة من دخــول هـذه االتــفــاقـيــة حــيّـز الــتّــنـفــيــذr بـالــتــقـدّم
احملـرز في تـنـفـيـذهـا. وبـعـد ذلكr تـكـفل كل دولـة طـرف من
خالل إجـراءاتهـا ذات الـصلـةr قـيام الـسـلطـات أو الـوكاالت
الـوطــنـيــة Iـكـافــحـة الـفــسـاد بــتـقـد¡ الــتـقـاريــر إلى اجملـلس
مـــرّة كلّ ســنـــة عــلى األقلّ قـــبل انــعـــقــاد الــدورات الـــعــاديــة

ألجهزة توجيه السياسات في االحتاد اإلفريقي.

3 - تـقوم السلـطات أو الوكـاالت الوطنيـة باالتصال
مباشرة فيما بينها ألغراض هذه االتفاقية.

4 - يــــســــمـح لــــلــــســــلــــطـــــات أو الــــوكــــاالت الــــوطــــنــــيــــة
بــاالسـتـقالل الـالّزم بـغـيــة تـمـكــيـنـهــا من االضـطالع بــاIـهـامّ

اIنوطة بها بصورة فعّالة.

5 - تـــــلـــــتـــــزم الـــــدول األطــــراف بـــــاتـــــخـــــاذ اإلجــــراءات
الالّزمـــة من أجل كـــفـــالــة تـــخـــصــيـص ســلـــطـــات أو وكــاالت
وطــنـيـة Iـكـافـحــة الـفـسـاد واجلـرائـم ذات الـصـلـة عن طـريق
القـيـامr بـX أمـور أخرىr بـضـمـان تـدريب الـعامـلـX فـيـها
ومــنـحــهم احلــوافــز الــضـروريــة لــتـمــكــيــنـهم مـن االضـطالع

باIهامّ اIنوطة بهم.

اIاداIادّة ة 21

العالقة مع االتفاقيات األخرىالعالقة مع االتفاقيات األخرى

مـع مـراعـاة أحكـام الـفقرة 2 من اIادّة r4 تـبطل هذه
rاالتـفاقـيـة بـالـنّـسبـة لـلـدول األطـراف الـتي تنـطـبق عـلـيـها
أحــكـــام أي مــعــــاهــدة أو اتــفــاقــيـــة ثــنـــائــيــة حتـــكم الــفــســـاد
واجلـــرائم ذات الــصـــلــة مــبـــرمــة بـــX دولــتــX أو أكـــثــر من

الدول األطراف.

اIاداIادّة ة 22

آلية اIتابعةآلية اIتابعة

1 - يـــتم إنـــشـــاء مــجـــلس اســـتـــشـــاري حــول الـــفـــســـاد
داخـل االحتـاد اإلفــريقي.

2 - يــــتــــكـــــوّن اجملـــــلـس من 11 عــــضــــوا يــــنــــتــــخــــبــــهـم
Xاجملــــلـــس الـــتـّــــنـــــفـــــيــــــذيّ لالتـــــحــــــاد اإلفــــريــــقي مـن بــــ
قـائمــة مـن اخلبـــراء غيــر اIـتحـيـزيـن الذيـن يـتمـتّعـون
بــأعـــلى مــســتـــوى مـن الـنــــزاهــــة والــكـــفــــاءة اIــعــــتـــرف
بـــهـــــا في اIـــســائـل اIــتـــعـــلّــقـــة {ــنـع الــفـــســــاد ومــكـــافـــحــته
واجلـــرائم ذات الصلــــة تقتـرحهم الـدول األطـــراف. وعند
انـــــتــــــخــــــاب أعـــــضـــــــاء هــــــذا اجملـــــــلـسr يـــــــضـــــمــن اجملــــــلــس
الـــتــنّـــفــيـــذيّ تــمـــثــيـال مــتـــكــافـــئــا بـــX اجلــنـــســـX وتــمـــثــيال

جغــرافيا عـادال.

3 - يــــقــــوم أعــــضـــــاء اجملــــلس بــــأعـــــمــــالــــهم بـــــصــــفــــتــــهم
الشخصيــة.

4 - يــتـمّ تــعــيــX أعــضــاء اجملــلس Iــدّة ســنــتــX قــابــلــة
للتجديد مرّة واحدة.
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اIاداIادّة ة 26
االنسحاب من االتفاقيةاالنسحاب من االتفاقية

1 - يجوز ألي دولة طـرف أن تنسحب مـن االتفاقية
احلــالـيــة بـإرســال إشــعـار إلى رئــيس اIــفـوّضــيـةr ويــصـبح
هـــذا االنــســـحــاب ســـاريــا بـــعــد ســـتــة (6) أشـــهــر مـن تــاريخ

استالم اإلشعار من قبل رئيس اIفوّضية.

Xيـســتـمــر الـتــعـاون بـ r2 - بــعـد عــمـلــيـة االنــسـحــاب
الــدول األطـــراف والــدولـــة الــطـــرف الــتي انـــســحـــبت جتــاه
جميع الطلبـات اIقدّمة للحصـول على اIساعدة أو تسليم

اجملرمX قبل سريان موعد االنسحاب.

اIاداIادّة ة 27
اإليـداعاإليـداع

1 - تــودع هــذه االتــفـــاقــيــة والــتــعــديالت عــلــيــهــا لــدى
رئيس اIفوّضية.

2 - يـــقـــوم رئـــيس اIـــفـــوّضـــيـــة بــإبـالغ جـــمــيـع الــدول
األطراف بالـتوقـيعـات والتصـديقـات واالنضـمام إلى هذه
االتـــفـــاقـــيـــةr وتــــاريخ دخـــول االتـــفــــاقـــيـــة حـــيّـــز الـــتّـــنـــفـــيــذ
وطـلبـات الـتـعـديالت التي تـقـدمـهـا الدول وكـذلك اIـوافـقة

عليهـا أو رفضهـا.

r3 - بـــعـــد دخـــول هـــذه االتــفـــاقـــيـــة حـــيّــز الــتّــنـــفــيــذ
يــقـــوم رئــيــس اIـــفــــوّضـــيــة بـتــســجـــيــلـــهــــا لــدى األمـــيــن
الـــعــامّ لأل° اIــتـــحــدة طــبــقـــا لــلــمــادّة 102 من مــيــثــاق األ°

اIتحدة.

اIاداIادّة ة 28
النصوص اIعتمدةالنصوص اIعتمدة

rتـــودع الـــنـــســخــــة األصــلـــــيــة من هـــــذه االتــفـــــاقـــيـــة
الــــتـي تــــعـــــتـــــبـــــر نـــصـــــوصــــهــــا الــــعــــربــــيّــــة واإلجنــــلــــيــــزيـــة
والـفـرنسـيـة والـبـرتغـالـيـة متـسـاويـة احلجّـيـةr لـدى رئيس

اIفوّضية.

إثـبـاتـا Iـا تقـدّمr فـإنـناr نـحن رؤسـاء دول وحـكـومات
rـفـوّضــون حـسب األصـولIأو �ـثــلـونــا ا rاالحتـاد اإلفــريـقي

قد اعتمدنا هذه االتفاقية.

اعـتمدتهـا الـدورة العـاديــة الثانيــة Iؤتمـر االحتــاد
rاإلفــريقي

مابوتو في 11 يوليو سنة 2003.

أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIاداIادّة ة 23
rاالنضمام rالتصديق rالتوقيعrاالنضمام rالتصديق rالتوقيع

والدخول حيوالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

1 - تــفــتح هـــذه االتــفـــاقــيـــة أمــــام الـــدول األعــضــــاء
فـي االحتــاد اإلفــريقي لـلتـوقـيع أو التصــديـق عليهـا أو

االنضمـام إليهـا.

X2 - تـدخل هـذه االتـفـاقـيـة حـيّـز الـتّـنـفـيـذ بـعـد ثالثـ
(30) يـــومـــا مـن تـــاريخ إيـــداع الـــوثـــيـــقـــة اخلـــامـــســـة عـــشــرة

للتصديق عليها أو االنضمام إليها.

3 - تدخل االتفاقـية حيّز التّنفيذ في كل دولة طرف
صدّقت عـليها أو انـضمت إليـها بعـد تاريخ إيداع الـوثيقة
(30) Xبـعـد مـضي ثالث rاخلامـسـة عـشـرة للـتـصـديق عـلـيهـا
يـوما من تاريخ قيـام هذه الدولة بـإيداع وثيقـة التصديق

أو االنضمــام.

اIاداIادّة ة 24
التحفالتحفّظـاتظـات

1 - يجـوز ألي دولة طـرفr عنـد اعتـماد االتـفاقـية أو
توقـيعـها أو الـتصـديق علـيهـا أو االنضـمام إلـيهـاr أن تقدّم
أي حتـفّـظـات بـخـصـوصـهـا شـريـطـة أن تـتـعـلّق الـتـحـفّـظـات
بــحـكم مـعـيّن أو أكــثـر من أحـكـام االتـفــاقـيـة وأالّ تـتـعـارض

مع موضوع االتفاقية وأهدافها.
2 - يجـوز ألي دولة طـرف قـدّمت حتفّـظـا أن تسـحبه
حـاIا تسـمح الظروف بـذلك. ويتم سحب هـذا التحفّظ عن

طريق إشعار توجّهه إلى رئيس اIفوّضية.

اIاداIادّة ة 25
التعديالتالتعديالت

1 - يـجـوز تـعـديل هـذه االتـفـاقـيـة إذا قـدّمـت أي دولة
طرف طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس اIفوّضية.

2 - يـــقــوم رئـــيس اIـــفـــوّضـــيـــة بـــتــوزيـع الـــتــعـــديالت
اIـقـتـرحـة عـلى جـمــيع الـدول األطـراف. وال يـتم بـحث هـذه
الــتـعـديالت من قــبل الـدول األطــراف إالّ بـعـد مــضي فـتـرة

ستة (6) أشهر على تاريخ توزيعها.

3 - تـصـبح الـتعـديالت سـاريـة اIفـعـول بـعد اIـوافـقة
علـيها من قـبـل أغلـبيـة ثـلثي الدول األعـضــاء في االحتـاد

اإلفـريقي.
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يـرسم مـا يأتييـرسم مـا يأتي : :

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  تطبـيقا ألحكام  اIادّة 47 من القانون
رقم 03-10 اIؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اIوافق
19 يـولـيـو سـنة 2003 واIـذكور أعـالهr يهـدف هـذا اIـرسوم

إلى تـنـظيم انـبـعـاث الـغاز والـدخـان والـبخـار واجلـزيـئات
الـسائلة أوالـصلبة في اجلـو وكذا الشروط التـي تتم فيها

مراقبتها.
القسم القسم  األو األوّل

أحكام  تمهيديةأحكام  تمهيدية
اIـاداIـادّة ة 2  :   :  يـقـصـد في مـفـهـوم هذا اIـرسـوم بـانـبـعاث
الغـاز والـدخـان والبـخـار واجلـزيـئات الـسـائـلة أو الـصـلـبة
في اجلـوr اIسماة أدنـاه "باالنبـعاثات اجلويـة " كل انبعاث
لـــهـــذه اIـــواد من  مـــصـــادر ثــابـــتـــة ال ســـيّـــمـــا عن اIـــنـــشــآت

الصناعية.

اIاداIادّة ة 3 : :  إنّ القـيم القـصوى لالنـبعـاثات اجلـوية هي
تلك احملدّدة في ملحقي هذا اIرسوم.

غــيــر أنهr وفـي انــتــظــار تــســويـــة وضــعــيــة اIــنــشــآت
الــصـنــاعــيـة الــقــد�ـة  فـي أجل  خـمس (5)  سـنــواتr تــأخـذ
الـقـيـم الـقـصـوى لالنـبـعـاثـات اجلـويـة  بـعـX االعـتـبـار  قـدم
اIــــنــــشــــآت  الــــصـــــنــــاعــــيــــة وذلك  بــــضـــــبط  حــــد مــــســــمــــوح
لالنبعـاثات اجلـوية الـناجتـة  عن هذه اIـنشـآت وحتدد هذه

القيم في اIلحق  بهذا اIرسوم.
يحـدد األجل بـالـنسـبـة للـمـنـشآت الـبـتـروليـة  بـسبع
(7)  ســنــوات  طــبــقـا لألحــكــام الــتــشـريــعــيــة  اIـعــمــول بــهـا
والسـيّـمـا أحــكـام الـقـانـون رقم 05-07 اIـؤرّخ في 19 ربـيع
األوّل عــــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة 2005 واIـــذكـــور

أعاله.
عالوة عـــــلى ذلك ولـــــغــــرض  خــــصـــــوصــــيــــات تــــتـــــعــــلق
بــالـــتــكــنـــولــوجــيـــات اIــســتـــعــمــلـــةr �ــنح أيــضـــا  حــد خــاص
مـسـمــوح به لـلـقـيم الـقـصـوى  حـسب األصـنـاف الـصـنـاعـيـة

اIعنية واIلحق  بهذا اIرسوم.

القسم  الثانيالقسم  الثاني
أحكام  تقنية تتعلق باالنبعاثات اجلويةأحكام  تقنية تتعلق باالنبعاثات اجلوية

4  :   :  يـــــجب أن تـــــنـــــجــــز وتـــــشـــــيّـــــد وتــــســـــتـــــغل اIــــاداIــــادّة ة 
اIـنشــــآت الـتي تنـتــج  عـنهـا انـبعـاثـات جويــة  بـطريـقــة
جتـــنــب أو تـــقــي أو تـــقـــلل من انـــبـــعـــاثــاتـــهـــا اجلــويـــة عـــنــد
اIــصــدر والــتي  يــجب أن  ال تــتــجــاوز حــدود االنــبــعــاثـات

احملــددة  في ملحقي هذا اIرسوم.

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 06 -  - 138  مؤرخ في   مؤرخ في 16  ربيع األو ربيع األوّل
عــــام عــــام 1427 اIــــوافق  اIــــوافق 15  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــة r  r  2006  يــــنــــظميــــنــــظم
انـــبـــعـــاث الــــغـــاز والـــدخـــان والـــبــــخــــار واجلـــزيــــئـــاتانـــبـــعـــاث الــــغـــاز والـــدخـــان والـــبــــخــــار واجلـــزيــــئـــات
الـــســـائــلـــــة أوالـــصـــلــبــــة  في اجلـــــو وكـــــذا الـــشــروطالـــســـائــلـــــة أوالـــصـــلــبــــة  في اجلـــــو وكـــــذا الـــشــروط

التي تتم  فيها مراقبتهاالتي تتم  فيها مراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rوالبيئة
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125

r(الفقرة 2) منه
-  و {ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-08 اIــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتممIا rبالبلدية
-  و {ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-09 اIــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتممIاrبالوالية
-  و{ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
-  و{ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسIوا
-  و{ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلق باحملروقاتIوا
-  و {ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 136-04
اIــــؤرخ في 29 صــــفــــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا

-  و {ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 161-05
اIــؤرخ في 22 ربـــيع األول عــام 1426 اIـــوافــق أوّل مـــايـــو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2005 وا
-  و{ــــقـــتــــضى  اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 165-93
اIــؤرّخ في 20 مــحــرّم عــام 1414 اIــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة
1993 الــــذي  يـــــنـــــظم  إفـــــراز الـــــدخـــــان والــــغـــــاز والـــــغـــــبــــار

rتمّمIا rوالروائح واجلسيمات الصلبة في اجلو

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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12 :  يــجب أن تــوضع نــتــائج الــتــحــالــيل حتت اIـاداIـادّة ة 
تصرف مصالح اIراقبة اIؤهلة.

r ـــؤهــلــة  فـي هــذا اجملــالIــصـــالح اIــادّة ة 13 : تـــقــوم اIــاداIا
بــاIــراقــبــة الــدوريـــة و/أو اIــفــاجــئــة لـالنــبــعــاثــات اجلــويــة
لضمان مطابـقتها للقيم الـقصوى  احملددة في ملحقي هذا

اIرسوم.
rــادّة ة 14 : تـــتـــضــمـن مــراقـــبـــة االنــبـــعـــاثــات اجلـــويــةIــاداIا
مـعايـنـة لـلمـواقع والـقـياسـات والـتحـالـيل الـتي جترى في

عX اIكان وأخذ عينات  بغرض  حتليلها.
اIـاداIـادّة ة 15 :  يـتـعـX عـلـى مـسـتـغل اIـنــشـأة اIـعـنـيـة أن
يــوضـح أو يــعـــلل أو يـــبـــرر كل جتــاوز مـــحـــتــمـل مالحـــظــته
وتقـد¡ الـتـصحـيـحـات التـي   تنـفـيـذها أو اIـزمع الـقـيام

بها.
16 : يـــنــــتج عن عــــمـــلـــيـــات اIـــراقــــبـــة كـــمـــا هي اIــاداIــادّة ة 

محددة أعالهr  حترير محضر يعد  لهذا الغرض.
يتضمن احملضر ما يأتي :

- ألــقـــاب وأســمـــاء وصــفــة األشـــخــاص الــذيـن  قــامــوا
rراقبةIبا

- تـعـيـX منـتج أو مـنـتجي االنـبـعـاثات اجلـويـة وكذا
rطبيعة نشاطاتهم

- تــاريـخ وســاعــة ومــوقع وظــروف مـــعــايــنــة األمــاكن
rكانIا Xتخذة في عIوالقياسات ا

- اIـالحــــظــــات اIــــتــــعــــلــــقـــــة {ــــظــــهــــر ولــــون ورائــــحــــة
االنــبــعـــاث اجلــوي واحلــالــة  الــظــاهــرة  جملــمــوع احلــيــوانــات
والــــنــــبــــاتــــات الـــــقــــريــــبــــة من االنــــبـــــعــــاث اجلــــوي ونــــتــــائج

rكانIا Xالقياسات والتحاليل التي جترى في  ع
- تـــعـــريف كـل  عـــيـــنـــة مـــأخـــوذةr مـــرفـــقـــة بـــاإلشـــارة

rللموقع والساعة وظروف أخذ العينة
- اسم اخملــــبـــر أو اخملــــابــــر اIــــرسل  إلــــيــــهـــا الــــعــــيــــنـــة

اIأخوذة.

اIــــاداIــــادّة ة 17 : جتــــرى طـــرق أخــــذ الــــعـــيــــنــــات وحـــفــــظــــهـــا
وتــداولـــهـــا وكـــذا كـــيــفـــيـــات الـــتـــحـــالــيـل حــسـب اIـــقــايـــيس

اجلزائرية اIعمول بها.
18 :  تـــلـــغى األحـــكــــام اخملـــالـــفـــة لـــهـــذا اIـــرســـوم اIــاداIــادّة ة 
والســيّـمــا أحـكــام اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 93-165 اIـؤرّخ
في 20 مـــحـــرّم  عـــام 1414 اIــــوافق 10 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1993

واIذكور أعاله.
اIاداIادّة ة 19 : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـاجلـزائر في 16  ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق

15  أبريل سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اIـــــاداIـــــادّة ة 5 :  : يـــــجـب أن تـــــكـــــون االنــــــبـــــعـــــاثــــــات اجلـــــويـــــة
معروفة وملتقطة أقرب  ما �كن من  مصدر انبعاثها.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــجب أن تـقـلـص نـقـاط االنــبـعـاثــات اجلـويـة
إلى أقل عدد �كن.

7 : :  يـجب أن تنـجـز منـشـآت اIعـاجلـة وتسـتغل اIاداIادّة ة 
وتصان بطريـقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغاللهــا

 والتي ال �كن خاللها أن تضمن كليا وظيفتها.
إذا كــــــان عــــــدم االســــتــــغــــالل مـن شــــأنـــه أن يـــــؤدي
إلى جتــــــاوز الــــقـــيـــم  الـــقــــصـــــوى لـالنـــبــــعــــاثـــــات اجلــــويـــة
احملــــــددة فـي اIـــــلـــــحــــقـــــrX يـــــجـب عــــلـى اIـــــســـــتــــغـل اتـــــخــــاذ
اإلجــراءات الــضــروريــة لـــلــتــقــلــيص مـن الــتــلــوث الــصــادر
وذلك بــتــخــفــيض الــنــشــاطــات اIــعــنـيــة أو تــوقــيــفــهــا عــنـد

احلاجة.
اIـاداIـادّة ة 8 : : تفـرغ االنـبـعاثـات اجلـوية اIـعـاجلة بـواسـطة
مداخن أو بواسـطة قنـاة للتـفريغ مـنجزة بـطريقـة تسمح

بنشر جيد لالنبعاثات.

اIـاداIـادّة ة 9 : :  عـنـدما تـكـون مـنـشـآت معـاجلـة االنـبـعـاثات
اجلـوية  معطلـةr �كن اIستغل أن يـستعمل  قنـاة للتفريغ
ويـجـب عـلــيه في  هـذه  احلــالـةr أن  يــعـلم فــورا الـســلـطـات

اخملتصة.
10 : :  كـل من يــســتــغل أو يــنــوي إجنــاز مــنــشـأة اIـاداIـادّة ة 
تــصــدر انـــبــعــاثــات  جـــويــة ال تــخـــضع لــلــتـــنــظــيم اIـــتــعــلق
بـاIنـشآت اIصـنفـةr يجب أن  يـزوّد السـلطـة اخملتـصة بكل

اIعلومات  التي تتضمّن ما يأتي :
r طبيعة  االنبعاثات وكميتها  -

- مــكــان االنــبــعــاثr االرتـــفــاع انــطالقــا من األرضــيــة
rأين  يظهر وتغيراته في الزمن

rكل خاصية أخرى لالنبعاث ضرورية لتقييمه -
- تدابير تخفيض االنبعاثات.

القسم القسم الثالثالثالث
مراقبة االنبعاثات اجلويةمراقبة االنبعاثات اجلوية

r ـراقبـة واحلراسـة الذاتـيتيــنIادّة ة 11 :  بعـنوان اIاداIا
يـجــب على مـستـغلي اIـنشـــآت التي  تـصــدر انـبعـاثــات
جــويـــة أن �ــســـكــوا  ســـجال  يــدونـــون فــيـه تــاريخ ونـــتــائج
الـــتــحـــالــيــل الـــتي  يــقـــومــــون  بـــهــا حـــســب الـــكــيـــفــيــــات
احملـــــددة بـــقـــــرار  مـن الـــوزيـــر اIـــكــــلّف بـــالـــبــــيـــئـــة وعـــنـــد
االقـتــضـاءr بــقـرار مــشـتــرك مع الـوزيــر اIـكــلّف بـالــقـطـاع

اIعني.
جتــرى الــقــيــاســـات عــلى مــســؤولــيــة اIـــســتــغل وعــلى
نـــفـــقـــتـه اخلــاصـــة  حـــسـب الــشـــروط احملـــددة فـي الــتـــنـــظـــيم

اIعمول به.
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اIلحق األواIلحق األوّل
القيم القصوى Iعايير االنبعاثات اجلويةالقيم القصوى Iعايير االنبعاثات اجلوية

01
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الغبار الكامل

أكسيد الكبريت (معبر بثنائي أكسيد الكبريت)

أكسيد األزوت (معبر بثنائي أكسيد األزوت)

بروتوكسيد األزوت

غـازيـة كــلـورور الــهــدروجـX ومــركـبــات  أخــرى غـيــر عـضــويـة 
( HC1  معبر بـــ) للكلور

فــلــيــور ومــركــبــات  غــيـر عــضــويــة لــلــفــلــيــور (غــازr حــويــصــلـة
(HF معبر بــ) r(وجزيئات

مـركـبـات عـضـويـة مـتـطايـرة (انـبـعـاث كـامل Iـركـبـات عـضـوية
متطايرة ما عدا اIيتان)

اIعادن واIركبات اIعدنية (غازية وجزيئية)

انبعاث الكد�يومr الزئبق والتليوم ومركباته

انـبــعــاث األرسـنــيكr والــسـلــنـيــوم والــتـيــلـور ومــركــبـاته غــيـر
التي ذكرت من بX  انبعاثات اIواد السرطانية

rاإلتان rالـنحـاس rالـكوبـالت rالكـروم rانـبـعاثـات حـجر الـكـحل
اIـنغانـيزr الـنيـكلr الفنـديوم والـزنك ومركـباته  غـير التي

ذكرت من بX انبعاثات اIواد السرطانية

فوسفrX فوسجان

حــمض سـيــانـيـدريك مــعـبـر بـ rHCN الـبــروم ومـركـبــات  غـيـر
عـضوية غـازية للكـروم معبـر عنها بـــ HBr   و الكـلور معبر

بــ HCi هدروجX السلفوري

النشادر

أميانت

ألياف أخرى غير األميانت

مغ/ط م3

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

50

300

300

300

50

10

150

5

0,25

1

5

1

5

50

0,1

1

100

500

500

500

100

20

200

10

0,5

2

10

2

10

100

0,5

50

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعاييرالرقمالرقم
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
القيم اIسموحة لبعض القيم القصوى Iعايير االنبعاثات اجلوية حسب أنواع اIنشآتالقيم اIسموحة لبعض القيم القصوى Iعايير االنبعاثات اجلوية حسب أنواع اIنشآت

1 -  تنقية وحتويل اIواد اIشتقة من البترول : -  تنقية وحتويل اIواد اIشتقة من البترول :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

أكسيد الكبريت
أكسيد األزوت

أكسيد الكربون
مركبات عضوية متطايرة

أحماض سلفورية
اجلزيئات

مغ/ط م3
"
"
"
"
"

800

200

150

150

5

30

1000

300

200

200

10

50

2 -  اIالطةr اجلير اIائي واجلبس  : -  اIالطةr اجلير اIائي واجلبس  :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

مغ/ط م3
"
"
"
"
"
"
"

30

500

1500

150

5

5

5

30

50

750

1800

200

5

10

10

50

غبار
أكسيد الكبريت
أكسيد األزوت

أكسيد الكربون
حمض الفلوريدريك

اIعادن الثقيلة
الفليور
كلورور

3 -  صناعة األسمدة اآلزوتية  : -  صناعة األسمدة اآلزوتية  :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

مغ/ط م3

"
"
"
"
"
"
"

50

500

500

5

5

5

50

50

100

1000

800

10

10

10

50

50

غبار
أكسيد الكبريت
أكسيد األزوت

أحماض سلفورية
حمض السيانيدريك
حمض فلوريدريك

النشادر
حمض الكلوردريك
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4 -  صناعة احلديد : -  صناعة احلديد :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

مغ/ط م3

"
"
"
"
"
"
"
"
"

100

1200

850

100

5

5

5

50

50

5

150

1000

1200

150

10

10

10

50

50

10

غبار
أكسيد الكبريت
أكسيد األزوت

أكسيد الكربون
أحماض سلفورية

حمض السيانيدريك
حمض فلوريدريك

النشادر
حمض الكلوردريك

(Hg, Pb, Cd, As) عادن الثقيلةIا

5 - مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت جتفيف اللوازم اخملتلفةr النباتية العضوية أو اIعدنية :- مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت جتفيف اللوازم اخملتلفةr النباتية العضوية أو اIعدنية :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

مغ/ط م3

"

100

30

150

50

غبار
مركب عضوي كلي

6 - منشآت التداولr الشحن  والتفريغ للمواد الثقيلة :- منشآت التداولr الشحن  والتفريغ للمواد الثقيلة :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

100150مغ/ط م3 غبار

7 - صناعة الزجاج : - صناعة الزجاج :

القيم اIسموحةالقيم اIسموحةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
للمنشآت القد�ةللمنشآت القد�ة

مغ/ط م3

"
"
"
"
"
"

50

1000

500

100

5

50

5

100

1200

700

150

10

100

10

غبار
أكسيد الكبريت
أكسيد األزوت

أكسيد الكربون
حمض فلوريدريك
حمض الكلوردريك

(Hg, Pb, Cd, As)  عادن الثقيلةIا
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اIــاداIــادّة ة 2 : : يــقـــصــد فـي مــفـــهــوم هـــذا اIــرســـومr بــقـــطــر
الـسـفن وأعـمـال اIـنـاولـة والـتـشـوينr الـنـشـاطـات كمـا هي
مــــعــــرفــــة بــــأحــــكـــــام اIــــواد 861 و912 و920 مـن األمـــر رقم
76-80 اIـؤرّخ في 29 شـوال عـام 1396 اIـوافق 23 أكــتـوبـر

سنة  1976 واIذكور أعاله.

3 : :  تــســنـــــد �ــارســة نــشــاطـات قــطــر الــســفن اIـاداIـادّة ة 
وأعمال اIناولة والتشوين في اIوانـئr إلى كل  شخــص
طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنـــوي فــــاز بـــاIـــنـــافـــســـة عن  طـــريق إعالن
اIــنـافــســة ويــسـتــوفي شــروط الــتــأهــيل اIـهــني اIــطــلــوبـة
ويـلتزم باحـترام أحكام دفـتر الشروط الـذي  يحدد حقوق
وواجـبـات األطــراف طـبـقــا لـلــنـمـوذج اIــوافق عـلــيه بـقـرار

من الوزيراIكلّف باIوانئ.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : تـــــتم �ــــارســــة نـــــشــــاطــــات  قــــطـــــر الــــســــفن
وأعـــمـــال اIـــنـــاولـــة والـــتـــشـــوين فـي اIـــوانئ عـــلى  أســـاس
اتـفاقـية امـتيـاز بX الـسلطـة اIيـنائـية اIـعنـية واIـتعامل

اخملتار وفقا ألحكام اIادّة 3 أعاله.

5 :  : ال �ــــــكن  أن تــــــتــــــجــــــاوز مــــــدة االمــــــتــــــيــــــاز اIـــــاداIـــــادّة ة 
اIــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـادّة 4 أعـالهr عـشــرين (20) ســنــة.
وحتدد خـصـوصا حـسب أهمـيـة النـشاط مـوضـوع االمتـياز

واالستثمارات اIزمع إجنازها.
حتــدّد اتــفـاقــيــة االمــتـيــــازr كـلّــمـا دعت احلــاجــــة إلى
ذلكr الـــشــــــروط الـــتــقـــنـــيــــة اIــرتـــبـــطــــة بــتـــجـــديــــدهـــا أو
تــوقـيـفــــهـا أو سـحــبـهـا الــنـهـائي وكــذا الـشـروط اIــرتـبـطـة

بالكيفيات اIالية والتنظيم واستغالل النشاط اIعني.

اIــاداIــادّة ة 6 : يـــقـــرر الـــوزيـــر اIـــكـــلّف بـــاIـــوانئ انـــطالق
إجـراء اخــتـيـار اIــتـعــامـلــX عن  طـريق اIــنـافــسـة من أجل
�ــــارســــة نــــشـــــاطــــات  قــــطــــر الـــــســــفن وأعـــــمــــال اIــــنــــاولــــة
والـتـشــوين في اIـوانئ r {ـبـادرة  شــخـصـيـة مـنه أو بـنـاء

على اقتراح من السلطة اIينائية  اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 7 :   :  تــقـوم الــسـلــطـة اIــيـنــائـيــة اIـعــنـيــة بـإعـداد
ملف إعالن اIنافسة.

ويتضمن على اخلصوص ما يأتي : 
- دعـــــوة لــــلــــمـــــشــــاركــــة فـي اIــــنــــافـــــســــة مــــصـــــحــــوبــــة

rشروعIحتويات ا}
- دفتـر الـشـروط كمـا هـو مـنصـوص عـلـيه  في اIادّة

r3 أعاله
- نـــظــام  مــفــصل عـن إعالن اIــنــافــســـةr يــوافق عــلــيه
مـــســـبـــقـــا الـــوزيـــر اIـــكـــلّـف بـــاIـــوانئ r تـــوضـح  فـــيه  عـــلى

اخلصوص كيفيات  فتح العروض وتقييمها.

مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 139  م  مــــــــؤرخ في ؤرخ في 16  رب ربــــــــيعيع
r2006 ــــــــــــــــوافق وافق 15  أب  أبــــــــــــــريريـل سل ســــــــــــــنــــــــــــــة ةIا Iاألواألوّل عل عــــــــــــام ام 1427 ا
يحيحـدد شروط وكدد شروط وكـيفيفـيات �يات �ـارسة نارسة نـشاطـــشاطــــات قطـــــرات قطـــــر
الالــــــــســــــــفــــفـــــن وأعن وأعــــــــمــمــــــــــــال اIال اIــــــــنــــــــــاولــاولــــــــــة والة والــــــــــتــــــــشــــــــــويــن فيويــن في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاIوانئاIوانئ.
r إنّ رئيس احلكومـة

rبناء على تقرير وزير النقل -
- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اIادّتان 85-4 و 125

r( الفقرة 2) منه
- و{ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اIـؤرّخ في 29 شـوال
عــام 1396 اIــــوافق 23 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  1976  واIــــتــــضـــمن

rتمّمIعدل واIا rالقانون البحري
- و{قـتضى األمر رقم 95-07 اIؤرّخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر  ســــــنـــــة 1995 واIــــــتــــــعــــــلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات
- و{ـقـتـضى الـقـانون رقم 04-21 اIـؤرّخ في  17 ذي
الــــقــــعــــدة  عــــام 1425 اIــــوافق  29 ديـــــســــمــــبــــر  ســــنــــة 2004
واIـتـضـمن قـانـون اIـالـيـة  لـسـنـة r 2005ال سـيـمـا  اIـادتـان

r66 و 67 منه

- و{ــــــقـــــــتـــــــضى اIـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 136-04
اIــؤرخ في 29  صـــفـــر عـــام 1425 اIــوافق  19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا 

- و{قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05- 161 اIؤرخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و{ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اIـؤرّخ
في  9 رمـــضـــان عـــام 1417 اIــوافق 18 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997
واIــتــعــلق {ــعــايــيـــر  حتــديــد الــنــشــاطــات  واIــهن اIــقــنــنــة
اخلـاضـعة  لـلقـيـد في السـجل  الـتجـاري وتأطـيـرهاr اIـعدّل

rتمّمIوا
- و{ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-01 اIـؤرّخ
في 22 شـوال عام 1422 اIـوافق 6 يـنـايـر  سـنـة 2002 الـذي

rوانئ وأمنهاIيحدد النظام العام الستغالل ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIواد 892 و914 و 922
 مـن األمـــــــر رقم  76-80 اIــــــؤرّخ في 29 شــــــوال عــــــام 1396
اIـوافق 23 أكـتـوبـر سـنـة 1976 واIـذكـور أعالهr يـحـدد هـذا
اIرسوم شـروط وكيـفيـات �ارسة نـشاطـات قطـر السفن

وأعمال اIناولة والتشوين  في اIوانئ.
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اIــاداIــادّة ة 12 :  : إذا كــان اIــتــعــامل  اخملــتــار Iــمــارســة هــذه
الـنـشـاطـات وألسـبـاب  تـنـسب إلـيهr  عـاجـزا عن اسـتـيـفـاء
اIقاييس وااللتزامات التي   على اثرها انتقاؤه وإبرام
اتـفـاقـية االمـتـيـاز اIـذكـورة في اIادة 4 أعالهr تـرسل إليه
الـــســـلـــطـــة اIـــيـــنـــائـــيـــة اIـــعـــنـــيـــة إعـــذارا قـــصـــد اســـتـــدراك

النقائص اIالحظة في األجل الذي حتدده له.
وعـنـد انـقضـاء هـذا األجلr وفي حـالـة بـقاء الـوضـعـية
عــلى حــالـهــــاr تـقـــوم الـســلــطـــة اIـيــنـائــيـــة اIــعــنـــيـةr بــعـد
إعـالم الـوزيــر اIـكــلّف  بــاIـوانـئ  مـســبـقــا بــذلكr بـتــعــلـيق
�ارسـة النـشاط Iـدة أقصـاها سـتة (6) أشهـرr وتتـخذ كل

اإلجراءات الضرورية  لضمان استمرار عمل اIيناء.
وبـــعــد انـــتــهـــاء  فــتــرة الـــتــعـــلــيقr وإذا لم يـــتم إدخــال
الــتــصــحـيــحــات الــضــروريـةr تــفــسخ  الــســلــطـة اIــيــنــائــيـة
اتفاقية االمـتيازاIذكورة أعالهr ويتحمل اIتعامل اIعني

وحده عواقب ذلك.

اIــــاداIــــادّة ة 13 :  : عــــنـــــدمــــا تــــشــــكل �ـــــارســــة  الــــعــــمــــلــــيــــات
rــذكــورة أعالهIــيــنــائـــيــة اIــرتــبــطـــة بــأحــد الــنــشـــاطــات اIا
خطـــرا جسـيمـــا على سالمـة و/أوأمن السـفن واألشخاص
واIـنـشآت اIـيـنائـية والـسـلعr �كـن أن تكـون محـل تعـليق

فوري  وذلك إلى غاية زوال اخلطر اIذكور.
تــــرسل نــــســــخــــة من قــــرار الــــتــــعــــلــــيق الــــفــــوري إلى

الوزير اIكلف باIوانئ.

اIــاداIــادّة ة 14 :  : يـــرخـص لـــلــمـــؤســـســـات اIـــيـــنـــائـــيـــة الـــتي
تـتـولى حـالــيـا نـشـاطـات اIـنـاولــة والـقـطـر والـتـشـوين في
اIـوانئ اجلزائريـة باالستمـرار في مواصلـة استغالل تلك
الــــنـــــشـــــاطــــات وذلك إلـى غــــايـــــة االنـــــطالق في عـــــمــــلـــــيــــات
اIنـاقصـة فيـما يـخص تلك الـنشـاطات طـبقـا ألحكـام اIادّة

6 أعاله.
ومـع ذلـك r وفـي إطـــــــــار هـــــــــذا األجـلr تـــــــــمـــــــــنـح هـــــــــذه
اIــؤسـســات  اتــفـاقــيــة امـتــيـاز مــصــحـوبــة بــدفـتــر شـروط

طبقا ألحكام اIادّة 4 أعاله.
وبـهـذه الصـفـةr تـخضع لـدفع أتـاوى ثـابـتة ومـتـغـيرة

حسب ما تنص عليه اIادّة 9 أعاله.

15 :  : يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريّـــة الـــدّ�ـــقــــراطــــيّـــة

الشّعبيّة.

حرر بـاجلـزائر في 16  ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق
15  أبريل سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اIــاداIــادّة ة 8 :  : �ــكـن الــوزيـــر اIــكـــلّف بـــاIــوانئ أن يـــقــرر
بدون  تبرير وفي أي وقت توقيف مسار اIناقصة.

تـقوم الـسلـطة اIـيـنائـية اIـعنـية بـتـبلـيغ هذا الـقرار
إلى جميع اIشاركX في اIناقصة.

اIـاداIـادّة ة 9 :  :  يـتــعــيّن عـلى اIــتــعـامل اخملــتــار عن  طـريق
اIنافسة  دفع مقابل مالي كما  هو مبX  في عرضه.

ويجب  عليه أيضا تسديد ما  يأتي :

- إتاوة ثابتة تـتعلق  باستعـمال األمالك  العمومية
اIيـنـائـيـة حـسب الـنسب احملـددة في الـتـنـظـيم اIـعـمول به

rفي هذا اجملال
- إتـــاوة مــتــغـــيــرة قــابـــلــة لــلــتـــفــاوض  بــX الـــســلــطــة
اIينائية اIـعنية واIتعامل اخملتـار واIبينة برقم األعمال

احملقق من النشاط اIمارس.

اIاداIادّة ة 10 :   :  �كن الوزيـر اIكلف باIـوانئ r بناء على
اقـتـراح من الـسـلـطـة اIـيـنـائـيـة اIـعـنـيـةr وألسـبـاب تتـعـلق
rـتطـلبـات األمنـيةIـادية أو بـاIعلى اخلـصـوص  بالـعوائق ا
أن  يـحـدد عـدد اIـتـعـامـلـX الـضـروريـX لـكل نـشـاط وعـلى

مستوى كل ميناء.

اIــاداIــادّة ة 11 :  :  يــتــعــX عــلى اIـــتــعــامــلــX اخملــتــارينr في
إطــار �ــارسـة نـشـــاطـاتـهمr أن يـحـتــرمـوا عـلى اخلـصـوص

ما يأتي :
rبنود دفتر الشروط -

- األنــظــمــة والــتـعــلــيــمــات اخلـاصــة اIــعــمــول بــهـا في
اIـــوانئ في مـــجـــال االســـتــغـالل وأمن وسالمـــة األشـــخــاص
rوكذا حماية البيئة r نشآت  والتجهيزات  والسفنIوا
rقواعد تسيير وأمن األمالك العمومية للموانئ -

- التنظيم الـتقني اIقرر  فيما يخص سالمة النقل
r ينائيةIالبحري والعمليات ا

- نـــظــــام الــــعــــمل اخلــــاص بــــكل مــــيـــنــــاءr وخــــصــــوصـــا
مــداومــة اخلــدمــة الــتي تــتــطــلــبــهـا قــواعــد الــسالمــة واألمن

اIعمول  بهما في هذا اجملال.

ويـــتـــعـــيّـن عــلـــيـــهـم r زيــادة عـــلـى ذلكr اكـــتـــتـــاب عـــقــد
تــــأمــــX  لــــتــــغــــطـــــيــــة كل اخملــــاطــــر اIــــهـــــنــــيــــة ذات الــــعالقــــة
بنشـاطاتـهمr السيمـا منـها احلوادث واحلـرائق واIسـؤولية
اIــدنــيــة والـــلــجــوء إلـى الــغــيــرr وتـــرسل كل ســنـــة نــســخــة
مطابقة  ألصل وثيـقة التأمX هذه  إلى السـلطة اIينائية

اIعنية.
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14 - بـــلــقــاسم رزق الـــلهr بــصــفـــته قــاضــيـــا {ــحــكــمــة

rإلحالته على التّقاعد rسبدو
rبصـفته قاضيا {حكمة مستغا� r15 - محمد فراح

rإلحالته على التّقاعد
16 - عمـار عـداسيr بـصـفـته قـاضـيـا {ـحـكـمـة زيـغود

rإلحالته على التّقاعد rيوسف
rبـصفـته قـاضيـا {حـكمـة وهران r17 - عـمر عـريشي

rإلحالته على التّقاعد
18 - رشـــيـــد بــــوزيـــنـــةr بـــصـــفـــتـه قـــاضـــيـــا {ـــحـــكـــمـــة

احلراشr إلحالته على التّقاعد.
19 - رقية قـطفةr بـصفتـها رئيـسة محـكمة الـرويبة

وبصفتها قاضيةr إلحالتها على التّقاعد.

ب) مجلس الدولة :ب) مجلس الدولة :
20 - طــيب بـــشــيــر بــويــجـــرةr بــصــفــتـه أمــيــنــا عــامــا

rبناء على طلبه rجمللس الدولة
21 - عــبــد الــنـور عــبــد اIــالكr بــصــفــته رئــيس قــسم

rإلحالته على التّقاعد rجلس الدولة وبصفته قاضيا}
22 - ملـيكة مـرابطr بصفـتها مـساعدة حملـافظ الدولة

rإلحالتها على التّقاعد rوبصفتها قاضية

ج) اجملالس القضائية :ج) اجملالس القضائية :
أمـــنــاء عـــامــX لــلـــمــجـــالس الـــقــضـــائــيــة (لـــتــكـــلــيـــفــهم

بـوظـائف أخــرى) :
rبباتنة r23 - بلقاسم جوادي

rببشار r24 - عالء الدين سي الطيب

rبتلمسان r25 - مسعود بورويس

rباجللفة r26 - محمد دالل

rبسطيف r27 - مراد مباركي

rبعنابة r28 - يوسف ابن العمري

rبقسنطينة r29 - أمحمد ديدان

rبأدرار r30 - بلخير بومنقار

rبورقلة r31 - جلول كحالل

rبإيليزي r32 - النذير لعموري

rبتامنغست rطوبال X33 - يس

34 - أحمد عبد الدائمr باIسيلة.

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 2 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1427
اIـــوافق أواIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــة r r2006 يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّـن إنـــهــــاءـن إنـــهــــاء

مهـاممهـامّ بعنوان وزارة العدل. بعنوان وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الــــسّــــيــــدات والـــسّـــــــادة اآلتـــيــــــة أســـمــــــــاؤهم بـــعـــنــــــوان

وزارة العــــدل :

أ) سلك القضاء :أ) سلك القضاء :

rبــصـفـتـه قـاضـيــا {ـحـكــمـة رقـان r1 - أحـمـد قــاسـمي
r2005 ابتداء من 30 غشت سنة rبسبب الوفــاة

2 - عـبــد الـقــادر كـرارشــةr بـصــفـته قــاضـيــا {ـحــكـمـة
rبناء على طلبه rأوالد جالل

rبناء على طلبه rبصفته قاضيا r3 - محمد حزيط
4 - مـــحـــمـــد كـــبـــورr بـــصـــفـــته قـــاضـــيـــا في مـــحـــكـــمـــة

rبناء على طلبه rتابالط
rبصفته قاضيا r5 - محمد صحراوي

6 - بـــوعـالم قــراونr بـــصـــفـــتـه قـــاضــيـــا فـي مـــحـــكـــمــة
r2005 ابتداء من 2 مايو سنة rبسبب الوفاة rاجلزائر

7 - مـنيـر مر¡r بـصـفته رئـيس مـحكـمة أم الـبواقي
وبــــصـــفــــتـه قـــــاضـــيـــــاr بــــســـبـب الــــوفــــــاةr ابــــتـــــداء من 23

r2005 يـوليـو سنــة
8 - مختار زعبـوبr بصفته رئيس مـحكمة مروانة

rبناء على طلبه rوبصفته قاضيا {حكمة جيجل
9 - أم اخلــيـــر عـــقـــيـــلـــة حـــســانـيr بـــصــفـــتـــهـــا قـــاضـــيــة

rإلحالتها على التّقاعد rحكمة اجلزائر}
10 - مليـكة الـعمريr زوجـة توافقr بـصفتـها قـاضية

rإلحالتها على التّقاعد rحكمة مدينة اجلزائر}
11 - حكيمة هنـودهr بصفتها قاضيـة {حكمة مدينة

rإلحالتها على التّقاعد rاجلزائر
12 - عـبـد الـقـادر بن شـورr بـصـفـته قـاضـيـا {ـحـكـمـة

rإلحالته على التّقاعد rسوق أهراس
13 - حمـيـد تشـنشـانr بـصفـته مسـاعـد وكيل الـدولة

rإلحالته على التّقاعد rحكمة البرواقية}

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
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rبتلمسان r7 - بلخير بومنقار
rبتيارت r8 - عالء الدين سي الطيب

rباجللفة r9 - النذير لعموري
rبسطيف r10 - بلقاسم جوادي

rةIبقا r11 - يوسف ابن العمري

rبعنابة r12 - أحمد عبد الدائم

rبقسنطينة r13 - مسعود بورويس

rسيلةIبا r14 - جلول كحالل

rبورقلة rطوبال X15 - يس

16 - أمحمد ديدانr بغليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاسياسيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2  رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
Xيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيــــ r r 2006 ــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــنــــة ةIاIا
مــــديـــديـــــــر الر الــــشــــؤون الـؤون الـــــــديديــــنــــيـيـــــة واألوقـــة واألوقـــــــاف بــاف بــــــواليــواليــــــة

تيــزي وزو.تيــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
محـنـد أويديـر صايبr مـديـرا للـشؤون الـديـنيـة واألوقاف

بوالية تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــــوم رئوم رئــــــــــــــاسياسيّ م مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّن الن الـتّـعـي r r  2006 ـوافق أووافق أوّل أبل أبـريريـل سل سـنة نةIاIا
بــــعــــــنــــوان وزارة الوان وزارة الــــــبــــــريريــــد وتد وتــــــكــــنــــــولولــــوجوجــــــيــــات اإلعالمات اإلعالم

واالتصـــال.واالتصـــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIــوافق أوّل أبـــريل ســنــة 2006 تــعـــيّن الـــسّــيــدة
والـــــسّـــــيـــــد اآلتـي اســـــمـــــاهـــــمـــــا بـــــعـــــنـــــوان وزارة الـــــبـــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :

1 - عــائــشــة بــوعـكــازr زوجــة بــوزيــديr نـائــبــة مــديـر
لتطوير البريد.

ب) اIصالح اخلارجية :ب) اIصالح اخلارجية :

2 - حلـسن مـنـصوريr مـديـر الـبريـد وتـكـنولـوجـيات
اإلعالم واالتصال بوالية الشلف.

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2  رب  ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريريـل سل ســــــنــــة ة r r2006 يــــــتــــــضــــــمّن إنن إنــــــهـهـــــــاءاء
مــــــــــــهـــهـــــــــــــــــامامّ اI اIــــــــــــفــــــــــــــتش التش الــــــــــــــعــعــــــــــــــامامّ لــ لــــــــــــــــوزارة االتوزارة االتــــــــــــصــصــــــــــــــالال

والثقـافـة- سـابقـا.والثقـافـة- سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الـسّــيــد نــور الــدين جــلــول بـلــوفــةr بــصــفـتـه مـفــتّــشــا عــامّـا
لوزارة االتصال والثقافة - سابقاr إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2   ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1427
اIوافق أواIوافق أوّل أبريل سنة ل أبريل سنة r r2006 يتضميتضمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهامّ

نائب مدير بوزارة االتصال.نائب مدير بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
السّـيد شــريف بـوركبr بصـفتـه نـائب مـديـر لـلمـيزانـية

واحملاسبة بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 2 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1427
XــعـيـXيـتـضــميـتـضــمّن الـتن الـتّــعـيـ r r2006 ـوافق أوّل أبــريل ســنـة ل أبــريل ســنـةIـوافق أواIا

بعنوان وزارة العدل.بعنوان وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عـام 1427 اIـوافق أوّل أبـريـل سـنة 2006 تـعـيّن الـسّـيـدتان

والسّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - عــبـد اجملـيـد عـيـسيr نـائب مــديـر لـلـحـالـة اIـدنـيـة

rواجلنسية
rنائب مدير للشرطة القضائية r2 - جمعي بوذراع
rدنيIنائبة مدير للقضاء ا r3 - فريدة سليماني

4 - رفــيـقـة حــجـايــلـيـةr نــائـبــة مـديـر Iــتـابــعـة تـنــفـيـد
األحكــام القضائية.

ب) اجملالس القضائية :ب) اجملالس القضائية :

أمناء عامX للمجالس القضائية :
rبباتنة r5 - مراد مباركي
rبالبليدة r6 - محمد دالل
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3 : : يحـرّر اIوثّق كـشـفا بـاألتـعاب عن اخلـدمات اIاداIادّة ة 
التي أدّاها طبقـا ألحكام هذا القرار ويعرضه على النيابة

العامّة اخملتصّة إقليميا للتأشير عليه.

اIــاداIــادّة ة 4 :  : تــقــتــطع األتــعــاب اIــســـتــحــقّــة لــلــمــوثّق من
ميـزانية تـسييـر وزارة العـدلr اIصــالح القضـائيةr وفي
الــفــصل اIــتــعـلّـق بـالــنّــفــقــات الـقــضــائــيــة ونـفــقــات اخلــبـرة

والتعويضات اIترتّبة على الدّولة.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافـق
4 أبريل سنـة 2006.

  وزير العدلr حافظ األختام                   وزير اIالي  وزير العدلr حافظ األختام                   وزير اIالّية
          الطيب بلعيز                            مراد مدلسي         الطيب بلعيز                            مراد مدلسي

وزارة النقلوزارة النقل
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 16 ذي احلــج ذي احلــجّــة عـام ــة عـام 1426
اIـــــوافـق اIـــــوافـق 16 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r  2006 يـــــحــــدr يـــــحــــدّد تـــــعــــدادد تـــــعــــداد
مــسـتــخـدمـي اIـركــز الـعــمـلي Iــتــابـعــة أمن وسالمـةمــسـتــخـدمـي اIـركــز الـعــمـلي Iــتــابـعــة أمن وسالمـة

السفن واIنشآت اIينائية.السفن واIنشآت اIينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rاليّةIووزير ا
rووزير النّقل

- {ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 04-136 اIـؤرّخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و{قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و{ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-224 اIؤرّخ
في 7 جــمــادى األولى عــام 1410 اIــوافق 5 ديــســمــبــر ســنــة
1989 واIـتــضــمّن الــقــانــون األســاسي اخلــاصّ اIـطــبّق عــلى

الـعـمــال اIـنـتـمـX إلـى األسالك اIـشـتــركـــة لــلـمـؤسـســـات
rتمّـمIعــدّل واIا rواإلدارات العمـوميّــة

- و{ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-225 اIؤرّخ
في 7 جــمــادى األولى عــام 1410 اIــوافق 5 ديــســمــبــر ســنــة
1989 واIـــتــــضـــمّن الــــقـــانــــون األســـاسي اخلــــاصّ بـــالــــعـــمـــال

rوسائقي السيارات واحلجـاب XهنيIا

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار وزاري مقـرار وزاري مـشترك مؤرشترك مؤرّخ في خ في 5 ربيع األو ربيع األوّل عـام ل عـام 1427
اIاIــــــــوافق وافق 4 أبأبــــــــريل سريل ســــــــنــــــــة ة r  2006 يr يــــــــــحــــــــدّد كد كــــــــيــــــــفــــــــيــــــــاتات
الالــــــتــــكــــفّل بل بــــاألتاألتــــعــــاب اIاب اIــــســــتــــــحــــقــــة لة لــــلــــمــــوثق في إطوثق في إطــــارار

تعويض ضحايا اIأساة الوطنية.تعويض ضحايا اIأساة الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل
rاليّةIووزير ا

- {ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األوّل عـام 1426 اIوافق أوّل مـايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و{ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 06-93 اIـؤرّخ
في 29 مــحــرّم عـام 1427 اIــوافق 28 فــبـــرايـــر ســنــة 2006
واIــتــعــلّق بــتـعــويض ضــحــايــا اIـأســاة الــوطــنـيــةr ال ســيّــمـا

rادّة 15 منهIا
- و{ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 06-94 اIـؤرّخ
في 29 مــحــرّم عـام 1427 اIــوافق 28 فــبـــرايـــر ســنــة 2006
واIــتــعــلّق بــإعــانــة الــدّولــة لألســر احملــرومــة الـتـي ابــتـلــيت

rبضلوع أحد أقاربها في اإلرهاب
- و{ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-81 اIـؤرّخ
في 16 شـــعـــبـــان عـــام 1410 اIــوافق 13 مـــارس ســـنـــة 1990

rوثّق مقابل خدماتهIالّذي يحدّد كيفيات دفع أتعاب ا
- و{ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و{ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004
rحــافظ األختــام rالّـذي يحـدّد صالحيــات وزيــر العــدل

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 15 من اIـرسوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06-93 اIـــــؤرّخ في 29 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427
اIوافق 28 فبـرايـر سنـة 2006 واIذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـرار إلى حتـديـد كـيـفـيـات الــتـكـفّل بـاألتـعـاب اIـسـتـحـقّـة
لـــلـــمـــوثّق الّـــذي تـــســـخّــــره الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامّـــة إلعـــداد عـــقــــد

الفـريضــة.
اIــــاداIــــادّة ة 2 : : يـــــتــــقــــاضى اIـــــوثّق اIــــســـــخّــــر إلعــــداد عــــقــــد
الفريضةr أتعابه طـبقا للتعريفة اIنصوص عليها {وجب
اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-81 اIؤرّخ في 13 مـارس سنة

1990 واIذكور أعاله.

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 37 من اIـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 04-418 اIـؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام 1425
اIوافق 20 ديسـمبر سنة 2004 واIذكـور أعالهr يهدف هذا
الـقرار إلى تـعداد مـستـخدمي اIـركز الـعملـي Iتابـعة أمن

وسالمة السفن واIنشآت اIينائية.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـحـدّد تـعــداد اIـركــز الـعـمـلي Iـتــابعــة أمن
وسالمــــة الـســفـن واIـنــشــآت اIـيــنـــائــيـــة طــبـقــا لـلــجـدول

اIبيّن أدنــاه :

- و{ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-201 اIؤرّخ
في 8 ذي احلــجّــة عــام 1410 اIــوافق 30 يـــونــيــو ســنــة 1990
واIـــتـــضــمّـن الــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاصّ بــالـــعـــمـــال الــذين
يــنــتـمــون إلى األسالك الـتــقــنـيــة اخلـاصّــة بـاإلدارة اIــكـلّــفـة

rتمّمIعدّل واIا rبالنّقل
- و{ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-418 اIؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اIوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واIــتـــضــمّـن تــعــيـــX الــســـلــطـــات اخملــتـــصّــة في مـــجــال أمن
rينائية وإنشاء الهيئات التابعة لهاIنشآت اIالسفن وا

rXواكبة الدائمة في مجال األمن والسالمة البحريIضمان ا
اسـتـقـبـال اإلخـطارات اIـتـعـلّـقـة {ـستـويـات األمن اخلـاصّـة بـالـسفـن واIوانىء

rينائيةIنشآت اIوا
مــسك الــسـجالت اخلــاصّــة بــحـوادث الــسالمــة واألمن عــلى اIــسـتــوى الــوطـني

rوالدولي
تنسيق األعمال في مجال األمنr عند االقتضاءr مع اIصالح اIعنية.

مهام القـانون األساسي كـما هو مـنصوص علـيها في اIـرسوم التّـنفيذيّ رقم
89-224 اIؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 واIذكور أعاله.

مهام القـانون األساسي كـما هو مـنصوص علـيها في اIـرسوم التّـنفيذيّ رقم
89-224 اIؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 واIذكور أعاله.

مهام القـانون األساسي كـما هو مـنصوص علـيها في اIـرسوم التّـنفيذيّ رقم
89-224 اIؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 واIذكور أعاله.

مهام القـانون األساسي كـما هو مـنصوص علـيها في اIـرسوم التّـنفيذيّ رقم
89-225 اIؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 واIذكور أعاله.

مساعدة رؤساء الدراسات فيما يأتي :
إعـداد بــنك مــعــطــيــات واIـتــابــعــة الــدائـمــة جلــمــيع الــتــدابـيــر األمــنــيــة وجـمع
اIــعــلـومــات اIـرتــبـطــة بـهــا وتــوزيـعــهـا عــلى مـســتــوى الـهــيـاكل والــسـلــطـات

rعنيةIا
إعــداد اIــعـلــومــات حلـســاب الــســلـطــة اIــؤهـلــة في مــجــال أمن وسالمــة الــسـفن

rينائيةIنشآت اIوا
إعداد جدول العمل اخلاص باIداومة.

12

1

2

1

1

6

مهندس دولة :مهندس دولة :
تخصصات :تخصصات :

- البحرية واIوانىء

تقني سام في  اإلعالم اآللي

تقني في اإلعالم اآللي

كاتبة مديرية

سائق سيارة

منصب عال :منصب عال :

مكلف بالدراسات

حتديد اIهامحتديد اIهام العددالعدد الرتبةالرتبة

اIاداIادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 16 ذي احلجّة عام 1426 اIوافق 16 يناير سنة 2006.

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اIاليةوزير اIالية

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير النقلوزير النقل

محممحمّد مغالويد مغالوي



24
17 ربيع  األو ربيع  األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ

16 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2006 م
اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24

2   : تــدرج في الــقــرار اIــؤرخ في  13 جــمــادى اIـادة اIـادة 
الـــثـــانـــيـــة عـــام  1422 اIــــوافق أول ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001

واIذكور أعالهr مادة  2 مكرر حترر كما يأتي:

" اIــــادة  2 مــــكــــرر :  يــــجـب أن تــــكــــون الــــنــــشــــاطــــات
واألشـــغــال و اخلـــدمـــات اIـــذكـــورة فـي اIــادة  2 أعـالهr قـــبل

تنفيذها موضوع ما يأتي :
rدرسةIإدرج ضمن برنامج نشاط ا -

- دراسة في مجلس التوجيهr و
- حــصــول عــلى مـــوافــقــة اIــصــالح اIــعــنــيــة الــتــابــعــة

للوزارة الوصية ".

اIـادة اIـادة   3 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــالـــجـــــزائــــر في 24  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
1426 اIوافق 31  يوليو سنة 2005.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحممحمّد مغالويد مغالوي

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 24  جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1426 اIوافق  اIوافق 31 
يوليو سنة يوليو سنة r 2005  يعدل و يتمم القرار اIؤرخ فيr  يعدل و يتمم القرار اIؤرخ في
 28 ذي احل ذي احلــــــجــــــة عة عــــــامام  1419 اI اIــــــــوافق وافق  14 أب أبــــــريل سريل ســــــنــــــة

1999  ال  الـذي يذي يـحـدد قدد قـائائــــمـة األشة األشـغـال و اخلال و اخلـدمدمـات الات الـتيتي

�ــــــكن أن تكن أن تــــــقــــوم بوم بــــــهــــــا اIا اIــــــدرسدرســــة الة الــــــتــــــقــــــنــــيــــــة لة لــــــلــــــتــــكــــــوينوين
والتدريب البحوالتدريب البحـريX في بجاية زيادة عريX في بجاية زيادة عـلى مهمتهالى مهمتها
الالـرئرئـيسيسـية و كية و كـيـفيفيـات تات تـخصخصـيص العيص العـائائـدات الندات النـاجتةاجتة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنها.عنها.
rإن وزير النقل

-   {ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في  22 ربــــيـع األول عـــام  1426 اIــــوافق أول مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005 وا 

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في  27 مـــحـــرم عــام  1410 اIــوافق  29 غـــشت  ســـنــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90-166 اIؤرخ
في 9 ذي الــقــعــدة عــام  1410 اIــوافق 2 يــونــيــو ســنـة 1990
واIـــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلـــمـــدارس

rXالتقنية للتكوين والتدريب البحري
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90-167 اIؤرخ
في  9 ذي الـقــعـدة عـام  1410 اIـوافق  2 يـونـيــو سـنـة 1990
واIـــتــضــمن حتــويل مــدرســة الــتـــكــوين الــتــقــني لــصــيــادي

rالبحر في بجاية و نقل الوصاية عليها

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 24  جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1426 اIوافق  اIوافق 31 
يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r  r 2005  يــــتــــــمم المم الــــقــــــرار اIرار اIــــؤرخ في ؤرخ في 13 
جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1422   اI اIـوافوافـق أول سق أول سـبــــتـمــــبـر
سـنة نة 2001  الذي ي  الذي يـحدد قحدد قـائمائمـة النة النـشاطشاطـات واألشغالات واألشغال
و اخلو اخلــــــــــدمدمــــــــات الات الــــــــــتـي �ي �ــــــــكـن أن تن أن تــــــــــقــــــــوم بوم بــــــــــهــــــــــا اIا اIــــــــــدرسدرســــــــة
الوطالوطـنية لتنية لتـطبيق تطبيق تـقنيقنيـات النقل الات النقل الـبري زيادة علىبري زيادة على
مـهمهمـتهتهـا الا الـرئيرئيـسـية و كية و كـيفيفـيـات تخات تخـصـيص العيص العـائداتائدات

الناجتة عنها.الناجتة عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                rإن وزير النقل

- {ـــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم رقم 80-154 اIـــــؤرخ في 10
رجب عـام  1400 اIـوافق  24 مـايــو سـنـة  1980 واIــتـضـمن
إنـــشـــاء اIــدرســــة الــوطــــنــيــة لـــتــطــبــــيق تــقـــنــيـــات الــنــقل

rالبري

-  و {قتـضى اIرسوم الرئاسي رقم 05-161 اIؤرخ
في  22 ربــــيـع األول عـــام  1426 اIــــوافق أول مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005 وا 

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في  27 مـــحـــرم عــام  1410 اIــوافق  29 غـــشت  ســـنــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في  18 شـعــبـان عـام  1419 اIـوافق 7 ديــسـمـبــر سـنـة 1998
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات و األشـغال الـتي تقـوم بهـا اIؤسـسات الـعمـومية
زيــادة عـلـى مـهـمــتـهــا الـرئــيـســيـةr ال ســيـمــا اIـادتـان  2 و 8

rمنه

- و {ـقـتضى الـقـرار اIؤرخ في  13 جـمـادى الثـانـية
عـام  1422 اIــوافق أول سـبــتـمــبـر ســنـة  2001 الــذي يـحـدد
قــائــمـة الــنــشـاطــات و األشــغـال و اخلــدمــات الـتـي �ـكن أن
تــقــوم بــهــا اIــدرســة الــوطــنــيــة لــتــطــبــيق تــقــنــيـات الــنــقل
البري زيادة على مهـمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص

rالعائدات الناجتة عنها

يــقـــرر مــا يأتي :يــقـــرر مــا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـتـمم هـذا الــقـرارr الـقـرار اIـؤرخ في
 13جـمـادى الثـانـيـة عام  1422 اIوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة

 2001 الذي يـحدد قـائمـة النـشاطـات واألشغـال و اخلدمات

الــتـي �ــكن أن تـــقــوم بـــهـــا اIــدرســـة الــوطـــنــيـــة لـــتــطـــبــيق
تــقــنـيــات الــنــقل الــبــري زيــادة عــلى مــهــمـتــهــا الــرئــيــســيـة

وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.
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" اIــــــادة  2 مـــــــكــــــرر :  يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون األشـــــــغـــــــال
واخلـــدمـــات اIـــذكـــورة في اIـــادة  2 أعالهr قـــبـل تـــنـــفـــيـــذهـــا

موضوع ما يأتي:
rدرسةIإدراج ضمن برنامج نشاط ا -

- دراسة في مجلس التوجيهr و
- حــصــول عــلى مـــوافــقــة اIــصــالح اIــعــنــيــة الــتــابــعــة

للوزارة الوصية ".

اIـــــادة اIـــــادة   4 : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا الــــــقــــــرار في اجلــــــريــــــــدة
الـــرســـمــــيـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائــــريـــة الـــد�ــــــقـــراطـــيـــة

الشعـبية.

حــــــرر بـــالـــجـــــزائــــر في 24  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
1426 اIوافق 31  يوليو سنة 2005.

محممحمّد مغالويد مغالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 24  جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1426 اIوافق  اIوافق 31 
يــــولولــــيــــو سو ســــنـة ة r 2005  يr  يــــتـمـمــم الم الــــقـقــرار اIرار اIــــؤرخ في ؤرخ في 28 
ذي  احلذي  احلـجة عام جة عام   1419  اIوافق   اIوافق  14 أب أبـريل سنة ريل سنة 1999
الالـذي  يذي  يـحـدد قدد قـائائـمـة األشة األشــــغـال و اخلال و اخلـدمدمـات الات الـتي �تي �ـكنكن
أن يأن يـقــــوم بوم بــــهــــا ما مـعــــهــــد رصد رصـد مد مــــيــــاه األماه األمــــطـار لار لــــلــــتــــكـوينوين
واألبواألبـحـاث زيادة عاث زيادة عـلى ملى مـهـمته المته الـرئرئـيسيسـيـة و كية و كيـفـياتيات

تخصيص العائدات الناجتة عنها.تخصيص العائدات الناجتة عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rان وزير النقل
- {ـقــتـضى األمـر رقم 70-52 اIـؤرخ في  17 جـمـادى
األولـى عــــــــام  1390 اIـــــــــوافق  20 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 1970
واIــتــضــمن إنــشــاء مــعــهــد رصــد مــيــاه األمــطــار لـلــتــكــوين

rواألبحاث
- و {ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم رقم 88-207 اIــــؤرخ في 7
ربـــيع األول عـــام  1409 اIــــوافق  18 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1988 
واIـتضمن تطبـيق القانون األسـاسي النموذجي لـلمعاهد
الـوطنـيـة للـتـكوين الـعـالي على مـعـهد رصـد مـياه األمـطار

rللتكوين و األبحاث
-  و {قتـضى اIرسوم الرئاسي رقم 05-161 اIؤرخ
في  22 ربــــيـع األول عـــام  1426 اIــــوافق أول مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005 وا 

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في  27 مـــحـــرم عــام  1410 اIــوافق  29 غـــشت  ســـنــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في  18 شـــعــــبــــان عــام  1419 اIــوافـق 7 ديـــســمــــبــــر ســـنــة
1998 الــــذي يــــحــــــدد كــــيــــفــــيـــــات تــــخـــــصـــــيص الــــعـــــائـــــدات

الــــنـــــاتـــــجـــــة عن اخلــــدمــــات و األشــــغــــال الـــتـي تــــقــــوم بــــهـــا
rــؤسـســات الــعـمــومــيـة زيــادة عــلى مــهـمــتــهـا الــرئــيـســيـةIا

rادتان  2 و8 منهIالسيما ا
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-143 اIؤرخ
في  3 صـفر عام  1423 اIوافق  16 أبـريل سنة  2002 الذي
يـــحـــدد الـــشـــهــادات و شـــهـــادات الـــكــفـــاءة اخلـــاصـــة بــاIـالحــة

rالبحرية و شروط إصدارها
- و {ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في  28 ذي احلــجــة عـام
 1419 اIــوافق  14 أبــريل ســنــة  1999 الــذي يــحـــدد قــائــمــة

األشـــغــال واخلــــدمـــات الـــتي �ـــكـن أن تـــقـــوم بـــهـــا اIـــدرســـة
التـقنية لـلتكـوين و التدريب البـحريX في بـجاية زيادة
عـلى مـهـمـتـهـا الـرئيـسـيـة و كـيـفـيـات تـخـصـيص الـعـائدات

rالناجتة عنها

يــقـــرر مــا يأتي :يــقـــرر مــا يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا الـــقـــرارr الـــقـــرار
اIــــؤرخ في  28 ذي احلــــجــــة عـــام  1419 اIــــوافق  14 أبــــريل
سـنـة  1999 الــذي يـحـدد قــائـمـة األشــغـال و اخلــدمـات الـتي
�ـكن أن تـقوم بـها اIـدرسـة التـقـنيـة للـتـكوين و الـتدريب
الــبــحــريـــX في بــجــايــة زيــادة عــلى مـــهــمــتــهــا الــرئــيــســيــة

وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.

اIادةاIادة 2  : تعدل أحكام اIادة  2 من القرار اIؤرخ في
 28 ذي احلــــجــــة عـــام  1419 اIــــوافق  14 أبــــريل ســــنـــة 1999

واIذكور أعالهr و حترر كما يأتي :

" اIادة 2 :  حتدد قائـمة األشغال و اخلدمات اIذكورة
في اIادة األولى أعالهr كما يأتي :

- تنـظيم االمتـحانات لـتسلـيم الشهـادات و شهادات
الــكــفــاءة اخلــاصــة بـــاألهــلــيــة في اIالحـــة الــبــحــريــة لــرجــال
الــبــحــر عــلى مــ³ الــســفن الــتــجــاريــة و الــصــيــد الــبــحـري

rوالنزهة
rالدراسات و التحاليل و اخلبرات -

rلتقيات و الندوات و اللقاءات و احملاضراتIا -
- حتسX اIستوى و جتديد اIعارف " .

اIادة اIادة 3 :  تدرج في الـقـرار اIؤرخ في  28 ذي احلـجة
rـذكـور أعالهIـوافق  14 أبـريل سـنة  1999 و اIعـام  1419 ا

مادة  2 مكرر حترر كما يأتي :
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قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 24  جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1426 اIوافق  اIوافق 31 
يــــــولولــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة r 2005  يr  يــــــحــــــــدد قدد قــــــائائــــــمــــــــة الة الــــــنــــــــشــــــاطاطــــــاتات
واألشواألشـغال و اخلدمغال و اخلدمـات التي �كن أن يات التي �كن أن يـقوم بهقوم بهـا اIعهدا اIعهد
الالـعــــالي لالي لـلــــتـكــــوين في الوين في الــــسـكـك احلك احلـديديــــديديـة زية زيــــادة عادة عـلىلى
مـهـمـته الته الـرئيرئيـسـيـة و كة و كـيـفـيـات تات تـخـصـيص اليص الـعـائداتائدات

الناجتة عنها.الناجتة عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل

- {ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 05-161 اIــؤرخ
في  22 ربــــيـع األول عـــام  1426 اIــــوافق أول مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005 وا 

- و {ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-22 اIـؤرخ
في  29 رجب عـــــام  1409 اIـــــوافق  7 مـــــارس ســـــنـــــة 1989 
واIــتــضــمن إنــشــاء اIـــعــهــد الــعــالي لــلــتـــكــوين في الــســكك

rاحلديدية

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في  27 مـــحـــرم عــام  1410 اIــوافق  29 غـــشت  ســـنــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في  18 شـعـبـان عـام  1419 اIـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة 1998 
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات و األشـغال الـتي تقـوم بهـا اIؤسـسات الـعمـومية
زيــادة عـلى مـهــمـتـهـا الــرئـيـســيـةr ال سـيــمـا اIـادتـان  2 و 8 

rمنه

- و {ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في  6 صــفــر عـام 1419
اIــــوافـق أول يــــونــــيـــــو ســــنــــة  1998 الــــذي يـــــحــــدد قـــــائــــمــــة
الـنشاطات و األشـغال و اخلدمات التي �ـكن أن يقوم بها
اIـعـهــد الـعـالي لـلـتــكـوين في الـسـكك احلــديـديـة زيـادة عـلى
مـهمته الرئيـسيةr وكيفـيات تخصيص الـعائدات الناجتة

rعنها

يــقـــرر مــا يأتــي :يــقـــرر مــا يأتــي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اIــادة 2 (الــفــقــرة 2)
واIـادة  8 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 98-412 اIـؤرخ في
 18 شـــعـــبـــان عــام  1419 اIــوافق  7 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1998

واIـــذكـــور أعالهr يـــحـــدد هـــذا الــقـــرار قـــائـــمــة الـــنـــشـــاطــات
واألشغال واخلدمات الـتي �كن أن يقوم بها اIعهد العالي
لــــلـــتــــكــــويـن في الــــســــكك احلــــديــــديــــة زيـــادة عــــلـى مـــهــــمــــته

الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في  18 شـعـبـان عـام  1419 اIـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة 1998 
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات و األشـغال الـتي تقـوم بهـا اIؤسـسات الـعمـومية
زيــادة عـلى مـهــمـتـهـا الــرئـيـســيـةr ال سـيــمـا اIـادتـان  2 و 8 

rمنه

- و {ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في  28 ذي احلــجــة عـام
 1419 اIــوافق  14 أبــريل ســنــة  1999 الــذي يــحــدد قــائــمــة

األشـغـال واخلـدمـات الــتي �ـكن أن يـقـوم بــهـا مـعـهـد  رصـد
مـــيــاه األمــطــار لــلــتــكــوين و األبـــحــاث زيــادة عــلى مــهــمــته
الــرئــيـســيــة و كــيــفــيــات تــخــصــــيص الــعــائــــدات الــنــاجتـة

            rعنها

يــقـــرر مــا يأتي :يــقـــرر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـتـمم هـذا الــقـرارr الـقـرار اIـؤرخ في
 28 ذي احلــــجــــة عـــام  1419 اIــــوافق  14 أبــــريل ســــنـــة 1999

الذي يحدد قائـمة األشغال و اخلدمات التي �كن أن يقوم
بهـا مـعـهـد رصد مـيـاه األمـطـار لـلتـكـوين و األبـحـاث زيادة
عـلى مـهــمـته الـرئـيــسـيـة و كـيــفـيـات تـخـصــيص الـعـائـدات

الناجتة عنها.

اIـادةاIـادة 2 : تـدرج في الـقـرار اIـؤرخ في  28 ذي احلـجة
rـذكـور أعالهIـوافق  14 أبـريل سـنة  1999 و اIعـام  1419 ا

مادة  2 مكرر حترر كما يأتي:

" اIــــــادة  2 مـــــــكــــــرر :  يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون األشـــــــغـــــــال
واخلـــدمـــات اIـــذكـــورة في اIـــادة  2 أعالهr قـــبـل تـــنـــفـــيـــذهـــا

موضوع ما يأتي:

rعهدIإدراج ضمن برنامج نشاط ا -

- دراسة في مجلس التوجيهr و

- حــصــول عــلى مـــوافــقــة اIــصــالح اIــعــنــيــة الــتــابــعــة
للوزارة الوصية " .

اIــــــادة اIــــــادة 3 : يــــــنــــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرســـمــــيـــة لـــلـــجـــمــــهــــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ـــقــــراطـــيـــة

الشعبية.

حــــــرر بـــالـــجـــــزائــــر في 24  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
1426 اIوافق 31  يوليو سنة 2005.

محممحمّد مغالويد مغالوي
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اIادة اIادة  11  : يـنشر هـذا القرار في اجلـريدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــالـــجـــــزائــــر في 24  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
1426 اIوافق 31  يوليو سنة 2005.

محممحمّد مغالويد مغالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 24  جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1426 اIوافق  اIوافق 31 
يــــــولولــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة r 2005  يr  يــــــحــــــــدد قدد قــــــائائــــــمــــــــة الة الــــــنــــــــشــــــاطاطــــــاتات
واألشواألشــــــــغــــــــال و اخلال و اخلــــــــدمدمــــــــات الات الــــــــتي �تي �ــــــــكـن أن تن أن تــــــــقــــــــوم بوم بــــــــهــــــا
Xـدرسدرسـة الة الــــتـقـنـيـة لة لـلـتـكـوين و الوين و الـتـدريب الدريب الـبـحـريريـIاIا
في مفي مــــــســــــــتــــــغــــــا� زيا� زيــــــادة عادة عــــــلـى مى مــــــهــــــمــــــتــــــهــــــــا الا الــــــرئرئــــــيــــــســــــيــــــة

وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل
-  {ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في  22 ربــــيـع األول عـــام  1426 اIــــوافق أول مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005 وا 

- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في  27 مـــحـــرم عــام  1410 اIــوافق  29 غـــشت  ســـنــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90-166 اIؤرخ
في 9 ذي الــقــعــدة عــام  1410 اIــوافق 2 يــونــيــو ســنـة 1990
واIـــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلـــمـــدارس

rXالتقنية للتكوين والتدريب البحري
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90-168 اIؤرخ
في  9 ذي الـقــعـدة عـام  1410 اIـوافق  2 يـونـيــو سـنـة 1990
واIـــتــضــمن حتــويل مــدرســة الــتـــكــوين الــتــقــني لــصــيــادي

rالبحر في مستغا� و نقل الوصاية عليها
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في  18 شـعـبـان عـام  1419 اIـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة 1998 
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات و األشـغال الـتي تقـوم بهـا اIؤسـسات الـعمـومية
زيــادة عــلى مــهـمــتــهـا الــرئــيــسـيــةr ال ســيـمــا اIــادتـان  2 و8

rمنه
- و {قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-143 اIؤرخ
في 3 صـفـر عام  1423 اIـوافق  16 أبـريل سـنة  2002 الـذي
يـــحـــدد الـــشـــهــادات و شـــهـــادات الـــكــفـــاءة اخلـــاصـــة بــاIـالحــة

rالبحرية و شروط إصدارها

يــقـــرر مــا يأتــي :يــقـــرر مــا يأتــي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة   2 (الــفـقـرة 2)
واIـادة  8 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 98-412 اIـؤرخ في
 18 شـــعـــبـــان عــام  1419 اIــوافق  7 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1998

واIـــذكـــور أعالهr يـــحـــدد هـــذا الــقـــرار قـــائـــمــة الـــنـــشـــاطــات

اIــــادة اIــــادة  2 :  حتــــدد قـــــائــــمـــــة الـــــنــــشـــــاطــــات واألشـــــغــــال
واخلدمات اIذكورة في اIادة األولى أعالهr كما يأتي :

rالدراسات و التحاليل و اخلبرات -
rلتقيات و الندوات و اللقاءات و احملاضراتIا -

- حتسX اIستوى و جتديد اIعارف .

3  : يـــجب أن تـــكـــون الـــنـــشـــاطـــات و األشـــغـــال اIــادة اIــادة 
واخلــــدمـــات اIــــذكــــورة في اIـــادة 2 أعالهr قـــبـل تـــنـــفــــيـــذهـــا

موضوع ما يأتي :
rعهدIإدارج ضمن برنامج نشاط ا -

- دراسة في مجلس التوجيهr و
- حــصــول عــلى مـــوافــقــة اIــصــالح اIــعــنــيــة الــتــابــعــة

للوزارة الوصية.

اIـادة اIـادة  4  : جتـرى الــنـشــاطـات و األشـغــال و اخلـدمـات
اIذكورة في اIادة  2 أعالهr في إطار عقد أو اتفاقية.

اIـــــادة اIـــــادة 5 :  يـــــقـــــدم كـل طـــــلب أداء خـــــدمـــــة إلـى مـــــديــــر
اIــؤســســة اIــعــنــيــة اIــؤهل دون غــيــرهr لــقــبــول الــطــلــبـات

واألمر بتنفيذها.

اIــــــــادةIــــــــادة 6   : ال �ــــــــكـن أن تـــــــتــــــــأتـى اإليــــــــرادات إال من
الــنـشــاطـات و األشــغـال و اخلــدمـات اIـنــصـوص عــلـيــهـا في

اIادة  2 أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 7 :  تــــــقـــــبـض اإليـــــرادات الــــــتـي يـــــقــــــوم اآلمـــــر
بالـصرف {عـاينتـها إمـا من عون محـاسب وإما من وكيل

معX لهذا الغرض.

8 :  تـــوزع اIـــوارد اIـــتـــأتـــيـــة من الـــنـــشـــاطـــات اIــادة اIــادة 
واألشــغـال و اخلــدمـات بــعــد خـصم الــتـكــالــيف الـنــاجتـة عن
إجنــازهــاr طــبـقــا ألحــكـام اIـادة  4 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 98-412  اIــؤرخ في  18 شــعـــبــان عـام  1419 اIـوافــق

7 ديسمبر سنة  1998 و اIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 9 :  يـــقـــصــد بـــالـــتـــكــالـــيف الـــنـــاجتــة عـن إجنــاز
األشغال و اخلدمات ما يأتي :

- شــراء عـتـاد و أدواتr و/أو مـواد تـســتـعـمل إلجنـاز
rتقد¡ اخلدمات

- اIـصــاريف الـعـامــة الـنـاجتـة عن اســتـعـمـال احملالت
rنشآتIوغيرها من ا

- تـسـديـد الــغـيـر مـقـابل اخلـدمــات الـنـوعـيـة اIـنـجـزة
في هذا اإلطار.

اIـادة اIـادة  10 : تــلـغـى أحـكــام الــقــرار اIـؤرخ في  6 صـفـر
عام  1419 اIوافق أول يونيو سنة  1998 و اIذكور أعاله.



اIــادة اIــادة  8 :  تــوزع اIـــوارد اIـــتـــأتــيـــة من الـــنـــشـــاطــات
واألشــغـال و اخلــدمـات بــعــد خـصم الــتـكــالــيف الـنــاجتـة عن
إجنازهاr طـبقا ألحكام اIادة  4 من اIرسوم التنفيذي رقم
98-412  اIــــــؤرخ في  18 شــــــعــــــبــــــان عـــــام  1419 اIــــــوافق 7

ديسمبر سنة  1998 واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 9 :  يـــقـــصــد بـــالـــتـــكــالـــيف الـــنـــاجتــة عـن إجنــاز
األشغال و اخلدمات ما يأتي :

- شــراء عـتـاد و أدواتr و/أو مـواد تـســتـعـمل إلجنـاز
rتقد¡ اخلدمات

- اIـصــاريف الـعـامــة الـنـاجتـة عن اســتـعـمـال احملالت
rنشآتIوغيرها من ا

  - تـسـديد الـغـير مـقـابل اخلدمـات الـنوعـيـة اIنـجزة
في هذا اإلطار.

اIادةاIادة 10  : يـنـشر هـذا الـقرار في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــالـــجـــــزائــــر في 24  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
1426 اIوافق 31  يوليو سنة 2005.

محممحمّد مغالويد مغالوي

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 19 م مـحـرّم عام م عام 1426 اI اIـوافق وافق 18  ف  فـبـرايرراير
r 2006 ي r يــــــتــــــضــــــمن جتمن جتــــــديديــــــد تد تــــــشــــــكــــــيــــــلــــــة الة الــــــلــــــجــــــنــــة ســــــنــــة ة 
اIاIــــــــــــتــــــــــســــــــــاوياويــــــــــــة األعة األعــــــــــضــــــــــاء اخلاء اخلــــــــــــاصاصــــــــــة بة بــــــــــــأسالك رؤسأسالك رؤســــــــــاءاء

.XعماريIا XهندسIورؤساء ا XهندسIا.XعماريIا XهندسIورؤساء ا XهندسIا
ـــــــــــــــــــــ

{ـوجب قرار مؤرّخ في 19 مـحرّم عام 1426 اIوافق
18  فبـراير سـنة 2006  جتدّد تـشـكـيلـة الـلجـنـة اIتـسـاوية

األعــضـــاء اخلــاصـــة بــأسالك  رؤســـاء اIــهـــنــدســـX ورؤســاء
اIهندسX اIعماريX حسب اجلدول اآلتي :

واألشــغــال و اخلـــدمــات الــتي �ــكن أن تـــقــوم بــهــا اIــدرســة
الـتــقـنـيــة لـلــتـكــوين و الـتــدريب الـبــحـريــX في مـســتـغـا�
زيــادة عــلى مــهــمــتــهــا الــرئــيــســيــة  و كــيــفـيــات تــخــصــيص

العائدات الناجتة عنها.
اIــــادة اIــــادة 2 :  حتــــدد قـــــائــــمـــــة الـــــنــــشـــــاطــــات و األشـــــغــــال

واخلدمات اIذكورة في اIادة األولى أعالهr كما يأتي :
- تنظـيم االمتـحانـات لتسـليم الـشهـادات و شهادات
الـــكــفــاءة اخلــاصــة بـــاألهــلــيــة فـي اIالحــة الــبـــحــريــة لــرجــال
الــبــحــر عــلى مــ³ الــســفن الــتــجــاريــة و الــصــيــد الــبــحــري

rوالنزهة
rالدراسات و التحاليل و اخلبرات -

rلتقيات و الندوات و اللقاءات و احملاضراتIا -
- حتسX اIستوى و جتديد اIعارف .

اIــادة اIــادة 3  :  يـــجب أن تـــكـــون الـــنـــشـــاطـــات و األشـــغــال
واخلـــدمـــات اIــــذكـــورة في اIـــادة  2 أعالهr قـــبـل تـــنـــفـــيـــذهـــا

موضوع ما يأتي:
rدرسةIإدراج ضمن برنامج نشاط ا -

- دراسة في مجلس التوجيهr و
- حــصــول عــلى مــوافـــقــة اIــصــالح اIــعـــنــيــة الــتــابــعــة

للوزارة الوصية.

4 :  جتــرى الـنــشــاطــات و األشــغــال و اخلــدمـات اIـادة اIـادة 
اIذكورة في اIادة  2 أعالهr في إطار عقد أو اتفاقية.

اIـــــادة اIـــــادة 5 :  يـــــقـــــدم كـل طـــــلب أداء خــــــدمـــــة الى مـــــديـــــر
اIــؤســســة اIــعــنــيــة اIــؤهل دون غــيــرهr لــقــبــول الــطــلــبــات

واألمر بتنفيذها.

اIــــــــادة اIــــــــادة 6 :  ال �ـــــــــكـن أن تــــــــتــــــــأتـى اإليـــــــــرادات إال من
الـنــشــاطـات و األشــغـال و اخلــدمـات اIــنــصـوص عــلـيــهـا في

اIادة  2 أعاله.
اIــــادةاIــــادة 7  :   تـــــقــــبـض اإليـــــرادات الـــــتي يـــــقـــــوم اآلمــــر
بالصـرف {عـاينـتهـا إما من عـون محاسـب وإما من وكيل

معيّن لهذا الغرض.

�ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة �ث �ثّلو اIوظفXلو اIوظفXاألســـالكاألســـالك

XهندسIرؤساء ا 

XعماريIا XهندسIرؤساء ا

بدر الدين دفوس

أحمد ناصري

جمال الدين العابد 

علي مدان

مـــــــخــــــــلـــــــوف نــــــــايت
سعادة

مـــــحـــــمـــــد الـــــطـــــاهــــر
بوخاري

حـــبـــيب عـــبـــد اIـــالك
عنتر

وناس صحراوي

بلقاسم دمامية

محمد معاشو

عبد احلميد خالدي

بوعالم دحموش

اإلضافيون اإلضافيون الدالدّائمون ائمون اإلضافيوناإلضافيونالدالدّائمون ائمون 
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