
العدد العدد 50
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 12 رمضان عام رمضان عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 2 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



12 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 250
2 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2009 م م

فهرسفهرس

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسي رقم 09  - 264 مؤرخ في 9 رمضـان عام 1430 اHوافق 30 غشـت سنة q2009 يـتضمن الـتصديق على االتـفاقية
القـنصـلية بـW حكـومة اجلـمهـوريـة اجلـزائـرية الــد{قراطـية الـشعبـية وحـكومـة اجلمهـورية الـعـربـية السـوريةq اHـوقعة
بدمشق في 16 شوال عام 1429 اHوافق 16 أكتوبر سنـة 2008.............................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 09  - 265 مـؤرّخ في 9 رمضـان عام 1430 اHوافق 30 غشـت سنة q2009 يـتضمّن الـتصديق على اتـفــاقية
إنشاء اللّجـنة العليا اHـشتركة بW حكـومة اجلمهوريّة اجلـزائريّة الديّمقـراطيّة الشّعبـيّة وحكومة اجلمـهوريّة العربيّة
السوريةq اHوقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 اHوافق 16 أكتوبـر سنـة 2008..................................................

مـــرســـوم رئـــاسي رقم 09  - 266 مــــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عـــام 1430 اHـــوافق 30 غـــشـت ســـنــة q2009 يـــتـــضـــمّن الـــتـــصـــديق عــــلى
بــروتـــوكــول الــتـعـــــاون في مـجــال الـضــمـان االجــتـمــاعي بــW حـكــومـة اجلــمـهــوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ{ــقـراطــيّـة الــشّـعــبـيّـة
وحكومـة اجلمهوريّة التونسيّةq اHوقّـع بتونس في 6 ذي احلجّــة عام 1429 اHوافق 4 ديسمبر سنــة 2008...................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 09 - 272  مــؤرّخ في 9 رمــضـان عام 1430 اHـوافــق 30  غشـت سنة q2009 يـعــدل ويـتـمم اHــرسـوم رقم
86 - 276  اHـــؤرخ في 9 ربـــيـع األول عــــام 1407 اHـــوافـق 11 نــــوفـــمـــبــــــر ســـنـــة 1986 الـــــذي يـــــحــــدد شــــــروط تــــوظـــيــف

اHستـخـدمـW األجــانــب في مصالح الدولة واجلماعات احمللية واHؤسسات والهيئات العمومية...............................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 273  مـؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 اHوافق 30  غشت سنة q2009 يعـدل ويتـمم اHرسوم التنفيذي
رقـم  06 - 77  اHـؤرخ فـي 19 محــرم عــام 1427 اHـوافـق 18 فبـراير سنة 2006 الــذي يــحـدد مهـام الوكــالــة الـوطـنيـة
لـلتـشغــيــل وتنظيمهـا وسيرهـا...................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذيّ رقم 09 - 274  مــؤرّخ في 9 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 30  غـشـت سـنة q2009 يـتـضـمـن الـتـصـريـح بـاHـنـفـعـة
العموميـة للعملية اHتعلقة بإجناز برامج قنـوات الغـاز الطبيعي ذات الضغط العالي...........................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 09 - 275  مــؤرّخ في 9 رمضـان عام 1430 اHـوافق 30  غشـت سنة q2009 يـتـضمـن حتـويل اHـعهـد الـعالي
البحري إلى مدرسة خارج اجلامعة.................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذيّ رقم 09 - 276  مــؤرّخ في 9 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 30  غـشـت سـنة q2009 يـتـعــلق بـالـبـطـاقــيـة الـوطـنـيـة
لعقود التعمير واخملالفات اHتعلقة بها وكـذا كيفيـات مسكهـا..............................................................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في10 شعبان عام 1430 اHوافق  أوّل غشت سنة q2009 تتضمّن إنهاء مهام مندوبW للحرس البلدي
في الواليات..............................................................................................................................................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة  في10 شــعـبــان عـام 1430 اHــوافق  أوّل غـشـت سـنـة q2009 تــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام أمــنـاء عــامـW لـدى
رؤسـاء دوائـر...........................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في10 شعبان عام 1430 اHوافق  أوّل غشت سنة q2009 يتضمّنان إنهاء مهام قضــاة...............

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ  في10 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنـة q2009 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر مـكـلّف بـتـطـويـر
التجهيزات اإلدارية باإلدارة اHركزية للوزير اHنتدب لدى رئيس احلكومةq اHكلّف بالتخطيط - سابقا..................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ  في10 شــعـبــان عـام 1430 اHــوافق  أوّل غـشـت سـنـة q2009 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر الــري في واليـة
باتنة.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ  في10 شــعــبــان عـام 1430 اHــوافق  أوّل غــشت ســنـة q2009 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
التّجـارة...................................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 12 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـ
2 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2009 م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنـة q2009 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــرين لـلـتــربـيـة في
....................................................................................................................................................Wواليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شــعـبــان عـام 1430 اHــوافق  أوّل غـشـت سـنـة q2009 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام اHـديــر الـعــام لـلــمـعــهـد
الوطني حلماية النباتات............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شــعـبــان عـام 1430 اHــوافق  أوّل غـشـت سـنـة q2009 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام اHــفـتش الــعـامّ لـوزارة
اHؤسسات الصّغيرة واHتوسّطة والصّناعـة التقليدية.....................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ  في10 شــعـــبـــان عــام 1430 اHـــوافق  أوّل غـــشـت ســـنــة q2009 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــــر الـــسّـــــكن
والتجهيزات العموميـة فـي واليــة اHديــة.....................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في10 شعبان عام 1430 اHوافق  أوّل غشت سنة q2009 يتضمّن إنهاء مـهام مدير التعمير والبنـاء في
والية سطيف...........................................................................................................................................
............Wفـي واليتـ Wمفتشـ Wيتضمّن تعي q2009 وافق  أوّل غشت سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10شعبان عام 1430 ا
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في10 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنـة q2009 يــتـضـمّن تـعــيـW مـديـر اHـواصـالت الـسّــلـكـيـة
والالسلكية الوطنية في واليـة البويـرة........................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان  في 10شـعـبـان عام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنة q2009 يتـضمّـنـان تعـيW أمـينـW عامـW لدى
........................................................................................................................................Wرئيسي دائرت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في10 شعبان عام 1430 اHوافق  أوّل غشت سنة q2009 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة التّجـارة........

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في10 شعـبان عام 1430 اHوافق  أوّل غـشت سنة q2009 يـتضمّن تعيـW مكلّف بالدّراسـات والتّلخيص
بوزارة التربية الـوطنيــة..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في10 شـعـبـان عام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنة q2009 يتـضـمّن تـعـيـW مديـر اHـركـز الـوطـني إلدماج
االبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية......................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في10 شعـبان عام 1430 اHوافق  أوّل غـشت سنة q2009 يتضـمّنان تـعيW مـديرين للـتربية في
الواليات...................................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في10 شــعـبــان عـام 1430 اHــوافق  أوّل غـشـت سـنـة q2009 يـتــضـمّـنـان تــعـيـW مــديـرين Hـسـارح
جهويـة.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في10 شعـبان عام 1430 اHوافق  أوّل غـشت سنة q2009 يتضمّن تعـيW رئيس ديوان وزير اHؤسسات
الصّغيرة واHتوسّطة والصّناعة التقليديـة.....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في10 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنـة q2009 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـسّـكن والـتـجـهـيـزات
العمومية في والية ميلة.............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في10 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق  أوّل غـشت سـنـة q2009 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـتـعـمـيـر والبـنـاء في
والية سطيف............................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 15 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 10 مايو سنة q2009 يتضمن التنظـيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل
اHدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال اجلوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري..................

قـرار مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1430 اHوافق 12 غشـت سنة q2009 يتـضمّـن رفع قـيمـة معاشـات الضّـمان االجـتمـاعي ومنحه
وريوعه......................................................................................................................................................
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12 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 450
2 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2009 م م

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليةفاقات دولية
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 09 - - 264  مـؤر  مـؤرّخ فيخ في 9 رمضان عام رمضان عام
يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمنمن  qي q2009 ــــــــــــوافق وافق 30 غ غــــــــــــشـت ست ســــــــــــنــــــــــــة ةHا H1430 ا

الالـتـصــــديق عديق عـلى االتلى االتــــفـاقاقـيـة الة الــــقـنـصــــلـيـة بة بــــW حW حـكـومومـة
اجلاجلــــمــــهـهـــــوريوريــــة اجلـة اجلـــــزائزائــــريريــــة الـة الـــــد{د{ــــقــــراطراطــــيــــة الة الــــشــــعــــبــــيـة
وحوحــــكـومومـة اجلة اجلـمــــهـوريوريـة الة الــــعـعــربربـيــــة الة الـسـوريوريــــةq اHةq اHـوقوقـعـة
بـدمشق في دمشق في 16 ش شـوال عام وال عام 1429 اHوافق  اHوافق 16 أك أكـتوبرتوبر

سنـة سنـة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا qوبناء على الدّستور -
Wوبـــعـــد االطـالع عـــلى االتـــفـــاقـــيـــة الـــقـــنـــصـــلـــيـــة بـــ -
حـكـومــة اجلـمـهــوريـة اجلــزائـريـة الــد{ــقــراطـيـة الـشـعـبـيـة
وحكومة اجلمهـورية العربية الـســوريةq اHوقعة بدمـشـق

q2008 وافق 16 أكتوبر سنـةHفي 16 شوال عام 1429 ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

Wادّة األولى : ة األولى : يصدق على االتـفاقيــة القـنصلية بHاداHا
حـكـومــة اجلـمـهــوريـة اجلـزائـريـة الــد{ـقــراطيـة الـشـعـبـية
qوحـــكـــــومـــــة الـــــجـــمــــهــــوريــــــة الـــــعــــربـــيــــــة الــــســــوريـــــة
اHـــوقــــعــــة بـــــدمــــشـق فـي 16 شـــوال عــام 1429 اHــوافق 16
أكــتـــوبــر ســـنـــة q2008  وتـــنـــشــــر في اجلــريـــدة الـــرســمـــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اتفاقية اتفاقية قنصلية بW حكومةقنصلية بW حكومة
اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية

وحكومة اجلمهورية العربية السوريةوحكومة اجلمهورية العربية السورية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد{ـــقــراطـــيــة
الـشعبـية وحـكومة اجلـمهـورية العـربيـة السوريـة واHشار

q"تعاقدينHا Wإليهما فيما بعد بـ "الطرف
Wإذ تـــســـتـــلـــهـــمـــان مـن عالقـــات األخـــوة الـــقـــائـــمـــة بــ 

qالبلدين

و اعـــــتــــبــــارا لـــــلــــروابـط الــــتـــــاريــــخــــيـــــة الــــتـي تــــربط
qWالشقيق Wالشعب

Wوإذ تــــرغـــبـــان فـي تـــطـــويـــر وتــــقـــويـــة الــــتـــعـــاون بـــ
qسوريا واجلزائر

وإذ تــــهـــتـــمـــان بـــتــــوضـــيح وحتـــســــW الـــظـــروف الـــتي
تـمــارس فـيـهــا احلـمـايــة الـقــنـصـلــيـة جتـاه مــواطـني كل من

qالبلدين

وإذ تــؤكـــدان بـــأن أحـــكـــام اتــفـــاقـــيـــة فـــيــيـــنـــا اخلـــاصــة
بـالــعالقـات الــقـنــصـلــيـة اHــؤرخـة في 24 أبــريل سـنـة 1963
يــســـتــمــر  الــعــمـل بــهــا في تــســـيــيــر اHــســائل الـــتي لم تــقع

qتسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه االتفاقية

اتفقتا اتفقتا على ما يأتـي :على ما يأتـي :

الباب األولالباب األول
تعاريفتعاريف

اHادة اHادة األولىاألولى

qتـــدل الــعــبــارات الـــتــالــيـــة عــلى مــا هـــو مــبــيّن أدنــاه
حسب مفهوم هذه االتفاقيةq على ما يأتي :

1. تــــدل عــــبــــارة " الـــــدولــــة اHـــــوفــــدةالـــــدولــــة اHـــــوفــــدة " عــــلـى الــــطــــرف
اHــتـعــاقـد الــذي يـعـW اHــوظـفــW الـقــنـصــلـيــW حـسـبــمــا هم

محددون فيما يأتي.

2. تـــدل عـــبـــارة " الـــدولــــة اHـــضــــيـــفـــة الـــدولــــة اHـــضــــيـــفـــة "عــــلى الــــطـــرف
اHـتــعـاقــد الـذي {ــارس اHـوظــفـون الــقـنــصـلــيـون وظـائــفـهم

على ترابه.

W3. يـدل لفظ " مـواطن مـواطن " عـلى رعـايا كل مـن الدولـت
�ــا في ذلك األشــخــاص اHـعــنــويـW الــذين تــوجـد مــقــراتـهم
عـلى تـراب كل من الـدولتـW وتـنـشـأ طـبقـا لـقـوانـW إحدى

.Wالدولت

4. تدل عبارة " البعثة القنصلية البعثة القنصلية " على كل قنصلية
عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية.

5. تــدل عـبـارة " اHـنـطــقـة الـقـنــصـلـيـة اHـنـطــقـة الـقـنــصـلـيـة " عــلى الـتـراب
اخملــصص لــلــبــعــثــة الــقـــنــصــلــيــة من أجل �ــارســة مــهــامــهــا

القنصلية في حدوده.

6. تــدل عــبـارة " رئــيس الــبــعــثــة الــقــنــصــلــيــة رئــيس الــبــعــثــة الــقــنــصــلــيــة " عــلى
الشخص اHكلف بالعمل بهذه الصفة.
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2.  حتــدد الــدولــة اHــوفــدة مــقــر الــبــعــثــة الــقــنــصــلــيــة
ورتـبـتهـا ودائرتـها الـقـنصـليـةq ويعـرض ذلك عـلى موافـقة

الدولة اHضيفة.
3. ال {ـكـن لـلــدولــة اHــوفــدة أن تــدخل أي تــغــيـيــر من
بــعــد عـــلى مــقــر الــبـــعــثــة الــقـــنــصــلــيــة إال �ـــوافــقــة الــدولــة

اHضيفة.
4. يـــجـب احلـــصــــول عــــلى اHــــوافــــقـــة الــــصــــريـــحــــة من
الـــدولـــة اHــــضـــيــــفـــة من أجـل فـــتح مــــكـــتـب تـــابع لــــلـــبــــعـــثـــة

القنصلية خارج مقر هذه األخيرة.
5. في حــالـــة عــدم اعــتــراض الــدولــة اHـــضــيــفــةq {ــكن
الــبــعــثــة الــقــنــصــلــيــة لــلــدولــة اHــوفــدة مــبــاشــرة وظــائــفــهـا
القنصليـة في الدولة اHضيفة حلساب دولة ثالثة شريطة

إبالغها مسبقا.   
اHادة اHادة 3

1. أ)  (I) يُقبل رؤساء البـعثات القنصلية و يعترف
Wـــضـــيــــفـــة �ـــوجب الـــقـــوانـــHبـــهـم لـــدى حـــكـــومـــة الـــدولـــة ا

واإلجراءات اHعمول بها في هذه الدولة.
(II) تـسـلم الـدولـة اHـضـيــفـة لـهم مـجـانـا ودون تـأخـيـر
اإلجــازة الــقـنــصــلـيــة  أو أي رخــصــة أخـرى حتــدد دائــرتـهم.
وفي حـالة الـرفض فهي غـيـر ملـزمة بـتقـد  تبـريرات عن

أسباب رفضها.
(III) و في انـــتــظـــار تـــســلـــيم الـــبــراءة أو أي رخـــصــة
أخـرى صادرة عـن الدولـة اHـضـيفـة يـسـمح لـرئيس الـبـعـثة
الـقـنـصلـيـة �ـبـاشرة مـهـامه مـؤقـتا واالسـتـفـادة من أحـكام

هذه االتفاقية.
(IV) و�ـجـرد أن يـسـمح لـرئـيس الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة
ولـو مـؤقتـا �مـارسـة مهـامهq فـإن الدولـة اHضـيـفة مـدعوة
في احلـــW إلى إخـــطـــار الــســـلـــطـــات اخملــتـــصـــة في الـــدائــرة
الـقنصـليـةq كما أنـها مـدعوة لـلسهـر على اتـخاذ اإلجراءات
الضرورية بغيـة تمكW رئيس البعـثة القنصلية من أداء
مــهــمـــته واالســتــفــادة من اHــعــامـــلــة اHــنــصــوص عــلــيــهــا في

أحكام هذه االتفاقية.
ب) وفـيـمــا يـتـعــلق بـالــمــوظـفـW الــقـنـصـلــيـW الـذين
لـــيــســوا رؤســـاء بــعـــثــاتq فــإن الـــدولــة اHـــضــيــفـــة تــقــبـــلــهم

Hمارسة وظائفهم �جرد تعيينهم شريطة اإلبالغ بذلك.
2. ال {ـكن أن تــرفض أو تــســحب بـراءة االعــتــمـاد أو
أي إذن آخـــــر صـــــادر عن الـــــدولــــة اHـــــضـــــيــــفـــــة إال ألســـــبــــاب
خـــطـــيـــرة. وكــــذا الـــشـــأن بـــالـــنــــســـبـــة لـــرفـض قـــبـــول طـــلب
اســتــدعــاء اHــوظــفــW الــقــنــصــلــيــW الــذين لــيــســوا رؤســاء

بعثات.

7. تـــــدل عـــــبـــــارة " اHـــــوظـف الـــــقـــــنـــــصـــــلي اHـــــوظـف الـــــقـــــنـــــصـــــلي " عـــــلى كل
شـــخصq �ـــا فـي ذلك رئـــيس اHـــركــز الـــقـــنـــصــلـيq اHــكـــلّف
qأو قنصال qهام القنصلية بصفته قنصال عاماHمارسة ا�

أو قنصال مساعداq أو نائب قنصل.
" عـلى كل شخص 8. تـدل عبارة " مستـخدم قـنصلي مستـخدم قـنصلي 
مـــســتـــخـــدم في اHـــصـــالح اإلداريـــة أو الــتـــقـــنـــيــة لـــلـــمـــركــز

القنصلي.
9. تـدل عبارة " خادم الـبعثة خادم الـبعثة " على كل شـخص يقوم

باخلدمة اHنزلية للبعثة القنصلية.
10. تــدل عــبـارة " عــضــو الــبــعـثــة الــقــنــصــلــيـة عــضــو الــبــعـثــة الــقــنــصــلــيـة " عـلى

اHوظفW القنصليW واHستخدمW أعضاء جماعة اخلدم.
11. تــدل عــبـارة " عــضـو من اHــسـتــخـدمــW اخلـواصعــضـو من اHــسـتــخـدمــW اخلـواص"

عــلى كل شــخص يــقـوم بــاخلــدمـة الــشــخـصــيــة ألحـد أعــضـاء
البعثة القنصلية دون سواه.

12. تـــدل عـــبــارة " فــرد مـن الــعـــائـــلــة فــرد مـن الــعـــائـــلــة " عـــلى الـــزوجــة

بـــاإلضــافــة إلى األبــنـــاء والــوالــدين الــذيـن هم حتت كــفــالــة
اHـــوظف أو اHـــســتـــخــدم الـــقــنـــصــلي واHـــقــيـــمــW فـي مــحل

سكناه. 
13. تـدل عـبارة "احملالت الـقـنـصـلـيةاحملالت الـقـنـصـلـية" عـلى اHـباني أو

أجـــزاء اHــبــانـي واألراضي الــتـــابــعــة لـــهــا أيـــا كــان مــالـــكــهــا
واHستعملة فقط ألغراض البعثة القنصلية.

" عــلى كل 14. تــدل عــبـارة " احملــفــوظـات الــقــنـصــلــيـة احملــفــوظـات الــقــنـصــلــيـة 

األوراق والـــــــــــوثـــــــــــائـق واHـــــــــــراسـالت والـــــــــــكـــــــــــتـب واألفـالم
واألشرطة اHغناطيـسية ودفاتر البعثة القنصليـة وكذلك
عتاد الشفرة والفهارس واألثاث اHعد حلمايتها وحفظها.
15. تـــدل عـــبــارة " مـــراسالت الـــبـــعـــثـــة الـــقـــنـــصـــلـــيـــةمـــراسالت الـــبـــعـــثـــة الـــقـــنـــصـــلـــيـــة

الــرســـمــيــة الــرســـمــيــة " عــلى كـل اHــراسالت الـــتي تــتـــعــلق بـــالــبـــعــثــة
القنصلية ووظائفها.

16. تــدل عــبــارة "ســـفــيــنــة الـــدولــة اHــوفــدةســـفــيــنــة الـــدولــة اHــوفــدة" عــلى كل

سفينة تقـوم باHالحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت
طـبقـا لـقـانـون الدولـة اHـوفـدةq �ا فـيـهـا تـلك التـي تمـلـكـها

الدولة اHوفدة باستثناء السفن احلربية.
17. تــدل عــبــارة " طــائــرة الــدولــة اHــوفــدة طــائــرة الــدولــة اHــوفــدة " عــلى كل

طـــائـــرة مــســـجـــلـــة أو مـــدونـــة في الـــدولـــة اHـــوفــدة وحتـــمل
عالمـات �ــيـزة لـهـذه الــدولـةq �ـا فــيـهـا تـلـك الـتي تـمــلـكـهـا

الدولة اHوفدة باستثناء الطائرات احلربية.
الباب الـثانيالباب الـثاني

إقامة العالقات القنصلية وتسييرهاإقامة العالقات القنصلية وتسييرها
اHادة اHادة 2

1. ال {ــكن إقـامـة بـعـثــة قـنـصـلـيــة عـلى تـراب الـدولـة
اHضيفة إال �وافقة هذه الدولة.
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2. {ـكن اHكلـفW بالـنيـابة تسـيير بـعثـة قنصـلية أن
يـبــاشـروا مـهـامــهم ويـسـتـفــيـدوا من أحـكـام هــذه االتـفـاقـيـة
Wــســؤول الـرســمي وظــائـفـه أو تـعــيـHفي انــتـظــار تــسـلّم ا
رئـيس جـديـد لـلـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـةq شـريـطـة أن تـعـلم بـذلك

السلطات اخملتصة في الدولة اHضيفة.
3. عــنـدمـا تـعــW الـدولـة اHــوفـدة مـوظــفـا دبـلــومـاسـيـا
حـسب الـشـروط الـواردة في الـفـقـرة األولى من هـذه اHادة
لـلـقــيـام �ـهــام رئـيس الــبـعـثــة الـقـنـصــلـيـة بــالـنـيــابـةq فـإنه
يـــــســـــتـــــمـــــر فـي الـــــتـــــمـــــتـع بـــــاالمـــــتـــــيـــــازات واحلـــــصـــــانـــــات

الدبلوماسية.

الباب الباب الثالثالثالث
احلـصانات واالمتيازاتاحلـصانات واالمتيازات

اHادة اHادة 8
1 - يــحق لــلـدولــة اHــوفــدة بـنــاء عــلى مــبــدإ اHـعــامــلـة
بــاHــثل أن تــقــتـنـي وتـمــتــلك عــلى تــراب الــدولـة اHــضــيــفـة
طــبــقــا لـــقــوانــW وأنــظــمــة هـــذه الــدولــة أي مــحل ضــروري
يــســـتــعـــمل بــعــثـــة قــنــصـــلــيـــة أو مــســكـــنــا رســمـــيــا Hــوظف

قنصلي.
2 - يــحق لــلـدولــة اHــوفــدة بـنــاء عــلى مــبــدإ اHـعــامــلـة
بـاHثلq أن تشـيد مبـاني وملحـقات ضرورية في األراضي
الـتي تملكـها لألغراض اHـذكورة أعالهq شريطـة أن تمتثل
لــلــقـوانــW واألنــظــمـة الــســاريــة عـلى الــبــنــاء أو الـتــعــمــيـر

اHطبقة في اHناطق التي توجد فيها هذه األراضي.
3 - تــــقــــدم الــــدولــــة اHـــضــــيــــفــــة لــــلــــدولـــة اHــــوفــــدة كل
مــسـاعــدة المــتالك أراض و مـنــشـآت أو مــلــحـقــات مـوجــهـة
لــــنـــفـس األغـــراض اHــــذكـــورة فـي الـــفــــقـــرة األولـى من هـــذه

اHادة.
4 - كـــمـــا يــجب عـــلى الـــدولـــة اHـــضــيـــفـــة إذا اقـــتــضى
األمــرq مـــســاعــدة الـــبــعـــثــة الـــقــنــصـــلــيـــة في احلــصـــول عــلى

سكنات تليق بأعضائها.
5 - إن احملالت القنصـلية و إقامة اHوظف القنصلي
الـتي تمتلـكها أو تسـتأجرها الدولـة اHوفدة أو كل شخص
يـتـصـرف بـاسـمـهـاq مـعـفـاة من جـمـيع الـضـرائب والـرسوم
أيــا كـان نــوعـهــا وطـنــيـة أو جــهــويـة أو بــلـديــةq شـريــطـة أال
يـتعلق األمر بالـرسوم احملصلـة كأجر مقـابل تقد  خدمات

خاصة.
6 - ال يـطـبق اإلعـفـاء الـضـريــبي اHـذكـور في الـفـقـرة
الــســابــقــة مـن هــذه اHــادة بــالـنــســبــة لــلــضــرائـب والــرسـوم
عــنـدمـا تـتــرتب عـلى شـخـص تـعـاقـد مع الــدولـة اHـوفـدة أو
مع شـــخص يـــتـــصـــرف حلـــســـاب هـــذه الـــدولـــة وذلك حـــسب

قوانW الدولة اHضيفة وأنظمتها.

اHادة اHادة 4
يـحمل اHوظف القـنصلي جـنسية الـدولة اHوفدة وال
يـعــW من بـW مــواطـني الـدولــة اHـضــيـفـة كــمـا ال يـجب أن
يكون مقيما دائما بهذه األخيرة و ال {ارس نشاطا خاصا

مربحا غير الوظائف القنصلية اHوكلة إليه. 
اHادة اHادة 5

1. يــبــلغ ســريــعــا إلى الــســلــطــة اخملــتـصــة فـي الــدولـة
اHضيفة ما يأتي :

أ. تـعـيـW أعـضـاء الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة ووصـولـهم بـعـد
تـعـيـينـهم في الـبـعـثـة الـقنـصـلـيـة ومـغادرتـهم الـنـهـائـية أو
انقـطاعـهم عن وظـائفـهمq وكذا جـميـع التـغيـيرات الـتي قد
تـطـرأ عـلى وضـعـيــتـهم والـتي {ـكن أن حتـدث خالل أدائـهم

Hهمتهم في البعثة القنصلية.
ب. وصـول شخص تـابع لعـائلـة عضـو بعـثة قـنصـلية
qوعـنـد االقـتـضـاء qيـعــيش في مـنـزله ومـغـادرته الــنـهـائـيـة
بـــيــــان يـــثــــبت مـن خالله أن الــــشــــخص أصــــبح عــــضـــوا في

العائلة أو انفصل عنها.
ج. وصـــــول اHـــــســـــتـــــخـــــدمـــــW اخلـــــواص ومـــــغـــــادرتـــــهم

النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة .
د. تــوظـيـف أو فـصـل أشـخــاص مــقـيــمــW في الــدولـة
WـســتـخـدمـHأو أحـد ا Wقـنــصـلـيــ Wـضـيــفـة كـمــسـتـخــدمـHا

اخلواص أو فصلهم.
2. يـــجـب أن يـــكـــون الـــوصـــول واHـــغـــادرة الـــنـــهـــائـــيــة

موضوع إعالم مسبق كلما كان ذلك �كنا.
اHادة اHادة 6

حتدد الـدولـة اHـوفدة عـدد أعـضـاء الـبعـثـة الـقنـصـلـية
آخــــذة بــــعـــW االعــــتــــبــــار أهــــمــــيــــة هــــذه الــــبــــعــــثــــة  وكــــذلك
احـتــيـاجــات الـتــطـور الــعـادي لــنـشــاطــاتـهــا. غـيــر أنه {ـكن
الــدولـة اHــضــيـفــة أن تــشـتــرط بـقــاء عــدد مـوظــفي الــبـعــثـة
الـــقــنــصــلـــيــة في احلــدود الـــتي تــعــتـــبــرهــا مــعـــقــولــة نــظــرا
لــلـظــروف الــتـي تـســود فـي اHـنــطــقــة  الــقــنــصــلــيــة ونــظـرا

الحتياجات البعثة القنصلية.
الـمادة الـمادة 7

1. {ــكـن أعــضــاء الــطــاقـم الــدبــلــومــاسـي في الــبــعــثــة
الدبلـوماسيـة للدولـة اHوفدة واHـوظفW الـقنصـليW وكذا
اHسـتخدمW الـقنصـليW أن {ارسـوا في الدولة اHـضيفة
عـملهم مؤقتا نـيابة عن رئيس البـعثة القنـصلية اHتوفى

أو الذي تعرض Hانع بسبب مرض أو لسبب آخر.
غيـر أنه {ـكن الدولـة اHـوفدة أن تـشـترط مـوافـقتـها
على تـعيـW أحد اHسـتخـدمW الـقنـصليـW بصـفته رئـيسا

بالنيابة.
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اHادة اHادة 13
يـسمح ألعضـاء البـعثة الـقنـصلـية التـنقل بـكل حرية
في حدود اHنطقة القنصلية Hمارسة مهامهم �جرد إعالم
الـسـلـطـات اخملــتـصـةq مع مــراعـاة قـوانـW الـدولــة اHـضـيـفـة
وتـنـظيـمـاتهـا اHـتعـلـقة بـاHـناطـق التي {ـنع الـدخول إلـيـها

أو التي ينظم دخولها ألسباب األمن الوطني.

اHادة اHادة  14
1 - أ) توفر الـدولة اHـضيـفة حريـة اتصـاالت البـعثة
الـقـنــصـلـيــة في جـمــيع األغـراض الـرســمـيــة وتـضـمن ذلك.
{ــكن الـــبــعـــثــة الـــقــنـــصــلـــيــة أن تـــســتـــعــمـل جــمـــيع وســائل
االتــصــاالت اHــنــاســبــة �ــا فــيــهــا الــبــريـد الــدبــلــومــاسي أو
الــــقـــنـــصـــلي واحلــــقـــيـــبـــة الـــدبــــلـــومـــاســـيـــة أو الــــقـــنـــصـــلـــيـــة
والــبـــرقــيـــات الــرمـــزيــة أو الـــشــفـــريــة فـي حــالـــة االتــصــال
بـاحلـكـومـة وبالـبـعـثات الـدبـلـومـاسيـة واHـراكـز الـقنـصـلـية

األخرى التابعة للدولة اHوفدة أينما وجدت.
ب) غــيــر أنـه ال {ــكن الــبــعـــثــة الــقــنــصـــلــيــة أن تــقــيم
وتـــســـتـــعــمـل جـــهـــاز إرســـال الســـلــكـي إال �ـــوافـــقـــة الـــدولــة

اHضيفة.
2 - ال تـــــنــــتـــــهـك اHــــراسـالت الـــــرســــمـــــيـــــة لـــــلــــبـــــعـــــثــــة
الـقـنـصـلـيـةq وعـبـارة اHـراسالت الـرسـمـية تـسـري عـلى كل

اHراسالت التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها.
3 - ال تفتح احلقيبة القنصلية وال حتجزq إال إذا كان
لـدى ســلــطـات الــدولــة اHـضــيــفـة أســبــابـا مــعــقـولــة جتــعـلــهـا
تــــعـــتـــقــــد أن احلـــقـــيــــبـــة حتــــتـــوي عـــلـى أشـــيـــاء أخــــرى غـــيـــر
اHـراسالت والـوثـائق واألشـياء اHـذكـورة في الـفـقرة 4 من
هــذه اHــادةq فــإنه بــإمـكــانــهــا أن تــطـلـب فـتـح هـذه احلــقــيــبـة
�ــــحــــضــــر �ـــثـل الــــدولـــة اHــــوفــــدة اHــــرخص له بــــذلك وإذا
رفضت سلـطات الـدولة اHوفـدة طلب فـتح احلقيـبةq فـإنها

تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - يـــجـب أن حتـــمل الــــطـــرود الـــتـي تـــتـــكــــون مـــنـــهـــا
احلــقــيــبــة الــقــنــصــلــيــة عالمــات خــارجــيــة بــارزة تــدل عــلى
طــــبــــيــــعــــتــــهـــاq وال يــــجــــوز أن حتــــتــــوي إال عــــلى اHــــراسالت
الــرســمـــيــة وعــلى الــوثـــائق واألشــيــاء اHــعـــدة لالســتــعــمــال

الرسمي ال غير.
5 - يـجب أن يـكـون مـرافق الـبـريـد الـقـنـصلـي حامال
وثــيــقـــة رســمــيــة تـــبــW صــفـــته وحتــدد عــدد الـــطــرود الــتي
تـتــكــون مـنــهــا احلـقــيــبـة الــقـنــصــلـيــة وال يــنـبــغي أن يــكـون
مـواطــنـا لـلــدولـة اHــضـيـفــة أو مـواطـنــا من الـدولــة اHـوفـدة
ومقيما دائما بالدولة اHضيفة إال إذا وافقت هذه األخيرة
عـلى ذلك. و تتولى الدولـة اHضيفـة حماية مـرافق البريد
الـقــنـصـلي خالل �ـارسـته لـوظـائــفه وهـو يـتـمـتع بـضـمـان
عـدم انــتـهـاك شــخـصــيـته كـمــا ال {ـكن أن يــخـضع ألي نـوع

من أنواع اإليقاف أو االعتقال.

اHادة اHادة 9
1. ال {ــكن أن تــكــون مــوضــوع أي نــوع من اHــصـادرة
احملالت الـقنصليـة وأثاثها وأمالك البـعثة القنـصلية وكذا

وسائل النقل.
2. تــعـفى احملالت اHــذكـورة من نـزع اHــلـكـيــة ألسـبـاب
تتعـلق بالـدفاع الوطـني أو اHنـفعة  الـعامـة. وإذا كان نزع
اHــلـكــيــة ضــروريــا لـهــذه األغــراض وفي حــالــة مــا إذا كـانت
الــدولــة اHــوفــدة مـــالــكــة لــهــذه احملالتq يــدفـع لــهــا تــعــويض
عــــاجل ومـــنــــاسب وحـــقـــيــــقي. وتـــتــــخـــذ الـــدولـــة اHــــضـــيـــفـــة
اإلجـــراءات من أجـل تــقـــد  الــتـــســـهــيالت لـــلـــدولــة اHـــوفــدة
اHالـكة أو اHـستـأجرة لـهذه احملالت من أجل إعـادة تنـصيب
البعثةq ومـهما يكن من أمرq فـإنه ينبغي تفادي وضع  أي

عائق Hمارسة اHهام القنصلية.
اHادة اHادة 10

1. ال تـــنــتــهـك احملالت الــقـــنــصــلـــيــة وال إقـــامــة رئــيس
البعثة القنصلية.

2. ال يـسـمح لــسـلـطـات الـدولـة اHـضـيـفـة الـدخـول إلى
هـذه احملالت إال بإذن صـريح من رئـيس البـعثـة الـقنـصلـية
أو الــشــخـص اHــعــيّن من قــبــله أومن قــبل رئــيـس الــبــعــثـة
الـدبــلـومــاســيـة لــلــدولـة اHــوفـدة. فـي كل الـظــروف تــعـتــبـر
اHـوافــقـة ضـمـنــيـة في حـالــة نـشـوب حــريق أو حـصـول أيـة

كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية.
3. مع مــراعــاة أحـكــام الــفــقـرة 2 من هــذه اHــادةq عـلى
الــدولــة اHــضــيــفـــة أن تــتــخــذ جــمــيـع اإلجــراءات اHــنــاســبــة
حلـــمـــايـــة احملـالت الـــقـــنــــصـــلـــيـــةq وعــــنـــد االقـــتــــضـــاءq إقـــامـــة
اHـــوظـــفــW الـــقـــنــصـــلـــيــW مـن أي عــمـــلـــيــة ســـطـــو أو إحلــاق
الـضـررq  ووقايـة الـبعـثـة الـقنـصـليـة من أي اضـطراب في

األمن أو اإلخالل بكرامتها.
اHادة اHادة 11

1. {ــكن اHــوظــفــW الــقــنــصــلــيــqW رؤســاء الــبــعــثــات
الـقــنــصــلــيــة أن يـضــعــوا عــلى الــســيـاج اخلــارجي لــلــبــنــايـة
الــقــنــصــلــيــة وكـذلـك عـلـى إقـامــتــهم شــعــار الــدولــة اHــوفـدة
يحـتوي على كـتابـة منـاسبة بـاللـغة الـوطنيـة لهـذه الدولة

تعW البعثة القنصلية.
2. و{كنهم كـذلك أن يرفعوا علم الدولة اHوفدة على
البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس البعثة القنصلية.
3. يـــضــــمن كل مـن الـــطـــرفـــW اHـــتـــعــــاقـــدين احـــتـــرام

الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها.
اHادة اHادة 12

qـعــترف بـها في الـقانـون الدوليHـبــاد© اHعـمـال بــا
qال تـنتهك احملـفوظات وجـميع الوثـائق األخرى والسجالت
في أي وقت أو في أي مكـانq كـما ال {ـكن سـلطـات الـدولة

اHضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع. 
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القنصلي بنـاء على وضعيته الرسمية و باستثناء احلالة
اHــشــار إلـــيــهــا فـي الــفــقـــرة األولى من هــذه اHـــادة لــتــفــادي
عـــرقــلـــة �ــارســـة الــوظـــائف الـــقــنـــصــلـــيــة بـــقــدر اإلمـــكــان.
وعـنـدمـا يـصـبح ضـروريـا وضع مـوظف قـنـصـلي في حـالـة
إيـــقـــاف احــتـــيــاطـي حــسـب الــظـــروف الــواردة فـي الــفـــقــرة
األولى من هـذه اHادةq فـإنه يـجب اHبـاشـرة في اإلجراءات

القضائية في أقرب وقت �كن. 
4 - فـي حــــــالــــــة اإليــــــقــــــاف أو احلــــــبـس في انــــــتــــــظــــــار
احملــاكـــمــةq اHــوجـه ضــد اHــوظـف الــقـــنــصــلـيq تــبــلـغ الــدولــة
اHـضـيـفـة الـبـعـثـة الـدبـلـومـاسـيـة أو الـقـنـصـليـة الـتـابـع لـها

فورا.

اHادة اHادة 18
WـــســــتـــخــــدمـــHو ا Wالــــقـــنــــصـــلــــيــــ WــــوظــــفـــH1 - إن ا
الــقــنـــصــلـــيــW لــيـــســوا خـــاضــعــW لـــلــســـلــطــات الـــقــضـــائــيــة
واإلداريـة فـي الـدولــة اHــضــيــفــة بـالــنــســبــة لألعــمـال الــتي

أجنزت خالل أداء الوظائف القنصلية.
2 - غـيـر أن الـتـرتــيـبـات الـواردة في الـفـقـرة األولى

من هذه اHادة ال تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) نـاجتـة عن إبـرام عقـد من قـبل مـوظف قـنـصلي أو
مستخدم قنـصلي لم ينجزه صراحة أو ضـمنا منتدبا من

الدولة اHوفدة.
ب) نــــاجتـــة عن طــــلب تــــعـــويض مـن طـــرف ثــــالث عن
حــــادث ســــيــــارة أو ســــفــــيــــنــــة أو طــــائــــرة وقـع في الــــدولــــة

اHضيفة.

اHادة اHادة  19
1 - {ــكن أن يــســتــدعى أعــضـاء الــبــعــثــة الـقــنــصــلــيـة
qلإلدالء بـشـهـاداتــهم خالل اإلجـراءات الـقــضـائـيـة واإلداريـة
وال يـــنـــبـــغـي أن يـــرفض اHـــســـتـــخـــدم الـــقـــنـــصـــلي أو خــــادم
البعثـة اإلدالء بالشهادة إال في احلاالت الواردة في الفقرة
الثـالـثة من هـذه اHـادة. وإذا رفض موظف قـنـصلي اإلدالء
بشـهادته فال {ـكن أن تـتخـذ ضده أيـة إجراءات زجـرية أو

أية عقوبة أخرى.
2 - يــجب عـلى الــســلـطــات الـتي تــطــلب الـشــهـادة أن
تــتــجــنب مــضــايــقــة اHــوظـف الــقــنــصــلي في أدائه مــهــامه.
و{ــكـنــهـا أن حتــصل عـلى شــهـادته في مــحل سـكــنـاه أو في
الـبعـثة الـقنـصليـة أو أن تقـبل منه تـصريـحا كـتابـيا كـلما

كان ذلك �كنا.
3 - إن أعضـاء البعثـة القنـصليـة غير مـجبرين على
qاإلدالء بـشهـادتهـم عن وقائع لـها عالقـة �ـمارسـة وظائـفهم
وإظهـار اHراسالت والوثـائق الرسمـية اHتـعلقـة بهاq ولهم
احلق أيــضـا أن يــرفـضـوا الــشـهــادة كـعــيـان طــبـقــا لـلــقـانـون

الوطني للدولة اHوفدة.

6 - {ـكـن الـدولــة اHــوفـدة وبــعــثــاتـهــا الــدبــلـومــاســيـة
والقـنصـليـة أن تعW مـرافقـW خاصـW للـبريـد القـنصلي.
في هـذه احلـاالت تــطـبق أيـضـا أحـكـام الـفـقـرة اخلـامـسـة (5)
مـن هــذه اHـــادة شــريـــطــة أن يـــنــتـــهي الـــعــمل بـــاحلــصـــانــات
الـواردة فيـهـا �ـجرد تـسـلـيم اHرافق لـلـحـقيـبـة الـقنـصـلـية

التي كلف بها.
7 - {كن أن تـسلم احلـقيـبة الـقنـصلـية لـقائـد سفـينة
أو طــائــرة جتـــاريــة في وســعـه أن يــصل إلى نـــقــطــة دخــول
مــســمــوح بــهــا ويــجب عــلـى هــذا الــقــائـد أن يــحــمـل وثــيــقـة
رسمية تبW عـدد الطرود التي تتكون منها احلقيبة غير

أنه ال يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
{ـكن الـبـعثـة الـقـنصـلـيـة بعـد الـتـفاهم مع الـسـلـطات
احملـليـة اخملـتـصة أن تـرسل أحـد أعـضائـهـا السـتالم احلقـيـبة

مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.

اHادة اHادة 15
1 - {ـكن الــبـعــثـة الــقـنـصــلـيــة أن حتـصّل عــلى تـراب
الــدولـــة اHــضــيــفـــة احلــقــوق والـــرســوم الــتـي تــنص عـــلــيــهــا
قوانW وتـنظيـمات الدولة اHـوفدة واHتعـلقة بالـنشاطات

واخلدمات القنصلية.
2 - تعفى من جـميع الضرائب والـرسوم في الدولة
اHـضـيـفـةq اHـبـالغ الـتي حتـصل بـعـنـوان احلـقـوق والـرسـوم
الواردة في الـفقـرة األولى من هذه اHـادةq كما تـعفى مـنها

العائدات اHتعلقة بها.

اHادة اHادة 16
Wالـــقــنـــصـــلـــيــ WــوظـــفـــHـــضـــيـــفـــة اHتـــعـــامل الـــدولــة ا
بـاالحتـرام الالئق بـهمq وتتـخذ جـمـيع اإلجراءات اHـناسـبة

Hنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.

اHادة اHادة 17
1 - ال {ـــكن وضـع اHـــوظـــفــW الـــقـــنـــصـــلـــW فـي حـــالــة
إيـقــاف أو اعـتـقــال احـتــيـاطي في انــتـظـار احملــاكـمـة إال في
حــــالـــة ارتــــكــــاب جـــر{ــــة خـــطــــيــــرة و تـــنــــفـــيــــذا لــــقـــرار من

السلطات القضائية اخملتصة.
2 - ال {ـــــكـن حـــــبس اHــــــوظـــــفـــــW الـــــقــــــنـــــصـــــلـــــيـــــW أو
إخضاعهم ألية صـورة من صور حتديد حريتهم الشخصية
إال في حالـة تنفيـذ قرار قضـائي نهائيq بـاستثـناء احلالة

اHذكورة في الفقرة األولى من هذه اHادة.
3 - عـــنـــدمـــا يــشـــرع فـي إجــراء جـــزائـي ضــد مـــوظف
قـنصـليq يجب عـلـيه أن {ثل أمـام السـلطـات اخملتـصة. إال
أن اإلجــــراء يــــجـب أن يــــســــلـك طــــريــــقــــة تــــلــــيـق بــــاHــــوظف
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الـتشـريـعـية الـتي {ـكن أن يـعمل بـهـا في مـيدان الـضـمان
االجتـمـاعي في الـدولـة اHضـيـفة وذلـك مع مراعـاة األحـكام

التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه اHادة.
2 - يطبق اإلعـفاء الوارد في الـفقرة األولى من هذه
اHادة أيضا عـلى أفراد اHستخدمW اخلواص الذين هم في

خدمة أعضاء البعثة القنصلية فقط بشرط:
أ) أال يــكــونـــوا مــواطــنــW من الـــدولــة اHــضــيــفــة و أال

تكون لهم إقامة دائمة بها.
ب) أن يــكــونــوا خـاضــعــW لألحــكــام الـتــشــريــعــيـة في
مــيـــدان الـــضـــمــان االجـــتـــمـــاعي اHـــعــمـــول بـــهـــا في الـــدولــة

اHوفدة  أو في دولة ثالثة.
3 - يــجب عــلـى أعــضــاء الـــبــعــثــة الـــقــنــصــلـــيــة الــذين
يـستـخـدمـون أشـخاصـا ال يـطـبق علـيـهم اإلعـفـاء الوارد في
الـفـقـرة الـثـانـيـة من هـذه اHـادةq أن يـحـتـرمـوا االلـتـزامـات
التي يـفـرضهـا التـشـريع اخلاص بـالضـمـان االجتـماعي في

.WستخدمHضيفة على اHالدولة ا
4 - إن اإلعفاء الوارد في الـفقرتW األولـى والثانية
من هــذه اHـــادة ال يــســـتــبـــعــد االشـــتــراك اإلرادي فـي نــظــام
الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي في الـــدولــة اHـــضــيــفـــة إذا كــان ذلك

مسموحا به من قبل هذه الدولة.

اHادة اHادة  24
1 - يـعــفى اHــوظــفـون الــقــنــصـلــيــون واHــسـتــخــدمـون
الــقـنـصـلـيـون وكــذلك أفـراد عـائالتـهم الــذين يـعـيـشـون في
منـازلهم من جـميع الـضرائب والرسـوم وطنـية كانت  أو

جهوية أو بلديةq باستثناء ما يأتي :
أ) الــضـرائـب غـيــر اHــبــاشـرة الــتي تــدرج عــاديـا  في

أسعار البضائع واخلدمات.
ب) الــــضـــرائـب والـــرســــوم عـــلـى األمالك الــــعـــقــــاريـــة

اخلاصة الكائنة على تراب الدولة  اHضيفة.
ج) الـــــضــــرائب عـــــلى الــــعـــــقــــار أو اإلرث أو الــــتــــركــــة
والــضـــرائب عــلـى الــتـــحــويالت احملـــصــلـــة من قــبـل الــدولــة

اHضيفة عمال بأحكام الفقرة الثانية من اHادة 26.
د) الـــــضــــرائـب والــــرســـــوم احملــــصـــــلـــــة كــــمـــــكــــافـــــأة عن

اخلدمات اخلاصة اHقدمة.
هـ) الــضــرائب والــرســوم عــلى اHــداخــيل اخلــاصــة �ـا
فـــــيــــهـــــا أربــــاح رأس اHـــــال الـــــتي مـــــصــــدرهـــــا في الـــــدولــــة
اHــضــيــفــةq والـضــرائب عــلى أربــاح رأس اHــال بــخــصـوص
االسـتـثــمـارات احملـقـقـة فـي اHـشـاريع الـتـجــاريـة أو اHـالـيـة

الكائنة في الدولة اHضيفة.
و) حــقــوق الــتــســجــيل والــتــوثــيق والــرهن الــعــقـاري

والطابع.

اHادة اHادة 20
1 - {كن الـدولة اHـوفـدة أن تتـخـلى عن االمتـيازات
واحلـصـانـات الـواردة في هـذه االتـفــاقـيـة الـتي يـتـمـتع بـهـا

عضو من البعثة القنصلية.
2 - يـــجب أن يـــكـــون هـــذا الـــتــخـــلي صـــريـــحـــا في كل

األحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة اHضيفة.
3 - إذا شـرع مـوظف قـنـصـلي أو مـسـتـخـدم قـنـصلي
في دعـوى تـتـعلق �ـادة يـتـمتع فـيـهـا باحلـصـانـة القـضـائـية
�ـوجب اHادة الثـامنة عشـرةq فإنه ال يقـبل منه أن يتذرع
باحلـصـانة الـقـضـائيـة جتـاه كل دعـوى اعتـراضـيـة مرتـبـطة

مباشرة بالدعوى األصلية.
4 - إن الـتخـلي عن احلصـانة الـقضـائيـة فيـما يتـعلق
بـــــدعـــــوى مـــــدنـــــيـــــة أو إداريـــــة ال تــــؤدي إلـى الـــــتـــــخـــــلي عن
احلــصـــانـــة فــيـــمــا يـــتـــعــلق بـــإجـــراءات تــنـــفــيـــذ احلــكـم الــتي

تتطلب تخليا خاصا بها.

اHادة اHادة 21
1 - يـعــفى اHــوظــفـون الــقــنــصـلــيــون واHــسـتــخــدمـون
الــقـنـصـلـيـون وكــذلك أفـراد عـائالتـهم الــذين يـعـيـشـون في
منـازلهم من جـميع الـواجبات الـواردة في قوانـW الدولة
اHــضــيـــفــة وأنــظــمــتــهـــا فــيــمــا يــتـــعــلق بــتــســـجــيل األجــانب

واحلصول على رخصة اإلقامة.
2 - غـيــر أن األحـكــام الــواردة في الـفــقـرة األولى من
هـذه اHـادةq ال تـطبق عـلى اHـسـتخـدم الـقنـصـلي الـذي ليس
مـســتـخــدمـا دائــمـا لــلـدولــة اHـوفــدة أو يـبــاشـر عـمـال خـاصـا
مـــربـــحــا فـي الــدولـــة اHــضـــيـــفــة أو عـــلى أي فـــرد من أفــراد

عائلته.

اHادة اHادة 22
1 - يـعــفى أعـضـاء الــبـعـثــة الـقـنــصـلـيــة فـيـمـا يــتـعـلق
بــاخلــدمــات اHــقــدمــة لــلــدولــة اHـوفــدة مـن الــواجـبــات الــتي
تـفرضـها قـوانـW الدولـة اHضـيفـة وتنـظيـماتـها في مـيدان

رخص العمل.
Wاخلــواص الــتـــابــعــ WــســـتــخــدمـــH2 - يــعـــفى أفــراد ا
لــلـمـوظــفـW الـقــنـصـلـيــW واHـسـتــخـدمـW الــقـنـصــلـيـW من
الـواجبـات الواردة في الـفقرة األولـى من هذه اHادة إذا لم

يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة اHضيفة. 

اHادة اHادة 23
1 - يـعــفى أعـضــاء الـبــعــثـة الــقـنــصـلــيـة فــيـمــا يـخص
اخلـــدمـــات الــتي يـــقـــدمــونـــهــا لـــلـــدولــة اHـــوفــدة وكـــذا أفــراد
عــــائالتــــهم الــــذيـن يـــعــــيــــشــــون في مــــنــــازلــــهم مـن األحــــكـــام
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1 - الــســمـــاح بــتــصـــديــر األمالك اHــنـــقــولــة الـــتــابــعــة
لــلـــمـــتـــوفى بـــاســـتــثـــنـــاء تـــلك الـــتي اقـــتـــنــيـت في الـــدولــة
اHــضــيـفــة والــتـي كــانت مــوضــوع تــصــديـر مــحــظــور وقت

الوفاة.
2 - إعفـاء هذه األمالك من الـرسوم اHتـعلـقة بالـعقار
أو اإلرث و الـتركة وطـنية كـانت أو جهويـة أو بلدية ومن
رســـــوم الــــتـــــحـــــويالت إذا كـــــانت هـــــذه األمالك اHـــــنــــقـــــولــــة
مـرتـبـطـة بـوجـود اHـتـوفى في هـذه الـدولـة بـصـفـته عـضـوا
في الـــبــعــثـــة الــقــنـــصــلــيـــة أو فــرد من أفـــراد عــائــلـــة عــضــو

البعثة القنصلية.

اHادة اHادة 27
1 - دون اHـســاس بـامـتـيــازاتـهم وحـصــانـاتـهمq  يـجب
عـــلى جـــمـــيع اHـــوظـــفــW الـــقـــنـــصــلـــيـــW الـــذين يـــتــمـــتـــعــون
بـاالمــتــيـازات واحلــصـانــات أن يـحــتــرمـوا قــوانـW الــدولـة

اHضيفة وأنظمتها �ا في ذلك تلك اHتعلقة بالتنقل.
2 - يــجـب عــلــيـــهم كــذلك  أال يـــتــدخــلـــوا في الــشــؤون

الداخلية لهذه الدولة.

اHادة اHادة 28
يــجب عـلـى أعـضــاء الــبـعــثــة الـقــنــصـلــيــة أن {ـتــثــلـوا
جلـمـيع الـواجـبات الـتي تـفـرضـهـا قـوانW الـدولـة اHـضـيـفة
وأنـــظـــمـــتـــهـــا في مـــجـــال تـــأمـــW اHـــســـؤولـــيـــة اHـــدنـــيـــة في

استعمال وسائل النقل.

اHادة اHادة 29
1 - دون اإلخالل بــأحــكـام الــفــقــرة الــثــانــيـة مـن اHـادة
WـوظـفHفـإن أعـضاء الـبـعـثة الـقـنصـلـيـة و باسـتـثـناء ا q18

الـــقـــنـــصـــلـــيـــW الـــذين هم مـــواطـــنـــو الـــدولـــة اHـــضـــيـــفـــة أو
مــواطـــنــو دولـــة ثــالـــثــة أو مـــقــيـــمــون دائـــمــون فـي الــدولــة
اHــضــيــفــة أو {ــارســون فــيــهــا عـمـال مــربــحـا وكــذلـك أفـراد
عـائالتـهمq يـستـفـيـدون فقط من الـتـسـهيالت واالمـتـيازات
و احلـــصــانـــات الــواردة فـي هــذه االتـــفــاقـــيـــة إال في احلــدود

التي تعترف لهم بها دولة اإلقامة.
2 - يـــســـتـــفـــيـــد أفـــراد عـــائـــلـــة أحـــد أعـــضـــاء الـــبـــعـــثـــة
الـقـنصـليـة الذين هـم أنفـسهم مـواطنـو الـدولة اHـضيـفة أو
دولـة ثـالـثـة أو مـقـيـمـون دائـمـون في الـدولـة اHـضـيـفـة من
الــتـســهـيـالت واالمـتــيـازات واحلــصــانـات الــواردة في هـذه
االتـــفـــاقـــيـــة وذلـك في احلـــدود الـــتي تـــعـــتـــرف بـــهـــا الـــدولــة

اHضيفة.
3 - غـيـر أنه يجب عـلى الـدولة اHـضـيفـة أن تـمارس
قــوانـيـنــهـا عـلـى هـؤالء األشـخــاص بـحـيـث التـعـرقل كــثـيـرا

�ارسة الوظائف بالبعثة القنصلية.

2 - يعفى خدام الـبعثة من الضرائب والرسوم على
األجـــور الـــتي يــــتـــقـــاضـــونـــهـــا من الــــدولـــة اHـــوفـــدة مـــقـــابل

أعمالهم.
3 - إن أعـضاء البعثـة القنصـلية الذين يـستخدمون
أشخاصا رواتبـهم أو أجورهم ليست معـفاة من الضريبة
على الدخل في الدولة اHـضيفةq يجب عليهم أن يحترموا
االلـتـزامات الـتي تفـرضـها قـوانـW هذه الـدولة وأنـظـمتـها
عــلى اHـــســتــخــدمـــW في مــيــدان حتـــصــيل الـــضــرائب عــلى

اHداخيل.
اHادة اHادة 25

1 - طـبـقـا لألحـكـام الـتـشـريــعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـتي
{ـكن أن تـتخـذها الـدولة اHـضـيفـةq فإنـهـا تسـمح بالـدخول
وتــمــنح اإلعــفــاء من جــمــيع احلــقــوق اجلــمــركــيــة والــرسـوم
واإلتـــاوات األخــرى اHـــرتـــبـــطـــة بــهـــاq غـــيـــر تــلـك اHــتـــعـــلـــقــة
بـالتخزين والنقل والـتكاليف اHتـعلقة باخلـدمات اHماثلة

على :
أ) األشــيـــاء اHـــعـــدة لالســـتــعـــمـــال الـــرســمـي لـــلــبـــعـــثــة

القنصلية.
ب) األشـيـاء اHـعدة لـالستـعـمـال الشـخـصي لـلـموظف
الـقــنـصـلي وأفـراد عـائـلـته الـذيـن يـعـيـشـون في مـنـزله �ـا
فـيـهــا األشـيـاء اHـعـدة الســتـقـرارهq وال يـنــبـغي أن تـتـجـاوز
مـواد االستهالك الكـميات الضـرورية لالستعـمال اHباشر

.WعنيHمن قبل ا
2 - يـــســــتـــفــــيـــد اHــــســـتـــخــــدمـــون الــــقـــنــــصـــلــــيـــون من
االمـتيـازات واإلعـفـاءات الـواردة في الفـقـرة ب من الـبـند
Wسـتوردة حHفيـما يـخص األشيـاء ا qـادةHاألول من هذه ا

استقرارهم ألول مرة.
3 - يــــجب أن تــــعــــفى األمــــتــــعــــة الــــشــــخــــصـــيــــة الــــتي
يـصطـحبـهـا اHوظـفون الـقنـصلـيون وأفـراد عائـلتـهم الذين
يـعـيـشـون في مــنـازلـهم من الـتـفـتـيش اجلـمـركيq وال {ـكن
أن تــخــضع لــلــتـفــتــيش إال إذا كــانت هــنــاك أســبــاب جــديـة
يـفــتـرض من خاللــهـا أن هــذه األمـتــعـة حتــتـوي عـلـى أشـيـاء
أخــرى غـيـر اHــذكـورة في الــفـقـرة 1 - ب) من الــبـنـد األول
مـن هـــــذه اHـــــادة أو األشـــــيـــــاء اHــــــمـــــنـــــوع اســـــتـــــيـــــرادهـــــا أو
تصـديـرها حـسب قـوانW احلـجـر الصـحي وأنظـمـته. {كن
أن يـجـري الـتـفـتـيش  �ــحـضـر اHـوظف الـقـنـصـلي أو فـرد

من أفراد عائلته.

اHادة اHادة 26
تـــلـــزم الـــدولـــة اHـــضـــيــــفـــة في حـــالـــة وفـــاة عـــضـــو من
أعـضـاء الـبـعـثـة الـقـنــصـلـيـة أو فـرد من عـائـلـته يـعـيش في

مسكنه بـ :
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اHادة اHادة 32

يــحق لـلــمـوظـفــW الـقــنـصـلــيـW في حــدود مـنـطــقـتـهم
القنصلية :

1 - الــقـــيــام بــتـــســجــيـل مــواطــنـــيــهم وإحــصـــائــهم في
احلدود التي تتـماشى مع تشريع الدولـة اHوفدةq و{كنهم
أن يطلـبوا لهـذا الغرض مـساعدة الـسلطـات اخملتصـة لهذه

الدولة.

2 - نـــــشـــــر إعـالنــــات فـي الـــــصـــــحـــــافــــة مـــــوجـــــهـــــة إلى
مواطـنيهم و كذا تـبليـغهم أوامر و وثـائق مختـلفة صادرة
عن ســـلـــطــــات الـــدولـــة اHـــوفـــدة وذلـك عـــنـــدمـــا تـــكـــون هـــذه

اإلعالنات واألوامر والوثائق متعلقة باخلدمة الوطنية.

3 - إصدار و جتديد :

أ) جـوازات الـسفـر أو وثـائق الـسـفـر األخـرى اخلـاصة
�واطني الدولة اHوفدة.

ب) الـــتـــأشـــيـــرات والـــوثـــائق اHـــنـــاســـبـــة لـألشـــخــاص
الذين يرغبون في السفر إلى الدولة اHوفدة.

4 - إرســال الــعــقــود الـقــضــائــيــة أو غــيــر الــقــضــائــيـة
اHــوجــهــة إلى مــواطــنــيــهمq وتــنـفــيــذ إنــابــات قــضــائـيــة في
اHـســائل اHــدنـيــة والــتـجــاريـة تــتـعــلق بــسـمــاع مــواطـنــيـهم
طبقا لالتفـاقيات اجلاري بها العمل بW الدولتW في هذا
qوفي حــــالــــة عــــدم وجــــود مـــــثل هــــذه االتــــفــــاقــــيــــات qاجملــــال

مطابقة  قوانW الدولة اHضيفة  وتنظيماتها.

5 - أ)  الـتـرجـمـة والــتـصـديق عـلى صــحـة أيـة وثـيـقـة
صـادرة عن سـلـطـات الـدولـة  اHـوفـدة  أو الـدولـة  اHـضـيـفة
أو مــوظـفــيــهـا وذلـك في حــالـة مــا إذا لم يــتـعــارض ذلك مع
قـوانــW هــذه الـدولــة وتــنـظــيـمــاتــهـا. هــذه الـتــرجــمـات لــهـا
نــــفـس الــــقـــــوة والــــقـــــيـــــمــــة مـــــثل الـــــتي أجنـــــزت من طــــرف

.Wمن إحدى الدولت Wمحلف Wمترجم

ب) اســـــتـالم أي تــــصـــــريـــــحـــــات و حتــــريـــــر أي عـــــقــــود
وتـصـديق وتـوقــيع و تـأشـيـر و إشـهـاد أو تـرجـمـة الـوثـائق
عـندمـا تـتطـلب قوانـW الدولـة  اHوفـدة وتـنظـيمـاتهـا مثل

هذه األعمال و اإلجراءات.

6 - اســـتالم األحــكـــام في شـــكـــلـــهــا الـــتـــوثــيـــقيq  وفي
حـــالـــة عــــدم تـــعــــارض ذلك مـع قـــوانــــW الـــدولــــة اHـــضــــيـــفـــة

وتنظيماتها. 

أ) األحـكام والـعقـود التي يـأمل مـواطنـوهمـا إبرامـها
و إعــدادهـــا بــهــذه الـــصــفـــة بــاســـتــثـــنــاء الــعـــقــود والـــوثــائق
اHـتعـلـقـة بـاإلقـامـة أو بـتـحـويل احلـقـوق الـعـيـنـيـة اHـتـرتـبة

على األمالك العقارية الكائنة في الدولة  اHضيفة.

الـباب الرابعالـباب الرابع
الوظائف القـنصليةالوظائف القـنصلية

اHادة اHادة 30
إن اHوظفW القنصليW مؤهلون للقيام �ا يأتي :

1 - رعـــــايــــة مــــصــــالـح الــــدولــــة اHــــوفـــــدة في الــــدولـــــة
اHضيـفة وكذا حـقـوق مـواطنيـها ومصـاحلهم و الـعمل على
تــطـويــر الــعالقــات في اHــيـاديـن الـتــجــاريــة واالقـتــصــاديـة
والسـياحـية واالجـتمـاعـية والـعلـميـة والثـقـافيـة والتـقنـية

بW الطرفW اHتعاقدين.
2 - مـسـاعـدة مـواطـني الدولـة اHـوفـدة في مـسـاعـيهم

لدى سلطات الدولة اHضيفة. 
3 - مع مــراعـاة اإلجــراءات اHــعـمــول بـهــا في الــدولـة
اHــضـــيـــفـــةq اتـــخــاذ الـــتـــدابـــيـــر من أجل ضـــمـــان الـــتـــمــثـــيل
اHـــنــــاسب Hـــواطــــني الـــدولــــة اHـــوفـــدة أمــــام احملـــاكم أو أيـــة
ســلــطــات أخــرى فـي  الــدولــة اHــضــيــفــة واتــخــاذ الــتــدابــيـر
اHؤقتة من أجل حمـاية حقوق مواطنيها ومصاحلهم وذلك
عـنـدما ال يـسـتطـيعـون الـدفاع عن حـقـوقهم ومـصـاحلهم في

الوقت اHناسب بسبب غيابهم أو ألي سبب آخر. 
4 - احلــــصــــول عـــــلى مــــعـــــلــــومــــات بــــواســــطـــــة جــــمــــيع
الــوســائل اHــشــروعـــة تــتــعــلق بــظـــروف احلــيــاة الــتــجــاريــة
واالقـــتـــصـــاديـــة والــســـيـــاحـــيـــة واالجـــتـــمــاعـــيـــة والـــعـــلـــمـــيــة
والـــثــقــافــيــة والــتــقــنــيــة وتــطــورهــا في الــدولــة  اHــضــيــفــة
وحتـــريــر تـــقــريـــر في هـــذا اHــوضـــوع إلى حــكـــومــة الـــدولــة

.WعنيHوفدة  وتبليغ معلومات إلى األشخاص اHا
اHادة اHادة 31

1 - تنطبق أحكام هذه االتفاقية في حدود ما تسمح
به الظـروف عـلى �ـارسة الـوظـائف القـنـصلـيـة من طرف

بعثة دبلوماسية.
2 - تبلغ إلى السلـطات اخملتصة في الدولة اHضيفة
أســمـاء أعــضــاء الـبــعـثــة الـدبــلـومــاسـيــة اHـلــحـقــW بـالــقـسم

القنصلي أو اHكلفW بالقيام باHهام القنصلية.
3 - {ــــكن اHــــوظـــفــــW الــــقـــنــــصــــلـــيــــW خالل �ــــارســـة

وظائفهم االتصال :
أ) بــــالـــســـلــــطـــات احملـــلــــيـــة اخملـــتــــصـــة في مــــنـــطـــقــــتـــهم

 qالقنصلية
ب) بـــالــــســــلــــطـــات اHــــركــــزيــــة اخملـــتــــصــــة في الــــدولـــة
اHـضـيـفـة في حـالـة مـا إذا كـان ذلك مـسـموحـا به مـن طرف
قوانـW وتنظـيمـات وعادات الدولـة اHضيـفة أو من طرف

اتفاقيات دولية خاصة بهذا اHوضوع.
4 - تــبـــقى امــتـــيــازات وحـــصــانــات أعـــضــاء الــبـــعــثــة
الـدبـلـومـاسـيـة الـواردة في الـفـقـرة الـثـانـيـة من هـذه اHـادة
مــحـــددة بــقــواعـــد الــقـــانــون الـــدولي اHــتـــعــلـــقــة بــالـــعالقــات

الدبلوماسية.
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3 - تــمــارس احلـقــوق اHــذكــورة في هـذه اHــادة طــبــقـا
لـقـوانـW الـدولـة اHـضـيـفـة وتـنـظـيـمـاتـهـا مع الـعـلم أن هـذه
القـوانـW والـتنـظـيـمات يـنـبـغي أن تـطبق لـغـرض حتـقيق
تـام لــلـغــايــات الـتي من أجــلـهــا ¬ مــنح هـذه احلــقـوق بــحـكم

هذه اHادة.
4 - تبلغ سـلطات الـدولة اHضيـفة البعـثة القنـصلية
بــــإجــــراءات الــــتــــرحـــيـل والــــطــــرد واإلبـــعــــاد اHــــتــــخــــذة ضـــد

مواطني الدولة اHوفدة وذلك قبل تنفيذها.

اHادة اHادة 34
1 - إذا توفي مـواطن من الـدولـة اHـوفـدة عـلى تراب
الـدولــة اHـضـيـفــةq وجب عـلى الـســلـطـات اخملــتـصـة في هـذه

الدولة أن تبلغ البعثة القنصلية بذلك.
2 - أ) عــنــدمــا تــطــلـب الــبــعــثــة الــقــنــصــلــيــةq الــتي ¬
qمـعـلـومات بـخـصوص ذلك qإبالغـها بـوفـاة أحـد مواطـنـيـها
يــــجب عـــلـى الـــســـلـــطــــات اخملـــتـــصــــة في الـــدولـــة اHــــضـــيـــفـــة
تــزويـــدهــا �ــا أمـــكن من  مـــعــلـــومــات بــقـــدر مــا يـــســمح به
تـــشــــريـــعـــهــــا وذلك  لـــغــــرض إعـــداد جــــرد لألمالك وقــــائـــمـــة

.Wالورثة احملتمل
ب) {كن البعثة الـقنصلية لـلدولة اHوفدة أن تطلب
من الـــســــلـــطــــات اخملـــتــــصـــة فـي الـــدولــــة اHـــضــــيـــفــــة اتـــخـــاذ
التدابير الضـرورية بدون تأخير حلماية و تسيير أمالك

اHيراث التي تركت على تراب الدولة اHضيفة.
ج) {ــــكن اHــــوظـف الــــقـــنــــصــــلـي أن يــــقــــدم مــــســــاعـــدة
مـبــاشـرة أو بــواسـطــة مـنــدوب من أجل تـنــفـيــذ الـتــدابـيـر

اHنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب.
3 - إذا كـــان من الـــواجب اتـــخـــاذ تــدابـــيـــرq في حـــالــة
غيـاب وارث أو �ثل عنهq تـدعو سـلطات الـدولة اHضـيفة
اHـوظف الـقـنـصلـي للـدولـة اHـوفـدة Hـعايـنـة عـمـلـيات وضع

األختام و إزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.
4  - إذا صــــــارت األمـالك اHــــــنـــــــقــــــولـــــــة اHــــــوروثــــــة أو
عـــائــدات بـــيع األمـالك اHــنـــقـــولــة أو الـــعـــقـــاريــة إلى وارث
شــرعي أو مـوصى له من مـواطـني الـدولـة  اHـوفـدة  الـذي
qوكــيال Wــضـــيــفــة  ولم يـــعــHال يــقــيـم عــلى تــراب الـــدولــة  ا
وكــان ذلك بـعــد إتــمـام اإلجــراءات اخلـاصــة بــاHـيــراث الـذي
يـوجـد فـوق تـراب الـدولة اHـضـيـفـةq فـإن األمالك اHـذكورة
أو عـائدات بـيعـها تـسلم لـلبعـثة الـقنـصلـية لـلدولـة اHوفدة

بشرط :
أ) إثــبــات صــفــة الــورثــة شــرعـيــW كــانــوا أو مــوصى

لهم.
ب) أن تـكـون الـهـيـئـات اخملـتـصـة قـد سمـحـت إذا لزم

األمر بتسليم أموال اHيراث أو عائدات بيعها.

qب) األحـكـام والـعـقود مـهـمـا كـانت جـنـسـيـة األطراف
عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـاألمالك الـواقـعـة عـلى تـراب الـدولـة
اHـوفدة أو في حـالة مـا إذا يكـون القـصد مـنهـا إنشـاء آثار

قانونية في هذه الدولة.
7 - االســـــتالم لـــــغــــرض اإليــــداعq فـي حــــالـــــة مــــا إذا لم
يـتـعـارض ذلك مع تـشـريع الـدولـة اHـضـيـفـةq مـبـالغ مـالـيـة
ووثائق وأشياء من أي نـوع ملكا Hواطني الدولة  اHوفدة
 أو اHـــوجـــهـــة لـــهم. وال {ـــكن تـــصـــديـــر هـــذه اإليــداعـــات من
الــدولـة اHــضــيـفــة إال في حــالـة مــطـابــقــة هـذه الــعــمـلــيـة مع

قوانW الدولة اHضيفة وتنظيماتها.
8 - الـتـصـرف بـوصــفـهم ضـبـاط احلـالــة اHـدنـيـة مـا لم

يتعارض ذلك مع قوانW الدولة  اHضيفة وتنظيماتها.
9 - تـــنــظـــيم الــواليـــة أو الــوصـــايــة عـــلى مـــواطــنـــيــهم
الــقــصــر وذلك تــمــاشــيــا مع الــتــشــريع اخملــتص في كل من
الـدولـتـW. ال تــعـفي أحـكـام الــفـقـرتـW 8 و9 من هـذه  اHـادة
مــــــواطــــــنـي الــــــدولـــــــة اHــــــوفــــــدة مـن االلــــــتــــــزام بـــــــالــــــقــــــيــــــام

بالتصريحات التي تفرضها قوانW الدولة  اHضيفة.
10 - الـقــيـام بــاإلجـراءات الـضــروريـة لـغــايـة تــنـظـيم

عمليات االستفتاء واالنتخابات لصالح مواطنيهم.
11 - استالم كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيهم

طبقا لتشريع الدولة اHوفدة.
12 - التـصديق عـلى الشهـادات األصلـية للـبضائع أو

أية وثيقة �اثلة �ا يتطابق مع تشريع الدولة اHضيفة. 

اHادة اHادة 33
1 - تبـلغ الـبعـثـة القـنـصلـيـة التـابـعة لـلـدولة اHـوفدة
في أجل أقـصاه ثمـانيـة أيام من تاريخ اإليـقاف أو احلبس
بـكل إجــراء سـالب لـلـحـريــة اتـخـذ ضـد أحـد مــواطـنـيـهـا مع

وصف الوقائع اHتسببة في ذلك.
حتول سلطات الـدولة اHضيفـة بدون تأخير كل بالغ
مـوجه إلى الـبعـثـة الـقنـصـلـية مـن قبل الـشـخص اHـوقوف
أو اHـــــســــجــــون أو احملـــــروم من احلـــــريــــة حتت أي شـــــكل من
األشـــكـــال. و يـــجب عــــلى هـــذه الـــســـلـــطــــات إخـــبـــار اHـــعـــني
بـــحـــقـــوقـه وذلك حـــســـبـــمـــا هـــو مـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي هــذه

الفقرة.
2 - {ـــكن اHـــوظــفـــW الـــقــنـــصـــلــيـــW الـــقــيـــام بـــزيــارة
مواطن الـدولة اHـوفدة اHوجـود في حالـة إيقاف احـتياطي
أو اHـــــــســـــــجـــــــون أو اHــــــــوجـــــــود في أي نــــــــوع من اإليـــــــقـــــــاف
والـتـحـدث مـعـه ومـراسـلـته وتـزويـده �ــا يـحـتـاج إلـيه في
تـمثـيـله أمـام الـقضـاء. كـمـا يحـق لهم أيـضـا زيـارة مواطن
لـلـدولـة اHوفـدة مـسـجـونـا أو مـوقـوفـا احـتـيـاطـيا فـي إطار

تنفيذ حلكم قضائي.
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اHادة اHادة 36
: Wالقنصلي WوظفHكن ا}

1 - اســـــــتـالم أي تـــــــصـــــــريـح وإصـــــــدار أيـــــــة وثـــــــيـــــــقــــــة
يقتضيها تشريع الدولة اHوفدة تتعلق باألعمال اآلتية :

أ) تسجـيل باخـرة في الدولـة اHضيـفة عـند مـا تكون
هــذه الـــبــاخـــرة غـــيــر مـــصــنـــوعـــة وال مــســـجــلـــة في الـــدولــة
اHــضـيــفـةq وفي حــالـة الــعـكـس يـكــون هـذا الــتـســجـيل بــنـاء

على رخصة من هذه الدولة.
ب) إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة اHوفدة.

ج) إصــــدار وثـــائـق خـــاصــــة �الحــــة بــــواخـــر الــــنــــزهـــة
التابعة للدولة اHوفدة.

د) تـسـجـيل آي انـتـقــال مـلـكـيـة بـاخــرة تـابـعـة لـلـدولـة
اHوفدة.

هـ) تــســجــيل كل رهن عــقــاري أو أي أعــبــاء مــتــعــلــقـة
بسفينة تابعة  للدولة اHوفدة.

2 - الــســمــاع من رئــيـس الــبــاخــرة وأعــضــاء الــطــاقم
ومـعايـنـة وثائق الـبـاخرة واسـتالم الـتصـريـحات اHـتـعلـقة
�سـلكـها ووجـهـتهـاq وبصـفـة عامـة تسـهيل عـمـليـة وصولـها

وذهابها.
3 - مصاحبـة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام
ســلــطـــات الــدولــة اHــضــيـــفــة �ــا في ذلك مـــســاعــدتــهم أمــام

العدالة إذا لزم األمر.
4 - تـــســويـــة الـــنــزاعـــات أيـــا كــان نـــوعـــهــا بـــW قـــائــد
الـــبــاخـــرة والــضـــبـــاط و طــاقـــمـــهــا �ـــا في ذلـك الــنـــزاعــات
اHــتــعـــلــقــة بــالـــرواتب و عــقـــود الــعــملq بـــشــرط أال تــصــرح
السلطات القـضائية في الدولة اHضـيفة  بصالحياتها في
اHـــــوضـــــوعq وذلـك تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 38 من هـــــذه
االتـفـاقــيـة. و{ـكن اHـوظـفـW الـقـنـصـلـيـqW مع مـراعـاة هـذا
الشـرط �ـارسـة الـصالحـيـات الـتي خـولـتـهـا إيـاهم الـدولة
اHـــوفـــدة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بــــااللـــتـــحـــاق بـــاخلـــدمـــة والـــشـــحن
والــتـــســريح و إنــزال الــبــاخـــرة واتــخــاذ إجــراءات من أجل

احملافظة على األمن و النظام على ظهر الباخرة.
5 - اتـخاذ إجـراءات لـضـمـان احتـرام قـوانـW الـدولة

اHوفدة  اHتعلقة باHالحة.
6 - الــتـــســفــيــر أو اإلدخــال إلى اHــســتــشــفى لــرئــيس

الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة ذلك.
7 - حتــــضــــيــــرعــــقــــود اجلــــرد اخلــــاصــــة بــــاHــــمــــتــــلــــكـــات
وعـمليـات أخرى ضروريـة حلفظ األموال واألشـياء أيا كان
نــوعــهــاq الــتـي يــتــركــهــا اHــواطــنــونq الــبــحــارة أو الــركـاب
الـــذين يـــتــوفـــون عــلى ظـــهـــر بــاخـــرة الــدولـــة اHــوفـــدة قــبل

وصولها إلى اHيناء.

ج) أن تـــكـــون جــــمـــيع الـــديـــون اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاHـــيـــراث
اHصـرح بـهـا في األجل احملـدد في تشـريع الـدولـة  اHضـيـفة

قد ¬ سدادها أو ضمانها.

د) أن يـتم تـسـديـد الرسـوم اHـتـرتـبـة عـلى الـتـركة أو
ضمانها.

5 - أ)  إذا وجـــــد مــــواطـن من الـــــدولــــة اHــــوفـــــدة عــــلى
تــراب الــدولــة اHـضــيــفــة بــصـفــة مــؤقــتــة وتــوفي عــلى هـذا
الــتـرابq فــإن األمـتــعـة الــشـخــصـيـة واHــبـالـغ اHـالـيــة الـتي
qـــتــوفى والــتي لم يــطــالب بــهــا أي وارث حــاضــرHتــركــهــا ا
تــســلـم من غــيـــر أي إجــراء آخــر إلى الـــبــعــثـــة الــقــنـــصــلــيــة
لـلـدولـة اHـوفـدة بـصـفـة مؤقـتـة مـن أجل ضـمـان حـفظـهـا مع
الــتـحــفظ بـحق الــســلـطــات اإلداريـة أو الــقـضــائـيــة لـلــدولـة
اHضـيفة في مـصادرة هذه األمـتعة واHـبالغ اHالـية لصالح

العدالة.

ب) يـــجب عــلى الـــبــعـــثــة الــقـــنــصــلـــيــة أن تـــســلم هــذه
األمـتـعـة الـشـخـصـيــة واHـبـالغ اHـالـيـة إلى سـلـطـات الـدولـة
اHــضـيــفـة إذا عـيــنت شـرعــيـا إلدارتـهــا وتـصـفــيـتــهـا ويـجب
عـلــيـهــا أن حتـتــرم تـشــريع الــدولـة  اHــضـيــفـة فــيـمــا يـخص

تصدير األمتعة وحتويل اHبالغ اHالية.

اHادة اHادة 35

1 - عـنــدمـا تـوجـد سـفـيـنـة تـابـعـة لـلـدولـة اHـوفـدة في
أحد مـوانئ الـدولـة اHضـيـفةq فـإنه يـسـمح لقـائـد الـسفـيـنة
وأعـضـاء طـاقـمهـا أن يـتـصـلـوا بـرئـيس الـبعـثـة الـقـنـصـلـية
الــتــابـع لــلــمــنـــطــقــة الـــتي يــوجــد فـــيــهــا اHـــيــنــاءq و {ــارس
الوظـائف اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 35 بـكل حرية ودون
تـــدخل لـــســـلـــطـــات الـــدولـــة اHـــضـــيـــفـــة. و لـــغـــرض �ـــارســـة
اHـوظف القنصلي Hـهامهq {كنه االلتـحاق بظهر الـسفينة

�جرد حصولها على اإلذن.

2 - و لنفس الغـرضq {كن أيضا قائـد السفينة وأي
عـضـو من أعـضاء الـطـاقمq الـتـنقـل إلى البـعـثـة الـقنـصـلـية
التـابعـة لـلمـنـطقـة التـي توجـد فيـهـا السـفـينـة إذا سمح له
بـذلك وفق اتـفـاق. وإذا رفـضت هـذه الـسـلـطـات الـتـحاقـهم
بالبعثة القنصلية بسبب عدم قدرتهم اHادية على العودة
 إلـى الــســفــيـــنــة قــبل ســـفــرهــاq فــإنـــهــا تــخـــبــر بــذلك فــورا

البعثة القنصلية اHعنية.

3 - {ـكن رئـيس الــبـعـثــة الـقـنـصــلـيـة طــلب مـسـاعـدة
سـلـطـات الدولـة اHـضـيـفـة في كل قـضـيـة تـتـعـلق �ـمـارسة
وظــــائـــفه اHـــنــــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في هـــذه اHــــادة و{ـــكن هـــذه

السلطات تقد  اHساعدة اHطلوبة. 
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لـــهــذا الـــغـــرض الــوقـت الــدقـــيقq وإذا لم يـــحـــضـــر اHــوظف
الــقــنـصــلـي أو أرسل �ــثال لهq جتــرى هــذه الــعــمــلـيــات في
غــيـــابه. يــتـــبع نـــفس اإلجــراء فـي حــالــة مـــا إذا طــلـب قــائــد
الــســفـــيــنــة أو أعــضـــاء الــطــاقـم لإلدالء بــتــصـــريــحــات أمــام
احملـــاكم أو الـــســـلــطـــات احملـــلـــيــة. غـــيـــر أنه في حـــالـــة وقــوع
جـر{ـة أو جـنـحـة عــلـنـيـة تـشـعـر سـلــطـات الـدولـة اHـضـيـفـة
اHـــوظف الــقــنـــصــلي بــدون تـــأخــيــر بــاإلجـــراءات الــفــوريــة

التي ¬ اتخاذها.
5 - ال تــــطـــبـق أحـــكــــام هـــذه اHــــادة عــــلى الــــتـــحــــريـــات
الـــعــاديـــة اخلـــاصــة بـــاجلــمـــارك والــصـــحـــة وقــبـــول األجــانب
ومـــراقــبـــة الــشـــهــادات اHـــتـــعــلـــقــة بـــقــواعـــد األمن الــدولـــيــة

للمالحة البحرية.

اHادة اHادة 39
1 - أ) إذا غـرقت سفيـنة الـدولة اHوفـدة أو ارتطمت
عـلـى شـاطـئ الـدولــة اHــضــيــفـةq يــبــلغ ذلك فـي أقـرب وقت
�ـكنq إلـى الـبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة الــكـائـنـة في اHـنـطـقـة الـتي
وقع فـيهـا الغـرق أو االرتطـام من قـبل السـلطـات اخملتـصة

في الدولة اHضيفة.
ب) تتخذ هذه الـسلطات جميع التدابير الضرورية
من أجل إنـقـاذ الـسفـيـنـة واألشـخـاص  واحلـمـولـة واألمـتـعة
األخـرى اHـوجــودة عـلى ظـهــرهـا وكـذا من أجـل مـنع أو كـبح

أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة.
ج) وإذا غــــرقـت الــــســـــفــــيـــــنــــة أو ارتـــــطــــمـت في أحــــد
اHـوانئ أو تـشـكل خـطـرا عـلى اHالحـة في اHـيـاه اإلقـلـيـمـية
للـدولة  اHضيـفةq {كن الـسلطات اخملـتصة كـذلك أن تتخذ
جـمـيع  الـتدابـيـر الـضـرورية لـتـفـادي األضـرار الـتي {كن

أن تسببها السفينة Hنشآت اHيناء أو لسفن أخرى.
د) يـسـمح لـرئـيس الــبـعـثـة الـقـنـصـلـيـة بـصـفـته �ـثال
جملـهز الـبـاخرة أن يـتـخذ الـتـدابـير الـتي {ـكن أن يتـخـذها
هــذا األخــيــر لـو كــان حــاضــرا وذلك فــيــمـا يــتــعــلق �ــصــيـر
السفـينة وفـقا ألحـكام التـشريع اإلقـليمي. لـيس هناك أي
اسـتـثـنـاء لــذلك إال إذا كـان قـائـد الــسـفـيـنـة يــحـمل تـوكـيال
خـــاصــــا من مــــجــــهــــزهـــا يــــؤهــــله لــــهـــذا الــــغــــرض أو إذا كـــان
اHعـنـيون مـن مالك السـفـيـنة وحـمـولتـهـاq أو مـجهـزيـها أو
Wـكـان حــامـلـHا Wــوجـودين في عــHمـؤمــنـيـهــا أو وكالئـهم ا
تـوكـيال يـضــمن الـتـمـثـيل جلـمـيـع اHـصـالح بـدون اسـتـثـنـاء
وتسـديد الـنفقـات اHسـتحـقة وإعطـاء الضـمانـات بالـتكفل

بالنفقات الباقية للتسديد.
هـ) ال تقـبض سـلطـات الـدولة  اHـضـيفـة  أيـة ضريـبة
أو رسـوم جــمــركـيــة تــفـرض عــلى اســتــيـراد الــبــضـائع إلى
ترابـهاq بالـنسـبة لألشـياء التي حتـملـها الـسفيـنة الـغارقة
أو اHــرتــطــمــة أو األشـيــاء الــتــابـعــة لــهــا إال إذا أنــزلت هـذه

األشياء لالستعمال واالستهالك في ترابها.

اHادة اHادة 37
{ـارس اHــوظـفــون الـقـنــصـلــيـون إزاء بـاخــرة الـدولـة

اHوفدة اHهام اآلتية :
1 - اHعاينة والتصديق على وثائق السفينة.

2 - اسـتالم الـتـصـريـحـات اHـتعـلـقـة بـالـرحـلـة ووجـهة
السفينة.

3 - تـــســلـــيم أو جتـــديـــد كل وثـــيــقـــة خـــاصــة مـــتـــعــلـــقــة
بالبحارة طبقا لقوانW وتنظيمات الدولة اHوفدة.

اHادة اHادة 38
1 - ال تـــتــدخـل ســـلــطـــات الـــدولـــة  اHـــضـــيـــفــة فـي أيــة
قضـية تخص التـسييـر الداخلي لـلسفـينة إذا لم يتم  ذلك
بـطلب أو �ـوافقة مـن رئيس البـعثـة القـنصـليـة q أو قائد

السفينة.
2 - ال تــتـدخل ســلـطـات الــدولـة  اHــضـيـفــة  إال بـطـلب
مـن قــائـــد الـــســـفــيـــنـــة أو رئـــيس الـــبــعـــثـــة الـــقــنـــصـــلـــيــة أو
�ـوافـقـتهـمـا في أيـة قـضيـة حتـدث عـلى ظـهـر السـفـيـنة إال
إذا كــان ذلك من أجل احلـفــاظ عـلى الـهــدوء والـنـظــام الـعـام
أو في مــصـلـحـة الــصـحـة أو األمن الـعــمـومـيـW في األرض
أو فـي اHـيــنــاءq أو Hــنع الـفــوضى الــتي قــد يــتـســبب فــيــهـا

أشخاص ال ينتمون إلى الطاقم.
3 - ال تـتـابع قـضائـيـا سلـطـات الدولـة  اHـضيـفـة  أية
مــخــالــفــات ارتــكــبت عــلى ظــهــر الــســفــيـنــة إال فـي احلـاالت

التالية :
أ) اإلخالل بـــالـــهـــدوء واألمن في اHـــيـــنـــاء أو اHـــســاس
بـالقـوانـW اإلقـلـيمـيـة اخلـاصة بـالـصـحـة العـمـومـيـة وبأمن
احلـيـاة الـبشـريـة في الـبحـر وبـاجلـمارك أو بـأيـة إجراءات

تخص الرقابة.
ب) ارتـــــــكــــــاب هــــــذه اخملــــــالــــــفــــــات مـن طــــــرف أو ضــــــد
أشــخــاص أجــانب عـن طـاقـم الــبــاخـرة أو مـن طــرف أو ضـد

مواطنW للدولة اHضيفة.
ج) اHـعاقـبـة بـالسـجن Hـدة خـمس سـنـوات على األقل

حسب تشريع أحد الطرفW اHتعاقدين.
4 - في حالة ما إذا أرادت  سـلطات الدولة  اHضيفة
�ـارسـة احلقـوق اHـبـينـة في الـفـقرة 3 من هـذه اHادة و إذا
كــان فـي نــيـــة ســلـــطــات الــدولـــة اHــضـــيــفـــة إيــقـــاف شــخص
مــوجــود عــلى ظــهـر الــســفــيــنـة أو اســتــنــطــاقه أو مــصـادرة
أمـوال أو إجـراء حتـقـيـق رسـمي عـلى ظـهـرهـاq فـإنـهـا تـبـلغ
ذلك مــســبــقــا إلى اHــوظف الــقــنــصــلي اخملــتص في الــوقت
اHــنــاسـب حـــتـى يـــكــون حـــاضــرا أثـــنـــاء هــذه الــزيـارات
أو الــتــحــريــات أو اإليــقـافــات. ويــحــدد الــبالغ الــذي يــوجه
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الـباب اخلامسالـباب اخلامس
أحكام خـتاميةأحكام خـتامية

اHادة اHادة 43
تـــــطــــبـق هــــذه االتــــفـــــاقــــيـــــة في كـــــامل إقـــــلــــيـم كل من

الطرفW اHتعاقدين.

اHادة اHادة 44
تتم بالطرق الدبـلوماسية تسوية اخلالفات اHتعلقة

بتطبيق هذه االتفاقية أو بتأويلها.

اHادة اHادة 45
يــــتـــفـق الـــطــــرفـــان اHــــتــــعـــاقــــدان عــــلى أي تــــعـــديل أو
مــراجـــعـــة ألحـــكــام هـــذه االتـــفــاقـــيـــة كــتـــابـــيــا و تـــبـــلغ عـــبــر
القـنـوات الدبـلومـاسـية. و يـشعـر كل طـرف الطـرف اآلخر
بــإتــمـــام اإلجــراءات الــدســتـــوريــة لــدخــول الــتـــعــديل حــيــز
التطبيق الذي يسري بتاريخ استالم آخر إشعار كتابيا.

اHادة اHادة 46
1 - تـدخل هــذه االتـفــاقـيـة حــيـز الـتــنـفـيــذ من تـاريخ
Wتـلـقي االشــعـار الــثـاني الـذي يــعـلم �ــوجـبه أحـد الــطـرفـ

الطرف اآلخر بإتمام اإلجراءات الداخلية العتمادها.
2 - يحق لـكل من الطـرفW اHـتعـاقدين إنـهاء الـعمل
بـهـذه االتـفـاقــيـةq و يـنـهى الــعـمل بـهـا بــعـد مـضى سـتـة (6)
أشـهـر من تـاريخ اسـتالم اإلشـعـار بـذلك من طـرف الـدولة

األخرى.
3 - عـند إنهاء العـمل بهذه االتفـاقيةq تبـقى أحكامها
و أحكـام أي بـروتوكـول إضـافي أو اتفـاق تـكمـيـلي مبـرمة
في هـذا الــصـدد سـاريـة اHـفــعـول بـالـنـســبـة ألي الـتـزامـات
قـائــمـة و لـم تـســتــنـفــذ بـعــد و نــشـأت �ــوجـبــهــاq و يـواصل

العمل بهذه االلتزامات إلى حW استكمالها. 
حررت ووقعت هـذه االتفاقية في دمشق بتاريخ 16
شـوال عام 1429 اHـوافق 16 تـشريـن األول / أكتـوبـر سـنة
2008 في نسختW أصلـيتW باللغة العربيةq ولكل منهما

نفس احلجية القانونية.

و) ال تقـبض سلطـات الدولـة اHضيـفة أية ضـريبة أو
رسم غـيـر تـلك الـواردة في الـفـقـرة السـابـقـة فـيـمـا يـتـعلق
بــالـــســفــيـــنــة الــغـــارقــة أو اHــرتـــطــمــة أو حـــمــولــتـــهــا خــارج
الــضـرائب والــرسـوم اHــمـاثــلـة فـي نـوعــهـا ومــبـلــغـهــا الـتي

حتصل في ظروف شبيهة على بواخر  الدولة اHضيفة.
2 - عندما تغرق سـفينة حتمل علما غير علم الدولة
اHـضـيـفـة و يـعـثر عـلى األشـيـاء الـتـابـعة لـهـذه الـسـفـيـنة أو
حلـمـولتـهـا قـد رست عـلى شـاطئ الـدولة  اHـضـيـفـة أو على
qـوانئ التابع لـهذه الدولةHمـقربة مـنه أو جرت إلى أحد ا
يــسـمح لـرئــيس الـبـعــثـة الـقــنـصـلــيـة الـكـائــنـة في اHــنـطـقـة
الـتـي وجـدت فــيـهــا هـذه األشــيـاء أو جــرت إلــيـهــاq بـصــفـته
�ــثال لــصــاحب هــذه األشــيــاءq بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر اخلــاصــة
بحفظ هذه األشياء كمـا لو اتخذها مالكهـا طبقا للتشريع

اHعمول به في الدولة اHضيفة :
أ) تـــشـــكـل هــذه األشـــيـــاء جـــزءا مـن ســـفـــيـــنـــة الـــدولــة

اHوفدةq أوهي ملك Hواطني هذه الدولة.
ب) أن يـــــكــــون صـــــاحب هــــذه األشـــــيــــاء أو وكـــــيــــله أو
مؤمـنه أو قـائـد البـاخـرةq في حالـة تـرخيص قـوانـW دولة

العلم بذلكq غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير.

اHادة اHادة 40
ال تـــــطـــــبـق أحـــــكـــــام هـــــذه االتـــــفـــــاقـــــيـــــة عـــــلى الـــــســـــفن

والطائرات احلربية.

اHادة اHادة 41
1 - مع مـراعـاة الــقـوانـW والــتـنـظـيــمـات في الـدولـة
اHــضـيــفـةq {ــارس اHـوظــفـون الــقــنـصــلـيــونq  حق الـرقــابـة
والــتـفـتــيش اHـنـصــوص عـلـيــهـمـا في قــوانـW وتـنــظـيـمـات
الـدولـة  اHـوفدة  عـلى الـطـائرات اHـسـجلـة في هـذه الـدولة
وكــــذلك عـــــلى طــــاقــــمــــهـــــاq و{ــــكن كــــذلـك أن يــــقــــدمــــوا لــــهم

اHساعدات.
2 - عـــنـــدمـــا تـــتــعـــرض طـــائـــرة مــســـجـــلـــة في الـــدولــة
اHوفدة حلادث على تـراب الدولة اHضيفةq تبلغ السلطات
اخملـتـصة بـذلك البـعـثة الـقـنصـليـة األقـرب من اHكـان الذي

وقع فيه احلادث بدون أي تأخير.

اHادة اHادة 42
1 - يـســمح لـلــمـوظــفـW الــقـنــصـلــيـqW بـاإلضــافـة إلى
الوظـائف اHـنـصـوص عـليـهـا في هـذه االتـفاقـيـةq �ـمـارسة
كل مــهـمـة قــنـصـلـيــة أخـرى مـعــتـرف بـهـا مـن طـرف الـدولـة

اHضيفة لها عالقة بالنشاطات القنصلية.
2 - {ـكـن أن يـتـرتب عن األعــمـال اHـنـجــزة �ـنـاسـبـة
�ـارسـة هـذه اHـهام حتـصـيل احلـقـوق والـرسـوم اHـنـصوص

عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة اHوفدة.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية العربيةاجلمهورية العربية

السوريةالسورية

الدكتور الدكتور فيصل مقدادفيصل مقداد
نائب وزير اخلارجيةنائب وزير اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلمهورية اجلزائريةاجلزائرية
الد{قـراطية الشعبيــةالد{قـراطية الشعبيــة

عبدالقادر مساهلعبدالقادر مساهل
الوزير اHنتدب لدى وزيرالوزير اHنتدب لدى وزير
الشؤون اخلارجيةq اHكلفالشؤون اخلارجيةq اHكلف

بالشؤون اHغاربية واإلفريقيةبالشؤون اHغاربية واإلفريقية
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اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
إنـــشــاء جلـــنــة عـــلــيـــا مــشـــتــركـــة جــزائـــريّــة - ســـوريــة
تـسـمى "الـلّـجـنـة العـلـيـا" لـتـنـميـة الـعالقـــات بـW الـبـلدين
فـي مـــخــــتــــلف اجملـــــاالت �ــــا يــــخــــدم مـــصــــلــــحـــــة الــــبـــلــــدين

.Wالشقيق Wوالشعب
اHاداHادّة ة 2

تختص اللّجنة العليا �ا يأتي :
1 - الــــتـــــشــــــاور حــــــول مــــخـــــتــــلف الـــــقــــضـــــايـــــا ذات

qشتــركHاالهتمـام ا
2 - وضـع األسس والــــــقـــــواعــــــد الالزمــــــة لـــــتــــــنـــــمــــــيـــــة
الــعالقــــات بــW الــبـلــدين في مــخــتــلف اجملــــاالت والــعـمـل

qعـلى تطـويـرهــا
qعلومات واخلبرات بينهماH3 - تسيير تبادل ا

4 - إقــــرار مـــشـــاريــع وبـــرامج تـــعـــــاون مــشـــتـــركـــة
تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدين.

اHاداHادّة ة 3
يرأس اللّجنة الـعليا اHشتـركة دولة رئيس احلكومة
عن اجلـمـهـوريّـة اجلـزائــريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة ودولـة
رئيس مـجلس الوزراء عن اجلـمهـوريّة العـربيّة الـسوريّة

.Wفي احلكومت WعنيHوعضوية الوزراء ا
اHاداHادّة ة 4

تـعقـد اللّـجـنــة الـعلـيـــا اHشـتركـــة اجـتمـاعــا عـــاديــا
qمــــرة في الـــــســــنــــــة بــــالـــــتــــنــــــاوب فـي كــل من الـــــبــــلــــدين
ويــــجــــــوز لــــهـــــــا عــــقــــــد اجـــــتــــمـــــاعـــــــات غـــــيــــــــر عــــاديــــــــة

.Wوافقـــــة الطــرف�
اHاداHادّة ة 5

تــنــشىء الــلّــجــنــة الــعــلــيـا جلــنــة لــلــمــتــابــعــة بــرئــاسـة
الـــــوزيـــــــر اHـــــنـــــتــــدب اHـــــكـــــلّف بـــــالـــــشـــــؤون اHــــغـــــــاربـــــيــــة
واإلفـــريـــقــيـــة عن اجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائــريّـــة الـــدّ{ــقـــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّـةq ووزيــر االقــتــصــاد والـتّــجــارة في اجلــمــهــوريّـة
الــعــربــيّـة الــســوريّـة Hــتــابـعــة تــنـفــيــذ قـرارات وتــوصــيـات
الـلّــجـنــة الـعــلـيــا واتـخــاذ اإلجـراءات الــتي تـراهــا مـنــاسـبـة

لتحقــيق ذلـك.
تــــعـــــقـــــد هـــــذه الـــــلّــــجــــنـــــــة دورة عــــاديـــــة بــــW دورات
الـلّـجنـــة الـعـلـيـاq كـمـا تـعـقـد اجـتـمـاعـات لـتـحـضـير دورات
الــلّـجــنـــة الــعــلـيـــاq و{ــكن لــهـــا عــقــد دورات غــيــــر عــاديـــة
كــــــلّـــــمــــــا اقــــــتـــــضـت الـــــضــــــرورة ذلكq وتــــــرفــع مــــــحـــــضـــــــر

اجتماعاتها إلى اللّجنـة العلـيا.

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 09 - - 265  مـؤر  مـؤرّخ فيخ في 9 رمضان عام رمضان عام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 30 غ غــــــــــــشـت ست ســــــــــــنــــــــــــة ة q q2009 يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

الالــــتـصــــديق عديق عــــلى اتلى اتــــفــفـــاقاقــــيـة إنة إنــــشــــاء الاء الـلّــــجـنــــة الة الــــعـلــــيـا
اHاHــــشــــــتــــركركــــــة بة بــــW حW حــــــكــــومومــــــة اجلة اجلــــمــــــهــــوريوريّــــــة اجلة اجلــــزائزائــــــريريّــــة
الالــــديديّــــمــــقــــراطراطــــيّــــة الة الــــــشّــــعــــبــــيّــــة وحة وحــــكــــومومــــة اجلة اجلــــمــــهــــوريوريّــــة
العالعـربيربيّـة السة السـوريوريـةq اHوقةq اHوقّـعة بعة بـدمشق في دمشق في 16 شو شوّالال

عام عام 1429 اHوافق  اHوافق 16 أكتوبـر سنـة  أكتوبـر سنـة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـعـد االطّـالع عـلى اتـفـاقـيـة إنـشـاء الـلّـجـنـة الـعـلـيـا
اHشتـركة بW حـكومة اجلـمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قـراطيّة
qالـــشّـــعــبـــيّـــة وحــكـــومــة اجلـــمـــهــوريّـــة الـــعـــربـــيّـــة الــســـوريــة
اHــــوقّــــــعـــــة بـــــدمـــــشق في 16 شــــوّال عــــام 1429 اHـــــوافق 16

q2008 أكتوبـر سنة
يرسم مـا يأتي :يرسم مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـصــدق عـلـى اتـفــاقـيــة إنـشــاء الـلّــجـنـة
الــعــلــيـا اHــشــتـركــة بــW حـكــومــة اجلـمــهــوريّــة اجلــــزائــريّــة
الـدّ{ـقــراطـيّـة الــشّـعـبــيّــة وحـكـــومــة اجلـمــهـوريّـة الــعـربـيّـة
السوريّـةq اHوقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 اHوافق
16 أكــتـوبــر ســنـة q2008  وتــنــشـر في اجلـــريــدة الـرّســمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية تتعلق باتفاقية تتعلق بإنشاء اللإنشاء اللّجنة العليا اHشتركةجنة العليا اHشتركة
WبWب

حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة الدـة الدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة اجلمهورية العربية السوريةوحكومة اجلمهورية العربية السورية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعـبــيّـــة وحــكـومـــة اجلــمــهـوريّـــة الــعـــربـيّــــة الــســوريّـــة
إ{انا مـنهمـا بعمق الـروابط القـومية واHـصالح اHشـتركة
بـW الــشــعـبــW الــشـقــيــقـqW وحــرصـا مــنــهـمــا عــلى تــنـمــيـة
وتــدعـيـم الـعـالقـــات األخــويــــة بــW الـبــلــــدين وإرادتــهــمـــا
qفـي تطوير وتعـزيـز التعاون بينهما في كافة اجملاالت
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـدّق عــلى بــروتــوكـــول الــتــعـــاون
في مـجــال الـضــمـان االجــتـمــاعي بـW حــكـومــة اجلـمــهـوريّـة
اجلـزائــريّـة الـدّ{ــقـراطـيّــة الـشّـعــبـيّـة وحــكـومـة اجلــمـهـوريّـة
الــتـــونــســـيّــةq اHـــوقّــع بــتـــونس في 6 ذي احلــجّــة عــام 1429
اHــــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2008 ويـــنـــشــــر في اجلــــريـــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلـزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30

غشت سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

بروتوكول التعاون بروتوكول التعاون في مجال في مجال الضمان االجتماعيالضمان االجتماعي
بW بW حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة وحكومة اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
qوحـكـومـــة اجلـمـهـوريّـــة الـتـونـسـيّـــة qالـشّـعـبـيّـة من جـهـــة
مـن جـــــهـــــــة أخــــــرىq اHـــــشـــــــار إلـــــيــــهـــــمـــــــا فـــــيــــمـــــــا بـــــعــــــد

q"تعاقدينHا Wبـ"الطرف
- جتـسـيدا مـنـهمـا لـلــروابط التـاريـخيـة الـتي جتمـع
بـW الـبـلـديــن الـشـقـيـقــqW ودعـمـــا لـلـجـهـــود اHـشـتــركـــــة
فـي تــــوســـــيع مـــــجـــــاالت الــــتـــــعـــــاون لـــــتـــــشــــمـــل الــــقـــــطــــــاع
االجـتـمــاعي في مـخـتـلف جــوانـبه �ـا يـنـســجم واHـصـلـحــة

qالبلدين Wشتـركـة بHا
- وإدراكــــــا مــــــنـــــهــــــمــــــا ألهـــــمــــــيــــــة تـــــبــــــادل اخلــــــبـــــرات
والـدّراســات واHـعـلـومــات اHـتـعـلّــقـة بـالـضـمــان االجـتـمـاعي

qنظرا لدوره الفاعـل في حتقيق التقدم االجتماعي
- وســــعــــيــــا مـــنــــهــــمــــا لالســــتــــفــــــادة من جتــــــاربــــهــــمـــا

qوخبراتهمـا في هذا اجملــال
- ورغــــبــــة مـــنـــهــــمـــا في تـــنــــظــــيم ســـبـــل الـــتـــعـــــاون
اHـشـتـــرك طبـقـا لـلـقـوانـW واألنـظـمـة اجلــاري بـهـا العـمــل

qفي كال البلدين
 اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
السلطات السلطات اخملتصة بتطبيق بروتوكول التعاوناخملتصة بتطبيق بروتوكول التعاون

إنّ الـلّجـنـــة اHكـلّـفـــة بتـنـفيـذ هـــذا البـــروتــوكــول :
عـن حـــكــــومـــة اجلــــمــــهـــوريّـــــة اجلــــزائــــريّـــــة الـــدّ{ــــقـــراطــــيّــــة
الـــــشّــــعـــــبــــيّــــــة : وزارة الـــــعــــمـل والــــتـــــشـــــغــــيـل والــــضـــــمــــان

االجتماعي.

اHاداHادّة ة 6
{ــكن الـلّــجـنــة الـعــلــيـا إنــشـاء جلــان وزاريـة قــطـاعــيـة
وآلـــيـــات مـــخـــتـــصـــة لـــتـــطـــويــــر ســـبل الـــتـــعـــاون وتـــنـــفـــيـــذ

القرارات اHتعلّقة بقطاع االختصاص.
اHاداHادّة ة 7

يــتم تــدوين قــــرارات الـلّــجــنـــة الــعــلـيــــا اHــشـتــركـــة
فـي محضـر يوقّـع عليه رئيسا اللّجنة العليا.

اHاداHادّة ة 8
تـــدخــل هــذه االتــفـــاقــيــة حــيّــــز الــتّــنــفـــيــذ من تـــاريخ
Wتــلـقّي اإلشــعـار الــثـاني الــذي يـعــلم �ـوجــبه أحـد الــطـرفـ
qالـطـــرف اآلخـــر بـإتــمـام اإلجــراءات الـداخــلــيـة العــتـمــادهـا
وتبـقى سـاريـة اHفـعـول لـفـترة غـيـر مـحددة مــا لم يـخـطـر
أحـد الطـرفـW الطـرف اآلخـر عـبر الـقـنوات الـدّبـلومـاسـية

برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهـر.
حــــرّرت هــــذه االتــــفــــاقـــيــــة ووقّـع عـــلــــيــــهــــا في دمــــشق
بــتــاريخ 16 شــوّال عــام 1429 اHــمــوافق 16 تــشــرين األوّل/
أكتـوبر سنة 2008 في نسختW أصـليتW باللّـغة العربيّة

ولكل منهما نفس احلجيّة القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السورية
اHهندس محمد ناجي عطرياHهندس محمد ناجي عطري

رئيس مجلس الوزراءرئيس مجلس الوزراء

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلمهورية اجلزائريةاجلزائرية
الد{قـراطية الشعبيــةالد{قـراطية الشعبيــة

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
رئيس احلكومةرئيس احلكومة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 09 - - 266  مـؤر  مـؤرّخ فيخ في 9 رمضان عام رمضان عام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 30 غ غــــــــــــشـت ست ســــــــــــنــــــــــــة ة q q2009 يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

الالـتـصـديق عـديق عــلى بـلى بــروتـروتـــــوكـوكــول الول الـتـعـــعــــاون في ماون في مـجـالال
الالــــــضــــــمــــــان االجان االجــــــــتــــــمــــــاعي باعي بــــــــW حW حــــــكــــــومومــــــة اجلة اجلــــــــمــــــهــــــوريوريّــــــة
اجلاجلــــــزائزائــــــريريّــــــــة الة الــــــدّ{ــــــقــــــراطراطــــــــيّــــــة الة الــــــشّــــــعــــــبــــــــيّــــــة وحة وحــــــكــــــومـومـــــــة
اجلاجلــــمــــهــــوريوريّـة الة الــــتــــونونــــســــيّــــةq اHةq اHـوقوقّــع بع بـتــــونس ونس في في 6 ذي ذي

احلجاحلجّــة عام ــة عام 1429 اHوافق  اHوافق 4 ديسمبر  ديسمبر سنــة سنــة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـعد االطّـالع علـى بروتـوكـول الـتـعـاون في مـجال
الــضـمـان االجـتــمـاعي بـW حــكـومـة اجلــمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة
qالـدّ{ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة اجلـمـهـوريّـة الـتـونـسـيّـة
اHــــــوقّـع بــــــتـــــونـس في 6 ذي احلـــــجّــــــة عـــــام 1429 اHـــــوافق 4

ديسمبـر سنـة 2008.
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8 - تـــبــادل الــوثــائـق والــدّراســات والــتـــقــاريــر الــتي
يــــصـــدرهــــــا الــــطـــرفــــان اHـــتــــعــــاقــــدان وكــــذلك اإلصـــدارات
األخـرى الــتي تـتـعــلّق بـنــشـاطـاتــهـمــا كـالـكــتب والـدوريـات
وأدلــــــة الــــــعـــــمـل اإلجــــــرائـــــيـــــة واإلرشـــــاديــــــة والـــــنـــــشـــــرات
اإلحــصـائــيــة واألبـحــاث والـدّراســات اإلكــتـواريــة وغـيــرهـا
من الـــدّراســـات الـــهــادفـــة إلـى حتــســـW خـــدمـــات الـــضـــمــان
االجــتـــمـــاعي وتــطـــويـــرهـــا خلــدمـــة اHـــســتـــفـــيــدين وحـــمـــايــة

qحقوقهم وصيانة مصاحلهم
9 - الــتــنـســيق عــلى اHــسـتــويــW اإلقـلــيــمي والـدولي
بـخـصـوص تـبـادل نـتـائج وتـوصـيـات الـتـظـاهـرات وبـرامج
الــتــعــاون مـع بــقــيــة الــبــلــدان والــعــمل عــلى إبــراز جتــارب

البلدين في مجال الضمان االجتماعي.

اHاداHادّة ة 3
االتفاقات اخلصوصيةاالتفاقات اخلصوصية

يــشــجـع الــطــرفــان اHــتــعــاقــدان عــلى إبــرام اتــفــاقــات
خــصـوصــيــة لـتــنـفــيــذ بـرامج تــعــاون بـW هــيــاكل الـضــمـان
االجـــتــمـــاعي لــكال الـــبــلــديـن في مــجـــاالت تــهم أحـــد مــنــافع

التغطيـة االجتماعيـة.
اHاداHادّة ة 4

اللجنة الفنية اHشتركةاللجنة الفنية اHشتركة
أ) تـــشـــكل �ــــوجب هـــذا الـــبـــروتــــوكـــول جلـــنـــة فـــنـــيـــة
مشتركة من الطرفW اHتعاقدين تكون مهامها كـاآلتي :
1 - وضع بـــرامـج تـــنـــفـــيـــذيـــة لـــبـــلـــورة الـــتـــعـــاون في

qمجال الضمــان االجتمـاعي
2 - حتـــــــديــــــد طـــــــرق ووســـــــائـل إجنــــــاز الـــــبــــــرامج

qتفـق عليهـاHا
3 - مـتــابـعـة وتــقـيــيم الـبــرامج اHـتــفق عـلـى إجنـازهـا

ومعاجلة الصعوبات التي تعترض سبل تنفيذها.
ب) تــعـقــد الــلّــجــنـة الــفــنــيــة اHـشــتــركــة اجــتـمــاعــاتــهـا
بــصـفـة دوريـة وبــالـتـنـاوب فـي كال الـبـلـديـن مـرة كل سـنـة
عــلـى األقـل أو كــلـــمــا دعـت احلــاجـــة إلى ذلك ويـــحــدّد زمــان

qتعاقدينHا Wومكان االجتماع باتفاق الطرف
Wمـن كال الـطـرف Wخـبـراء مـخـتـص Wجـ) {ـكن تـعـيـ

اHتعاقدين Hساعدة اللّجنة على إجناز مهامها.

اHاداHادّة ة 5
اHسائل اHاليةاHسائل اHالية

فـــيــــمـــا يــــتـــعـــلّـق بـــتــــبــــادل الـــزيـــــارات بــــW خـــبـــــراء
qوأعـــوان هـيــاكــل الـضــمـان الالجــتـمــاعي في كال الـبــلـدين
Wـــوفـــد يــتـــحـــمّــل تــكـــالـــيـف الــســـفـــر فـي حــHفـــإن الـــبـــلـــد ا
يــتـحــمّـل الــبــلــد اHـســتــضــيف نــفـقــات اإلقــامــة والــتـدريب

والتنقّـل الداخلي.

وعن حكومة اجلـمهوريّة التونسيّة : وزارة الشؤون
االجتماعية والتضامن والتونسيW باخلـارج.

اHاداHادّة ة 2
مجـاالت التعـاونمجـاالت التعـاون

1 - تــبـــادل اخلــبــــرات والــتــجـــــارب واHــعــلـــومــــات
في مــجـــال الــضــمـــان االجــتــمــاعـي واجملــاالت الــتي تـــتــعــلّق
بــــتــــنــــظــــيم وإدارة األجــــهــــــزة والــــهـــيــــئــــات واHــــؤســــســـــات

qاخملتصــة في تدبيره
Wاخملــتــصـ WــسـؤولـــHا W2 - تــبــــادل الــزيــــارات بــ
فـي الــبـــلــديـن لإلطـالع عـــــلى اإلجنـــــازات الـــتـي حــقــقــهــــا

qكـــل منهمــا
3 - إتــــاحــــة الــــفــــرص لألطــــر الــــعــــامــــلـــة فـي األجــــهـــزة
والـهـيـئــات واHـؤسـسـات اHـعـنـيـة لــلـتـدرب الـعـمـلي في كل
من الـبلـدين لـتطـوير قـدراتـها اHـهـنيـة وحتسـW مـهاراتـها
الـتـقـنـيـة وتـعـمـيق وعـيهـا وتـوسـيع مـداركـهـا بـالـتـطورات
اHـــســـتـــجـــدة فـي مـــجـــال الـــضـــمـــان االجـــتــــمـــاعي بـــفـــروعــه
اخملــــتــــلــــفـــــة واالطالع عــــلـى مــــخــــتـــــلف أوجه اســـــتــــعــــمــــاالت
التـكنـولوجـيات احلـديـثة لالتـصال واHـعلـومات في مـجـال

qالضمـان االجتمـاعي
4 - اســتـكــشــــاف آفــــــاق الــتـعــــــاون بــW الـبــلـديــن
في مــــــجـــــــال تــــــطـــــويــــــــر طـــــرق الــــــتـــــبــــــادل اإللـــــكـــــتــــــروني
لـلمـعـلومـات واHـعـطيــات اHـتـعلّـقـــة بتـنـفـيذ االلـتـــزامــات
اHتـرتبـــة عــن االتفـاقـية اجلـزائريّـة التـونسـيّة في مـجـال

qالضمــان االجتمـاعي
5 - عــــقــــد دورات تـــــدريــــبــــيـــــــة ونــــدوات وورشــــــات
Wعـــمــل مـــشـــتـــركـــــة بـــهـــدف تـــطـــويـــــر مـــهـــارات اخملـــتـــصــ
بتـقــد  خدمـــات الضـمــان االجـتمـــاعي في كال البـلــدين
ال ســــيّـــمــــــا في مــــجــــــال الــــتـــأمـــــW عــــلـى اHــــرض وإصالح

qنظــام التّقـاعــد
6 - إعالم كل طرف متـعاقد الطـرف اآلخر بالندوات
واHـــؤتــــمـــرات والـــلّــــقـــاءات الـــتـي تـــعـــقــــد في كال الــــبـــلـــدين
Hــنــاقـــشــــة الــقــضـــايــا واHــوضــوعــات اHـــتــعــلّــقـــة بــالــضــمــان
االجــتـــمـــاعي والــتـــنـــســيق بـــيـــنــهـــمــا أثـــنـــاء اHــشـــاركــة فـي
الـفعــالـيات اHـمـاثـلة الـتي تـنـظمـهـا الهـيـئـات األجنـبـية أو
اHـنظمات اإلقلـيمية أو الدولـية أو الفعالـيات ذات الصلة
بالعمل في هذا اجملـالq كما يتبـادالن الرأي جتاه ما يطرح
أثناءها من أفكار أو توجيهات للتوصل إلى فهم مشترك
ومـــــــوقـــف مـــــــــوحــــــد يـــــــنـــــــســـــــجم مــع ثـــــــوابـت الــــــبـــــــلـــــــدين

qومصاحلهما
7 - الــتــشـاور وتــبــادل اآلراء في مـجــال االتــفـاقــيـات

qتعلّـقة بالضمان االجتمـاعيHا
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يـنـتـهي الـعـمل به بـعـد انـقـضـاء سـتـة (6) أشـهر مـن تاريخ
تلقّي هـذا اإلشعارq وتـبقى األنـشطة اHـنبـثقة عـنه سارية

اHفعول إلى تاريخ استكمالها.

Wــكن تــعــديل هــذا الــبـروتــوكــول �ــوافـقــة الــطــرفـ}
اHــتـعــاقـديـن عـنــد طـلب أحــدهـمــا ذلكq وتــدخل الـتــعـديالت
اHـتــوصل إلـيـهــا حـيّــز الـتّـنــفـيـذ طــبـقــا لإلجـراءات الـواردة

بالفقرة األولى من هذه اHادّة.

وإثبـاتـا Hـا تقـدّمq حـرّر هـذا البـروتـوكـول في تونس
بــتــاريخ 6 ذي احلــجّــة عـام 1429 اHـوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة
2008 في نسخـتW أصلـيتW بالـلّغة العـربيّة ولكل مـنهما

نفس احلجّية القانونية.

اHاداHادّة ة 6
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

في صــورة االخــتـالف في تــفــســيــر أو تـطــبــيـق بــنـود
هــذا الـبــروتــوكــول يـتـم عـرض هــذه اHــســائل عـلـى الـلّــجــنـة

الفنية اHشتركة اHشار إليها باHادّة الرابعة.

اHاداHادّة ة 7
األحكام اخلتاميةاألحكام اخلتامية

يــدخل هــذا الــبـروتــوكـول حــيّــز الـتّــنــفـيــذ ابــتـداء من
تـــاريخ تـــلـــقّي اإلشـــعــار الـــثـــاني الـــذي يـــعـــلم �ـــوجــبـه أحــد
الــطـــرفــW اHــتـــعــاقـــدين الـــطــرف اHــتـــعــاقـــد اآلخــر بـــإتــمــام

اإلجراءات الداخليـة.

Wـدة سنتH فعولHويـبقى هذا البـروتوكول سـاري ا
من تـاريخ دخـوله حيّـز الـتّنـفـيذ ويـتمّ جتـديده آلـيـا بصـفة

ضمنية Hدة �اثلة.

{ـــكـن لـــكـل طــــرف مـــتــــعــــاقـــد وفـي أي وقتq إشــــعــــار
الـطـــرف اآلخــــر عـبـــر الـطـــرق الــدّبـلـومـاســيــة بـرغـبـتـــه
qوفـي هــذه احلــالـــة qفي إنــهـــاء الــعــمـل بــهــذا الــبـــروتــوكــول

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
عبد عبد احلفيظ الهرفاماحلفيظ الهرفام

كاتب الدولةكاتب الدولة
qلدى وزير الشؤون اخلارجيةqلدى وزير الشؤون اخلارجية
اHكلف بالشؤون اHغاربيةاHكلف بالشؤون اHغاربية

والعربية واإلفريقيةوالعربية واإلفريقية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
عبد عبد القادر مساهلالقادر مساهل
الوزير اHنتدب لدىالوزير اHنتدب لدى

qوزير الشؤون اخلارجيةqوزير الشؤون اخلارجية
اHكلف بالشؤوناHكلف بالشؤون

اHغاربية واإلفريقيةاHغاربية واإلفريقية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qالباحث االستشفائي اجلامعي
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qالباحث

رمــــضــــانان مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 - - 272  مـ  مـــــؤرؤرّخ فيخ في 9 رم 
عــــــــام ام 1430 اH اHــــــــوافق وافق 30  غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة q q2009 يــــــــعــعــــــــــدلدل
ربيع ويتويتـمم اHـمم اHــرسـوم رقم رسـوم رقم 86 -  - 276  اHؤرخ في   اHؤرخ في 9 ربيع 
األول عـاألول عــام ام 1407 اH اHـوافـق وافـق 11 ن نـوفوفـمـبــبـــر سـر ســنــنـــة ة 1986
WــــســــــتـتـــــخـخـــــــدمـدمـــــHيــف اHالــالــــــذي يـذي يـــــــحـحـــــدد شــدد شــــــــروط تروط تــــوظوظــــــيــف ا
األجــاألجــــــانــب في مانــب في مــــصــــالح الالح الـدولدولــــة واجلة واجلــــمــــاعاعـات احملات احملــــلــــيـة

واHؤسسات والهيئات العمومية.واHؤسسات والهيئات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 276 اHــــؤرخ في 9
ربيع األول عام 1407 اHوافق 11 نوفـمبر سنة 1986 الذي
يحـدد شـروط تـوظيف اHـسـتـخدمـW األجـانب في مـصالح
الـــدولــــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــة واHـــؤســــســـات والــــهـــيــــئـــات

qتممHعدل واHا qالعمومية
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 06 - 77
اHـؤرخ في 19 مــحــرم عـام 1427 اHـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة
2006 الـــذي يــحـــدد مـــهـــام الـــوكـــالـــة الــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــشــغـــيل

qوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

qوالضمان االجتماعي

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

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل هــــذا اHـــرســـوم ويـــتــــمم بـــعض
أحــكــام اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقــم 06 - 77 اHــؤرخ في 19
محرم عام 1427 اHوافق 18 فبـراير سنة 2006 الذي يحدد

مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها.

اHـاداHـادّة ة 2  :   :  تـتــمم أحـــكــــام اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقــم
06 - 77 اHـــــــــؤرخ في 19 مـــــــــحـــــــــرم عــــــــام 1427 اHـــــــــوافق 18

فـبـرايـر سـنة 2006 واHـذكـور أعالهq �ادة 26 مـكـررq حترر
كما يأتي :

"اHـــــادّة 26  مــــــكـــــرر : يـــــعـــــW اHــــديـــــرون اجلـــــهـــــويــــون
لـلتـشـغـيل ورؤساء الـوكـاالت الـوالئيـة لـلـتشـغـيل ورؤساء
الــوكــاالت احملــلـيــة لــلــتــشـغــيل  بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بــالـعــمل والــتـشــغـيـلq بـنــاء عـلـى اقـتــراح من اHــديـر الــعـام

للوكالة. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها".

اHـاداHـادّة ة 3  :   : تــعـوض عــبــارة "الــوزيـر اHــكــلف بــالــعـمل"
بــعـبـارة "الــوزيـر اHـكــلف بـالــعـمل والـتــشـغـيـل" في جـمـيع
أحــكــام اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقــم 06 - 77 اHــؤرخ في 19
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHـذكـور

أعاله.
اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

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

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل هــــذا اHـــرســـوم ويـــتــــمم بـــعض
أحـــكـــام  اHـــرســوم رقم 86 - 276 اHــؤرخ في 9 ربــيع األول
عــام 1407 اHــــوافق 11 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1986 الـــذي يـــحـــدد
شروط توظيف اHـستخدمW األجـانب في مصالح الدولة
qــؤسـســات والـهــيــئـات الــعــمـومــيـةHواجلــمـاعــات احملــلـيــة وا

اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 2  :  :  تـعـدل وتـتـمم اHـادة 8 مـكـرر من  اHـرسـوم
رقم 86 - 276 اHـؤرخ في 9 ربــيـع األول عـام 1407 اHـوافق
qــذكــور أعالهHــتــمم واHــعــدل واHا q1986 11 نــوفــمــبــر ســنـة

كما يأتي :
qــادة 8 أعالهHــادّة 8  مـــكــرر :  بــغـض الــنـــظـــر عن اHا"
يــتـقــاضى اHـســتـخــدمـون األجـانـب الـذين وظــفـوا Hــمـارسـة
مهام أستاذ اسـتشفائي جامعيq وأسـتاذq وأستاذ محاضر
اسـتشفـائي جامعي من قـسم "أ" وأستاذ مـحاضر من قسم
"أ" وأســتــاذ مــحـــاضــر اســتــشـــفــائي جــامـــعي من قــسم "ب"
وأسـتــاذ مــحـاضــر من قــسم "ب" لــدى مـؤســســات الـتــعــلـيم
الــــعــــاليq الــــراتب األســــاسـي الــــذي يــــتـــقــــاضــــاه نــــظــــراؤهم

اجلزائريون.
ويــضــرب الــراتـب األســاسي احملــدد أعاله في مــعــامل

تصحيحي يتراوح ما بW 2  و 4,1 .
( الباقي بدون تغيير)".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمــــضــــانان مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 - - 273  مـ  مـــــؤرؤرّخ فيخ في 9 رم 
عــــــــام ام 1430 اH اHــــــــــوافق وافق 30  غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة q q2009 يــــــــــعـعـــــــــدلدل
ويويـتــــمم اHمم اHـرسرســــوم الوم الـتــــنـفــــيـذي رقـم  ذي رقـم  06 -  - 77  اHـ  اHــؤرخؤرخ
فـي فـي 19 م مــــــــحـحـــــــــرم عــرم عــــــــــام ام 1427 اHـ اHـــــــــوافـق وافـق 18 ف فــــــــبـبـــــــــرايـرايـــــــــر
سـنــة سـنــة 2006 الــذي يـحـدد م الــذي يـحـدد مـهام الوكـالــهام الوكـالـــة الـوطنيـةة الـوطنيـة

لـلتـشغــيــل وتنظيمهـا وسيرهـا.لـلتـشغــيــل وتنظيمهـا وسيرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

qوالضمان االجتماعي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 12 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـ
2 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2009 م م

يـرسـم ما يـأتي :يـرسـم ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرّر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اHـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
qـــذكــــور أعالهHــــتـــمـم  واHا q1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةHا
وطــبـــقـا ألحــكــام اHـــادة 10 من اHـــرســوم الـــتـنــفـيـذي رقم
93 - 186 اHؤرخ في 7  صـفر عام 1414 اHوافق 27  يـوليو

ســنــة q1993 اHــتــمـم واHـذكــور أعـالهq  يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى الــتـصـريح بــاHـنــفـعـــة الــعـمــومـيــة لــلـعـمــلـيــة اHـتـعــلـقـة
بـــإجنـــاز بـــرامـج قـــنـــوات الـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعي ذات الـــضـــغط
العـالي اآلتـيـةq نظـرا لـطابع الـبـنى الـتحـتـيـة ذات اHنـفـعة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه العملية :
qالوزارات Wشتركة بHبرنامج االتفاقية ا -

qالبرنامج التكميلي -
qالبرنامج التكميلي لدعم النمو -

qملحق البرنامج التكميلي لدعم النمو -
qبرنامج تطوير الهضاب العليا -

qبرنامج العشر (10)  واليات في اجلنوب -
qبرنامج خاص بتسع (9)  واليات -

- برنامج عمق اجلنوب.

اHادة اHادة 2 : :  يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :
qم .خ. ض.غ : محطة خفض ضغط الغاز -

qم . ا. ر. ب : محطة االقتطاع والربط البيني -
qن. و : نقطة الوصول -
qن. ا : نقطة االنطالق -

qغ . ص : غرفة الصمام -
qص . ق.ا : صمام قيد االنتظار -

qم . ت : محطة التعداد -
qم . ك. و : محطة الكشط عند الوصول -
- م . ك.ا : محطة الكشط عند االنطالق.

3  : : يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
العقارية و / أو احلقـوق العينية العـقارية التي تستخدم

كرحاب إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHــادة اHــادة 4 : :  يـــرفق قــوام اHــنــشـــآت اHــذكــورة في اHــادة
األولى أعـاله في الــقـائــمــة اHــبـيــنــة في اHــلــحق بــأصل هـذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 5 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
للتعويضات اHمـنوحة لفائدة اHعنيW فيما يخص عملية

رمــــضــــانان مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 - - 274  مـ  مـــــؤرؤرّخ فيخ في 9 رم 
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 30  غ غــــشت سشت ســــنــــة ة q q2009 يــتــضــمـنيــتــضــمـن
الـتـصـريـح بـاHــنـفـعــة الـعـمـومــيــة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعـلـقـةالـتـصـريـح بـاHــنـفـعــة الـعـمـومــيــة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعـلـقـة
بإجناز برامج قـنـوات الغـاز الطـبيعي ذات الضغطبإجناز برامج قـنـوات الغـاز الطـبيعي ذات الضغط

العالي.العالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 08  اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالبلدية

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09  اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

qتمّمHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
q1993 وافق 27 يولـيو سنةHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHا
اHـتـمّمq الـذي يحـدد كـيـفيـات تـطبـيق الـقـانون رقم 91 -11
اHــؤرخ في  12 شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اHـتـعـلـقة بـنـزع اHـلـكـية من أجل

 qتممHا qنفعة العموميةHا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 244
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء مـخـبـر الـبـحث وتـنـظيـمه

qوسيره
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـحـوّل اHعـهـد الـعـالي الـبـحـري احملدث
�ــــوجب األمــــر رقم  74 - 86 اHــــؤرخ في 30 شـــعــــبـــان عـــام
1394 اHوافق 17 سـبـتمـبر سـنة 1974 واHـذكور أعالهq إلى

مـــدرســة خـــــارج اجلـــــامــعـــة تــســـــمى "اHـــدرســة الـــوطــنـــيــة
الـعليـا البـحريـة" وتخضـع ألحكام اHـرسوم الـتنـفيذي رقم
05 - 500 اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعالهq وأحكام هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2  :  : تـــــوضع اHـــــدرســــة حتـت وصــــايـــــة الــــوزيــــر
اHــكــلف بــالــبــحــريــة الــتــجــاريــة. ويــتــولى وزيــر الــتــعــلــيم

العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية. 

3 :  : تـتـمثـل اHهـمـة الرئـيـسيـة لـلمـدرسـةq زيادة اHاداHادّة ة 
على اHهام العامة احملددة في اHواد 5 و 6 و 7 من  اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05 - 500 اHــؤرخ في 27  ذي الــقــعــدة عــام
1426 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واHـذكـور أعالهq في

التكـوين العالي والـبحث الـعلمي والـتطـور التكـنولوجي
في اHيدان البحري واHينائي.

وبهذه الصفةq تقوم �ا يأتي :
- ضـمــان الــتـعــلـيم فـي الـطــورين األول والــثـاني في

qميادين اختصاصها
Wتواصل وحتسHالقيام بـكل نشاط في التكوين ا -
مـسـتـوى األطــراف اHـعـنــيـة وجتـديــد مـعـارفـهــا في مـيـادين

qاختصاصها
- ضــمــان الــبــحث الــتــجــريــبي بــتــرقــيــة الــتــقــنــيـات
والـــتـــكــــنـــولـــوجـــيــــات وكـــذا األبـــحـــاث اHــــتـــعـــلـــقــــة �ـــيـــادين

qاختصاصها
- اHــــــســــــاهـــــــمــــــة في تـــــــطــــــويــــــر الــــــبـــــــحث الــــــعـــــــلــــــمي
والــتـكــنـولــوجي بـاالتــصـال مـع الـهــيـئــات اHـعــنـيــة في هـذا

qاجملال
- ضــــمــــان مــــهــــمــــات اخلــــبـــــرة وتــــقــــد  اخلــــدمــــات في

ميادين اختصاصها.

نـــزع األمالك الـــعـــقـــاريـــة واحلـــقـــوق الـــعـــيـــنـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة
الــضـــروريـــة إلجنـــاز اHــنـــشـــآت اHــذكـــورة في اHـــادة األولى

أعالهq  وتودع لدى اخلزينة العمومية.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمــــضــــانان مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 - - 275  مـ  مـــــؤرؤرّخ فيخ في 9 رم 
1430 اH اHــــوافق وافق 30  غ غــــشت سشت ســــنـة ة q q2009 يــــتــــضـمـنمـن عـام ام 
حتـويل اHويل اHــــعـهـد الد الــــعـالي الالي الــــبـحـري إلى مري إلى مــــدرسدرسـة خة خـارجارج

اجلامعة.اجلامعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عــلى الـــتــقــريــر اHـــشــتــرك بـــW وزيــر الــنــقل

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 74 - 86 اHــــــــؤرخ في 30
شـــــعــــبـــــان عــــام 1394 اHــــوافق 17 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1974

qعدلHا qعهد العالي للبحريةHتضمن إحداث اHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 99 - 05  اHــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واHــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليq اHـعـدل

 qتممHوا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 363 اHــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 88 - 208 اHــــؤرخ في 7
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 18 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1988
واHـتضمن تطبـيق القانون األسـاسي النموذجي لـلمعاهد

qعهد العالي البحريHالوطنية للتكوين العالي على ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 09 -128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 09 -129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
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- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 08  اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالبلدية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09  اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالوالية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 29  اHــؤرخ في  14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 08 - 15  اHــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20  يـولـيـو سـنة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 388
اHـؤرخ في 29 ذي  الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافق 27 نـوفــمــبـر
سـنـة 2008 الـذي يــحـدد مـهــام اHـفــتـشـيــة الـعــامـة لـلــعـمـران

qوالبناء وتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 389
اHـؤرخ في 29 ذي  الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافق 27 نـوفــمــبـر
سـنة 2008 واHتـضـمن إنـشـاء اHـفتـشـيـة اجلـهويـة لـلـعـمران

qوالبناء ويحدد مهامها وعملها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحكام اHادة 93 من  القانون
رقم 08 - 15 اHــــــؤرخ في 17 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 20
يولـيو سنة 2008 واHذكور أعـالهq يهدف هـذا اHرسوم إلى
حتديـد كيـفيات مـسك البطـاقية الـوطنيـة لعقـود التعـمير
وكــذا اخملـــالــفــات اHـــتــعــلـــقــة بــهـــاq وتــدعى في صـــلب الــنص

"البطاقية الوطنية".

الفصل الفصل األولاألول
البطاقية الوطنيةالبطاقية الوطنية

اHـادة اHـادة 2 : : تـعـتـبـر الـبـطــاقـيـة الـوطـنـيـة آلـيـة لـتـوثـيق
عـــقـــود الـــتـــعـــمـــيــــر الـــتي تـــســـلـــمـــهـــا الـــســـلـــطـــات اخملـــتـــصـــة
والــقــرارات اإلداريـة والــقــضــائــيــة اHــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبـات
اHرتبـطة بتـطبيق الـتشريع والـتنظـيم الساريي اHـفعول

في مجال التعمير.

4 :  : يحـدد الـتـنظـيم الـداخـلي للـمـدرسـة �وجب اHاداHادّة ة 
قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـبـحـريـة الـتـجـاريـة
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.
اHاداHادّة ة 5 :  : يديـر اHدرسـة مديـر يعـيّن �وجـب مرسوم
من بــW األســاتــذة بــنـاء عــلى اقــتــراح من الــوزيــر اHــكـلف

بالبحرية التجارية.
ويــسـاعـده أمــW عـام وثالثـة (3) مــديـريـن مـســاعـدين
ومـديـر اHكـتـبـةq يـعـيـنـون بنـاء عـلى اقـتـراح اHـديـر بـقرار

من الوزير اHكلف بالبحرية التجارية.
وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

6 :   :  زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 05 - 500 اHــؤرخ في 27

ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHذكور أعالهq يضم مجلس اإلدارة :
qثل وزير الدفاع الوطني� -

qثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
qناجمHكلف بالطاقة واHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة
qوالسياحة

qكلف بالصيد البحريHثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اHكلف باألشغال العمومية.

اHـاداHـادّة ة 7 :   :  يـلـغى اHـرسـوم رقم 88 - 208 اHـؤرخ في 7
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 18 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1988

واHذكور أعاله.
اHاداHادّة ة 8 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30

غشت سنة 2009.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رمــــضــــانان مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 - - 276  مـ  مـــــؤرؤرّخ فيخ في 9 رم 
عــــــــام ام 1430 اH اHــــــــوافق وافق 30  غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــة ة q q2009 يــــتــــعـــلقيــــتــــعـــلق
بـالــبـطــاقـيــة الـوطــنـيـة لــعـقــود الـتــعـمــيـر واخملــالـفـاتبـالــبـطــاقـيــة الـوطــنـيـة لــعـقــود الـتــعـمــيـر واخملــالـفـات

اHتعلقة بها وكـذا كيفيـات مسكهـا.اHتعلقة بها وكـذا كيفيـات مسكهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا  اHــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2)  منه
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الفصل الفصل الثانيالثاني
كيفيات مسك البطاقية الوطنيةكيفيات مسك البطاقية الوطنية

7  :   : يـــتـــعـــW عـــلى رؤســـاء اجملـــالس الـــشـــعـــبـــيــة اHــادة اHــادة 
البلـدية والوالة إرسـال عقـود التعـميـر التي سلـموها إلى
الوزير اHكلف بالـتعميرq من أجل تدوينـها في البطاقية

الوطنيةq في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها.

بـــــإمــــــكـــــانـــــهـم إرفـــــاق إرســــــالـــــهـم بـــــكـل اHـــــعــــــلـــــومـــــات
واالستـعالمات الـتي يرونـها ضـرورية أو أسـاسية تـسجل

على هامش البطاقية الوطنية.

اHادة اHادة 8  :  : تـسجل كذلك عقـود التعمـير التي يسـلمها
الـوزيـر اHـكلف بـالـبـطـاقيـة الـوطـنـية بـنـفس الـشـكل الذي

نصت عليه اHادة 7 أعاله.

اHـادة اHـادة 9 : : يـتــعـW عـلى احملـاكم اخملـتـصـة الـتي أصـدرت
قـرارات التعمـير التي أصبـحت نهائيـةq أن ترسل نسخا
من الــقــرارات  إلـى الــوزيــر اHــكــلف بــالـــتــعــمــيــر في أجل

شهر ابتداء من تاريخ النطق بها.

وبـــإمــــكـــانـــهــــا إرفـــاق إرســــالـــهم بــــكل اHـــعــــلـــومـــات أو
االســتــعالمـات الــتي تــراهــا ضـروريــة أو أســاسـيــة تــسـجل

على هامش البطاقية الوطنية.

اHـادة اHـادة 10  :  : تــسـجل الــعـقــود والـقــرارات حـسب نــظـام
تسلسلي وجتدول في البطاقية اHناسبة.

وفي هـذا الـصــددq تـنـشـأ ضــمن الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيـة
ثالث (3)  بطاقيات فرعية هي :

qالبطاقية الفرعية لعقود التعمير -
- الـبــطـاقـيـة الــفـرعـيــة لـلـقــرارات اإلداريـة الـصـادرة
طبـقا لـلـتشـريع اHعـمول بهq عـن رؤساء اجملـالس الشـعبـية

qعن الوالة qوعند االقتضاء qالبلدية
- البطاقية الفرعية لقرارات العدالة النهائية.

حتـــدد خــصــوصــيــات الــبــطــاقـــيــات الــفــرعــيــة �ــوجب
قرار من الوزير اHكلف بالتعمير.

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 11  :  :  يـــــــــــجـب أن تـــــــــــكــــــــــون اHـــــــــــعــــــــــلـــــــــــومــــــــــات
واالستعالمات التي حتـتويها العقود والقرارات اHذكورة
أعالهq مــــوضــــوع دراســــة إحــــصــــائــــيــــة من طــــرف اHــــصــــالح
اHـعـنيـة الـتابـعـة للـمـفتـشـية الـعـامة لـلـتعـمـير والـبـناء من
أجل مـــتــــابـــعــــة صـــارمــــة مـــيــــدانـــيــــا لـــتـــطــــبـــيـق الـــتــــشـــريع
والـــتـــنـــظــــيم اHـــعـــمــــول بـــهـــمـــا فـي مـــيـــدان الـــتــــعـــمـــيـــر في

اHستقبل.

وتـــشــكل أداة الـــدولـــة اHــفـــضـــلــة فـي مــجـــال مـــتــابـــعــة
تنفيذ العقود والقرارات اHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 3 :  : طـبــــقــا ألحـكــام اHـــادة 93 من الــقــانـون رقم
08 - 15 اHـؤرخ في 17 رجب عـام 1429 اHـوافق 20  يـولـيو

ســنــة 2008 واHــذكـــور أعالهq تــوضع الــبــطــاقــيــة الــوطــنــيــة
اHذكورة في اHادة 2 أعالهq لدى الوزير اHكلف بالتعمير.

اHادة اHادة 4 :  :  تكلف اHفتـشية العامة للتعميرq في إطار
صالحـيـاتـهـا كــمـا هي مـحـددة في اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08 - 388 اHـؤرخ في 29 ذي  الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافق 27

نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2008 واHـــذكـــور أعـالهq حتت مـــســـؤولـــيـــة
الوزير اHكلف بالتعميرq �سك البطاقية الوطنية.

تـكـلف اHـفــتـشـيـات اجلـهـويــة لـلـتـعـمــيـر والـبـنـاء عـلى
اHــســـتــوى اجلــهـــوي وحتت مـــســؤولـــيــة اHــفـــتــشـــيــة الـــعــامــة
لـلــتـعـمـيـر والـبـنـاءq �ـسك الـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة واHـتـعـلـقـة

باإلقليم اخلاضع الختصاصها.
5  :   : حتــتــوي الــبــطــاقــيــة الــوطــنــيــة اHــعــطــيــات اHـادة اHـادة 

اآلتية :
1 - عــقــود الــتــعـمــيــرq ويــقــصـد بــهــاq في مــفــهــوم هـذا

اHرسومq ما يأتي :
qشهادة التعمير -
qشهادة التقسيم -
qرخصة التجزئة -

qرخصة الهدم -
- رخــــصــــة الــــبــــنـــاء ورخــــصــــة الــــبــــنـــاء عــــلـى ســـبــــيل
q(ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص Wيب) التسوية
- رخـــصــــة اإلتــــمــــام ورخـــصــــة اإلتــــمــــام عـــلـى ســـبــــيل

qالتسوية
- شهادة اHـطابـقة ( يـبW مـا إذا كان الـعقد سـلم على

q(شكل حصص
q2 - تاريخ التسليم والسلطة التي قامت بتسليمه

qستفيد وعنوانهH3 - هوية ا
q4 - مدة صالحية العقد

5 - عــــــقــــد الــــتــــعــــديـلq عــــــنــــد االقــــتــــــضــــاءq واألجــل
اخلاص به.

اHــادة اHــادة 6  :  :  تـــســجل كـــذلك في الــبـــطــاقـــيــة الــوطـــنــيــة
القرارات اإلدارية اHـنصــوص عليهــا في اHادة 76 مكــرر
4 من الـقانون رقم 90 - 29 اHؤرخ في أول ديـسمبـر سنة
1990 واHـــــذكـــــور أعـالهq وكـــــذا تـــــلك الـــــصـــــادرة عـن احملـــــاكم

اخملـتــصــة اHـتــعــلـقــة بــاخملـالــفـات فـي مـيــدان الــتـعــمــيـر كــمـا
حددت في التشريع اHعمول به.
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اHادة اHادة 14  :   : اHعـلومـات واالستـعالمات الـتي حتتـويها
البطاقية الوطنية سرية.

اHـــــادة اHـــــادة 15  :    :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الــــرّســـمـــيــّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 30

غشت سنة 2009.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــادة اHــادة 12  :   : {ــكـن الــســـلــطـــات اخملــتـــصــة االطـالع عــلى
البطاقيـة الوطنيةq ال سيما منهم الوالة ورؤساء اجملالس

الشعبية البلدية.

و{كن تسليم نسخ من التسجيل.

13  :   : يــجـب إعـداد حــصــيــلــة ســنــويــة لــوضــعــيـة اHـادة اHـادة 
تــطــبــيق الــتـشــريع والــتــنــظــيم اHــعـمــول بــهــمــا في مــجـال
الـتـعمـيـر كـما هـو مـبW من اسـتـغالل الـبطـاقـيـة الوطـنـية

ونشرها وإرسالها إلى جميع السلطات اخملتصة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

رابـح صـــخــريq بـــصــفـــته كـــاتـــبــا عـــامــا لـــدى رئـــيس دائــرة
احلروش بوالية سكيكدةq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـحــمـد بـابــا عـليq بــصـفـته كــاتـبــا عـامـا لــدى رئـيس دائـرة
السواقي بوالية اHديةq بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان فيخــان في10 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1430
اHـوافق  أواHـوافق  أوّل غــشت ســنـة ل غــشت ســنـة q2009 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام قضــاة.مهام قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2009 تـنهـى مهـام الـسّـيدات

والــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهم بــصــفــتــهم قــضــــاةq إلحـــالــتــهم
عـلى التّقــاعـد :

qحكمة عنابة� qأنيسة ²ر -
qالتوتة Wفي محكمة ع qدليلة طور -

q³حكمة مستغا� qصفية شهبار -
qزوجــــــة نــــهــــيــــلي qفــــاطــــمـــــة الـــــزهـــــراء مــــطــــمــــاط -

qحكمـة بسكـرة�
- زيـــــنب غـــــمــــــراسـيq زوجــــة يـــــونـــــسيq �ـــــحــــكـــــمــــة

qالـرويبــة
- ابـن عــمـــر مـــعــاشـــوq وكــيــل الــدولـــة اHـــســـاعـــد لــدى

qمحكمـة سعيدة
- اجلـــياللي احلـــاج الــصـــدوقq مــســـاعــد وكــيـل الــدولــة

qلدى محكمة باب الوادي
- سعيد نعمانq �حكمة عنابة.

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّة مـؤرة مـؤرّخة فيخة في10 شعـبان عام  شعـبان عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل غـــــشـت ســـــنــــة ل غـــــشـت ســـــنــــة q2009 تـــــتــــضـــــمq تـــــتــــضـــــمّـن إنـــــهـــــاء مـــــهــــامـن إنـــــهـــــاء مـــــهــــام

مندوبW للحرس البلدي في الواليات.مندوبW للحرس البلدي في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـىq ابــتــداء من 5

qمــــهـــام الــــسّــــيـــد مــــحــــمـــد بـن تـــــواتي q2009 مــــارس ســــنـــة
qبصـفتــه مـنـدوبا لـلحـــرس البـلـدي في واليــة تـامنـغست

بسبب الوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـبـد الـرحمـان سـلـوانيq بـصفـته مـنـدوبـا لـلحـرس الـبـلدي
في والية البويرةq إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2009 تـنــهىq ابـتـداء من 27

أكــتـوبــر ســنـة q2008 مــهـام الــسّـيــد بن عـلي زيــادq بـصــفـته
مندوبا للحرس البلدي في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم مراسيـم رئاسيرئاسيّة مؤرة مؤرّخة  فيخة  في10 شعبان عام  شعبان عام 1430 اHوافق اHوافق
 أو أوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة q2009 تـتـضـمq تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام أمـناءن إنـهـاء مـهـام أمـناء

عامW لدى رؤسـاء دوائـر.عامW لدى رؤسـاء دوائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عــبـــاس قــــاليq بــصـفــتـه أمـيــنــا عـامــا لــدى رئــيس دائــرة
عW مليلة بوالية أم البواقيq لتكليفه بوظيفة أخرى.
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Wبصفتهما مديرين للتربية في الواليت qاآلتي اسماهما
: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت qWاآلتيت

qفي والية البويرة qعباس بشيشي -
- عمر بيوضq في والية خنشلـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة q2009 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHـديـرن إنـهـاء مـهـام اHـديـر

العامالعامّ للمعهد الوطني حلماية النباتات. للمعهد الوطني حلماية النباتات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مبارك قندزq بصـفته مديرا عاما للمعهد الوطني حلماية
النباتاتq إلحالتـه على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم  مـرسـوم  رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سنة ل غـشت سنة q2009 يـتضـمq يـتضـمّن إنهـاء مهـام اHفتشن إنهـاء مهـام اHفتش
الــعــامالــعــامّ لــوزارة اHــؤسـســات الــص لــوزارة اHــؤسـســات الــصّــغــيـرة واHــتــوســغــيـرة واHــتــوسّــطـةــطـة

والصوالصّناعـة التقليدية.ناعـة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـحـمـد زغـيـديq بـصـفـته مـفـتـشـا عـامـا لـوزارة اHـؤسـسـات
الـصّـغـيـرة واHـتـوسّـطــة والـصّـنـاعــة الـتـقـلـيـديـةq لـتـكـلـيـفـه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ  فيخ  في10 ش شـعـبـان عان عـام ام 1430 اH اHـوافقوافق
أوأوّل غل غـشت سنة شت سنة q2009 يq يـتضتضـمّن إنهن إنهـاء مهاء مهـام مديــرام مديــر
الالــــــسّــــــــكن والكن والــــــتــــجــــــهــــــيــــزات الزات الــــــعــــمــــــومومــــيـيـــــــة فـي واليــة فـي واليــــــة

اHديــة.اHديــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـــــــبـــــــــد احلــــــفـــــــيظ والـيq بــــــصــــــفـــــــتــه مـــــــديــــــــرا لــــــلـــــــسّــــــكن
والــتـــجـــهــيـــزات الـــعــمـــومـــيـــة في واليــة اHـــديـــةq لـــتــكـــلـــيــفه

بوظيفــة أخــــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم  مـرسـوم  رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة q2009 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

التعمير والبنـاء في والية سطيف.التعمير والبنـاء في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2009 تـنــهىq ابـتـداء من 25

qمـــهــام الـــسّـــيـــدة وهــيـــبـــة صـــلــواتـــشي q2009 يــنـــايـــر ســـنــة
بصفتها قاضيةq بسبب الـوفــاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة q2009 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر
مـــكــلمـــكــلّف بـــتـــطــويـــر الــتـــجــهـــيــزات اإلداريـــة بــاإلدارةف بـــتـــطــويـــر الــتـــجــهـــيــزات اإلداريـــة بــاإلدارة
qـنــتـدب لــدى رئــيس احلـكــومـةHــركـزيــة لــلـوزيــر اHاqـنــتـدب لــدى رئــيس احلـكــومـةHــركـزيــة لــلـوزيــر اHا

اHكلاHكلّف بالتخطيط - سابقا.ف بالتخطيط - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

قــــادر طــــافــــاتq بــــصــــفـــــتـه مــــديــــــرا مــــكــــــلّــــفــــا بــــتــــطــــويــــــر
الـتـجـهـيـزات اإلداريـة بـاإلدارة اHـركـزيـة لـلـوزيـر اHـنـتـدب
qـــكــلّـف بــالـــتـــخـــطـــيط - ســـابـــقــاHا qلــــدى رئـــيس احلـــكـــومـــة

إلحالتـه على التّقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة q2009 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

الري في والية باتنة.الري في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مــحــمـــــد جــمــــال صــــولـيq بـصــفــتـــــه مـديــــــــرا لــلــــــري
فـي واليــة باتنــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة q2009 يـتــضــمq يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب

مدير بوزارة التمدير بوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

Wبــصــفـــته نـــائب مــديـــر لــلــمـــوظــفــ qنـــصـــر الـــدين بــوقـــرة
بوزارة التّجارةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غشت سنة ل غشت سنة q2009 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام مديرينن إنهاء مهام مديرين

.Wللتربية في واليت.Wللتربية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2009 تـنهـى مهـام الـسّـيدين
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـــشت ســـنـــة ل غـــشت ســـنـــة q2009 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــW مـــفـــتشـن تـــعـــيــW مـــفـــتش

بوزارة التبوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــــوافـق أوّل غــــشــت ســـــنـــــة 2009 يــــعــــيّــن الـــسّــــيـــد

نصـر الدين بوقرةq مفتشا بوزارة التّجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنـــة ل غــــشت ســــنـــة q2009 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــكـــلن تـــعـــيـــW مـــكـــلّف
بـــــالـــــدبـــــالـــــدّراســــات والـــــتراســــات والـــــتّـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــتـــــربـــــيــــةـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــتـــــربـــــيــــة

الـوطنيــة.الـوطنيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـــــوافــق أوّل غــــــشـت ســــنــــة 2009 يــــعــــــيّن الــــسّــــيــــد

أحـسن لـبـصــيـرq مـكـلّـفـا بـالـدّراسـات والـتّلـخـيـص بـوزارة
التـربيـة الـوطنيــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غشت سنة ل غشت سنة q2009 يتضـمq يتضـمّن تعيW مدير اHركزن تعيW مدير اHركز
الوطني إلدمـاج االبتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـميةالوطني إلدمـاج االبتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـمية

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـــــوافـق أوّل غـــــشــت ســـــنــــــة 2009 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

مــــحــــمــــد مــــوايـــــسيq مــــديـــــرا لــــلــــمــــركــــز الـــــوطــــني إلدمــــاج
االبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم

واالتصــال فـي التـربيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان  فيخـان  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430
Wـنـان تـعـيـWيـتـضـمّـنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2009 ـوافق  أوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـةHـوافق  أواHا

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2009 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wاسماهما مديرين للتربية في الواليت
qفي والية ورقلـة qعمر بيوض -

- عباس بشيشيq في والية خنشلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHــــوافــق أوّل غــــــشـت ســـــنـــــة 2009 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

صالح شهابq مديرا للتربية في والية جيجــل.

عــــبـــــــد الــــسالم نــــصـــر الــــدين مــــومـــنيq بــــصــــفـــته مــــديـــرا
لــــلـــتـــعــــمـــيـــر والـــبــــنـــــاء في واليــــــة ســـطـــيـفq لـــتـــكــــلـــيـــفــه

بوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
Wمـفــتـشــ Wن تـعــيـWمـفــتـشــ Wيـتـضــمّن تـعــيـ qيـتـضــم q2009 أوأوّل غــشت ســنـة ل غــشت ســنـة

.Wفـي واليتـ.Wفـي واليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2009 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما مفتش

qفي والية بسكرة qنور الدين مرازقة -

- كمال خديريq في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنــــة ل غــــشت ســــنــــة q2009 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــW مـــديـــرن تــــعـــيــــW مـــديـــر
اHـــواصالت الــساHـــواصالت الــسّـــلـــكــيــة والالســـلــكــيــة الـــوطــنــيــة فيـــلـــكــيــة والالســـلــكــيــة الـــوطــنــيــة في

واليـة البويـرة.واليـة البويـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـــــوافــق أوّل غــــشــت ســـــنــــــة 2009 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

محـمد مـقطـيطq مديـرا للـمواصالت الـسّـلـكيـة والالسلـكية
الوطنية في والية البويـرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان  فيخـان  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430
Wـنـان تـعـيـWيـتـضـمّـنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2009 ـوافق  أوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـةHـوافق  أواHا

.Wلدى رئيسي دائرت Wعام Wأمين.Wلدى رئيسي دائرت Wعام Wأمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـــــوافــق أوّل غـــــشــت ســـــنـــــة 2009 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

عـــــيــــسى عـــالويq أمــــيــــنــــا عـــــامـــــــا لـــــــدى رئــــيس دائــــــــرة
اHرسى بـواليــة الشلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـــــوافــق أوّل غـــــشــت ســـــنـــــة 2009 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

عباس قاليq أمينا عاما لدى رئيس دائرة أم البواقي.
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الـــــسـّـــــيــــد مـــــحـــــمـــــد زغـــــيـــــديq رئـــــيــــســـــا لــــديـــــوان وزيــــر
اHــــؤســــــســــات الـــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســـــطـــــة والــــصّــــنــــاعــــة

التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنــــة ل غــــشت ســــنــــة q2009 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــW مـــديـــرن تــــعـــيــــW مـــديـــر

السالسّكن والتجهيزات العمومية في والية ميلة.كن والتجهيزات العمومية في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبـان عـام
1430 اHــــــوافـق أوّل غــــــشـت ســــــنـــــة 2009 يــــــعــــــيّن الــــــسّــــــيــــــد

عـــبــــــــــــد الــسالم نــصــر الــديـن مــومــنيq مــديــرا لــلــسّــكن
والتجهيزات العمومية في والية ميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنــــة ل غــــشت ســــنــــة q2009 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــW مـــديـــرن تــــعـــيــــW مـــديـــر

التعمير والبناء في والية سطيف.التعمير والبناء في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبـان عـام
1430 اHــــوافــق أوّل غــــــشـت ســــــنـــة 2009 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

عـبـــد احلفيظ واليq مـديـرا للتعمــير والبنـاء فـي واليـة
سطيف.

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان  فيخـان  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430
Wـنـان تـعـيـWيـتـضـمّـنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2009 ـوافق  أوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـةHـوافق  أواHا

مديرين Hسارح جهويـة.مديرين Hسارح جهويـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـــوافــق أوّل غـــــشــت ســــنــة 2009 يـــعـــيــّن الـــســّـــيـــد

عمر فطموشq مديرا للمسرح اجلهوي لبجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام
1430 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2009 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

: Wاآلتي Wاجلهوي Wاسماهما مديرين للمسرح
qسرح اجلهوي بباتنةHا qمحمد يحياوي -
- غوتي عزريq اHسرح اجلهوي بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ  فيخ  في10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1430 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنـــة ل غــــشت ســــنـــة q2009 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــW رئـــيسـن تـــعـــيـــW رئـــيس
ديــوان وزيـــر اHــؤســســـات الــصديــوان وزيـــر اHــؤســســـات الــصّــغـــيــرة واHــتـــوســغـــيــرة واHــتـــوسّــطــةــطــة

والصوالصّناعة التقليديـة.ناعة التقليديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســوم رئــــاسيّ مـؤرّخ في 10 شــعـبـان
عـــــام 1430 اHــــــوافـــق أوّل غـــــــشـت ســـــــنـــــة 2009 يــــــعـــــــيّن

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
األجــر والــبــطــالــة الــنــاجـــمــة عن ســوء األحــوال اجلــويــة في
قــطــاعــات الــبــنــاء واألشــغــال الــعــمــومــيــة والــريq الســيــمــا

qتممHعدل واHا qادة 3 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام1429 اHــــوافق  15 أبــــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

qوالضمان االجتماعي
- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في  27 جـمـادى الـثـانـية
عـــــام 1425 اHـــــوافق  14 غـــــشـت ســـــنـــــة  2004 واHـــــتــــــضـــــمن
الـتـنـظـيم الـداخـلـي لـلـصـــنـدوق الـوطـني لـلـعـطل اHـدفـوعـة
األجــــر والــــبــــطــــالـــة الــــنــــاجــــمــــة عن ســــوء األحــــوال اجلــــويـــة

qلقطاعات البناء و األشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 97 - 45 اHـؤرخ في26 رمــضــان عـام 1417

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار قـــرار مــؤرمــؤرّخ في خ في 15 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 10
مــــايــــو ســــنـــة مــــايــــو ســــنـــة q2009 يـــتــــضــــمن الــــتــــنــــظـــيـم الـــداخــــليq يـــتــــضــــمن الــــتــــنــــظـــيـم الـــداخــــلي
للـصندوق الـوطني للـعطل اHدفـوعة األجر والـبطالةللـصندوق الـوطني للـعطل اHدفـوعة األجر والـبطالة
الـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــاتالـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات

البناء واألشغال العمومية والري.البناء واألشغال العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير العمل و التشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق27  أبــــريل ســــنــــة

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009  وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 45 اHؤرخ
في26 رمـــضـــان عــام 1417 اHــوافق  4 فــبـــرايــر ســـنــة 1997
واHـتــضــمن إنــشـاء الــصــنـدوق الــوطــني لــلـعــطل اHــدفــوعـة
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اHادة اHادة 5 :  : تكلف مديرية اإلدارة العامة مديرية اإلدارة العامة �ا يأتي :
- ضـــمـــان تـــســـيـــيـــر كـــافـــة مـــســـتـــخـــدمي الـــصـــنـــدوق

qمستواهم Wوتكوينهم وحتس
- تـــخــطـــيط عــمـــلــيـــات الــشـــراء اجملــمــعـــة لــلـــصــنــدوق

qوإجنازها
- الـسهر على صـيانة التـجهيزات واألمالك اHـنقولة

qوالعقارية للصندوق
- تــوفـــيــر الـــعــنـــاصــر الـــضــروريـــة إلعــداد مـــيــزانـــيــة

qتسيير الصندوق ومتابعة تنفيذها
- ضــمــان تــســيـيــر الــنــشـاطــات االجــتــمــاعـيــة لــعــمـال

qقطاعات البناء واألشغال العمومية والري وترقيتها
qإعداد احلصائل الدورية في ميدان نشاطها -

- اHـشـاركة في حتـديـد اسـتراتـيـجـيـة تنـمـيـة اHوارد
البشرية للصندوق.

وتتضمن مديرية اإلدارة العامة ما يأتي :
qديرية الفرعية للموارد البشريةHا -

qديرية الفرعية للوسائل العامة واألمالكHا -
- اHديرية الفرعية للنشاط االجتماعي.

اHادة اHادة 6 :  : تكلف مديرية العمليات اHالية مديرية العمليات اHالية �ا يأتي :
- مـتـابــعـة الـعـمــلـيـات اHـالــيـة واHـيـزانــيـة واحملـاسـبـة

qعمول بهاHوالتنظيمات ا Wطبقا للقوان
- مـــراقــــبــــة نــــشـــاط الــــهــــيـــاكـل اHـــالــــيــــة لـــلــــصــــنـــدوق

qوتنسيقها
- تــــســــيـــــيــــر أمــــوال وأمـالك الــــصـــــنــــدوق وتــــنـــــفــــيــــذ

qعمول بهHالية للصندوق طبقا للتنظيم اHالسياسة ا
- ضــــمــــان وضـع حتت تــــصــــرف الــــوكــــاالت اجلــــهــــويـــة
لــــلــــصــــنــــدوق األمــــوال الــــضـــروريــــة لــــســــيــــرهــــا فـي حـــدود

qميزانية استغاللها اخلاصة بها
qإعـــداد مـيـزانـيــة الـصــنــدوق وتســيـيــر خـزيـنته -
ال سيمـا  مخطـطات اخلزيـنة والـتمويل الـسنوي واHـتعدد

qالسنوات
- الــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الــقـــوانـــW والـــتــنـــظـــيـــمــات

واإلجراءات في اجملال اHالي واحملاسبي.
وتتضمن مديرية العمليات اHالية ما يأتي :

qيزانيةHديرية الفرعية للمالية واHا  -
-  اHديرية الفرعية للمحاسبة.

اHـادة اHـادة 7 :  : تـكـلف مـديـريــة الـتــنــظـيم وأنــظـمـة اإلعالممـديـريــة الـتــنــظـيم وأنــظـمـة اإلعالم
�ا يأتي :

- وضع الــوســائل الــتي تــســمح لــلــصـنــدوق بــضــمـان
الـتـحـكم التـقـني في عـتـاده وبـرمجـيـاته وضـمـان التـنـفـيذ
واإلبـــقـــاء في حـــالــــة جـــاهـــزيـــة ألنـــظـــمـــة اإلعالم واالتـــصـــال

qللصندوق

اHـوافق  4 فـبـرايــر سـنـة 1997 واHـذكـور أعالهq يــحـدد هـذا
الــقــرار الــتــنــظــيم الــداخــلي لــلــصــنــدوق الــوطــني لــلــعــطل
اHـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوال
اجلـويـة في قــطـاعـات الــبـنـاء واألشـغــال الـعـمــومـيـة والـري

الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـتــضــمن تــنـظــيم الــصــنـدوقq حتت ســلــطـة
اHدير العامq ما يأتي :
qهياكل مركزية -
- هياكل جهوية.

اHادة اHادة 3 : : تضم الهياكل اHركزية للصندوق ما يأتي :
qنازعاتHراقبة واHمديرية االستغالل وا -

qمديرية اإلدارة العامة -
qاليةHمديرية العمليات ا  -

- مديرية التنظيم وأنظمة اإلعالم.
يلحقq زيادة على ذلكq باHدير العام ما يأتي :

  qمدير عام مساعد -
qخلية التدقيق -

qخلية مراقبة التسيير -
- خلية اإلصغاء واالتصال.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : تــــكــــلف مــــديــــريــــة االســـــتــــغالل واHــــراقــــبــــةمــــديــــريــــة االســـــتــــغالل واHــــراقــــبــــة
واHنازعاتواHنازعات �ا يأتي :

- تــــصــــور إجــــراءات الــــتــــحــــصــــيل واألداءات طــــبــــقـــا
qعمول بها ومتابعتهاHوالتنظيمات ا Wللقوان

qمراقبة النتائج الدورية للوكاالت وحتليلها -
- ضـــمــان تــنــســيق الــعـــمــلــيــات اHــرتــبــطــة بــاألداءات

qومراقبتها
qWكلفHراقبة اH وضع اخملطط السنوي -

- السهر بالتنسيق مع مدير العمليات اHاليةq على
qالتوفير الدائم لألموال الضرورية لدفع التعويضات

- تـــــوفـــــيـــــرq فـي مـــــجـــــال اخـــــتـــــصـــــاصـهq الـــــعـــــنـــــاصـــــر
qيزانيةHالضرورية إلعداد تقديرات ا

- اHـــبــادرة واHــتـــابــعـــة والــعــمـل عــلى حل اHـــنــازعــات
qرتبطة بالتحصيل اجلبريHا

qإعداد حصائل دورية في ميدان نشاطها -
-  اHـــشــــاركـــة فـي حتـــديـــد اســــتـــراتــــيـــجـــيــــة تـــنــــمـــيـــة

الصندوق.
تـتـضـمن مــديـريـة االسـتـغالل واHــراقـبـة واHـنـازعـات

ما يأتي :
qديرية الفرعية لالستغاللHا  -

- اHديرية الفرعية للمراقبة واHنازعات.
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-  تـنسيق مجـموع خاليا اإلصـغاء للوكـاالت اجلهوية
qوالوالئية

-  تــقــد  تــلــخــيص دوري لــلــمــديــر الــعــام لــلــشــكــاوى
والــــتــــظــــلــــمـــات اHــــودعــــة لــــدى خاليــــا الــــوكــــاالت اجلــــهــــويـــة

qستفيدينHوا WكلفHوالوالئية من قبل ا
-  التـأكد من تكـفل الوكاالت اHـعنيـة بهذه الـشكاوى

qوالتظلمات
qضمان عمليات االتصال في الصندوق  -

- إعداد مخطط سنـوي لالتصال للصندوق وتنفيذه
وتطويره.

اHـادة اHـادة 11 :  : تـتـضـــــمن الـهـيــاكل اجلـهـــويـة لــلـصــنـدوق
ما يأتي :

qوكاالت جهوية  -
-  وكاالت والئية.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : يــــديـــرالــــوكــــالـــة اجلــــهــــويــــة مـــديــــر جــــهـــوي
يـسـاعـده أربـعـة (4) رؤســاء دوائـر يـكـلـفــونq عـلى الـتـوالي

�ا يأتي :
-  دائــرة االســتــغالل وتــكـلـف بـعــمــلــيـات الــتــحــصـيل

qواألداءات
-  دائـــرة اHـــراقـــبـــة واHـــنــــازعـــات وتـــكـــلف �ـــراقـــبـــة

qنازعاتHومتابعة ا WكلفHا
-  دائـــرة اإلدارة الــعـــامــة وتـــكــلف بـــأعــمـــال تــســـيــيــر
وتـنمـية  اHـوارد البـشريـة وصيـانة التـجهـيزات واألمالك

qنقولة والعقارات للصندوقHا
-  دائـــرة اHــالــيـــة واحملــاســـبــةq وتــكـــلف بـــالــعــمـــلــيــات

qالية واحملاسبيةHا
يساعد اHدير اجلهويq زيادة على ذلك :

-  مـــســـيـــر شـــبـــكـــة اإلعـالم اآللي اHـــكـــلف بـــتـــســـيـــيـــر
qوصيانة شبكة اإلعالم اآللي  احمللية

- إطار في االتصال.
اHـادة اHـادة 13 :  : يـسـيـر الــوكـالـة الـوالئـيــة مـديـر ويـسـاعـده

مسير.
اHــادة اHــادة 14 :  : يـــحــدد االخــتــصـــاص اإلقــلــيــمـي لــلــوكــاالت
اجلــــهـــويـــة اHـــنــــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة  11 أعاله طـــبـــقـــا

للملحق اHرفق بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 15 :  : تـلغـى أحـكـام القـرار اHـؤرخ في27 جـمادى
الثـانية عام 1425 اHوافق 14 غشت سنة  2004 واHتضمن
الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـصـنـدوق الـوطـني لـلـعـطـل اHـدفـوعة
األجـــر والــــبـــطــــالـــة الـــنــــاجـــمــــة عن ســـوء األحــــوال اجلـــويـــة

لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري.
اHـادة اHـادة 16 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 15 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430

اHوافق  10 مايو سنة 2009.
الطيب لوحالطيب لوح

- تـــــصـــــور وحتـــــديـــــد احـــــتـــــيــــاجـــــات أنـــــظـــــمـــــة اإلعالم
qواالتصال في الصندوق

- وضـع نـــظـــام تــصـــور وجـــمـع ومـــعـــاجلـــة اHـــعـــطـــيــات
qاإلحصائية للصندوق

qالقيام بالدراسات احلسابية -
- دراســة وإعـداد أو تــكـلــيف بـإعــداد واقـتــراح نـسب

q²وذجية للتسيير
- الــــقــــيــــام بــــأعــــمــــال تــــلــــخــــيــــصــــيــــة وضــــمــــان إجنـــاز

qالدراسات واإلسقاطات  ونشرها
- تـــنــــســـيق الـــدراســــات الـــتي قــــامت بـــهـــا الــــهـــيـــاكل

qاألخرى
- حتــــديـــد أســــالـــيـب تـــنــــظـــيم وتــــقـــيــــيس اإلجـــراءات

qوالوثائق ونشرها
- اقــتـــراح الــعــنــاصــر واHــعــطــيـــات اHــتــعــلــقــة بــإعــداد

qاستراتيجية تنمية الصندوق
وتتضمن مديرية التنظيم وأنظمة اإلعالم ما يأتي :

q ديرية الفرعية للدراسات و التنظيمHا -
-  اHديرية الفرعية ألنظمة اإلعالم .

اHادة اHادة 8 :  : تكلف خلية التدقيق خلية التدقيق �ا يأتي :
- اHـــراقـــبــة الـــبــعـــديــة جلـــمـــيع الــوظـــائف اHـــرتــبـــطــة

qبأعمال تسيير الصندوق
- الـــــتــــأكــــد مـن الــــســــيـــــر احلــــسـن لــــنــــظـــــام اHــــراقــــبــــة

qالداخلية
- الـتـأكــد من احـتــرام تـطـبــيق الـتـشــريع والـتــنـظـيم

qعمول بهماHا
- الـتـأكـد من احـتـرام اHـعـايـيـر واإلجـراءات اHـعـمـول

qبها
-  الــــســـهــــر عـــلـى االســـتــــعـــمــــال األقـــصـى والـــعــــقالني
لـوسـائل الـصنـدوق وكـشف كل خـلل واخـتالل وظـيـفي في

هذا اجملال.
اHادة اHادة 9 :  : تكلف خلية مراقبة التسيير خلية مراقبة التسيير �ا يأتي :

-  تــصـور ووضع مــجــامـيع الــتـســيــيـر اHــلـخــصـة في
qجداول مؤشرات  تتعلق بنشاطات الصندوق

- إعـداد برنـامج كامل لـتقـيـيم نتـائج جمـيع الهـياكل
qوتنفيذها

-  إعـــداد تـــقـــاريـــر نـــشــاط تـــبـــW مـــســـتـــويـــات بـــلــوغ
األهــــداف اHـــســـطـــرة والــــشـــروح الـــضـــروريــــة الـــتي تـــبـــرر

الفوارق احملتملة وكذا النتائج.
- التأكد من االسـتعمال األقصى والعقالني لوسائل

الصندوق.
اHـادة اHـادة 10 :  : تـكلف خـلـيـة اإلصـغـاء واالتـصالخـلـيـة اإلصـغـاء واالتـصالq ال سـيـما

�ا يأتي :
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اHلحق اHلحق 
قائمة الوكاالت اجلهوية واختصاصها اإلقليميقائمة الوكاالت اجلهوية واختصاصها اإلقليمي

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليميالوكـــاالت اجلهويةالوكـــاالت اجلهوية

اجلزائر
قسنطينة

وهران
باتنة

سطيف
عنابة

بومرداس
ورقلة

تلمسان
الشلف
األغواط

بشار
البليدة

تيزي وزو

الوكالة الوالئية للجزائر.
الوكاالت الوالئية : قسنطينةq سكيكدةq جيجلq ميلة.

الوكاالت الوالئية : وهرانq مستغاq³ سعيدةq معسكر.
الوكاالت الوالئية : باتنةq بسكرةq أم البواقيq خنشلة.
الوكاالت الوالئية : سطيفq اHسيلةq برج بوعريريج.

الوكاالت الوالئية : عنابةq سوق أهراسq قاHةq الطارفq تبسة.
الوكاالت الوالئية : بومرداسq البويرة.

الوكاالت الوالئية : ورقلةq الواديq إيليزيq تامنغست.
الوكاالت الوالئية : تلمسانq عW تيموشنتq سيدي بلعباسq النعامة.

الوكاالت الوالئية : الشلفq تيارتq عW الدفلىq تيسمسيلتq غيليزان.
الوكاالت الوالئية : األغواطq البيضq اجللفةq غرداية.

الوكاالت الوالئية : بشارq أدرارq تيندوف.
الوكاالت الوالئية : البليدةq اHديةq تيبازة.

الوكاالت الوالئية : بجايةq تيزي وزو. 

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2008
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة q2009 ال سـيــمـا اHـادة 65

qمنه
-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84 - 29 اHــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اHـوافق 11 فـبـرايـر  سـنـة 1984
الّــــذي يـــــــحـــــدّد اHـــــــبـــــلغ األدنـى لـــــلـــــزيـــــادة عــــلـــى الـــــغــــــيــــر
اHـنصـوص علـيهـا في تشـريع الضـمان االجـتماعـيq اHعدّل

qتمّمHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـيّ رقم 06 - 395
اHؤرّخ في 20 شـوّال عام 1427 اHوافق 12  نوفـمبـر  سنة

qضمونH2006 الذي يحدّد األجر الوطني األدنى ا

-  و�ــقـــــتـــضـى اHـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اHــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر العـمل والتـشغيل

qوالضمان االجتماعي

غــــشتشت قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 21 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 12 غ 
سـنـة ة q2009 يq يـتــــضـمّـن رفع قـن رفع قــــيـمـة مة مــــعـاشاشـات الات الــــضّـمـانان

االجتماعي ومنحه وريوعه.االجتماعي ومنحه وريوعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
بـالـتــأميـنـات االجـتـماعـيـةq اHـعـدّل واHتـمّمq ال سـيّـمـا اHادّة

q42 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق

qادّة 43 منهHال سيّما ا qتمّمHعدّل واHا qبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
q ـتمّمHـعدّل واHا qـهـنيـةHبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

qادّة 84 منهHال سيّما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة q2006 ال سـيما

qادة 29 منهHا



اHـاداHـادّة ة 3 : : تـطـبق الـنـسبـة اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHادة
األولى أعالهq على اHبلغ الـشهري Hعاش العجز الناجت عن
تـطـبـيق اHـادة 37 من الـقـانون رقم 83 - 11 اHـؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHـذكـور

أعاله.

يضاف مـبلغ رفع الـقيـمة النـاجت عن تطـبيق الـفقرة
أعالهq إلى احلد األدنـى القانـوني Hعـاش العـجز اHـنصوص
عليه في القانون رقم 83 - 11 اHؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 اHــــــــوافق 2 يــــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 1983 وإلـى الـــــــعالوات

التكميلية اHنصوص عليها في األمر رقم 06 - 04 اHؤرخ
في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة

2006 واHذكورين أعاله.

اHــاHـــادادّة ة 4 : : تــرفـــع قـــيــمـة ريــــوع حـــوادث الــعـــمـل
أو األمراض اHهنيـة ضمن الشروط اHنـصوص عليها في

اHادة األولى أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يـرفع مــبـلغ الـزيـادة عـلى الــغـيـر اHـمـنـوحـة
Hـسـتـفـيــدي مـعـــاش عـــجـز أو تـــقـاعــد أو ريع حـادث عـمل

أو ريع مرض مهني بنسبة 5 %.

اHــاHــــــــــادادّة ة 6 :  : يـــــــنــــشـــــر هــــــذا الــــــقــــرار الّـــــذي يــــســــري
مــفـعــوله ابــتــداء من أول مــايــو ســنـة 2009  فـي اجلــريـدة
الـــــرســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـرّر بــاجلـزائـر في 21 شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 12
غشت سنة 2009.

الطيبالطيب لوح لوح

- و�قـتـضى الـقرار اHؤرّخ في 2 رمـضان عام 1429
اHــوافق 2 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2008  واHــتــضــمّـن رفع قــيــمــة

qمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : ترفـع قيـمـة مـعاشـات تـقـاعد الـضـمان
االجــتــمـاعي ومـنـحه اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقــانـون رقـم
83 - 12  اHــــــــؤرّخ في 21 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1403 اHــــــــوافق 2

يولـيو سنــة 1983 واHذكور أعالهq بتـطبيق نـسبة وحيدة
تقدر بـ 5 %.

حتــدّد في اHــلــحـق اHــرفق بــأصل هــذا الــقــرارq حــسب
الـسنة اHـرجعـيةq مـعامالت الـتحيـW اHطـبقـة على األجور
اHـعــتـمــدة كـأســاس حلـســاب اHـعــاشـات اجلــديـدة اHــنـصـوص
علـيهـا في اHادّة 43 من الـقـانون رقـم 83 - 12  اHؤرّخ في
21 رمـــــضـــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــــة 1983

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اHنـصوص علـيها في اHادة
األولى أعـالهq عـلى اHــبـلغ الـشـهــري Hـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــضـــاف مـــبـــــلغ رفــع الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاجت عن تـــطـــبـــيق
الـفــقـرة أعـالهq إلى احلـد األدنى الــقـانــوني Hـعــاش الـتــقـاعـد
اHــنـصـوص عــلـيه في الــقـانـون رقم 83 - 12 اHـؤرّخ في 21
رمـــضـــان عـــام 1403 اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــــة 1983 وإلى
الـعـالوات الـتــكــمــيــلــيـة اHــنـصـوص عـليـهـا في األمـر رقم
06 - 04 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 وكـذا الـزيادات االسـتـثـنائـيـة Hـعاش

ومنــح التقــاعد واحلــد األدنى Hنــحة التــقاعد اHنصوص
عــلـيــــهــا فـي الـــقــانــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2 مــحــرّم
عــام 1430 اHــوافق 30 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2008 واHـــذكــورين

أعاله.

12 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3250
2 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2009 م م

اZطبعة الرسمياZطبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتV= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتV= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


