
العدد العدد 28
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اJطلوب 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

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتnX بئر مراد رايسn ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

األربعاء األربعاء 15  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 18  مايو سنة  مايو سنة 2011 م



15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 228
18 مايو سنة  مايو سنة 2011 م م

فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرســوم رئـاسيّ رقم 11 - 183 مـؤرّخ في 29 جـمــادى األولى عـام 1432 اJـوافق 3 مــايـو  ســنـة n2011  يـتــضـمّن الــتّـصــديق عـلى
االتفـاقيـة الـقنـصـليـة بX حـكـومة اجلـمـهوريّـة اجلزائـريّـة الدّ{ـقراطـيّـة الشّـعـبيّـة وحكـومـة اجلمـهـورية الـكوبـيـةn اJوقّــعة
بهافانا في 30 سبتمبر سنـة 2009.................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنـة n2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّـفـة بـالـدّراسات
...............................................................................................XهنيJوالتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم ا

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 5 مايـو سنة n2011 يـتضمّن إنهاء مـهام اJدير العـامّ للصندوق
الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء...............................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اJـوافق 5 مــايــو ســنـة n2011 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام اJــديــــر الــعــــامّ
للـصندوق الـــوطني للعـطـل اJدفوعـة األجر والبطـالة النـاجمة عن سوء األحـوال اجلوية في قـطاعات البـناء واألشغال
العمومـية والــري......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنة n2011 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة الـسـيـاحـة -
سابقـا......................................................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 2  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنـة n2011 يـتـضــمّـنــان إنـهـاء مــهـام بـوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحـة - سابقـا..............................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 2  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنـة n2011 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مـهـام مـديـرين
..................................................................................................................................Xللسياحة في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنـة n2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة اJـؤسـسات
الصغيرة واJتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا.........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 5 مايـو سنة n2011 يـتضمّن إنـهاء مهام مـدير دراسات بوزارة
الصّيد البحري واJوارد الصّيديــة...............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 5 مايـو سنة n2011 يتضـمّن إنهاء مـهام مديـر الغرفـة الوالئية
للصّيد البحري وتربية اJائيات �ستغا�.....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنة n2011 يتـضـمّن تـعيـX رئـيسـة دراسـات بوزارة
العالقات مع البرJان..................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنة n2011 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرة دراسـات بوزارة
..........................................................................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا

مــرسـوم رئــاسّي مـؤرّخ في 2  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اJـوافق 5 مــايـو ســنـة n2011 يــتـضــمّن تـعــيـX اJــديـر الـعــامّ لـلــوكـالـة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنة n2011 يـتـضـمّن تـعـيX اJـديـر الـعـــامّ لـلـصـندوق
الــوطــني لــلــعـطــــل اJــدفـوعـــــة األجــــر والــبــطــالــة الــنــاجـمــة عـن سـوء األحــوال اجلــويــة في قــطــاعــات الــبــنــاء واألشــغـال
العمومية والـري.......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اJـوافق 5 مــايــو ســنـة n2011 يــتـضــمّن الــتّــعــيــX بـوزارة الــســيــاحـة
والصّناعة التقليدية.................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـ
18 مايو سنة مايو سنة 2011 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 7 صـفـر عـام 1432 اJـوافق 12  يــنـايـر سـنـة n2011 يـتـضـمن إنـشـاء مــلـحـقـات Jـكـتـبـة اJـطـالـعـة
العمومية لوالية اجللفة.................................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 7 صـفــر عـام 1432 اJـوافق 12  يـنــايـر ســنـة n2011 يـتــضـمن إنــشـاء مــلـحـقــة Jـكــتـبــة اJـطــالـعـة
العمومية لوالية تيسمسيلت........................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 25 ذي احلـجــة عـام 1431 اJــوافق أول ديــســمـبــر ســنـة n2010  يــتـضــمن فــتح دعــوى تــصــنـيف األروقــة الــقــد{ـة
بوهران.....................................................................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في أول صــفــر عـام 1432 اJـوافق 6 يــنــايــر ســنـة n2011 يـــتـــضــمــن اسـتــخالف عــضــو في مــجـلـس اJـســرح اجلــهـوي
بتيزي وزو................................................................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 7  صــفــر عــام 1432 اJـوافق 12 يــنــايــر ســنـة n2011 يــتــضــمّن تــعــيـX أعــضــاء مــجــلس إدارة الــديــوان الـوطــني
لتسيير اJمتلكات الثقافية احملمية واستغاللها................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 10 صـفـر عـام 1432 اJـوافق 15 يـنـايـر سـنة n2011 يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعــضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي Jـكـتـبـة
اJطالعة العمومية لوالية أم البواقي..............................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 10 صـفـر عـام 1432 اJـوافق 15 يـنـايـر سـنة n2011 يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعــضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي Jـكـتـبـة
اJطالعة العمومية لوالية بجاية.....................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 10 صـفـر عـام 1432 اJـوافق 15 يـنـايـر سـنة n2011 يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعــضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي Jـكـتـبـة
اJطالعة العمومية لوالية تلمسان..................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 10 صـفـر عـام 1432 اJـوافق 15 يـنـايـر سـنة n2011 يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعــضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي Jـكـتـبـة
اJطالعة العمومية لوالية معسكر...................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 20 مـارس سـنـة n2011 يحـدّد الـقـائـمـة االسـميـة ألعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيهي
Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية غليزان..........................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 20 مارس سـنة n2011 يـتضمن اسـتخالف عـضو باجملـلس التوجـيهي Jكـتبة
اJطالعة العمومية لوالية األغواط..................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 20 مارس سـنة n2011 يـتضمن اسـتخالف عـضو باجملـلس التوجـيهي Jكـتبة
اJطالعة العمومية لوالية الشلف...................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 20 مارس سـنة n2011 يـتضمن اسـتخالف عـضو باجملـلس التوجـيهي Jكـتبة
اJطالعة العمومية لوالية تبسة.....................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 20 مارس سـنة n2011 يـتضمن اسـتخالف عـضو باجملـلس التوجـيهي Jكـتبة
اJطالعة العمومية لوالية اجللفة.....................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 20 مارس سـنة n2011 يـتضمن اسـتخالف عـضو باجملـلس التوجـيهي Jكـتبة
اJطالعة العمومية لوالية عX الدفلى.............................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 23 ربــيـع الــثــاني عــام 1432 اJـــوافق 28  مــارس ســنــة n2011 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنيـفها ومدة الـعقد اخلاص باألعـوان العاملـX في نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلـدمات بعنـوان اJركز اجلزائري
Jراقبة النوعية والرزم................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 اJوافق 17 أكتوبر سنة n2010 يتضمّن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية
للمدونة الغذائية.........................................................................................................................................
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15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 428
18 مايو سنة  مايو سنة 2011 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 19  محرّم عام 1432 اJوافق 25 ديسمبر سنة n2010 يتضمّن تعيX أعضـاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب...................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 30 مـحـرّم عـام 1432 اJـوافق 5 يــنــايــر سـنـة n2011 يـتــمّم الـقـرار اJـؤرّخ في 25 ذي احلـجّـة عـام 1422 اJـوافق 9
مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمـل.................................................................

قـرار مؤرّخ في 30 مـحـرّم عـام 1432 اJـوافق 5 يـنــايــر سـنـة n2011 يـتـمّم الـقـرار اJؤرّخ في 4 ذي الـقـعـدة عام 1427 اJـوافق 25
نوفمبر سنة 2006 واJتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من األخطار اJهنية...................................

قــرار مـؤرّخ في 30 مـحـرّم عـام 1432 اJـوافق 5 يــنــايــر سـنــة n2011 يــعـدّل ويـتـمّــم الـقـرار اJـؤرّخ في 19 ذي الـقـعـدة عـام 1427
اJوافق 10 ديـسمـبـر سـنة 2006 الـذي يحـدّد الـتنـظـيم الداخـلي لـهيـئـة الوقـايـة من األخطـار اJـهنـيـة في نشـاطـات البـناء
واألشغال العمومية والـري...........................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1432 اJوافق 8 ينـايـر سنة n2011 يعدّل ويـتمّم القرار اJؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 اJوافق
11 مارس سنة 1998 واJتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء..............

قـــرار مـــؤرّخ في 12 ربــيـع الــثـــاني عــام 1432 اJـــوافق 17  مــارس ســـنــة n2011 يـــتـــضــــمـّن اعـــتــــمـــاد عــون اJـــراقـــبـــة لــلـــضـــمــان
االجتماعي..................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 12 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJوافق 17  مارس ســنة n2011 يـتضـمّـن سـحب اعتـمـاد أعـوان اJـراقبــة لـلضـمـان
االجتماعي..................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 29 جـمـادى األولـى عام 1432 اJـوافق 3 مـايـو سـنـة n2011 يـتـضــمّـن رفع قـيـمـة مــعـاشـات الـضّــمـان االجـتـمـاعي
ومنحه وريوعه...........................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 29 جمادى األولى عام 1432 اJوافق 3 مايو سنة n2011  يحـدّد مبلــغ الــزيـادة في معاش التقاعد عـلى الـزوج
اJكفـول......................................................................................................................................................

27

28

28

29

29

30

30

31

32



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـ
18 مايو سنة مايو سنة 2011 م م

مــــــرســــــوم رئـــــاسـيمــــــرســــــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 11 -  - 183 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 29 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
n2011 ــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو  ســـــــنـــــــة  مــــــــايـــــــو  ســـــــنـــــــةJــــــــوافق  اJاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1432 ا
Xـصــديق عـلى االتــفـاقـيـة الــقـنـصــلـيـة بـXيـتـضــميـتـضــمّن الـتن الـتّـصــديق عـلى االتــفـاقـيـة الــقـنـصــلـيـة بـ
حكومة اجلمهـوريحكومة اجلمهـوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ{قـراطي{قـراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
وحـكـومـة اجلمـهـوريـة الـكـوبـيـةn اJـوقوحـكـومـة اجلمـهـوريـة الـكـوبـيـةn اJـوقّــعـة بـهـافانـا فيــعـة بـهـافانـا في

30 سبتمبر سنـة  سبتمبر سنـة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ رئيس اجلمهوريّة
nبناء عـلى تقرير وزير الشّـؤون اخلارجيّـة -

nادّة 77 - 11 منهJال سيّما ا nوبناء على الدّستور -
Xوبـــعـــد االطـالع عـــلى االتـــفـــاقـــيـــة الـــقـــنـــصـــلـــيـــة بـــ -
حــكـومــة اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ{ــقـراطــيّـة الــشّـعــبـيّـة
وحـكـومــة اجلـمـهــوريـة الـكــوبـيـةn اJــوقّــعـة بـهــافـانـا في 30

n2009 سبتمبر سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عـلى االتــفــاقــيـة الــقــنـصــلــيـة
بـX حكومة اجلمـهوريّة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّة
وحـكـومــة اجلـمـهــوريـة الـكــوبـيـةn اJــوقّــعـة بـهــافـانـا في 30
ســبــتـمــبــر ســنــة n2009 وتــنـشــــر في اجلــريــدة الــرّســمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1432
اJوافق 3 مايو  سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية قنصليةاتفاقية قنصلية
 Xب Xب

حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبيةحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية
وحكـومة جمهورية كوباوحكـومة جمهورية كوبا

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد{ـــقــراطـــيــة
الـشـــعــبـــيـــة وحــكـــومــة جـــمــهــوريـة كــوبـا اJــشـار إلــيـهــمـا

  n" تعاقدينJا Xفيما يأتي بـ " الطرف
Xإذ تــسـتـلـهـمــان من عالقـات الـصـداقــة الـقـائـمـة بـ -

nالبلدين

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
Xو رغـبـة مــنـهـمـا في تــطـويـر وتـقـويــة الـتـعـاون بـ-

nاجلزائر وكوبا
- وإذ تــهــتـــمــان بــتــوضــيح وحتـــســX الــظــروف الــتي
تـمــارس فـيـهــا احلـمـايــة الـقــنـصـلــيـة جتـاه مــواطـني كل من

nالبلدين
- وحــرصـــا مــنــهــمـــا عــلى اعـــتــمــاد كـل الــتــحـــســيــنــات
والتـسهيـالت اJمـكنة عـلى إجـراءات الدخول واإلقـامة من

nالبلدين Xأجل تشجيع تنقل األشخاص ب
- وإذ تــؤكــدان بــأن أحــكــام اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا اخلــاصـة
بـالــعالقـات الــقـنــصـلــيـة اJــؤرخـة في 24 أبــريل سـنـة 1963
يـــســتـــمــر الــعـــمل بــهـــا في تــســيـــيــر اJـــســائل الــتـي لم تــقع

nتسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه االتفاقية

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

الباب األولالباب األول
تعاريفتعاريف

اJادة األولىاJادة األولى
nأدنــاه Xتــدل الـــعــبـــارات الــتــالـــيــة عـــلى مـــا هــو مـــبــ

حسب مفهوم هذه االتفاقيةn على ما يأتي :
اJــــوفــــدة" عــــلـى الــــطــــرف 1 - تــــدل عــــبــــارة "الــــدولــــة اJــــوفــــدةالــــدولــــة 
اJــتـعـاقــد الـذي يـعــX اJـوظـفــX الـقـنــصـلـيــX لـدى الـطـرف

اآلخر.
اJـــضـــيـــفـــة" عـــلى الـــطـــرف 2 - تـــدل عـــبـــارة "الـــدولـــة اJـــضـــيـــفـــةالـــدولـــة 
اJـتــعـاقــد الـذي {ــارس اJـوظــفـون الــقـنــصـلــيـون وظـائــفـهم

على ترابه.
3 - يــــــدل لـــــــفظ "مــــواطـــــنــــXمــــواطـــــنــــX" عـــــــلـى رعــــــايـــــــا كـل من
الــدولــتــX �ــا في ذلك األشــخــاص اJــعــنــويــة الــذين تــوجـد
Xوتنشأ طبـقا لقوان Xمـقراتهم على إقلـيم إحدى الدولتـ

.Xوأنظمة إحدى الدولت
4 - تـدل عبارة " اJركـز القنصلياJركـز القنصلي" على كل قـنصلية

عامة أو قنصلية.
الــقــنـصــلــيـة" عــلى اإلقــلـيم 5 - تــدل عــبـارة "الـدائــرة الــقــنـصــلــيـةالـدائــرة 
اخملـــصص لـــلـــمـــركـــز الـــقـــنـــصـــلـي من أجل �ـــارســـة مـــهـــامه

القنصلية.
6 - تـــدل عـــبـــارة "رئـــيس اJــــركـــز الـــقــــنـــصـــليرئـــيس اJــــركـــز الـــقــــنـــصـــلي" عــــلى

الشخص اJكلف بالعمل بهذه الصفة.
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الباب الثانيالباب الثاني
إقامة العالقات القنصلية وتسييرهاإقامة العالقات القنصلية وتسييرها

اJادة اJادة 2

1- ال {ـكن إقـامــة مـركـز قـنــصـلي عـلى إقــلـيم الـدولـة

nضيفة إال �وافقة هذه الدولةJا
2 - حتـــدد الـــدولــة اJـــوفـــدة مـــقـــر اJـــركـــز الـــقــنـــصـــلي
ورتـبــته ودائـرته الـقــنـصـلـيــةn ويـعـرض ذلك عــلى مـوافـقـة

nضيفةJالدولة ا
3 - ال {ـكن الـدولــة اJـوفـدة أن تــدخل أي تـغــيـيـر من
بـــعــــد عــــلى مــــقـــر اJــــركــــز الـــقــــنــــصـــلـيn رتـــبــــته أو دائــــرته

القنصليةn إال �وافقة الدولة اJضيفة.
4 - يجب احلصول على اJوافقة اJسبقة والصريحة
من الــدولــة اJــضـيــفــة من أجـل فــتح مــكــتب تــابع لــلــمــركـز

القنصلي خارج مقر هذا األخير.

اJادة اJادة 3

1 - يـتم قبول رئـيس اJركز الـقنصـليn ويعترف به
لدى حكومة الـدولة اJضيفة �وجب القوانX واإلجراءات
اJعمول بها في هذه الدولةn بتقد{ه لبراءته القنصلية.

2 - تـســلّم الــدولــة اJـضــيــفـة له مــجــانـا ودون تــأخــيـر
االعتماد أو أي رخصة أخرى حتدد دائرته القنصلية.

3 - وفي انتـظار تـسلـيم هـذا االعتـماد أو أي رخـصة
أخـرىn يــسـمح لـرئـيس اJـركـز الـقــنـصـلي �ـبـاشـرة مـهـامه

مؤقتا وبالتالي االستفادة من أحكام هذه االتفاقية.

4 - و�ـجرد أن يسـمح لرئيس اJـركز القـنصلي ولو
مـؤقـتـا �ـمـارسـة مهـامهn فـإن الـدولـة اJـضـيـفـة مـدعوة في
احلـــــX إلى إخـــــطــــار الــــســـــلــــطـــــات اخملــــتـــــصــــة فـي الــــدائــــرة
الــقـــنــصـــلــيـــةn وإلى اتـــخــاذ اإلجـــراءات الــضـــروريــة بـــغــيــة
تمكX رئيس اJركز القنصلي من أداء مهامه واالستفادة

من اJعاملة اJنصوص عليها في أحكام هذه االتفاقية.

5 - وفـيمـا يتـعـلق باJـوظفـX القـنصـليـX باسـتثـناء
رؤسـاء اJراكـزn فإن الـدولة اJـضيـفة تـسمح لـهم �مـارسة

وظائفهم �جرد تعيينهم شريطة اإلبالغ بذلك.

6 - ال {كن رفض أو سـحب االعتماد أو أي ترخيص
آخـــر صـــادر عـن الـــدولـــة اJـــضـــيـــفـــة إال ألســـبـــاب خـــطـــيـــرة.
ونــــفـس احلـــــكم يـــــطـــــبق فـي حــــالـــــة رفـض قــــبـــــول أو طـــــلب
اسـتدعاء الدولة اJوفـدة للموظفـX القنصليـX باستثناء
رؤســــاء اJــــراكــــز. و{ــــكن الــــدولــــة اJــــضـــيــــفــــة عــــدم تــــقـــد£

اJبرر/التبريرات لهذا القرار.

الـــــقـــــنـــــصـــــلي" عـــــلى كل 7 - تـــــدل عـــــبـــــارة "اJـــــوظـف الـــــقـــــنـــــصـــــلياJـــــوظـف 
شـــخصn �ـــا في ذلـك رئـــيس اJـــركـــز الـــقـــنـــصـــليn مـــكـــلف
�ـمارسة اJـهام الـقنصـليـة بصفـته قنـصالً عامـاً أو قنصال
أو نــــائب قــــنـــصل أو قــــنــــصال مـــســــاعــــدا. يـــجب أن يــــكـــون
اJــوظف الـقـنــصـلي حـامال جلــنـسـيـة الــدولـة اJـوفـدة وأن ال
يـكـون حـامال جلـنـسـيـة الـدولـة اJـضـيـفة. كـمـا ال {ـكن له أن
يكـون مقـيمـاً دائمـا بهـذه الدولـة وال {ارس نـشاطـا مهـنيا

عدا وظائفه القنصلية.

8 - تـدل عبارة "مـستـخـدم قنـصليمـستـخـدم قنـصلي" عـلى كل شخص
مـــســتـــخـــدم في اJـــصـــالح اإلداريـــة أو الــتـــقـــنـــيــة لـــلـــمـــركــز

القنصلي.

9 - تــدل عــبـارة "عــضــو في جـــمــاعــة اخلــدمعــضــو في جـــمــاعــة اخلــدم" عــلى كل
شخص يقوم باخلدمة اJنزلية Jركز قنصلي.

10 - تـــدل عـــبـــارة "عــــضـــو اJـــركـــز الـــقـــنـــصـــليعــــضـــو اJـــركـــز الـــقـــنـــصـــلي" عــلى

اJــوظـفــX الــقــنــصــلـيــX واJــســتــخــدمـX وأعــضــاء جــمــاعـة
اخلدم.

11 - تــدل عـبـارة "عـضـو من اJـســتـخـدمـX اخلـواص"عـضـو من اJـســتـخـدمـX اخلـواص"

عــلى كل شــخص يــقـوم بــاخلــدمـة الــشــخـصــيــة ألحـد أعــضـاء
اJركز القنصلي.

12 - تـدل عبارة "احملالت القـنصليةاحملالت القـنصلية" عـلى اJباني أو

أجـــزاء اJــبــانـي واألراضي الــتـــابــعــة لـــهــا أيّـــا كــان مــالـــكــهــا
واJـــــســـــتـــــعــــمــــــلــــــة فــــــقـط ألغــــــراض اJــــركــــــز الـــــقــــــنـــــصـــــلي

أوملحـقاته.

13 - تــدل عــبـارة "احملــفـوظــات الــقــنــصــلــيـةاحملــفـوظــات الــقــنــصــلــيـة" عــلى كل

األوراق والـــــــــــوثـــــــــــائـق واJـــــــــــراسـالت والـــــــــــكـــــــــــتـب واألفـالم
واألشـرطـة اJغـناطـيـسيـة ودفاتـر اJـركز الـقـنصـلي وكذلك
عـــتــاد الـــشــفـــرة والـــفــهـــارس واألثـــاث الـــمـــعـــدّ حلـــمــــايــتـــهــا

وحـفظها.

14 - تـــدل عـــبــارة "اJـــراسالت الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــركــزاJـــراسالت الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــركــز

الـقـنـصـليالـقـنـصـلي" عـلى كل مـراسالت اJـركـز الـقـنـصـلي الـصادرة
في إطار أداء مهامه.

15 - تــدل عـبـارة "ســفـيــنـة الــدولـة اJــوفـدةســفـيــنـة الــدولـة اJــوفـدة" عـلى كل

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

الدولة اJوفدةn باستثناء السفن احلربية.

16 - تــدل عــبــارة "طــائــرة الـــدولــة اJــوفــدةطــائــرة الـــدولــة اJــوفــدة" عــلى كل

طــائـــرة مـــدنـــيـــة مــســـجـــلـــة أو مــدونـــة في الـــدولـــة اJـــوفــدة
وحتــــمـل عـالمـــات مــــمــيـــزة لــهـــذه الــدولــةn �ــا فـــيــهــا تــلك
الـــتي تـــمـــلـــكــهـــا الـــدولـــة اJـــوفــدة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــطـــائــرات

احلربية.
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3 - عنـدمـا تـعـX الدولـة اJـوفـدة مـوظـفا دبـلـومـاسـيا
أو قنصليا بصفة رئيس اJركز القنصلي بالنيابة حسب
الـشــروط الـواردة في الـفــقـرة األولى من هــذه اJـادةn فـإنه

يتمتع باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية.

الباب الثالثالباب الثالث
احلصانات واالمتيازاتاحلصانات واالمتيازات

اJادة اJادة 7

1 - يــحق لــلــدولـة اJــوفــدةn طـبــقــا لـقــوانــX وأنـظــمـة
الدولة اJضيفة :

أ) اقـتـنـاء أو حــيـازةn بـاJـلـكـيـة أو بـاالنـتـفـاع أو أي
شــــكـل قـــــانـــــوني كـــــانn أراضـي اJــــبـــــانـي أو أجـــــزاء مـــــبــــان
ومــلــحـقــات ضــروريـةn إلقــامــة أو إبـقــاء مــركـز قــنــصـلي أو

إقامة عضو باJركز القنصلي.

ب) تـشــيــيـدn وفق نــفس األهــدافn مــحالت أو أجـزاء
محالت أو ملحـقات على األراضي اJقتـناة �وجب الفقرة

األولى من هذه اJادة.

2 - تـمنح الدولة اJـضيفـة للدولة اJـوفدة كل اإلعانة
الـالزمــــــة القــــــتــــــنــــــاء األراضـيn احملـالت أو أجــــــزاء مــــــحالت
الــضــروريــة مـن أجل األغــراض اJــشــار إلـــيــهــا في الــفــقــرة

األولى.

3 - مساعدة اJـركز القنصليn إذا اقتضى األمرn في
احلصول على سكنات تليق بأعضائه.

4 - تـمـتـثل الـدولـة اJـوفـدة لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمات
احمللية فيما يخص البناء والتعمير.

اJادة اJادة 8

1 - ال {ـــكن مـــصـــادرة احملالت الـــقــنـــصـــلـــيــة وأثـــاثـــهــا
وأمالك اJـركـز الـقــنـصـلي وكـذا وســائل الـنـقلn  حـتى وإن
كـــانـت األســـبـــاب تـــتـــعـــلق بـــالــــدفـــاع الـــوطـــني أو اJـــنـــفـــعـــة

العمومية.

2 - إذا كــان نـزع اJــلــكــيــة ضــروريــا ألغــراض مــؤكـدة
مــبـيــنـة في الــفـقــرة األولى من هــذه اJـادةn وكـانـت الـدولـة
اJـــوفــدة مـــالـــكـــة لـــهـــذه احملالتn يـــدفع لـــهـــا تــعـــويض عـــاجل
ومـــنــاسب وفــعـــلي. وتــتــخـــذ الــدولــة اJــضـــيــفــة اإلجــراءات
الــــضـــــروريـــــة مـن أجل تــــقــــــديـم الــــتــــــســــهــــيـالت لــــلــــدولـــــة
الــموفدة اJـالكة أو اJـستأجرة لـهذه احملالت من أجل إعادة
تــــنـــصــــيب اJــــركـــز الــــقـــنــــصـــليn دون اإلخـالل بـــالــــوظـــائف

القنصلية.

اJادة اJادة  4

يــبـــلّغ مــبـــاشــرة إلى الـــســلـــطــة اخملـــتــصــة فـي الــدولــة
اJضيفة ما يأتي :

1 - تـــعـــيـــX أعـــضـــاء اJـــركــــز الـــقـــنـــصـــلي ووصـــولـــهم
ومــغــادرتــهم الــنـهــائــيــة أو انـقــطــاعــهم عن وظــائــفــهمn وكـذا
جـمـيع التـغـييـرات األخـرى التي قـد تـطرأ عـلى وضـعيـتهم

والتي {كن أن حتدث خالل أدائهم Jهامهم.
2 - وصول شـخص تابع لـعائلـة عضـو مركز قـنصلي
nوعـنـد االقـتـضـاء nيـعــيش في مـنـزله ومـغـادرته الــنـهـائـيـة
بـــيــــان يـــثــــبت مـن خالله أن الــــشــــخص أصــــبح عــــضـــوا في

العائلة أو انفصل عنها.
3 - وصــــول اJـــــســــتـــــخــــدمـــــX اخلــــواص ومـــــغــــادرتـــــهم
الــنــــهــائــــيـــة وعـــــنــد االقـــتـــضــــاءn انــتــهـــاء خــدمـــتــهـم بــهــذه

الصفة.
4 - تـوظـيف أو فـصـل أشخـاص مـقـيـمـX فـي الـدولة
XستخدمJأو كأعضـاء ا Xقنـصلي Xـضيفة كمسـتخدمJا

اخلواص.
5 - يـــجب أن يــكـــون الــوصـــول واJــغــادرة الـــنــهـــائــيــة

موضوع إبالغ مسبق كلما كان ذلك �كنا.

اJادة اJادة 5

حتـدد الــدولـة اJــوفـدة عـدد أعــضـاء اJــركـز الــقـنــصـلي
آخذة بـعX االعتـبار أهمـية هذا اJـركز وكذلك احـتياجات
الـسـيــر الـعــادي لـنـشــاطه. غـيـر أنه {ـكن الـدولـة اJـضـيـفـة
أن تـــشـــتـــرط بــقـــاء عـــدد مـــوظــفـي اJـــركـــز الـــقـــنـــصـــلي في
احلـدود الـتي تـعـتــبـرهـا مـعــقـولـة بـالـنــظـر لـلـظروف الـتي
تـــســود في الـــدائــرة الـــقــنـــصــلـــيــة والحــــتــيــــاجـــات اJـــركـــز

القنصلي.

اJادة اJادة 6

XــوظــفـJ1 - {ــكن أعــضــاء الــطــاقم الــدبــلــومــاسي وا
وكـذا اJسـتـخدمـX القـنصـليـX أن {ـارسوا عـملـهم مؤقـتا
نـــيـــابـــة عن رئـــيـس اJـــركـــز الـــقـــنـــصــــلي اJـــتـــوفى أو الـــذي

تعرض Jانع بسبب مرض أو لسبب آخر.

غـير أنه {كن الدولـة اJضيفـة أن تشترط مـوافقتها
اJسبقة على تعيX مسير بالنيابة.

2 - {كن اJـكـلف بالـنيـابـة Jركـز قنـصـلي أن يبـاشر
مــهـامه ويــسـتــفـيــد من أحــكـام هــذه االتـفــاقـيــة في انـتــظـار
تـسلـم اJـسـؤول الرسـمـي وظائـفـهn شـريطـة أن تـعـلم بـذلك

السلطات اخملتصة في الدولة اJضيفة.
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و{ــكـن لــلــمــركــز الـــقــنــصــلي أن يـــســتــعــمل جـــمــيع وســائل
االتــصــاالت اJــنــاســبــة �ــا فــيــهــا الــبــريـد الــدبــلــومــاسي أو
الــــقـــنـــصـــلي واحلــــقـــيـــبـــة الـــدبــــلـــومـــاســـيـــة أو الــــقـــنـــصـــلـــيـــة

والبرقيات الرمزية أو الشفرية.
غــــــيـــــر أنه ال {ــــــكن اJــــــركـــــز الــــــقـــــنـــــصــــــلي أن يــــــقـــــيم
ويـــســـتـــعــمـل جـــهـــاز إرســـال الســـلــكـي إال �ـــوافـــقـــة الـــدولــة

اJضيفة.
2 - ال تـنــتـهك حــرمـة اJــراسالت الـرســمـيــة لـلــمـركـز

القنصلي.
3 - ال تــفـتح احلــقـــيــبــة الــقــنــصــلـــيــة وال حتـجـزn إال
إذا كانت لدى الـسلطـات اخملتـصة للـدولة اJـضيفـة أسباب
جدية جتـعلهـا تعتـقد أن احلقـيبة حتـتوي على أشـياء أخرى
غـيـر اJـراسالت والـوثـائق واألشــيـاء اJـذكـورة في الـفـقـرة
الـرابعـة من هذه اJـادةn فإنـه بإمـكانـها أن تـطلب فـتح هذه
احلقيبة بـوجودها وبحضور �ثل الدولة اJوفدة اJرخص
لـه بــذلـكn وإذا رفــضـت ســلـــطـــات هـــذه الـــدولــة طـــلب فـــتح

احلقيبةn فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - يـــجـب أن حتـــمل الــــطـــرود الـــتـي تـــتـــكــــون مـــنـــهـــا
احلــقــيــبــة الــقــنــصــلــيــة عالمــات خــارجــيــة بــارزة تــدل عــلى
طــــبــــيــــعــــتــــهـــاn وال يــــجــــوز أن حتــــتــــوي إال عــــلى اJــــراسالت
الــرســمـيــة وعــلى الـوثــائق أو األشــيــاء اJـعــدّة لالســتـعــمـال

الرسمي ال غير. 
5 - عــلى حــامل الــبــريــد الـقــنــصــلي أن يــكــون مـزودا
بوثـيقـة رسمـية تـثبت صـفته وتـبX عـدد الطـرود اJكـونة
لـلـحقـيـبة الـقـنصـلـيـة. وال يجـوز أن يـكون مـواطـنا لـلـدولة
اJـضـيـفـة أو مـقـيـمـا دائـمـاً بـهـا إال إذا وافـقت هـذه األخـيـرة
على ذلك. يـتمـتع حامل احلـقيـبة الـقنـصلـية أثـناء �ـارسة
وظـيفـته بحـمايـة الـدولة اJـضيـفة وبـاحلـصانـة الشـخصـية

وال {كن إخضاعه ألي نوع من أنواع اإليقاف أو احلبس.
6 - يـجـوز لـلـدولـة اJــوفـدة وبـعـثـاتـهــا الـدبـلـومـاسـيـة
والـقــنـصـلـيـة أن تـعـX حـامـلـي حـقـائب مـؤقـتـnX وفي هـذه
احلـالـة تطـبق أيـضـا أحكـام الـفـقـرة اخلامـسـة من هـذه اJادة
شريطة أن ينتهي العمل باحلصانات الواردة فيها �جرد

تسليم حامل البريد للحقيبة القنصلية 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 تبX عـدد الطرود التي تتكون منها احلقيبة غير
أنـه ال يــعــتـــبــر حـــامال لــلـــبــريــد الـــقــنـــصــلي. و{ـــكن اJــركــز
الـقـنصـلي بـعـد الـتـفـاهم مع الـسـلطـات احملـلـيـة اخملـتـصة أن
يرسل أحد أعضائه السـتالم احلقيبة مباشرة وبحرية من

قائد السفينة أو الطائرة.

اJادة اJادة 9

1 - ال تـنــتــهك احملالت الــقـنــصــلــيـة وال إقــامــة رئـيس
اJــركـــز الــقـــنــصـــلي. وال يــســـمح ألعـــوان الــدولـــة اJــضـــيــفــة
الــــــدخـــــول إلـى هــــــذه احملالت إال بــــــإذن صــــــريـح من رئــــــيس
اJـركـز الـقـنصـلي أو الـشـخص اJـعـX من قـبلـه أو من قبل
رئــيس الــبــعــثـة الــدبــلــومــاســيــة لــلـدولــة اJــوفــدة. وفي كل
الظـروف تعـتبـر اJوافـقـة ضمـنيـة في حالـة نشـوب حريق

أو حصول أي كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية.

nـادةJ2 - مع مـراعـاة أحـكـام الـفـقـرة األولى من هـذه ا
على الدولـة اJضـيفة أن تـتخـذ جميع اإلجـراءات اJنـاسبة
حلـــمـــايـــة احملـالت الـــقـــنــــصـــلـــيـــةn وعــــنـــد االقـــتــــضـــاءn إقـــامـــة
اJـــوظـــفــX الـــقـــنــصـــلـــيــX مـن أي عــمـــلـــيــة ســـطـــو أو إحلــاق
الــضــررn ووقــايـة اJــركــز الــقــنــصـلـي من أي اضــطـراب في

األمن أو اإلخالل بكرامته.

اJادة اJادة 10

1 - {ــكـن اJــوظــفــX الـــقــنــصــلـــيــX ورؤســاء اJــراكــز
الـقــنــصـلــيـةn أن يــضــعـوا عــلى الــسـيــاج اخلـارجـي لـلــبـنــايـة
الـــقـــنـــصـــلــيـــة وكـــذلك عـــلى مـــدخـل اإلقــامـــة شـــعـــار الـــدولــة
اJوفدة يحـتوي على كـتابة مـناسبة بـاللغـة الوطنـية لهذه

الدولة تعX اJركز القنصلي.

2 - و{ـكن رؤسـاء اJراكـز الـقـنصـلـيـةn في إطار أداء
مهامهمn أن يرفـعوا علم الدولة اJـوفدة على وسائل النقل

اJستعملة من قبلهم فقط.

3 - يـــضــمـن كل من الـــطــرفـــX اJــتـــعـــاقــدين احـــتــرام
الرايات الوطنية والشعارات القنصلية وحمايتها.

اJادة اJادة 11

nـبـاد© الـمـعـترف بــهـا في القــانـون الـدوليJعمال بـا
nال تـنتهك احملـفوظات وجـميع الوثـائق األخرى والسجالت
في أي وقـت و أي مـــكـــانn كـــمــــا ال {ـــكن ســــلـــطـــات الـــدولـــة

اJضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع.

اJادة اJادة  12

nـركــز الــقــنــصـلـي الـتــنــقل بــحــريـةJيــســمح ألعــضــاء ا
باستثناء اJناطق التي {نع أو ينظم فيها الدخول.

اJادة اJادة 13

1 - تـوفـر وحتــمي الـدولـة اJــضـيـفـة حــريـة اتـصـاالت
اJـوظف القنـصلي مع احلـكومـة واJمـثليـات الدبـلومـاسية
واJراكـز القـنصـلـية األخـرى للـدولة اJـوفدة أيـنمـا وجدت.
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اJادة اJادة  17

XــــســــتــــخــــدمـــJوا Xالــــقــــنـــصــــلــــيــــ XــــوظــــفــــJ1 - إن ا
الــقــنـــصــلـــيــX لــيـــســوا خـــاضــعــX لـــلــســـلــطــات الـــقــضـــائــيــة
واإلداريـة فـي الـدولــة اJــضــيــفــة بـالــنــســبــة لألعــمـال الــتي

أجنزت خالل أداء الوظائف القنصلية.

2 - غـيــر أن األحـكــام الــواردة في الـفــقـرة األولى من
هذه اJادة ال تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :

أ) نـاجتـة عن إبـرام عقـد من قـبل مـوظف قـنـصلي أو
مـسـتخـدم قـنـصـلي لم يـنـجـزه صراحـة أو ضـمـنـيـا بـصـفته

منتدبا من الدولة اJوفدةn أو

ب) نــــاجتـــة عن طــــلب تــــعـــويض مـن طـــرف ثــــالث عن
حـــادث ســيـــارة أو ســفـــيــنـــة أو طــائـــرة أو أي وســـيــلـــة نــقل

أخرى وقع في الدولة اJضيفة.

اJادة اJادة 18

1 - {ـــكن أن يـــســتـــدعـى أعــضـــاء اJـــركـــز الـــقـــنــصـــلي
لـإلدالء بــــشـــــهــــادتـــــهم خـالل اإلجـــــراءات الــــقـــــضــــائـــــيــــة و/أو
اإلداريـةn وال يــنـبــغي أن يــرفض اJـســتـخــدم الــقـنــصـلي أو
عــضــو من جــمــاعــة اخلــدم اإلدالء بــالــشــهــادة إال فـي احلـاالت
الــواردة في الــفــقــرة 3 من هــذه اJــادة. وإذا رفض مــوظف
قــــنـــصــــلي اإلدالء بــــشـــهـــادتـه فال {ـــكـن أن تـــتــــخـــذ ضـــده أي

إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.

2 - يــجب عـلى الــســلـطــات الـتي تــطــلب الـشــهـادة أن
تــتــجـــنب مــضـــايــقـــة اJــوظف الـــقــنــصـــلي في أدائه Jـــهــامه
و{ــكـنــهـا أن حتــصل عـلى شــهـادته في مــحل سـكــنـاه أو في
اJركـز القـنصلـي أو تقبـل منه تصـريحـا كتـابيـا كلـما كان

ذلك �كنا.

3 - إن أعـضـاء اJـركز الـقـنـصـلي غيـر مـجـبـرين على
nاإلدالء بـشهـادتهـم عن وقائع لـها عالقـة �ـمارسـة وظائـفهم
وإظهـار اJراسالت والوثـائق الرسمـية اJتـعلقـة بهاn ولهم
احلق أيضا أن يرفضوا الشهادة كخبراء للقانون الوطني

للدولة اJوفدة.

اJادة اJادة 19

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

موفدوها.

2 - يـــجب أن يـــكـــون هـــذا الـــتــخـــلي صـــريـــحـــاً في كل
nادةJاألحـوال مع مـراعـاة أحـكام الـفـقـرة الثـالـثـة من هـذه ا

ويبلغ كتابياً إلى الدولة اJضيفة.

اJادة اJادة 14

1 - {ـــكن اJــركـــز الـــقــنـــصـــلي أن يـــحــصّـل في إقـــلــيم
الدولـة اJضـيـفة عـلى احلقـوق والرسـوم الـتي تنص عـليـها
قـوانــX وأنـظــمـة الـدولــة اJـوفــدة واJـتـعــلـقــة بـالـنــشـاطـات

واخلدمات القنصلية.

2 - تعفى من جـميع الضرائب والـرسوم في الدولة
اJـضـيـفـةn اJـبـالغ الـتي حتـصّل بـعـنـوان احلـقـوق والـرسـوم
الواردة في الـفقـرة األولى من هذه اJـادةn كما تـعفى مـنها

العائدات اJتعلقة بها.

اJادة اJادة 15

Xالـــقــنـــصـــلـــيــ XــوظـــفـــJـــضـــيـــفـــة اJتـــعـــامل الـــدولــة ا
بـاالحـتـرام الالئق بـهم وتـتخـذ جـمـيع اإلجـراءات اJـنـاسـبة

Jنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.

اJادة اJادة 16

1 - ال {ــكن وضـع اJــوظــفــX الــقــنـــصــلــيــX في حــالــة
إيــقــاف أو حــبـس احــتــيــاطي في انـــتــظــار احملــاكــمــة إال في
حــالـــة ارتــكـــاب جــر{ــة خـــطــيـــرةn طــبـــقــا لـــقــوانـــX الــدولــة

اJضيفة وبقرار من السلطة القضائية اخملتصة.

2 - ال {ـكن حبس اJوظـفX القنـصليـX أوإخضاعهم
أليـة صــورة من صــور حتـديـد حــريـتــهم الـشــخـصــيـة إال في
حــالـــة تــنـــفــيـــذ قــرار قـــضــائي نـــهــائيn بـــاســتـــثــنـــاء احلــالــة

اJذكورة في الفقرة األولى من هذه اJادة.

3 - عـــنـــدمـــا يــشـــرع فـي إجــراء جـــزائـي ضــد مـــوظف
قـنصـليn يجب عـلـيه أن {ثل أمـام السـلطـات اخملتـصة. إال
أن اإلجـــــراء يــــجـب أن يــــســــلـك طــــريـــــقــــا يــــلـــــيق بـــــاJــــوظف
الـقــنـصـلــي بـنـاء عــلى وضــعــيــتـه الـرســمــيـة وبــاســتــثـنـاء
احلــالــة اJــشـــار إلــيــهــا في الــفـــقـــرة األولـى من هـــذه اJـــادة
لـــتـــفـــادي عـــرقــلـــة �ــارســـة الـــوظــائـف الــقـــنــصـــلـــيــة بـــقــدر
اإلمكان. وعنـدما يصـبح ضروريـا وضـع مـوظـف قنصلي
في حـــالـــة حـــبس احـــتــيــاطـي حـــسـب الـــظـــروف الـواردة
في الـفــقـرة األولى مـن هـذه اJـادةn فــإنه يــجب الــمــبـاشـرة

في اإلجراءات القضائية في أقـرب وقـت �كن.

4 - في حالة اإليـقاف أو احلبس االحتـياطي ضد أحد
من اJـسـتــخـدمـX الـقــنـصـلـيــnX أو مـحل مـتـابــعـة جـزائـيـة
ضدهn تبلغ الدولـة اJضيفة فورا رئيس اJركز القنصلي.
nــعـني بــإحـدى هــذه اإلجـراءاتJوإذا كـان هــذا األخـيــر هـو ا
تـبـلغ الـدولـة اJـضـيـفـة عـنـدئـذ الـدولـة اJـوفـدة عـبـر الـقـنـاة

الدبلوماسية.
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أ ) أال يــكــونـــوا مــواطــنــX من الـــدولــة اJــضــيــفــة وأال
nتكون لهم إقامة دائمة بها

ب ) أن يكونوا خـاضعX ألحكام الضمان االجتماعي
اJعمول بها في الدولة اJوفدة أو في دولة ثالثة. 

3 - يــــجب عــــلى أعـــضــــاء اJــــركـــز الــــقـــنــــصـــلـي الـــذين
يـستـخـدمـون أشـخاصـا ال يـطـبق علـيـهم اإلعـفـاء الوارد في
الـفـقـرة الـثـانـيـة من هـذه اJـادةn أن يـحـتـرمـوا االلـتـزامـات
الــتي تــفـــرضــهــا أحـــكــام الــضــمـــان االجــتــمــاعـي في الــدولــة

.XستخدمJضيفة على اJا
4 - إن اإلعفاء الوارد في الـفقرتX األولـى والثانية
من هـذه اJادة ال يـسـتبـعـد االشتـراك االخـتيـاري في نـظام
الـــضــــمـــان االجـــتــــمـــاعـي لـــلــــدولـــة اJـــضــــيـــفــــةn إذا كـــان ذلك

مسموحا به من قبل هذه الدولة.

اJادة اJادة 23

1 - يـعــفى اJــوظــفـون الــقــنــصـلــيــون واJــسـتــخــدمـون
الــقـنــصـلــيـونn وكــذلك أفــراد أسـرهم الــذين يــعـيــشـون في
مـنــازلــهم من جــمـيـع الـضــرائب والــرسـوم الــشــخـصــيـة أو

العينية والوطنية أو احمللية باستثناء : 

أ) الــضــرائب غــيــر اJــبــاشــرة الــتي تــدرج عــاديــا في
nأسعار البضائع واخلدمات

ب) الــــضـــرائـب والـــرســــوم عـــلـى األمالك الــــعـــقــــاريـــة
nضيفةJاخلاصة الكائنة على إقليم الدولة ا

ج) رسوم اإلرث ونـقل اJلـكيـة التي تـفرضـها الـدولة
n25 ادةJمع مراعاة الفقرة الثانية من ا nضيفةJا

د) الـضـرائب والــرسـوم عـلى اJـداخــيل اخلـاصـة الـتي
nضيفةJمصدرها في الدولة ا

هـ) الــــضــــرائب والــــرســــوم احملــــصــــلــــة كــــمــــكــــافــــأة عن
nقدمةJاخلدمات اخلاصة ا

و) حــقــوق الــتــســجــيل والــتــوثــيق والــرهن الــعــقـاري
والطابع.

2 - يــــــعـــــفـى أفـــــراد جـــــمــــــاعـــــة اخلــــــدم من الــــــضـــــرائب
والــــرســـوم عـــلى األجــــور الـــتي يـــتــــقـــاضـــونـــهــــا من الـــدولـــة

اJوفدة مقابل أعمالهم.

3 - إن أعـضـاء اJـركز الـقـنـصـلي الذيـن يسـتـخـدمون
أشخاصا رواتبـهم أو أجورهم ليست معـفاة من الضريبة
على الدخل في الدولة اJـضيفةn يجب عليهم أن يحترموا
االلـتـزامات الـتي تفـرضـها قـوانـX هذه الـدولة وأنـظـمتـها
عــلى اJـــســتــخــدمـــX في مــيــدان حتـــصــيل الـــضــرائب عــلى

اJداخيل التي يفرضها تشريع هذه الدولة لهذا الغرض.

3 - إذا شـرع مـوظف قـنـصـلي أو مـسـتـخـدم قـنـصلي
في دعـوى تـتـعلق �ـادة يـتـمتع فـيـهـا باحلـصـانـة القـضـائـية
�ـوجب اJـادة n17 فـإنـه ال يـقـبل مـنه أن يـتـذرع بـاحلـصـانـة
الـقــضـائـيـة جتــاه كل دعـوى اعـتـراضــيـة مـرتـبــطـة مـبـاشـرة

بالدعوى األصلية.
4 - إن الــتـنـازل عـن احلـصـانــة الـقـضــائـيــة بـالـنــسـبـة
لـدعـوى مــدنـيـة أو إداريـة ال يـؤدي حـتــمـا إلى الـتـنـازل عن
احلـصـانـة بالـنـسـبـة إلجراءات تـنـفـيـذ احلكم الـتي تـسـتـلزم

تنازال مستقال.
اJادة اJادة 20

1 - يـعــفى اJــوظــفـون الــقــنــصـلــيــون واJــسـتــخــدمـون
الــقــنــصــلــيــون وكــذا أعــضــاء أســرهم الــذين يــعــيــشــون في
Xمــــنــــازلـــــهم من جـــــمــــيع الــــواجــــبـــــات الــــواردة في قــــوانــــ
وأنــظـمـة الـدولــة اJـضـيـفــة فـيـمـا يــتـعـلق بـالــعـمل ورخـصـة

اإلقامة.
n2 - غيـر أن أحـكـام الفـقـرة األولى مـن هـذه الـمادة
ال تــطــبق عــلى اJــســتـخــدمــX الــقــنــصـلــيــX الــذين لــيــسـوا
مــســتـخــدمـX دائــمـX لــلـدولــة اJــوفـدة أو يــبـاشــرون عـمال
خــاصــا مـــربــحــا فـي الــدولــة اJـــضــيــفــة أو عـــلى أي فــرد من

أفراد أسرته.
اJادة اJادة 21

X1 - يــعــفـى من االلــتــزامــات الــتـي تــفــرضــهــا قــوانــ
وأنظمة الدولة اJـضيفة اJتعلقة باحلصول على تراخيص
الــعــمل واإلقــامـــة والــتــنــقلn مــواطــنــو كال الــبــلــدين الــذين
{ــارســون نــشـاطــا أو يــقــيـمــون في أحــد الــبــلـديـن �ـوجب

اتفاق تعاون ثنائي.
2 - يــتـم حتــديـــد أـــاط تــطـــبـــيق الـــفــقـــرة األولى في
إطـــار اتـــفـــاق ثـــنـــائي خــــاص. وبـــشـــكل مـــؤقت تـــكـــون هـــذه

األاط موضوع تبادل رسائل.
3 - يــعــفى أفــراد اJــســتــخــدمــX اخلــواص الــتــابــعــون
لــلـمـوظــفـX الـقــنـصـلـيــX واJـسـتــخـدمـX الــقـنـصــلـيـX من
االلتزامـات اJذكورة في الفـقرة األولى من هذه اJادةn إذا
كــــانـــــوا ال {ــــارســــون أي نـــــشــــاط مـــــربح آخــــر فـي الــــدولــــة

اJضيفة.
اJادة اJادة 22

nادةJ1 - مع مراعـاة أحكـام الفـقرة الثـالثـة من هذه ا
XــقـيـمـJـركـز الــقـنـصــلي وأفـراد أسـرهم اJيـعـفى أعــضـاء ا
nـوفدةJبـالـنسـبة لـلـخدمـات التـي يؤدونـها لـلـدولة ا nمـعهم
من األحـكــام الـتـشــريـعـيــة اJـتـعــلـقـة بــالـضـمـان االجــتـمـاعي

السارية في الدولة اJضيفة.
2 - يـسـري كـذلك اإلعـفـاء اJـذكور فـي الـفقـرة األولى
من هـذه اJـادة على أفـراد اJـسـتخـدمـX اخلـواص الذين هم

في خدمة أعضاء اJركز القنصلي فقطn بشرط :
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اJادة اJادة 26

يــتــمــتع اJــوظــفــون الــقــنــصــلــيــونn بــوصــفــهم أعــوانــا
رسمـيX لـلـدولة اJـوفدةn بـحق احلمـايـة الالزمة والـعنـاية

اخلاصة التي يتمتع بها جميع موظفي الدولة اJضيفة.

اJادة اJادة 27

1 - يــــجب عــــلـى كل األشــــخــــاص الــــذين يــــتــــمــــتــــعـــون
بـاالمـتـيـازات واحلـصـانـات أن يـحـتـرمـوا قـوانـX وأنـظـمة

الدولة اJضيفةn خاصة التنظيمات اJتعلقة بالتنقل.
2 - كــمــا يـــتــعــX عـــلــيــهـم عــدم الــتــدخـل في الــشــؤون

الداخلية لهذه الدولة.

اJادة اJادة 28

يـجب على أعـضاء اJـركـز القـنصـلي االمتـثال جلـميع
االلـــتـــزامـــات الــــتي تـــفـــرضــــهـــا قـــوانـــX وأنــــظـــمـــة الـــدولـــة
اJضيفة في مجـال تأمX اJسؤولية اJدنية في استعمال

أي وسيلة من وسائل النقل.

اJادة اJادة 29

1 - فيـما عـدا اJـوظفـX القـنصـلـيnX ال يـتمـتع باقي
أعـــضـــاء اJـــركـــز الــــقـــنـــصـــلـي الـــذين هم مــــواطـــنـــو الـــدولـــة
اJــضـيـفــة أو دولـة ثــالـثـة أو مــقـيـمــون دائـمــون في الـدولـة
اJــضــيـفــة وأفــراد أسـرهمn مـن الـتــســهـيالت واالمــتــيـازات

واحلصانات اJنصوص عليها في هذه االتفاقية.
2 - ال يــتـمــتع أفــراد أســرة عــضــو اJـركــز الــقــنــصـلي
الـــذين هم مــواطـــنــو الــدولــة اJـــضــيــفــة أو دولـــة ثــالــثــةn أو
مــقـيــمــون دائـمــون في الـدولــة اJـضــيـفــةn من الــتـســهـيالت
واالمـــتـــيـــازات واحلـــصــانـــات اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي هــذه
االتـفاقية. غـير أنه يجب على الـدولة اJضيـفة أن تمارس
سلطتها الـقضائية على هؤالء األشخاص بطريقة ال تعوق

أداء اJركز القنصلي Jهامه.

الباب الرابعالباب الرابع
اJهام القنصليةاJهام القنصلية

اJادة اJادة 30
يخول اJوظفون القنصليون ما يأتي :

1 ) رعـــــايــــة مـــــصـــــالح الـــــدولـــــة اJـــــوفــــدة فـي الـــــدولــــة
اJـضــيـفــة وكـذا حــقـوق مــواطـنــيـهــا ومــصـاحلــهمn وتـشــجـيع
تــعـزيــز الـعالقــات بـX الـطــرفـX اJــتـعــاقـدين في اJــيـادين
الـــتـــجـــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيــاحـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة

والعلمية والثقافية والتقنية.

اJادة اJادة 24

1 - طبقـا لألحكام الـتشريعـية والتنـظيميـة اJعمول
بــهــاn تـســمح الـدولــة اJـضــيــفـة بــالـدخــول واخلـروج وتــمـنح
اإلعفـاء من جـمـيع احلـقوق اجلـمـركـية والـرسـوم واإلتاوات
األخـــرى اJــرتــبــطـــة بــهــاn غــيـــر تــلك اJــتـــعــلــقــة بـــالــتــخــزين

والنقل والتكاليف اJتعلقة باخلدمات اJماثلة على :

أ)   األشــيــاء اJــعــدة لـالســتــعــمــال الــرســمي لــلــمــركــز
nالقنصلي

ب) األشـيـاء اJـعدة لـالستـعـمـال الشـخـصي لـلـموظف
الـقنـصـلـي وأفراد أسـرتـه الذيـن يـعـيشـون فـي منـزلـهn �ا
في ذلك األشياء اJعـدة الستقرارهn وال ينبغي أن تتجاوز
مـواد االستهالك الكـميات الضـرورية لالستعـمال اJباشر

.XعنيJمن قبل ا

2 - يـــســــتـــفــــيـــد اJــــســـتـــخــــدمـــون الــــقـــنــــصـــلــــيـــون من
االمــتــيــازات واإلعـــفــاءات الــواردة في الـــفــقــرة األولى من
هـــــذه اJـــــادة فـــــيـــــمـــــا يـــــخـص األشـــــيـــــاء اJـــــســـــتـــــوردة عـــــنـــــد

استقرارهم ألول مرة.

3 - يــــجب أن تــــعــــفى األمــــتــــعــــة الــــشــــخــــصـــيــــة الــــتي
يـصـطـحـبهـا اJـوظـفـون الـقنـصـلـيـون وأفـراد أسرهـم الذين
يـعـيـشـون في مــنـازلـهم من الـتـفـتـيش اجلـمـركيn وال {ـكن
أن تــخــضع لــلــتـفــتــيش إال إذا كــانت هــنــاك أســبــاب جــديـة
يـفــتـرض من خاللــهـا أن هــذه األمـتــعـة حتــتـوي عـلـى أشـيـاء
Xمـــحــظـــور اســتـــيــرادهـــا أو تــصـــديــرهـــا �ــقـــتــضى قـــوانــ
وأنـظمـة الـدولة اJـضيـفة أو خـاضعـة لـقوانـX وتنـظيـمات
احلـجـر الـصـحي فـيـهـا. وال يـجـوز إجـراء هـذا الـتـفـتـيش إال

بحضور اJوظف القنصلي أو فرد من أفراد أسرته.

اJادة اJادة 25

تــلـــتــزم الــدولـــة اJــضـــيــفــة في حـــالــة وفـــاة عــضــو من
أعــضــاء اJــركــز الـــقــنــصــلي أو فــرد مـن أســرته يــعــيش في

مسكنهn بـ : 

1 - الــســمـــاح بــتــصـــديــر األمالك اJــنـــقــولــة الـــتــابــعــة
لــلـــمــتـــوفىn بـــاســتـــثــنـــاء تــلـك الــتي اقـــتــنـــيت في الـــدولــة
اJــضــيـفــة والــتـي كــانت مــوضــوع تــصــديـر مــحــظــور وقت

nالوفاة

2 - عدم حتـصـيل رسـوم وطنـيـة أو محـلـية أو بـلـدية
عـلى اإلرث والـتـركــة وال عـلى نـقل األمالك اJــنـقـولـة الـتي
ارتـبط وجودهـا في الـدولة اJـضيـفة فـقط بـوجود اJـتوفى
في هذه الـدولـة بوصـفه عـضوا بـاJـركز الـقـنصـلي أو فردا

من أفراد أسرة عضو اJركز القنصلي.
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3 - إصـــدار أو جتـــديـــد أو تــعـــديل أو إلـــغـــاء الـــوثــائق
التالية : 

أ) جــــوازات الــــســــفــــر وغــــيـــرهــــا مـن وثــــائق الــــســــفـــر
nوفدةJاخلاصة �واطني الدولة ا

ب) الـــتـــأشـــيـــرات والـــوثـــائق اJـــنـــاســـبـــة لـألشـــخــاص
الــــراغــــبــــX في الــــتــــوجـه إلى الــــدولــــة اJــــوفــــدة أو اJــــرور

nعبرها
n4 - تــبــلــيغ الــوثــائق الــقــضــائــيـة وغــيــر الــقــضــائــيـة
اJـوجـهـة Jواطـنـيـهم وتـنـفـيذ اإلنـابـات الـقـضـائيـة اJـتـعـلـقة
بــســمــاع مــواطــنــيــهمn طــبــقــا لالتــفــاقــات اJــعــمــول بــهــا في
nفي هـذا اجملـال وفي غـيـاب مـثل هـذه االتـفـاقات Xالـدولـتـ
ما لم تعترض على ذلك قوانX وأنظمة الدولة اJضيفة.

5 - أ) تـرجــمـة كل الـوثـائق الـصـادرة عن سـلـطـات أو
مــوظــفي الــدولـة اJــوفـدة أو الــدولــة اJـضــيــفـة والــتــصـديق
عــــلــــيــــهـــا مــــا لـم يـــتــــعــــارض ذلك مـع قـــوانــــX هــــذه الــــدولـــة
وتـنظيـماتـهاn وتـكون هذه الـترجـمة في نـفس قوة وقـيمة

 .Xإلحدى الدولت Xمحلف Xتلك الصادرة عن مترجم

ب) اســـــتـالم أي تـــــصـــــريـــــحــــــات وحتـــــريـــــر أي عـــــقـــــود
وتــصـديق وتــوقــيع وتـأشــيـر وإشــهــاد أو تـرجــمـة الــوثـائق
عـــــنــــدمــــا تــــكــــون هــــذه األعـــــمــــال أو اإلجــــراءات مــــفــــروضــــة

�قتضى قوانX وأنظمة الدولة اJوفدة. 

Xمـــا لم تــعــتــرض قــوانــ nبــشــكل مــوثق n6 - اســتـالم
وأنظمة الدولة اJضيفة على ذلك :

 أ)  األحـــكــام والـــعــقــود الـــتي يـــرغب مــواطـــنــوهم في
إبــــرامـــهـــا وإعـــدادهـــا بـــهــــذه الـــصـــفـــة بـــاســـتــــثـــنـــاء الـــعـــقـــود
والوثـائق اJـتعـلـقة بـاإلقـامـة أو بتـحـويل احلقـوق الـعيـنـية
اJـــتـــرتــبـــة عـــلى األمـالك الــعـــقـــاريـــة اJـــوجـــودة في الـــدولــة

nضيفةJا

nب) األحـكـام والـعـقود مـهـمـا كـانت جـنـسـيـة األطراف
عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـاألمالك الـواقـعـة عـلى تـراب الـدولـة
اJــوفـدة أوفي حــالـة مــا إذا كـان الــقـصــد مـنــهـا إنــشـاء آثـار

nقانونية في هذه الدولة

7 - االستالم لغـرض اإليداعn ما لم يتعارض ذلك مع
تـــشـريع الـدولــة اJـضــيـفـةn مــبـالغ مــالـيـة ووثــائق وأشـيـاء
مـن أي نـوع مـلـــكــا Jـواطـــني الـدولــة اJـوفـدة أو حلــسـابـهم.
وال {ـكن تـصــديـر هـذه اإليــداعـات من الـدولـة اJــضـيـفـة إال
في حـــالـــة مـــطـــابـــقـــة هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مع  قـــوانـــX الـــدولــة

وتنظيماتها.

8 - أ) الـــقــيـــام بــتـــحـــريــر وإعـــادة تـــســجـــيل وتـــبـــلــيغ
nوفدةJدنية اخلاصة �واطني الدولة اJوثائق احلالة ا

2 ) مـسـاعـدة مـواطـني الـدولـة اJـوفـدة في مـسـاعـيـهم
لـدى سـلـطـات الـدولة اJـضـيـفـةn واالسـتعالم عـن كل األمور

التي تمس أو قد تمس �صالح الدولة اJوفدة.
3 ) مع مـراعـاة اJمـارسـات واإلجـراءات اJعـمـول بـها
في الــدولـــة اJــضـــيــفـــةn اتــخــاذ الـــتــدابـــيــر من أجـل ضــمــان
التمثـيل اJالئم Jواطني الدولة اJوفدة أمام احملاكم أو أي
ســلــطــات أخـرى فـي الــدولـة اJــضــيــفــةn واتــخــاذ الــتــدابــيـر
اJؤقتة من أجل حمـاية حقوق مواطنيها ومصاحلهم وذلك
عـنـدما ال يـسـتطـيعـون الـدفاع عن حـقـوقهم ومـصـاحلهم في

الوقت اJناسب بسبب غيابهم أو ألي سبب آخر.
4 ) االستعالمn بجـميع الطرق اJشروعةn عن ظروف
وتـطــورات احلــيـاة الــتـجــاريــة واالقـتــصــاديـة والــســيـاحــيـة
واالجــتــمـاعــيــة والــثـقــافــيــة والـعــلــمــيـة والــتــقــنـيــة لــلــدولـة
اJــضــيــفــةn وإرســال تــقــاريــر عن ذلك إلى حــكــومــة الــدولـة

.XعنيJعلومات لألشخاص اJوفدة وكذا تقد£ اJا
5 ) اتخـاذ التدابـير اخلاصـة بحمـاية حقـوق مواطني
الـدولـة اJـوفـدةn في حـال وقـوع حـادث أو مـرض خـطـيـر أو
تعرضهم ألعمال عنفn �ا في ذلك زيارة اJستشفى وفقا

لتشريع الدولة اJضيفة.
Xــســاعــدة وتــأمـJ 6 ) اتــخـاذ اإلجــراءات الــضــروريــة
nعنـد احلاجة nـشاكل وتنـظيمJالذين يـواجهون ا XواطـنJا
إعــادة تــرحــيـلــهم لــلــدولــة اJـوفــدةn طــبــقــا لـتــشــريع الــدولـة

اJضيفة.
اJادة اJادة 31

nلــدى أدائــهم مــهـامــهم nXالــقــنــصـلــيــ XـوظــفــJـكـن ا}
االتصال بـ :

1 ) الـــــســـــلــــطـــــات احملـــــلـــــيـــــة  اخملــــتـــــصـــــة في دائـــــرتـــــهم
nالقنصلية

2 ) السلـطات اJـركزية اخملـتصـة للدولـة اJضـيفة في
حــال ســمــحـت بــذلك الــقــوانــX والـــتــنــظــيــمــات واألعــراف

احمللية أو االتفاقات الدولية ذات الصلة.

اJادة اJادة 32
يــحق لـــلــمــوظــفــX الـــقــنــصــلــيـــX في حــدود دائــرتــهم

القنصليةn القيام �ا يأتي :
1 - تـــســجـيـل مــقــيــمــيـهـم وإحــــصـائــهـم في حـــدود
مـا تـسمح به تـشـريعـات الدولـة اJـضيـفة ولـهم أن يـطلـبوا

لهذا الغرض إعانة السلطات اخملتصة لهذه الدولة.
2 - نـــــشـــــرn عـــــبـــــر الــــــصـــــحفn اإلعـالنـــــات اJـــــوجـــــهـــــة
Jـواطـنـيـهم أو إبالغـهـم بـاJـعـلـومـات الـصـادرة عن سـلـطـات

الدولة اJوفدة.
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Xوالـتـحـدث إلـيه أومـراسـلـته. و{ـنح األعـضـاء الـقـنـصـلـي
حق زيـــارة الــرعـــيــة واالتـــصـــال بــهـــا في أجل يـــتــراوح من
الـيـوم الـثانـي إلى الـيوم اخلـامس عـشـر من تـاريخ اإلبالغ

كما {ارس هذا احلق في حالة وجود مانع.
3 - تمارس احلقوق اJذكورة في الفقرة الثانية من
هـذه اJـادة طبـقـا لـلـقوانـX والـتـنظـيـمـات اJعـمـول بـها في

الدولة اJضيفة.

اJادة اJادة 35

1 - في حال وفـاة أحـد مواطـني الـدولة اJـوفـدة على
إقـلــيم الــدولــة اJـضــيــفـةn وجــب عـلـى الـســـلــطـات اخملــتــصـة
لــهـــذه الــدولـــة أن تــخـــطــر بـــذلك اJــركـــز الــقـــنــصـــلي بــدون

تأخير.
2 - أ) عندما يـطلب اJركز القنصليn الذي ¯ إبالغه
بـــوفــاة أحـــد مــواطـــنــيهn من الـــســلـــطــات اخملــتـــصــة لـــلــدولــة
اJــضـيــفــة أن تـمــده �ــعـلــومـات أكــثــر قـصــد ضـبـط الـتــركـة
وقائـمـة الـورثة لـدى سـلـطـات الدولـة اJـضـيفـةn تـقـوم هذه
األخــيــرة �ــنـحــهم اJــعــلــومـات الـالزمـةn ومــادام ¯ تــســهـيل
اJـعلومة فلن يـسبب أي عائق بالنـسبة لتطـبيق القانون.
وفـي حـــال عـــدم الـــتــمـــكـن من إبالغ اJـــعـــلـــومـــةn يـــســـتـــخــدم
الــطـرف اآلخـر الــقـنـوات الــدبـلـومــاسـيـة لـيــطـلب اJــعـلـومـة

اJطلوبة.
ب) {ـكن اJركـز الـقنـصلي لـلـدولة اJـوفدة أن يـطلب
من الــسـلـطـات اخملـتــصـة لـلـدولــة اJـضـيـفــة أن تـتـخـذ بـدون
تــأخـــيــر الــتــدابـــيــر الالزمـــة حلــفظ أمـــوال الــتــركـــة اخملــلــفــة

nضيفة وإدارتهاJبإقليم الدولة ا
ج) {ـــكـن اJـــوظف الــــقـــنـــصـــلـي أن يـــتـــعــــاون بـــصـــفـــة
مــبــاشـرة أو بــالــوسـاطــة مع مــنـدوب تــطــبـيــقــا لإلجـراءات

اJشار إليها في الفقرة (ب).
3 - إذا اســـتــــوجب اتـــخــــاذ إجـــراءات حتـــفــــظـــيـــة وفي
غـــــــيــــــــاب أي وارث أو نـــــــائـب عــــــــنه يــــــــتـم دعـــــــوة اJــــــــوظف
الــقـــنـــصـــلي لـــلــدولـــة اJـــوفـــدة من طـــرف ســـلــطـــات الـــدولــة
اJــضــيــفــة حلــضـــور عــمــلــيــة وضـع األخــتــام وإزالــتــهــا وكــذا

لضبط التركة.
4 - إذا آلت أموال الـتركة اJـنقـولة مـنهـا والعـقارية
أوحصيلة بيعهاn بعد إتمام اإلجراءات اJتعلقة بها بإقليم
الدولـة اJـضيـفةn إلى مـستـحق أو وارث أو موصى له من
مواطني الدولة اJوفـدة غير مقيم بإقلـيم الدولة اJضيفة
ولـم يـعــX نــائــبـا عــنهn فــإن األمــوال اJــذكـورة أو حــصــيــلـة
بــيــعــهــا تـــســلم لــلــمــركــز الــقــنـــصــلي  لــلــدولــة اJــوفــدة وفق

الشروط التالية :

nوصى لهJستحق أو الوارث أو اJأ) ثبوت صحة ا

ب) إبـــرام عـــقــود الـــزواج وتـــســـجـــيــلـــهـــا إذا كـــان أحــد
الــزوجــX عــلى األقل من مــواطــني الــدولــة اJــوفــدةn ويــتم

nوفقا لتشريعها nضيفة بذلكJإعالم سلطات الدولة ا
ج) إعـــادة تـــســـجـــيلn وفــــقـــا لـــقـــرار قـــضـــائي ذي قـــوة
تنفيذيـة �وجب تشريعات الدولة اJوفدةn حاالت الطالق

احلاصلة لعقود الزواج اJبرمة أمامهم.
9 - تــــنـــظــــيم أعــــمـــال الــــــوصـــــايــــــة والــــواليـــــة عــــلى
فـــاقـــدي األهـــلـــيــــة من مـــواطـــنــــيـــهم في حــــدود تـــشـــريـــعـــات

.Xالدولت
10 - ال تعفي أحكام الـفقرتX الثامنة والتاسعة من

هـــــــذه اJــــــادة مــــــواطـــــــني الــــــدولـــــــة اJــــــوفــــــدة مـن االلــــــتــــــزام
بـــالــتـــصــريـــحــات اJـــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في قـــوانــX الـــدولــة

اJضيفة.

اJادة اJادة 33

: Xالقنصلي XوظفJكن ا}
1) الـــقــيـــام بـــاإلجـــراءات الـــضـــروريـــة لـــدى ســـلـــطــات
الـدولـة اJـضــيـفـة قـصـد مـشـاركــة مـواطـني الـدولـة اJـوفـدة
في االسـتــفـتـاءات واالســتـشـارات واالنــتـخــابـات اJـنــظـمـة

في هذه الدولة.
2) استالم أي تصريح حـول اجلنسية منصوص عليه

في تشريع الدولة اJوفدة.
3) فـــيــــمـــا يـــخـص الـــســـلـعn إرســـال شـــهــــادات اJـــنـــشـــأ
أواJـصـدر والوثـائق األخـرى اJمـاثـلة بـشـأن مطـابقـتـها مع

التشريع اJعمول به في الدولة اJضيفة.

اJادة اJادة 34

nبـصــفـة فـوريـة nـضـيــفـةJ1 - تـعـلم ســلـطـات الــدولـة ا
اJـــركـــز الـــقـــنــــصـــلي لـــلـــدولـــة اJـــوفــــدةn بـــكل إجـــراء ســـالب
لــلــحــريـــة اتــخــذ ضـــد أحــد مــواطــنـــيــهــا مع وصـف الــوقــائع
nفـي أجل أقــصـــاه ثــمـــانــيــة  (8 ) أيــام nــتـــســبــبـــة في ذلكJا
انـطالقــا من تــاريخ الــقـبض عــلــيه أو اعــتـقــاله أو حــرمـانه

من احلريةn على أي شكل من األشكال.

أي اتصـال يوجه إلى اJـركـز القـنـصلي من الـشخص
اJـــقــبـــوض عـــلــيه أو احملـــبـــوس أو احملــروم من حـــريـــته بــأي
شكل من األشكالn يـجب أن يبلغ دون تأخير إلى سلطات
الـــدولــة اJــضــيــفــةn كــمـــا يــتــعــX عــلــيــهــا إبـالغ اJــعــني بــكل

حقوقه.
2 - {ـــكـن اJـــوظـــفــــX الـــقـــنــــصـــلـــيــــX زيـــارة مـــواطن
الــدولــة اJــوفــدةn اJــقــبــوض عــلـيـه أو اJــعـتــقـل في انــتــظـار
nمـــــحـــــاكـــــمــــتـه أو أي شـــــكل آخـــــر مـن أشـــــكـــــال االحـــــتـــــجــــاز
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اJادة اJادة 37
: Xالقنصلي Xيحق للموظف

1 - تــــلـــقـي كل الــــتـــبـــلــــيـــغــــات وقـــبــــول أو إصـــدار كل
الـوثـائق الـتي يــقـتـضـيـهـا تــشـريع الــدولـة اJـوفـدة بــشأن

ما يأتي :
أ) تسـجـيل سـفيـنـة الـدولة اJـوفـدة إذا لم تـصنع ولم
Xاحلـالـت Xتــسـجـل بـالــدولـة الـمــضــيـفة وفي غــيـر هــات

nال يجوز التسجيل إال بعد إذن هذه الدولة
nوفدةJب) شطب تسجيل السفن التابعة للدولة ا

ج)  تــســلـيـم وثــائق اJالحــة لــســفن الــنــزهــة الــتــابــعـة
nوفدةJللدولة ا

د)  تـسـجـيل أي تـغـيـيـر يـطــرأ عـلى مـلـكـيـة الـسـفـيـنـة
nوفدةJالتابعة للدولة ا

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

2 - اســــتـــجــــواب الـــربــــان والـــبــــحـــارة واالطـالع عـــلى
أوراق الــســفـــيــنــة وتـــلــقـي الــبالغـــات اJــتــعـــلــقـــة �ــســلـــكــهــا
ووجـهـتـهاn وبـصـفـة عـامـة تـقـد£ كـافـة الـتـسهـيالت الـالزمة

لدخولها وخروجها.
3 - مـــرافـــقـــة الـــربـــان أوالـــبـــحـــارة أمـــام الـــســـلـــطـــات
اخملــتـصـة لـلـدولـة اJـضـيـفــة وتـقـد£ كل اJـسـاعـدات الالزمـة

لهم.
4 - تـسـوية الـنـزاعـات مهـمـا كـان نـوعهـا بـX الـربان
والضـباط والـبحـارة �ا فـيهـا النـزاعات اJـتعـلقـة باألجرة
وتــــنـــفــــيــــذ عـــقــــد الـــعــــملn بــــشـــرط أال تــــصـــرح الــــســـلــــطـــات
القضائية للـدولة اJضيفة بصالحياتها في اJوضوع طبقا
لـــلـــمـــادة 39 مـن هـــذه االتـــفـــاقـــيـــةn ولـــهـم بـــنـــفس الـــشـــروط
�ــارســة اJــهـام اJــســنــدة إلــيــهم من طــرف الــدولــة اJــوفـدة
فـــيــمـــا يـــتــعـــلق بـــاالســـتــخـــدام والـــركــوب والـــطـــرد ونــزول
الـــبــحـــارة واتـــخـــاذ اإلجـــراءات الــكـــفـــيـــلــة بـــحـــفظ الـــنـــظــام

واحترام قواعد االنضباط على م° السفينة.
5 - اتـــخـــاذ اإلجـــراءات الــكـــفـــيـــلــة بـــاحـــتـــرام تــشـــريع

الدولة اJوفدة في مجال اJالحة.
6 - تـــــرحـــــيـل الـــــربـــــان والـــــبـــــحـــــارة أوإدخـــــالـــــهـم إلى

اJستشفى عند احلاجة.
7 - الـــقــــيــــام بــــأعـــمــــال اجلــــرد والــــعـــمــــلــــيــــات األخـــرى
لـــلــحـــفــاظ عــلـى اJــمــتـــلــكـــات واألغــراض من كل نـــوع الــتي
يتـركها اJـواطنون والـبحارة والـركاب الذين قـد يتوفون

على م° سفينة الدولة اJوفدة.

ب) صـــــــــدور اإلذنn إذا اقـــــــــتـــــــــضـى احلـــــــــالn مـن قـــــــــبل
الــســلـطــات اخملــتــصـة بــتــسـلــيم أمــوال الـتــركــة أو حـصــيــلـة

nبيعها
ج) أداء وضـمان جـملـة ديـون التـركة اJـعـلن عنـها في

nضيفةJقرر بتشريع الدولة اJاألجل ا
5 - إذا تـواجــد أحـد مـواطــني الـدولــة اJـوفـدة بــصـفـة
مـؤقـتـة بـإقــلـيم الـدولـة اJــضـيـفـة وتـوفـي بهn فـإن األمـتـعـة
الشخصية واJـبالغ اJالية اخملتلفة التي لم يطالب بها أي
وارث حــاضــر تـــســلم بــدون أي إجــراء بــصـــفــة مــؤقــتــة إلى
اJـركز الـقـنصـلي لـلدولـة اJـوفدة قـصـد حفـظهـا مع مـراعاة
مـا لـلـسـلـطـات اإلداريـة أو الـقـضـائـيـة لـلـدولـة اJـضـيفـة من

حق حجزها Jصلحة القضاء.
6 - وعـلى اJـوظف الـقـنـصـلي أن يـسـلم هـذه األمـتـعـة
واJـبالغ اJـالـية إلـى أية سـلـطة لـلـدولة اJـضـيفـة الـتي يتم
تـعيـينـها لـلقـيام بـإدارتهـا وتـصفـيتـهاn مع احـترام تـشريع
الــدولـة اJــضـيـفــة فـيـمــا يـتــعـلق بـإرســال األمـتــعـة وحتـويل

اJبالغ اJالية.
7 - في حــال رغـبـة قـريب أو �ـثـل عـنهn في الـتـنـقل
إلى الـدولة اJـضـيفـةn تـمـنح سلـطـات هذا الـبـلد تـسـهيالت
التأشيرة لهذا األخير طبقا لألحكام التشريعية لكل بلد.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اJسائل البحرية واجلويةاJسائل البحرية واجلوية

اJادة اJادة 36

1 - إذا تـــواجـــدت ســـفـــيـــنـــة الـــدولـــة اJـــوفـــدة بـــإحـــدى
موانئ الـدولـة اJـضيـفـة يؤذن لـربـان الـسفـيـنـة وبحـارتـها
بـاالتــصـال بـرئــيس اJـركــز الـقـنــصـلي الــتي يـوجـد اJــيـنـاء

بدائرته.
2 - ولرئـيس اJركـز القنـصلي أن يـباشر بـكل حرية
وبدون تدخل سـلطات الـدولة اJـضيفـة اJهـام اJشار إلـيها
في اJـادة 38 وJــبـاشــرة هـذه اJــهـام يــجـوز لــرئـيـس اJـركـز

القنصلي االلتحاق بظهر السفينة.
3 - ولـنــفس الــغــرضn {ـكن أيــضــا لـربــان الــسـفــيــنـة
وأي عــــضـــــو من أعـــــضـــــاء الــــطـــــاقمn الـــــتـــــنــــقـل إلى اJـــــركــــز
الـقـنـصـلي الـتـابع لـلـدائـرة الـتي تـوجـد فـيـهـا الـسـفـيـنة إذا
سـمح له بـذلكn وفـق الـقـوانـX اJـعـمـول بـهـا. وإذا رفـضت
هـذه الـسـلـطـات الـتـحـاقـهم بـاJـركـز الـقـنـصـلي بـسـبب عـدم
nـاديــة عـلى الــعـودة إلـى الـســفـيــنـة قــبل سـفــرهـاJقــدرتـهـم ا

فإنها تخبر بذلك فورا اJركز القنصلي اJعني.
4 - ويـــحـق لـــرئـــيس اJــــركـــز الـــقــــنـــصـــلـي أن يـــطـــلب
مـسـاعـدة سـلـطـات الـدولـة اJـضـيـفـة في أيـة مـسـألـة تـتعـلق
�باشـرة اJهـام اJنـصوص علـيهـا في هذه اJـادةn وال يجوز
أن تمـتنع هذه الـسلطـات عن تقد£ اJـساعدة  اJـطلوبة إال

ألسباب وجيهة.
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اJادة اJادة 39
فـيـمـا يــخص الـسـفـن الـتـابـعــة لـلـدولــة اJـوفـدةn يـحق

للموظفX القنصليX ما يأتي :
1) اJعاينة والتصديق على وثائق السفينة.

2) اســـتالم الــــبالغــــات اخلـــاصــــة بـــوجــــهـــة الــــســـفــــيـــنـــة
ووصولها ومغادرتها.

3) تـسـليم وجتـديـد أي وثيـقـة خاصـة بـالبـحـارة طبـقا
لقوانX وأنظمة الدولة اJوفدة.
اJادة اJادة 40

1 - إذا غـــرقت ســـفـــيـــنـــة تــابـــعـــة لـــلـــدولـــة اJـــوفــدة أو
ارتــطـــمت بـــســـاحل الـــدولـــة اJـــضـــيـــفــةn تـــقـــوم الـــســـلـــطــات
اخملتـصـة للـدولـة اJـضيـفـة بـإبالغ اJركـز الـقـنصـلي لـدائرة
االخــتــصـاص الــتي غــرقت أو جــنـحت فــيــهـا الــسـفــيــنـة في

أقصر اآلجال.
2 - وتـتـخذ هـذه الـسـلـطـات التـدابـيـر الالزمـة إلنـقاذ
الـــســفـــيــنـــة واألشــخـــاص واحلــمـــولــة واJـــمــتـــلــكـــات األخــرى
اJـوجـودة عـلى مـتنـهـاn بـاإلضافـة إلى الـوقـايـة من كل نهب

أو اضطراب قد يقع على م° السفينة وردعه.
3 - إذا غــرقت الـــســفـــيــنـــة أو جــنـــحت في مـــيــنــاء أو
شــكــلت خــطــرا عـلـى اJالحــة في اJــيــاه اإلقـلــيــمــيــة لــلــدولـة
اJضيفةn {كن الـسلطات اخملتصة اتخاذ التدابير الالزمة
الجـتـنـاب األضـرار الـتي قــد تـتـسـبب فـيـهـا هـذه الـسـفـيـنـة

للمنشآت اJينائية أو لسفن أخرى.
4 - يـسمـح لـرئـيس اJـركـز القـنـصـليn بـصـفـته �ـثال
جملـهــز الـســفــيـنــةn أن يــتـخــذ الـتــدابــيـر الــتي كــان {ـكن أن
يـتخذها هذا األخـير لو كان حـاضرا وفقا ألحـكام التشريع
اإلقــلــيــمي. واســتــثــنــاء لــذلك إال إذا كــان ربــان الــســفــيــنــة
مخـوّال بـسلــطات خاصـة من قـبـل الـمـجهز تؤهله التخاذ
مــــا ذكــــر من إجــــراءn أو إذا تــــولى اJــــعــــنــــيــــون بـــاألمــــر من
مالكي السـفينـة أو مالكي حـمولتهـا ومجهـزها ومؤمـنيها
أو�ـثـلـوهم اJـوجـودون بـاJـكـان واحلـامـلـون لـتـوكـيل كـفـيل
بــضـمـان كـافــة اJـصـالح بــدون اسـتـثـنــاءn ودفع اJـصـاريف
الـتي سبـق دفعـهـا أو قدمـوا ضـمـانا بـتـسديـد اJـبـالغ التي

لم تسدّد بعد.
5 - ال حتصّل سـلطـات الدولـة اJضـيفـة أية رسوم أو
ضــرائب خــاصـة بــاسـتــيـراد الــسـلـع عـلى األشــيـاء اJــنـقــولـة
nعلى السفيـنة الغارقة أو اجلانـحة أو التي هي جزء منها
إال إذا كــانت قــد أنــزلـت قــصــد االســتــعــمــال أو االســتــهالك

على إقليمها.
6 - ال تقـبض سلـطات الـدولة اJـضيـفة أيـة حقوق أو
رســوم غــيـــر تــلك الــتـي أشــيــر إلـــيــهــا بــالـــفــقــرة الـــســابــقــة
بـالـنسـبـة لـلـسفـيـنـة الغـارقـة أو اجلـانحـة خـارج الـضرائب
والـرســوم اJـمــاثـلـة فـي نـوعــهـا ومـبــلـغــهـا الــتي حتـصل في

ظروف مشابهة على سفن الدولة اJضيفة.

اJادة اJادة 38
1 - ال يـجـوز لـسـلطـات الـدولـة اJـضيـفـة بـأي حال أن
تـتــدخل في أيـة قــضـيـة تــخصّ إدارة الـســفـيـنــة مـا لم يـكن
بـطـلب أو �ـوافـقـة رئـيس اJـركـز الـقـنـصـلي أو عـنـد تـعذّر

هذا األخير بطلب أو �وافقة ربان السفينة.
2 - ال يـجـوزn إال بــطـلب أو �ـوافــقـة ربـان الـســفـيـنـة
أو رئيس اJـركـز القـنصـليn لسـلـطات الـدولة اJـضيـفة أن
تـتــدخل في أيـة قــضـيــة حتـدث عــلى مـ° الــسـفـيــنـة إال من
أجـل احملـــافــظـــة عـــلى الـــهـــدوء والــنـــظـــام الـــعــام أو الـــصـــحــة
أواألمـن الـــعـــام عـــلـى الـــيـــابـــســـة أو فـي اJـــيـــنـــاءn أو لـــزجـــر
االضطـرابات الـتي قـد يتـسبب فـيـها أشـخاص ال يـنتـمون

إلى طاقم السفينة.
3 - ال يجوز لسلـطات الدولة اJضـيفة أن تباشر أي
إجراء بـشأن اخملالـفات اJرتـكبة عـلى م° السـفينةn إال إذا

استوفت هذه اخملالفات الشروط التالية :
nـــــيــــــنـــــاءJأ) أن تــــــكـــــون قــــــد مـــــسـت بــــــهـــــدوء أو أمـن ا
أوخالـفت القوانـX الوطـنيـة اJتعـلقـة بالـصحة الـعمـومية

nأو سالمة األرواح البشرية بالبحر
nب) أن تــــكــــون قــــد خــــالــــفت اإلجــــراءات اجلــــمــــركــــيـــة

nاإلجراءات اخلاصة بالهجرة أو غيرها
ج) أن تـكــون قـد ارتـكــبت من قــبل أو عـلـى أشـخـاص

nضيفةJللدولة ا Xمن غير البحارة أو مقيم
د) أن تكون اخملـالفة اJـرتكبة مـعاقبـا عليهـا بالسجن
Jــدة خــمس ( 5 ) ســنــوات عــلى األقل طــبــقــا لــتــشـريـع أحـد

الطرفX اJتعاقدين.
4 - إذا عــزمـت ســلـــطــات الـــدولــة اJـــضــيـــفــةn بـــغــرض
�ارسـة احلقـوق اJـشار إلـيهـا في الفـقـرة الثـالثـة من هذه
اJادةn عـلى إيقـاف أو استـجـواب شخص مـوجود عـلى م°
السـفـينـة أو حجـز �ـتلـكات أو إجـراء حتـقيق رسـمي على
nـــنـــاسبJفي الـــوقت ا nتـــعـــلم هـــذه الـــســـلـــطـــات nســـطـــحــهـــا
اJـــوظـف الـــقــنـــصـــلـي اخملــتـص لـــيــتـــمـــكـن من حـــضـــور هــذه
الــزيـارات والـتــحـقــيـقـات واالحــتـجــازات. يـشـيــر اإلشـعـار
اJـــبــــلّغ لـــهـــذا الـــغــــرضn إلى ســـاعـــة مــــحـــددة لـــذلكn وإذا لم
يــحــضـر اJــوظف الــقــنــصــلي أو لم يــرسل �ــثال عــنهn تــتم
اإلجـراءات في غـيــابه. ويـتم تـبـنـي إجـراء �ـاثل في حـالـة
مــا إذا ألـزم الـربـان أو الـبــحـارة بـتـقـد£ تــصـريـحـات أمـام

السلطات القضائية واإلدارية احمللية.
غيـر أنهn وفي حال ارتـكاب جـر{ة أو جـنحـة ظاهرة
لــلــعـيــانn تــعــلم سـلــطــات الــدولـة اJــضــيـفــة كــتــابـيــا اJــركـز

القنصلي بالتدابير العاجلة التي ¯ّ اتخاذها.
5 - ال تـــطــبق أحـــكــام هـــذه اJـــادة عــلى الـــتــحـــقــيـــقــات
الـعــاديـة اJــتـعـلــقـة بــاجلـمـارك والــصـحــة والـسـمــاح بـدخـول

األجانب ومراقبة الشهادات الدولية لألمن.
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الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJادة اJادة 45
Xتـــطــــبق هـــذه االتــــفـــاقـــيــــة عـــلى إقــــلـــيم كـال الـــطـــرفـــ

اJتعاقدين.

اJادة اJادة 46
Xتــــتم تــــســـويــــة اخلالفــــات الـــتي {ــــكن أن تــــنـــشــــأ بـــ
الـدولتـX اJـتـعـلـقـة بـتـطـبـيق هـذه االتـفـاقـيـة أو تـفـسـيـرها

عن طريق القناة الدبلوماسية.

اJادة اJادة 47
يــشــكـل الــطــرفــان جلــنـــة قــنــصــلــيـــة جتــتــمع في إطــار
الـــلــجـــنــة اJـــشـــتــركـــة اجلـــزائــريـــة الــكـــوبـــيــة أو خـــارج هــذه

األخيرة إذا ارتأى الطرفان ضرورة لذلك.

اJادة اJادة 48
تتم اJـصـادقـة على هـذه االتـفـاقيـة طـبقـا لـلـترتـيـبات
الــــدســـتـــوريـــة الـــســــاريـــة في كـال الـــبـــلـــديـن. وتـــدخل حـــيـــز
الــــتــــنـــفــــيــــذ فـي تـــاريـخ تــــبــــادل الـــطــــرفــــnX عــــبــــر الــــقــــنـــاة
الــــدبـــلــــومــــاســـيــــةn بـــاإلشــــعـــارات اخلــــاصـــة بــــتــــطـــبــــيق هـــذا
الــتــرتــيب. إال أنــهــا تــطــبق مــؤقــتــا بــتــاريخ تــوقــيـعــهــا من

.Xالطرف

اJادة اJادة 49
1 - {ـكن كل طـرف مـتـعـاقـد أن يـقـتـرح عـلى الـطـرف
اآلخـر تــعـديل أو تـكــمـلـة مـادة أو أكــثـر من هـذه االتــفـاقـيـة.
وفي حال التوصل إلى اتفاقn تكون هذه األخيرة موضوع

تعديل لهذه االتفاقية.
2 - تــوقّع هــذه االتــفــاقــيــة Jــدة غــيــر مــحــدّدة وتــبــقى
ســـاريــة اJـــفـــعــولn مـــا لم يـــقم أحـــد الــطـــرفـــX اJــتـــعـــاقــدين
بإنهائها. {كن أحد الطرفX اJبادرة باإلنهاء ويسري بعد

ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر كتابيا.
وإثـبـاتـا لـذلكn قـام اJـوقـعـان أدنـاهn اJـفـوضـان أصوال
لـهــذا الـغــرضn بـالــتـوقـيـع عـلى هــذه االتـفــاقـيـة بــتـاريخ 30
Xأصــلــيــتــ Xســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009 بــهـــافــانــا من نــســخــتــ
بــالـلـغـات الـعــربـيـة واإلسـبـانــيـة والـفـرنـســيـةn ولـلـنـصـوص
الـــثالثــة نــفـس احلــجــيــة الــقـــانــونــيــة. وفـي حــالــة االخــتالف

يرجح النص بالفرنسية.

7 - إذا غـرقت سـفـيــنـة حتـمل عـلـمــا غـيـر عـلم الـدولـة
اJــــضــــيــــفــــة وكــــانـت األشــــيــــاء الــــتـي تــــشــــكل جــــزءا مــــنــــهــــا
أوحمـولـتـها مـوجـودة بـساحـل الدولـة اJـضـيفـة أو بـالـقرب
مـنه أو جــلـبت إلى أحــد مـوانــئـهـاn فــيـؤذن لـرئــيس اJـركـز
القنصلي لدائرة االختصاصn بوصفه نائبا عن مالك هذه
األشــيـاءn اتـخــاذ الـتــدابـيــر اJـتــعـلــقـة بـحــفـظــهـا وحــمـايــتـهـا
والتي أمكن للمـالك نفسه اتخاذهاn وذلك طـبقا للتشريع

اJعمول به في الدولة اJضيفة شريطة :

أ) أن تكون األشيـاء جزءا من سفينـة الدولة اJوفدة
nواطني هذه الدولةJ أو ملكا

ب) أن يـتعـذّر على مالك األشـياء أو وكـيله أواJؤمن
أو الربان اتخاذ هذه التدابير.

اJادة اJادة 41

ال تـطـبق أحـكام هـذه االتـفـاقـية عـلى الـسـفن احلـربـية
وال على الطائرات العسكرية.

اJادة اJادة 42
nــضــيــفـةJوأنــظــمــة الــدولــة ا X1 - مـع مــراعـاة قــوانــ
{ــــكن اJــــوظــــفــــX الــــقــــنــــصــــلـــيــــX �ــــارســــة حـق الــــرقــــابـــة
والـتــفـتـيش اJـنـصـوص عـلـيـه في قـوانـX وأنـظـمـة الـدولـة
اJـــوفــدة عــلى الــطــائــرات اJــســـجــلــة بــهــذه الــدولــةn وكــذلك

أطقمها ويجب عليهم أيضا مساعدتهم.
2 - إذا تـعرّضت طائـرة مسجـلة بالـدولة اJوفدة إلى
حــادث عـلى إقـلـيم الــدولـة اJـضـيـفـةn وجـب عـلى الـسـلـطـات
اخملـتـصـة بـهـذه الـدولـة أن تــعـلم بـذلك ودون تـأخـيـر اJـركـز

القنصلي األقرب للمكان الذي وقع فيه احلادث.

اJادة اJادة 43
1 - يــرخـص لــلـــمــوظـــفـــX الــقـــنـــصــلـــيــnX عـالوة عــلى
الـوظـائـف احملـددة في هـذه االتـفـاقـيــةn �ـارسـة كل وظـيـفـة
قــنـصــلــيـة أخــرى تــعـتــرف الــدولـة اJــضــيـفــة �الءمــتــهـا مع

صفتهم.
2 - {ـكـن أن يـتـرتب عن األعــمـال اJـنـجــزة �ـنـاسـبـة
�ارسة هذه الوظائف القنصليةn حتصيل حقوق ورسوم

منصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة اJوفدة.

اJادة اJادة 44

{ــكن اJــركــز الــقـنــصــلي لــلــدولــة اJــوفــدةn بـعــد إبالغ
الـدولــة اJـضــيـفــة بـشــكل مالئمn مـا دامـت لم تـعــتـرض هـذه
األخيـرةn أداء اJـهـام الـقنـصـلـيـة علـى إقلـيم الـدولـة اJـوفدة

إليها حلساب دولة ثالثة.

   عن حكومة اجلمهورية   عن حكومة اجلمهورية
اجلزائرية اجلزائرية الد{قراطيـةالد{قراطيـة

الشعبيةالشعبية
مـراد مدلسيمـراد مدلسي

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
جمهورية كوباجمهورية كوبا

 برينو رودريڤاس باريـابرينو رودريڤاس باريـا
وزير العالقات اخلارجيةوزير العالقات اخلارجية
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2   جــمــادى الـثــانـيــة عـام  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مــكـلمــكـلّـفـة بـالــدـفـة بـالــدّراسـات والـتراسـات والـتّـلـخـيـص بـوزارة الـتـكـوينـلـخـيـص بـوزارة الـتـكـوين

.XهنيJوالتعليم ا.XهنيJوالتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تـنــهى مــهـام اآلنــسـة
وردة ســمـانn بــصــفـتــهــا مـكــلّــفـة بــالــدّراســات والـتّــلــخـيص
بـــوزارة الـــتـــكـــــوين والـــتــعـــلـــــيم اJـــهـــنــيـــnX لـــتـــكــلـــيـــفـــهـــا

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
اJــديـــر الـــعـــاماJــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات لـــلـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات

االجتماعية للعمال األجراء.االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
بــرابح زبـــارn بــصــفــته مـــديــرا عــامــا لــلـــصــنــدوق الــوطــني
لـــلــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيــة لـــلــعـــمــال األجـــراءn لـــتــكـــلــيــفـه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
اJــــديــــــر الــــعــــــاماJــــديــــــر الــــعــــــامّ لـــلــــصــــنــــدوق الــــــوطـــنـي لــــلـــعــــطـل لـــلــــصــــنــــدوق الــــــوطـــنـي لــــلـــعــــطـل
اJــــدفـــوعــــة األجــــر والـــبــــطـــالــــة الــــنـــاجــــمــــة عن ســـوءاJــــدفـــوعــــة األجــــر والـــبــــطـــالــــة الــــنـــاجــــمــــة عن ســـوء
األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــاء واألشـــغـــالاألحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــاء واألشـــغـــال

العمومـية والــري.العمومـية والــري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
مـــــراد زمــــــاليn بــــصــــفــــتــه مــــديـــــرا عـــــامـــــا لـــلــــصـــــنـــدوق
الــــــوطــــــنـي لــــلــــعــــطـــل اJــــدفــــوعـــــــة األجــــــــر والــــبــــطــــالــــــة
الـــنــــاجـــمـــــة عـن ســـوء األحـــــوال اجلــــويـــــة في قــــطـــــاعـــــات
الـــبـــنـــــاء واألشــــغـــــال الـــعــــمـــومـــــيـــة والــــــريn لـــتـــكــــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخــرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2   جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

بوزارة السياحـة - سابقـا.بوزارة السياحـة - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدة
nوالـــسّـــيـــد اآلتي اســـمـــاهـــمـــا بــوزارة الـــســـيـــاحـــة - ســـابـــقــا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- عـــــبــــــــد الـــــقــــــــــادر قــــــــوتـيn بـــــصــــــفـــــتــــه مـــــديــــــــرا

nللتعـــاون واالتصــال
- عـــائــشــة مــنــورn بــصــفــتــهــا نــائــبــة مــديــر لــتــطــويــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاJؤهالت والبرامج البيداغوجية.
مرسـومـان مرسـومـان رئـاسـيرئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 2  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 5 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة n2011 يـتــضـمn يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مـــهـــام بــــوزارة الـــتـــهـــيــــئـــة الـــعــــمـــرانـــيـــة والــــبـــيـــئـــةمـــهـــام بــــوزارة الـــتـــهـــيــــئـــة الـــعــــمـــرانـــيـــة والــــبـــيـــئـــة
والسياحـة - سابقـا.والسياحـة - سابقـا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 5 مايـو سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيدات
والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الــتــهـيــئــة الــعــمــرانــيـة

والبيئة والسياحة - سابقاn لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عــبـــد الــنـــاصـــر ورديn بــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــتـــنــمـــيــة

nديرية العامّـة للسياحةJوالتهيئة السياحية با
- رشــــيـــد شــــلـــوفـيn بـــصــــفــــته مــــكـــلّــــفــــا بـــالــــدّراســـات

nوالتّلخــيص
- ســعـــيــد بـــوخــلـــيــفـــةn بــصـــفــتـه مــكـــلّــفـــا بــالـــدّراســات

nوالتّلخــيص
nبصفتها مفتشة nصليحة ناصر باي -

- ســــعـــيــــد ربـــاشn بــــصــــفـــتـه نـــائـب مـــديــــر لـــتــــقــــيـــيم
nشــاريع السياحيةJا

- عـــبــــد الـــكـــــر£ بــــلـــحــــمـــرn بــــصـــفــــتـه نـــائـب مـــديـــــر
nللوثــائق واألرشيف

nبصفتها نائبة مدير للتكوين nكر{ـة قيراط -
- خـــــضـــــراء فــــنـــــيـــــنـشn بــــصـــــفـــــتـــــهـــــا نــــائـــــبـــــة مـــــديــــر

nلإلحصـائيـات
nبصفتها نائبة مدير للتنظيم nزهرة جعدوني -

- مـــخـــتـــار ديـــدوشn بـــصـــفــــته نـــائب مـــديـــر حلـــمـــايـــة
nواقع السياحيةJوتنمية مناطق التوسع وا

- نـــبـــيـل مـــلـــوكn بــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر لـــلـــدّراســات
السياحـية.
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- عــــبــــد احلـــق نــــعــــمـــــانيn بــــصـــــفــــتــه نـــــائب مــــديــــــر
nللشؤون القـانونيـة

- عـبــاس عـبـد الــكـر£ كــشـرودn بــصـفــته نـائـب مـديـر
nXللمستخدمـ

- عــائــشـة خــلــوطn بــصـفــتــهــا نـائــبــة مــديـــر لــتــأطــيـر
nهـنJالنشـاطـات وا

nبصفته نائب مدير للتنظـيم nخلميسي نويوة -
- مـحــمــد بــوسـعــاديn بــصـفــته نــائب مــديــر لـتــرقــيـة

الصّنـاعـة التقليديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مـديــر دراسـات بــوزارة الـصمـديــر دراسـات بــوزارة الـصّــيـد الــبـحــري واJـواردــيـد الــبـحــري واJـوارد

الصالصّيديــة.يديــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
شــــابي بـن شـــابيn بــــصـــفــــته مـــديــــرا لـــلــــدّراســـات بـــوزارة
الــــصّــــيـــد الــــبـــحــــــري واJــــوارد الـــصّـــــيـــديـــــةn لــــتـــكـــلــــيـــفــه

بوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصمــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصّــيـد الــبـحـري وتــربـيـةــيـد الــبـحـري وتــربـيـة

اJائيات �ستغا�.اJائيات �ستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
ســيــد أحــمـد بــوحــفصn بــصــفــته مــديــرا لـلــغــرفــة الــوالئــيـة
لـلـصّــيـد الـبـحـري وتــربـيـة اJـائــيـات �ـسـتــغـــا�n إلحـالـتــه

على التّـقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 5 مايـو سنة  مايـو سنة n2011 يتضـمn يتضـمّن تعيـX رئيسةن تعيـX رئيسة

دراسات بوزارة العالقات مع البرJان.دراسات بوزارة العالقات مع البرJان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 5 مايـو سـنة 2011 تـعيّـن السّـيدة فـريدة
ديــــالn رئـــيــــســــة دراســـات بــــقــــسم الــــتـــعــــاون والــــدّراســـات

بوزارة العالقات مع البرJان.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
ريـاض فرحـاتيn بصـفته نـائب مديـر لألقطـاب السـياحـية
ذات االمــتـــيــاز بـــوزارة الــتـــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيـــة والــبـــيــئــة

والسياحـة - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان مـرسومـان رئـاسيرئـاسيّـان ـان مـؤرمـؤرّخان في خان في 2  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 5 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة n2011 يـتـضـمn يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

.Xمهام مديرين للسياحة في واليت.Xمهام مديرين للسياحة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
nبـصـفـته مديـرا لـلـسـياحـة في واليـة الـشلف nأحـمد الـزين

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

جمال ريغيn بصفته مديرا للسياحة في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة n2011 يــتــضـــمn يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
بـــــوزارة اJـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة واJـــــتـــــوســـــطــــةبـــــوزارة اJـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة واJـــــتـــــوســـــطــــة

والصوالصّناعة التقليدية - سابقا.ناعة التقليدية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تـنــهى مــهـام اآلنــسـة
والـسّـيـدات والـسّـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم بـوزارة اJـؤسـسات
nـتــوسـطــة والـصّــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة - سـابــقـاJالــصــغـيــرة وا

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
nبصفتها مديرة دراسات nوهيبة ماجلي -
nبصفته مدير دراسات nموسى بن تامر -

- عـبــد الـقــادر بن بــوعـليn بــصــفـته مــديـرا لــتـطــويـر
nالصّناعـة التقليدية

nبصفته مفتشا nيJيوسف سا -
nبصفته نائب مدير للجودة nإبراهيم مقدور -

nبصفته نائب مدير للتأهيل nمصباحي نوري -
- لــــطـــيــــفــــــة بن شــــاويn بـــصــــفـــتــــهــــا نـــائــــبـــة مــــديـــــر

nللعالقــات اخلارجيـة
- فـــــــريــــــدة ســـــــدارn بـــــصـــــفـــــتـــــهـــــا نـــــائـــــبـــــــة مـــــديــــــر

nللميـزانـية واحملـاسبـة
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nمدير دراسات nمصباحي نوري -
nمكلّفة بالدّراسات والتّلخيص nوهيبة ماجلي -

nمكلّفة بالدّراسات والتّلخيص nسعيدة بعيطيش -
nمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص nسعيد بوخليفة -

- عــــبــــد الــــقــــادر بن بــــوعــــليn مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســــات
nوالتّلخيص

- عــــــبــــــد الــــــنــــــاصــــــر ورديn مــــــكــــــلّــــــفــــــا بــــــالــــــدّراســــــات
nوالتّلخيص

nمفتشـة nزهرة جعدوني -
nمفتشـة nصليحـة ناصر باي -

nمفتشـا nموسى بن تامر -
nمفتشـا nمحمد بوسعادي -
nمفتشـا nرشيد شلوفي -

nهن واحلرفJمديرة لتنظيم ا nعائشة خلوط -
nمديرا للتهيئة السياحية nمختار ديدوش -

nمديرا لالتصال والتعاون nعبد القادر قوتي -
- عـــبــد احلق نــعـــمــانيn مــديـــرا لــلــتــنـــظــيم والــشــؤون

nالقانونية والوثائق
- ســــعـــيــــد ربــــاشn مـــديــــرا خملــــطط جــــودة الـــســــيــــاحـــة

nوالضبط
nمديرا للصناعة التقليدية nإبراهيم مقدور -

- عــــائــــشـــــة مــــنــــورn نــــائــــبــــة مــــديــــر لــــدعـم اJــــشــــاريع
nالسياحية ومتابعتها

- خــضـــراء فــنـــيــنشn نـــائـــبــة مـــديــر لـــلــمـــعــلـــومــاتـــيــة
nواإلحصائيـات

- فــريـــدة ســـدارn نـــائـــبــة مـــديـــر لـــبــرامـج الــتـــجـــهـــيــز
nواالستثمــار

- كــر{ـة قــيـراطn نــائـبــة مـديــر لــلـتــكـوين واJــتـابــعــة
nالبيداغوجية

nنائبة مدير للتعاون nلطيفـة بن شاوي -
- عـبــاس عـبــد الـكـر£ كــشـرودn نــائب مــديـر العــتـمـاد

nهنيةJكتسبات اJا
- عــــبــــد الــــكــــر£ بـــــلــــحــــمــــرn نـــــائب مــــديــــر لـــــلــــوثــــائق

nواألرشيف
nنائب مدير للترقية السياحية nنبيل ملوك -

nنائب مدير لالتصال nأحمد الزين -
- خلميسي نويوةn نائب مدير للتنظـيم.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّن تـعيـX مـديرةن تـعيـX مـديرة

.XهنيJدراسات بوزارة التكوين والتعليم ا.XهنيJدراسات بوزارة التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 تـعــيّن اآلنــسـة وردة
ســــمـــانn مـــديـــرة دراســــات بـــوزارة الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيم

.XهنيJا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 5 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة n2011 يتـضـمn يتـضـمّن تـعـيـX اJـديرن تـعـيـX اJـدير

العامالعامّ للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايــو ســنـة 2011 يــعــيّن الــسّــيــد مـراد
زمـــاليn مــديــرا عـــامــا لــلـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــدعـم تــشــغـــيل

الشبـاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 5 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة n2011 يتـضـمn يتـضـمّن تـعـيـX اJـديرن تـعـيـX اJـدير
الـــعــــامالـــعــــامّ لــلــصـــنــدوق الــوطـــني لــلــعـــطـــل اJــدفــوعـــــة لــلــصـــنــدوق الــوطـــني لــلــعـــطـــل اJــدفــوعـــــة
األجـــر والبطـالة النـاجمة عن سـوء األحوال اجلويةاألجـــر والبطـالة النـاجمة عن سـوء األحوال اجلوية

في قطاعات البناء واألشغال العمومية والـري.في قطاعات البناء واألشغال العمومية والـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 5 مـايـو سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيـد بـرابح
زبــــارn مــــديـــــرا عـــامــــا لــــلــــصــــنـــــدوق الــــــوطـــــني لــــلــــعــــطــل
اJـــدفــوعــــة األجـــر والــبــطــالـــة الــنــاجــمـــة عن ســوء األحــوال

اجلوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
XـــعـــيــXيـــتــضـــمّـن الـــتـن الـــتّـــعـــيــ nيـــتــضـــم n2011 ــــوافق 5 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــةJــــوافق اJا

بوزارة السياحة والصبوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمـادى الثانية
عـــــام 1432 اJـــــوافق 5 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2011 تـــــعـــــيّن اآلنـــــســـــة
والــسّـيــدات والــسّـادة اآلتــيـة أســمـاؤهـم بـوزارة الــسـيــاحـة

والصّناعة التقليدية :
nرئيس ديوان nشابي بن شابي -
nمديـر دراسات nيJيوسف سا -
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اJـوافق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واJـذكــور أعالهn يــهـدف
هـذا القرار إلى إنشاء ملـحقات Jكتـبة اJطالعـة العمومية
لـواليـة اجللـفـة في بـلـديـات حاسي الـعش والـقـرنـيـني وسد

الرحال وبنهار واخلميس.

اJـاداJـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 صــــفــــر عـــام 1432 اJــــوافق 12
يناير سنة 2011.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 7 ص صــــــــــفــــــــــر عر عــــــــــام ام 1432
اJاJــــــــوافق وافق 12  ي  يــــــــنــــــــايايــــــر سر ســــــــنــــــة ة n2011 يــــتـــضــــمن إنــــشـــاءn يــــتـــضــــمن إنــــشـــاء

ملحقات Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية اجللفة.ملحقات Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nالعام للحكومة Xإن األم
nاليةJووزير ا

nووزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

nاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

nالعمومية
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اJؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اJــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

nالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 275
اJؤرخ في 6 رمـضان عام 1428 اJوافق 18 سبـتمبـر سنة
2007  الــذي يــحـدد الــقــانــون األسـاسي Jــكــتــبـات اJــطــالــعـة

nالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 236
اJــــؤرخ في 23 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــة
nــطــالـعــة الــعـمــومــيـةJــتـضــمن إنــشـاء مــكــتــبـات اJ2008  وا

nتمّمJا
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

nالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 4  من اJـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 07 - 275  اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1428

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزير اJاليةوزير اJالية
كر£ جوديكر£ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 7 ص صــــــــــفــــــــــر عر عــــــــــام ام 1432
اJاJــــــــوافق وافق 12  ي  يــــــــنــــــــايايــــــر سر ســــــــنــــــة ة n2011 يــــتـــضــــمن إنــــشـــاءn يــــتـــضــــمن إنــــشـــاء
مــــلــــحـــقــــة Jــــكــــتــــبــــة اJـــطــــالــــعــــة الــــعـــمــــومــــيــــة لــــواليـــةمــــلــــحـــقــــة Jــــكــــتــــبــــة اJـــطــــالــــعــــة الــــعـــمــــومــــيــــة لــــواليـــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nالعام للحكومة Xإن األم
nاليةJووزير ا

nووزيرة الثقافة
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اJـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

nاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اJؤرخ في 26 صفر عام 1424 اJوافق 28 أبريل سنة 2003

nدير العام للوظيفة العموميةJالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05 - 79 اJؤرخ
في 17 مـــحـــرم عـــام 1426 اJــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

nالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 07 - 275
اJؤرخ في 6 رمـضان عام 1428 اJوافق 18 سـبـتمـبر سـنة
2007  الـذي يــحــدد الــقــانــون األســاسي Jــكـتــبــات اJــطــالــعـة

nالعمومية

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

األمX العام للحكومةاألمX العام للحكومة
أحمد نويأحمد نوي
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اJاداJادّة ة 2 : - طبيعة اJمتلك الثقافي : : - طبيعة اJمتلك الثقافي : معلم تاريخي.

- اJـوقع اجلـغرافي لـلـمـمتـلك الـثـقافي- اJـوقع اجلـغرافي لـلـمـمتـلك الـثـقافي : يـقع بـبـلـدية
وهـــران واليــة وهـــران وهـــو مــــبــــيـّن فـي اخملــــطـط اJـــرفق

بأصل هذا القرارn ويحدّد كما يأتي :
nشماال : شارع األوراس *

nشرقا :  عقار مبني *
nجنوبا : شارع العربي بن مهيدي *

* غربا : عقار مبني.
- تــعـيـX حــدود اJـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اJـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من

حدود اJمتلك الثقافي.
- نـطـاق الـتـصـنـيف - نـطـاق الـتـصـنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى مـسـاحـة
األرض واJـقدرة بـ 1265 م2 واJـسـاحـة اJبـنـيـة اJـكـونة من
طابق أرضي مشيّدة عـليه أربعة طوابق �ساحة إجمالية

قدرها 5890 م2 تضاف إليها مساحة اJنطقة احملمية.
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هوية اJالك : - هوية اJالك : ملك عمـومي للدولة خصص لوزارة

الثقافة بقرار رقم 103 مؤرّخ في 21 مايو سنة 2007.
- اJـــصـــادر الــوثـــائــقـــيـــة والــتـــاريــخـــيـــة : اخملــطـــطــات- اJـــصـــادر الــوثـــائــقـــيـــة والــتـــاريــخـــيـــة : اخملــطـــطــات

والصور والصور : ( ملحقة بأصل هذا القرار).
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

االلـــتـــزامـــات : االلـــتـــزامـــات : جـــزء من الـــعــــقـــار الـــواقـع في طـــريق
.Xجتاري Xاألوراس يستغله أحد اخلواص كمحل

االرتــــفــــاقـــات : االرتــــفــــاقـــات : عــــبـــور شــــبــــكـــات الــــتــــزويـــد بــــاJــــيـــاه
الـصـاحلة لـلـشـرب وشبـكـة تطـهـيـر اJيـاه والـكـهربـاء خلـدمة

عقار مجاور.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اJـكــلّف بــالـثــقــافـةn بــالــطـرق
اإلداريــــةn قـــــرار فــــتـح دعــــوى تـــــصــــنـــــيف إلـى والي واليــــة
وهران بغرض الشهر �قر اجمللس الشعبي البلدي لبلدية
Xوهــران عـن طــريق تـــعــلـــيــقـه مــدة شـــهــرين (2) مــتــتــالــيـ
يـسـري مـفـعـولـهـمــا ابـتـداء من تـاريخ إخـطـاره من الـوزيـر

اJكلف بالثقافة.
اJاداJادّة ة 4 :  :  {كن مالكي اJـعلم التاريـخي موضوع هذا
الـقـرار وكــذا مـالـكي اJـمـتـلـكـات اJـتـواجـدة داخل مـنـطـقـته
احملمية أن يبدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مدير الثقافة لوالية وهران.
اJـاداJـادّة ة 5 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حــرر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجــة عــام 1431 اJــوافق

أول ديسمبر سنة 2010.
خليدة توميخليدة تومي

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 236
اJــــؤرخ في 23 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــة
nــطــالـعــة الــعـمــومــيـةJــتـضــمن إنــشـاء مــكــتــبـات اJ2008  وا

nتمّمJا
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

nالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 4  من اJـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 07 - 275  اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1428
اJـوافق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واJـذكــور أعالهn يــهـدف
هـذا القـرار إلى إنشـاء ملـحـقة Jـكتـبة اJـطـالعـة العـمومـية

لوالية تيسمسيلت في بلدية أوالد بسام. 

اJـاداJـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 7 صــــفــــر عـــام 1432 اJــــوافق 12
يناير سنة 2011.

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

األمX العام للحكومةاألمX العام للحكومة
أحمد نويأحمد نوي

وزير اJاليةوزير اJالية
كر£ جوديكر£ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 25 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1431 اJــــــوافق أول اJــــــوافق أول
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة n2010  يتـضـمن فـتح دعـوى تـصـنيفn  يتـضـمن فـتح دعـوى تـصـنيف

األروقة القد{ة بوهران.األروقة القد{ة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 nإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اJــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

nادة 18 منهJال سيما ا nبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ـــقـتــضى اJـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اJـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اJـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

n2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اJــــمـــتــــلك
الثقافي اJسمى " األروقة القد{ة بوهران "." األروقة القد{ة بوهران ".
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- خـــالـــد حـــحـــادn �ـــثل الـــوزيـــر اJـــكـــلّف بـــالـــتـــهـــيـــئــة
nالعمرانية والبيئة

- لـطــيـفــة رمــكيn �ــثـلــة الـوزيــر اJــكـلّف بــالــتـربــيـة
nالوطنية

- مـحمـد بوسـعاديn �ـثل الوزيـر اJكـلّف بالـسيـاحة
nوالصّناعة التقليدية

- عــــبــــد احلـــــكــــيم جــــبــــرانـيn �ــــثل الـــــوزيــــر اJــــكــــلّف
nبالتعليم العالي والبحث العلمي

- مـحمـد الـشريـف بن طالـبيn �ـثل الوزيـر اJـكلّف
nXهنيJبالتكوين والتعليم ا

- كـلـثـوم بـراهـيـتيn �ـثـلـة الـوزيـر اJـكلّـف بـالسّــكن
nوالعمران

- ورديـــة أركــامn �ـــثــلـــة الــوزيـــر اJــكــلّـف بــالـــطـــاقـــة
واJنـاجم.

يـــلـــغى الـــقـــرار اJـــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1427
اJــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 2007 واJـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضــاء
مـــجــلـس إدارة الــديـــوان الـــوطـــني لـــتــســـيـــيـــر اJــمـــتـــلـــكــات

الثقافية احملمية واستغاللها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 15 ينـاير سنة ينـاير سنة
n2011 يــــحـــدn يــــحـــدّد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلسد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلس

التـوجــيـهــي Jـكــتــبـة اJــطــالــعــة الـعـمـوميـة لـواليةالتـوجــيـهــي Jـكــتــبـة اJــطــالــعــة الـعـمـوميـة لـوالية
أم البواقي.أم البواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 10 صــفـر عـام 1432 اJـوافق
15 يــنـــايــر ســـنــة n2011 حتــدّد الـــقــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء

اجملـلس التـوجــيـهـي Jـكــتــبــة اJـطــالـعة الـعمـومـية لـوالية
أم الــــبــــواقيn تـــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اJــــادّة 10 مـن اJــــرســـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اJــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Jكتبات اJطالعة العموميةn كما يأتي :

السيدتان والسادة :

nمــديـــر الــثـــقــافــة بـــالــواليــة nعـــبــد الــلـه بــوقـــنــدورة -
nرئيسا

nثل الوالي� nحسن بن تونسي -

nالية بالواليةJمدير ا nيوسف ماضوي -

- عـبد الـله مراد مسـاعديـةn مديـر التـربيـة الوطـنية
nبالوالية

nمديرة الشباب والرياضة بالوالية nجناة فاضل -

قرار مـؤرقرار مـؤرّخ في أول صفر عام خ في أول صفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 6 ينـاير سنة ينـاير سنة
n2011 يـتـضمن اسـتـخالف عـضو في مـجـلس اJـسرحn يـتـضمن اسـتـخالف عـضو في مـجـلس اJـسرح

اجلهوي بتيزي وزو.اجلهوي بتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في أول صـفـر عام 1432 اJوافق
6 يـنـايـر سـنة 2011 تـعـX السـيـدة روزة قاسـميn تـطبـيـقا
ألحــــكــــام اJـــادّة 10 مـن اJـــرســــوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 07 - 18
اJـؤرّخ في 27 ذي احلـجـة عام 1427 اJـوافق 16 يـنـايـر سـنة
nـتــضــمن الــقـانــون األســاسي لـلــمــسـارح اجلــهــويـةJ2007 وا

nــســـرح اجلــهــوي بـــتــيــزي وزوJعــضـــوة في مــجـــلس إدارة ا
�ثلة اجمللس الشـعبي البلدي ببلدية تيزي وزوn وللفترة

اJتبقية للعضويةn خلفا للسيد أحسن بشورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 7   صـفر عام  صـفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 12 ينـاير  ينـاير سـنةسـنة
n2011 يـــــتــــضـــــمn يـــــتــــضـــــمّـن تــــعـــــيــــX أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارةـن تــــعـــــيــــX أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة

الــديـوان الــوطـنـي لـتــسـيــيـر اJــمـتــلـكــات الـثــقـافــيـةالــديـوان الــوطـنـي لـتــسـيــيـر اJــمـتــلـكــات الـثــقـافــيـة
احملمية واستغاللها.احملمية واستغاللها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1432 اJوافق 12
يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011 يــــعــــيّـنn في مــــجــــلـس إدارة الــــديـــوان
الــــوطــــني لـــتـــســــيـــيـــر اJـــمــــتـــلـــكـــات الــــثـــقـــافــــيــــة احملـــمــــيـــة
واستغاللهـا تطبيقا ألحكام اJادّة 7 من اJرسـوم التّنفيذيّ
رقم 05-488 اJؤرّخ في 20 ذي القعــدة عــام 1426 اJوافـق
22 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2005 واJـــتــضــمّـن تــغـــيــيــر الـــطــبـــيــعــة

الــقــــانـــونـــيـــة لـــلــوكـــالـــــة الـــوطـــنــــيـــة لــآلثـــــــار وحــمـــايــــة
nــعــــــالم والـــنــصب الـــتــاريـــخــــيــة وتـــغــيـــيـــر تـــســمـــيــتـــهــاJا

األعضـاء اآلتيـة أسماؤهم :
اآلنستان والسيدات والسادة :

nكـلّف بالثـقافةJثل الـوزير ا� nعبـد احلليم سـراي -
nرئيسا

nثل وزير الدفاع الــوطـني� nبن عودة بلعظم -
- عـــلي شـــريفn �ـــثل الـــوزيــر اJـــكــلّـف بــالـــداخــلـــيــة

nواجلماعات احمللّية
- مــــالك جــــعـــودn �ــــثل الـــوزيــــر اJـــكــــلّف بــــالـــشـــؤون

nاخلارجيّة
- إبــتـهــال بـوتــيـنــة مـخــلـوفn �ــثـلـة الــوزيـر اJــكـلّف

nاليّةJبا
- حــسـX عــبـدوسn �ــثل الـوزيــر اJـكــلّف بــالـشـؤون

nالدينية واألوقـاف
nكلّف باجملـاهدينJثلة الوزير ا� nزهور جعفر -
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السّــادة :
nرئيسا nمدير الثقافة بالوالية nحكيم ميلود -

nثل الوالي� nبزاز خلميسي -
nالية بالواليةJمدير ا nشريف عراش -

nمدير التربية الوطنية بالوالية nمسقم جنادي -
nمدير الشباب والرياضة بالوالية nسعيد حقاس -

- سـيدي أحـمد مـوروn مديـر البـريد وتـكنـولوجـيات
nاإلعالم واالتصـال

nكاتب nعبد القادر زيتوني -
- عبد الوهاب بن منصورn كاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 15 ينـاير سنة ينـاير سنة
n2011 يــــحـــدn يــــحـــدّد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلسد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلس

الــتـــوجــيـــهي Jـــكــتـــبــة اJـــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لـــواليــةالــتـــوجــيـــهي Jـــكــتـــبــة اJـــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لـــواليــة
معسكر.معسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 10 صــفـر عـام 1432 اJـوافق
15 يــنـــايــر ســـنــة n2011 حتــدّد الـــقــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء

اجملــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــواليـة
مـعـسكـرn تـطبـيـقا ألحـكـام اJادّة 10 من اJـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةn كما يأتي :

السيدة والسّــادة :

nمـــديــــر الــــثـــــقــــافــــة بـــالــــواليـــة nاحلـــاج مــــســــحـــــوب -
nرئيسا

nثل الوالي� nتوفيق جلولي -

nالية بالواليةJمدير ا nحضري بن خدة -

- شـــايب عــيـــسى خــالـــدn مــديــر الـــتــربـــيــة الــوطـــنــيــة
nبالوالية

- نــــزهـــة شـــيــــخـــاويn مـــديــــرة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
nبالوالية

- تـاج الدين بن ثابتn مـدير البريـد وتكنـولوجيات
nاإلعالم واالتصـال

nفنان تشكيلي nنصر الدين طامة -

- عدة بن داهةn كاتب.

- عــثــمــان زبــيـــديn مــديــر الــبــريــد وتـــكــنــولــوجــيــات
nاإلعالم واالتصـال

nمؤلف وكاتب nسالح الدراجي -
- رقية هجريسn كاتبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 15 ينـاير سنة ينـاير سنة
n2011 يــــحـــدn يــــحـــدّد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلسد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلس

التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية بجاية.التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 10 صــفـر عـام 1432 اJـوافق
15 يــنـــايــر ســـنــة n2011 حتــدّد الـــقــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء

اجملــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــواليـة
بـجـايـةn تــطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادّة 10 من اJـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةn كما يأتي :
السّــادة :

nرئيسا nمدير الثقافة بالوالية nمراد ناصر -
nثل الوالي� nزهير غربي -

nالية بالواليةJمدير ا nأحمد بوأحمد -
- الــــعـــربي عــــبـــيـــداتn مــــديـــر الـــتــــربـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة

nبالوالية
- ســـالـم بن عــــثــــمـــانn مــــديــــر الــــشـــبــــاب والــــريــــاضـــة

nبالوالية
- عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز بــــــوقــــــريــــــعــــــةn مــــــديــــــر الــــــبــــــريـــــد

nوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال
nناشر وكاتب nابراهيم تلزاغارت -

- صادق واعليn أستاذ وباحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 15 ينـاير سنة ينـاير سنة
n2011 يــــحـــدn يــــحـــدّد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلسد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلس

الــتـــوجــيـــهي Jـــكــتـــبــة اJـــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لـــواليــةالــتـــوجــيـــهي Jـــكــتـــبــة اJـــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لـــواليــة
تلمسان.تلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 10 صــفـر عـام 1432 اJـوافق
15 يــنـــايــر ســـنــة n2011 حتــدّد الـــقــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء

اجملــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــواليـة
تلـمسـانn تطـبيـقا ألحـكام اJادّة 10 من اJـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةn كما يأتي :



15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2428
18 مايو سنة  مايو سنة 2011 م م

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 20
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة n2011 يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــوn يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــو
بــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـةبــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـة

لوالية الشلف.لوالية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJـــوافق 20 مــارس ســـنــة n2011 يـــعــيـــن الــســـيـــد عـــمــار
بـن اربيحة رئيسـا في اجمللس التوجيهي Jكـتبة اJطالعة
nكـلف بالثـقافةJثال للـوزير ا� nالعمـومية لـوالية الشـلف
nخـلفا للـسيد لونـاس مصطفى nتبقـية للعـضويةJللفتـرة ا
تـطـــبـــيـــقــا ألحــكــام اJـادّة 10 من اJــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم
07-275 اJــــــــؤرّخ في 6 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1428 اJــــــــوافق 18

ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي
Jكتبات اJطالعة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 20
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة n2011 يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــوn يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــو
بــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـةبــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـة

لوالية تبسة.لوالية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJـوافق 20 مـارس سـنة n2011 يـعX الـسـيـد جـيالني زبدة
رئيـسـا في اجمللس الـتـوجيـهي Jـكتـبـة اJطـالـعة الـعـمومـية
لــواليـة تــبــسـةn �ــثال لــلـوزيــر اJــكـلـف بـالــثــقـافــةn لــلـفــتـرة
اJــتـبـقــيـة لـلــعـضـويــةn خـلـفــا لـلـســيـد عـريـب كـر£n تـطــبـيـقـا
ألحــــكــــام اJـــادّة 10 من اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 275-07
اJؤرّخ في 6 رمـضان عام 1428 اJوافق 18 سبـتمبـر سنة
2007 الــذي يــحــدّد الــقــانــون األســاسي Jــكــتــبــات اJــطــالــعــة

العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 20
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة n2011 يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــوn يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــو
بــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـةبــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـة

لوالية اجللفة.لوالية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJــوافق 20 مــارس ســنـة n2011 يــعــX الـســيــد عـبــد الــكـر£
بــلـكـيـحل رئــيـسـا في اجملــلس الـتـوجـيــهي Jـكـتـبــة اJـطـالـعـة
nكـلف بـالـثقـافةJـثال لـلوزيـر ا� nالعـمـوميـة لـوالية اجلـلفـة
nخـلفـا لـلسـيـد قـاسم الدراجي nتـبـقـية لـلـعضـويـةJلـلفـتـرة ا
تـطـــبـــيـــقــا ألحــكــام اJـادّة 10 من اJــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم
07-275 اJــــــــؤرّخ في 6 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1428 اJــــــــوافق 18

ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي
Jكتبات اJطالعة العمومية.

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 20
مـارس سنة مـارس سنة n2011 يحـدn يحـدّد القـائمـة االسمـية ألعـضاءد القـائمـة االسمـية ألعـضاء
اجمللس التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لواليةاجمللس التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية

غليزان.غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJــوافق 20 مـــارس ســـنــة n2011 حتــدّد الـــقــائـــمـــة االســمـــيــة
ألعــضـاء اجملــلس الــتــوجـيــهي Jــكـتــبــة اJـطــالــعـة الــعــمـومــيـة
لــواليــة غــلــيــزانn تــطـــبــيــقــا ألحــكــام اJــادّة 10 مـن اJــرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اJــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Jكتبات اJطالعة العموميةn كما يأتي :
السّــادة :

nمــديــر الــثــقــافــة بــالــواليــة nعــبــد احلــمــيــد مـــرســلي -
nرئيسا

nثل الوالي� nأحمد بغالية -
nالية بالواليةJمدير ا nالعماري زايدي -

- عــــيـــسى شــــرحـــبـــيـلn مـــديـــر الـــتــــربـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة
nبالوالية

- مــــعـــمــــر بن نــــافـــلــــةn مــــديـــر الــــشـــبــــاب والـــريــــاضـــة
nبالوالية

- شــهــيــد عــبــد الــلهn مــديــر الــبـريــد وتــكــنــولــوجــيـات
nاإلعالم واالتصـال

nأستاذ nعبد احلفيظ سعادي -
- أمX شبابn معلم وفنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 20
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة n2011 يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــوn يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــو
بــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـةبــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـة

لوالية األغواط.لوالية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJـوافق 20 مــارس سـنـة n2011 يـعـX الـسـيـد قـاسم دراجي
رئيـسـا في اجمللس الـتـوجيـهي Jـكتـبـة اJطـالـعة الـعـمومـية
لـواليـة األغـواطn �ـثال لـلــوزيـر اJـكـلف بـالـثـقـافـةn لـلـفـتـرة
اJتـبـقـيـة لـلعـضـويـةn خـلـفا لـلـسـيـد إبـراهيـم قر£n تـطـبـيـقا
ألحــــكــــام اJـــادّة 10 من اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 275-07
اJؤرّخ في 6 رمـضان عام 1428 اJوافق 18 سبـتمبـر سنة
2007 الــذي يــحــدّد الــقــانــون األســاسي Jــكــتــبــات اJــطــالــعــة

العمومية.
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الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اJــــتــــعــــاقــــدين
وحـــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعـــنــاصـــر اJـــشـــكــلـــة لـــرواتــبـــهم
والــقـواعــد اJــتـعــلــقـة بــتــسـيــيــرهم وكـذا الــنــظـام الــتــأديـبي

nادة 8 منهJال سيما ا nطبق عليهمJا
- و�قتضى اJرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اJـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

nاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

n2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اJؤرخ في 26 صفر عام 1424 اJوافق 28 أبريل سنة 2003

nدير العام للوظيفة العموميةJالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ـقــتـضـى اJـرســوم الـرّئــاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

nالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 8  من اJـرسـوم
الــرئــاسي رقم 07 - 308 اJـؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اJوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واJذكـور أعالهn يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مــــنـــاصـب الـــشــــغل اJــــطـــابــــقـــة
لنـشاطات احلفظ أوالـصيانـة أو اخلدمات وتـصنيـفها وكذا
مـدة العـقد اخلاص بـاألعوان اJـعنـيX الـعامـلX لـدى اJركز
اجلــزائــري Jــراقــبــة الــنــوعــيــة والــرزمn كــمـا هــو مــبــX في

اجلدول اآلتي :

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 20
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة n2011 يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــوn يــــتـــضــــمـن اســــتـــخـالف عــــضـــو
بــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـةبــاجملــلس الــتـوجــيــهي Jـكــتــبـة اJــطــالـعــة الــعـمــومــيـة

لوالية عX الدفلى.لوالية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJوافق 20 مـارس سنة n2011 تـعX الـسيـدة زولـيخـة باي
بومـزراق رئـيـسة في اجملـلس الـتـوجـيهي Jـكـتـبة اJـطـالـعة
الــعــمــومــيــة لــواليــة عــX الــدفــلىn �ــثــلــة لــلــوزيــر اJــكــلف
بـالـثــقـافــةn لـلــفــتــرة اJـتــبــقــيــة للـعـضـويـةn خـلـفـا لـلـسـيد
عـــبـــد احلـــمــــيـــد بـــومـــديـنn تـــطـــبـــيــــقـــا ألحـــكـــام اJـــادّة 10 من
اJرسوم الـتّنفيذيّ رقم 07-275 اJؤرّخ في 6 رمضان عام
1428 اJوافق 18 سبـتمبـر سنة 2007 الذي يـحدّد الـقانون

األساسي Jكتبات اJطالعة العمومية.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 23 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1432 اJ اJــــوافق وافق 28  م  مــــارس سارس ســــنــــة ة n2011 يــحـــدد تــعــدادn يــحـــدد تــعــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــــدمــــات بـــعــــنـــوان اJــــركــــز اجلـــزائــــري Jـــراقــــبـــةأو اخلــــدمــــات بـــعــــنـــوان اJــــركــــز اجلـــزائــــري Jـــراقــــبـــة

النوعية والرزم.النوعية والرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nالعام للحكومة Xإن األم
nاليةJووزير ا

nووزير التجارة
- �قتـضى اJرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

9 
1

3

33

2

49

99

348

288

288

240

200

219

200

7

5

5

3

1

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اJدةعقد محدد اJدة
(2)

عقد غير محدد اJدةعقد غير محدد اJدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
10

-
-
10

2

9

1

3

23

2

49

89

عون وقاية من اJستوى الثاني
عون وقاية من اJستوى األول

عامل مهني من اJستوى الثالث
عامل مهني من اJستوى الثاني
عامل مهني من اJستوى األول

سائق سيارة من اJستوى األول
حارس

اجملموع العاماجملموع العام
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اJلحقاJلحق

النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائيةالنظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية

اJــــاداJــــادّة ة األولىاألولى :  : الــــلّــــجــــنــــــة الـــــوطــــنـــــيــــة لــــلــــمــــدونــــــة
الغذائيـة الـتي تدعى في صلب النص "الـلّجنة" هي جهاز
اســتــشــاري وتــقــيــيـم تــقــنيn يــوضع حتت ســلــطــة الــوزيـــر

اJكـلّف بحماية اJستهلك.

اJــاداJــادّة ة 2 :  : تـــتـــكــوّن الـــلّـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
اJــــكـــــلّف بــــحـــــمــــايـــــة اJــــســــتــــهــــلك أو �ــــثــــلـــهn من �ــــثــــلي

الـوزارات اآلتيـة :
nكلّفة بالشؤون اخلارجيةJالوزارة ا -

nكلّفة بالفالحةJالوزارة ا -
- الـوزارة اJكـلّفـة بالـصّنـاعة واJـؤسسـات الصّـغيرة

nتوسّطـةJوا
nكلّفة بالصّحةJالوزارة ا -
nكلّفة بالبيئةJالوزارة ا -

- الـــوزارة اJــــكــــلّــــفـــة بــــالــــصّــــيـــد الــــبــــحــــري واJـــوارد
nالصّـيديـة

nكلّفة بالبحث العلميJالوزارة ا -
nاليّةJكلّفة باJالوزارة ا -

nائيّةJوارد اJكلّفة باJالوزارة ا -
و�ـــثـــل عــن جـــمـــعـــيـــــات حـــمـــايـــــة اJـــســـتـــهـــلك ذات

طابــع وطني.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : جتــتـــمع الــلّـــجــنــة فـي دورة عــاديــة أربع (4)
مـرات في الـســنـة وفي دورات غـيــر عـاديـة كـلّــمـا اقـتـضت
الضرورة ذلكn بناء على استدعاء من رئيسها أو �ثله.

جتـتــمع الــلّْـجــنــة في مـقــر الــوزارة اJـكــلّـفــة بــحـمــايـة
اJـسـتـهـلك أو أي مـكـــان آخــر مـعـيّن مـسـبـقــا من رئـيـسـها

أو �ثلـه.

اJاداJادّة ة 4 :  : تـرسل االستـدعاءات وجـدول األعمـال وعند
االقــتــضــاءn اJـلــفــات اJـقــتــرحـة لــلــدراسـة ألعــضــاء الـلّــجــنـة

خمسة عشر (15) يوما على األقل قبل تاريخ االجتماع.

5 :  : ال تــصـح اجــتــمــاعــات الــلّــجــنــة إالّ بــحــضــور اJـاداJـادّة ة 
األغلبية اJطلقة ألعضائها.

وإذا لم يكـتمل الـنّصــابn يحـرّر فورا مـحضـر بعدم
اجلـدوى وتــعـقـد الـلّــجـنــة اجـتــمـاعـا آخـــرا مــهـمـا كـــان عــدد
األعــضـــاء احلـــاضــرين وذلك فـي أجـل ال يــتــجــــاوز خــمــســـة

عشـر (15) يوما.

اJـاداJـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1431 اJوافق  اJوافق 17 أكتوبر 
n2010 يــــتــــضــــمn يــــتــــضــــمّن الــــتــــصــــديق عــــلى الــــنــــظـــامن الــــتــــصــــديق عــــلى الــــنــــظـــام ســـنـــة ســـنـــة 

الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اJؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اJــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

nالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-67 اJـؤرّخ
في 20 ذي احلــجّــة عـام 1425 اJـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واJـتــضـمّن إنــشـاء الــلّـجــنـة الــوطـنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة

nويحدّد مهامها وتنظيمها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـصـادق عـلى الـنـظـام الـداخـلي لـلـجـنـة
الوطنية للمدونة الغذائية اJلحق بهذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 9 ذي القـعدة عام 1431 اJوافق 17
أكتوبر سنة 2010.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اJاليةوزير اJالية
كر£ جوديكر£ جودي
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اJاداJادّة ة 15 :  : يتـكفّـل اJـركز اجلـزائري Jـراقبـة النـوعية
والرزم بأمانة اللّجنة.

اJاداJادّة ة 16 :  : تكلّف أمانة اللّجنةn ال سيّما �ا يأتي :
1 - الـتــنــظــيم والــقــيــام بــاJـتــابــعــة اJــاديــة واإلداريـة
لعالقـــات اللّـجنـــة مـع هـيـئة اJـدونة الـغذائـية والـهيـئات

التابعـة لها.
nادي الجتماعات اللّجنةJ2 - التنظيم ا

3 - إعداد مشروع جدول أعمال االجتماع بالتشـاور
nمع الرئيس أو �ثلـه

4 - إعـــداد وتـــقــــد£ اJـــلـــفـــــات اJـــرتــبـــطـــــة بـــجــــدول
nأعمـال االجتماعـات

5 - تــبــلـــــــيغ تـــاريــخ وجـــــدول أعــمـــــال االجــتــمــــاع
nقرّر دراستهاJلفات اJإلى أعضاء اللّجنة وموافاتهم با

6 - إرســـــال مــشـــاريـــع مـــحــاضـــــــر االجــتـــمـــاعـــــات
nإلى أعضـاء اللّجنـة

7 - تـسـيـيـر الــرصـيـد الـوثــائـقي اJـتـعــلّق بـنـشـاطـات
اJدونـة الغذائيـة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 :  : تـــــضـــع الـــــــوزارة اJـــــكــــــلّـــــفـــــة بـــــحـــــمـــــايـــــة
اJـــســتــهـــلك حتت تـــصــرف الــلّـــجــنــة الـــوســائل الـــضــروريــة

Jمارسـة مهامها.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 19  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1432 اJـوافق  اJـوافق 25 ديسـمـبر ديسـمـبر
ســـــنــــة ســـــنــــة n2010 يـــــتــــضــــمn يـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــX أعــــضـــــاء مــــجــــلسن تـــــعــــيــــX أعــــضـــــاء مــــجــــلس

التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 19 مـحرّم عام 1432 اJـوافق
25 ديـســمــبـر ســنـة n2010 يـعــيّن أعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيه

لــلــوكــالـة الــوطــنــيــة لـدعـم تـشــغــيل الــشــبــاب Jـدة ثالث (3)
ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجــديــدn تـطــبــيــقــا ألحــكــام اJـادّة 10 من
اJــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 96-296 اJــــؤرّخ في 24 ربــــيع
الـــــثــــــاني عـــــام 1417 اJـــــوافق 8 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1996
واJتـضمّن إنشاء الـوكالة الـوطنية لـدعم تشغـيل الشباب

وحتديد قانونها األساسي n اJعدّل واJتمّمn كما يأتي :
السيدات والسادة :

nكلّف بالتشغيلJثلة الوزير ا� nجيدال حميدة -
- خــداش نــهــلــةn �ــثـــلــة الــوزيــر اJــكــلّف بــالــداخــلــيــة

nواجلماعات احمللية

اJـاداJـادّة ة 6 :  : يـكـون احلـضـور الـشخـصي ألعـضـاء الـلّـجـنة
في االجتماعات إجباريا.

وفي حـــالــــة غـــيــــاب أحـــد األعـــضــــاء لـــثالث (3) مــرات
مـتتالية وغـير مبرّرةn يـتولى الرئيسn بـعد التشاور مع

أعضاء اللجنةn  استخالفه بنفس األشكال.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : تدرس الـلّـجـنة اJـلـفـات اJسـجّـلـة في جدول
األعــمـــال وجتــســد فـي شــكل آراء وتـــوصــيــاتn اقـــتــراحــات

النقاط اJسجلة في جدول األعمال.

اJــاداJــادّة ة 8 :  : عــنـــد نـــهــايـــة كل اجـــتـــمــاع يـــحـــرّر مــحـــضــر
يـتضـمّن عروض احلـال واألراء و/ أو االقـتراحـات التي ¯

اعتمادها.

اJـاداJـادّة ة 9 :  : يـوافق عــلى مــحــضـر اجــتــمــاع الـلّــجــنـة في
بداية االجتماع اJوالي.

وعـنـد وجـود اعـتـراض مـؤسس ألحـد األعـضـاء يـتعـلّق
�حتوى محـضر االجتماعn تسجـل التعديالت في محضر

االجتماع النهائي.

10 :  : يـــــــرسـل  إلى كـل األعـــــــضــــــــاءn مـــــــحـــــــضـــــــر اJــــــاداJــــــادّة ة 
االجـتـمــاع الـنـهـائي اJـصــادق عـلـيه من كل أعــضـاء الـلّـجـنـة

في أجل ال يتعدى عشرين (20) يوما.

اJـاداJـادّة ة 11 :  : إذا فـقـد أحـد أعـضـاء الـلّـجـنـة الـصفـة الـتي
عـــيّن �ـــوجــبـــهــاn يـــتــوقف تـــمــثـــيــلـه ويــســـتــخـــلف في أجل

أقصاه ثالثة (3) أشهر بنفس األشكال.

اJاداJادّة ة 12 :  : يجب على أعضـاء اللّجنة اJستفيدين من
مــشــاركــة في أشـــغـــال الــلّــجــان الـــتــقــنــيــة لـــهــيــئــة اJــدونــة
الغذائـية إرسال تـقرير عن مهـمتهم ألمـانة اللّجـنة. يكون

هذا التقرير محل عرض خالل اجتماع اللّجنة اJقبل.

13 :  : تـــؤدي الـــلّــــجـــان الـــتـــقـــنـــيـــة اJـــتـــخـــصـــصـــة اJــاداJــادّة ة 
اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادّة 9 من اJـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم
05-67 اJـــــؤرّخ في 28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اJـــــوافق 30

ينـاير سـنة 2005 واJذكـور أعالهn مـهامـهـا حتت مسـؤولـية
اللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية.

تـدون الـلّـجـان الـتـقـنـيـة اJـتـخـصـصـة نـتـائج أعـمـالـهـا
في تقارير تعرض على اللّجنة.

اJــاداJــادّة ة 14 :  : {ـــكن الـــلّـــجـــنــة أن تـــســـتـــدعي كل شـــخص
بــإمــكــانــه أن يــســاعــدهــــا في أشــغـــالــهــا نـظــــرا Jــؤهالتــه
وذلك بـنــاء عـلى طـلب مـن الـرئـيس أو بــطـلب من أغــلـبـيـة

أعضائهــا.
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- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اJؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اJوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

nاالجتماعي
- و�ــقــتــضـى الــقــرار اJــؤرّخ في 25 ذي احلــجّـــة عــام
1422 اJــوافق 9 مــارس ســنـة 2002 الــذي يـحــدّد الــتــنــظــيم

nالداخلي للمعهد الوطني للعمـل

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : يــتــمّم هــذا الــقــرار أحــكــام اJـادّة 2 من
الـــــقــــــرار اJـــــؤرّخ في 25 ذي احلـــــجّــــــة عـــــام 1422 اJـــــوافق 9
مـارس سـنة 2002 الـذي يـحـدّد التـنـظـيـم الـداخلـي لـلـمـعـهد

الوطني للعملn كما يأتي :

"اJــادّة 2 : يـــتـــضـــمّـن الـــتـــنـــظـــيم الـــداخــــلي لـــلـــمـــعـــهـــد
الــوطـنـي لـلــعـمل حتـت سـلــطـة اJــديـر الــعـامّ الــذي يـســاعـده

مستشار قانوني ومساعد مكلّف بالدّراسات مـا يأتي :
.................. (الباقي بدون تغيير) .................."

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 مـــحـــرّم عـــام 1432 اJــوافق 5
يناير سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 30 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 5 يـــنــــايــــر يـــنــــايــــر
سـنــة سـنــة n2011 يـتـمn يـتـمّم الــقـرار اJـؤرم الــقـرار اJـؤرّخ في خ في 4 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عام عام 1427 اJوافق  اJوافق 25 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2006 واJتضم واJتضمّن
الــتـنــظـيم الــداخـلي لــلــمـعــهـد الــوطـني لــلـوقــايـة منالــتـنــظـيم الــداخـلي لــلــمـعــهـد الــوطـني لــلـوقــايـة من

األخطار اJهنية.األخطار اJهنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 253-2000
اJـؤرّخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1421 اJـوافق 23 غـشت
سـنة 2000 واJـتـضـمّن إنـشاء اJـعـهـد الـوطـني لـلـوقـاية من

nوتنظيمه وسيره nهنيةJاألخطار ا

nاليّةJكلّف باJثل الوزير ا� nعيساني كمال -
nاليّةJكلّف باJثلة الوزير ا� nبن موسى صليحة -
- يــوســفـي كــمــالn �ــثل الــوزيـــر اJــكــلّف بــالــشــؤون

nاخلـارجيّـة
- طـــالـي حـــســـnX �ـــثـل الـــوزيـــر اJــــكـــلّف بــــالـــفالحـــة

nوالتنمية الـريفيـة
- سبـتي عـبد الـكـر£n �ثل الـوزيـر اJكـلّف بـالصّـيد

nوارد الصّيديةJالبحري وا
- عـالوشـــيش عـــبـــد الـــرزاقn �ـــثـل الـــوزيـــر اJـــكـــلّف

nبالشباب
- خمـنو بوخـالفةn �ـثل الوزير اJـكلّف باJـؤسسات

nتوسطةJوالصناعات الصغيرة وا
- شــــــــبــــــــيـــــــرة عــــــــيــــــــسىn �ــــــــثـل الــــــــوزيـــــــر اJــــــــكــــــــلّف

nباالستشراف واإلحصائيات
- بـــنـــيـــة مـــقـــدادn �ـــثـل رئــيـس الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريّــة

nللتّجـارة والصّناعة
- داود عــبــد الــرحــمــانn �ـثـل اJــديــر الــعــام لــلــوكــالـة

nالوطنية لتطوير االستثمار
- طــيــبـي مــحــمــدn اJــديـــر الــعــامّ لــلــوكـــالــة الــوطــنــيــة

nنتائج البحث والتنمية التكنولوجية Xلتثم
- احلـاج سـالم عـطـيهn �ـثل رئـيس الـغرفـة الـوطـنـية

nللصناعات التقليدية واحلـرف
- بــــداوي رشـــيــــدn �ـــثـل رئـــيـس صـــنــــدوق الـــكــــفـــالـــة
اJشتركة لضمان أخطار القروض اJمنوحة للشباب ذوي

nشاريعJا
- دوبـي بـــــونـــــوة لـــــعـــــجــلn �ـــــثــل رئـــــيس الـــــغـــــرفـــــة

nالـوطنيــة للفالحــة
- بن عـبـاس حــسـنيn �ـثل رئــيس جـمـعــيـة الـبـنـوك

nاليّـةJؤسسـات اJوا
- بـشـيـري بـراهـيمn �ـثل اجلـمعـيـة الـوطـنـيـة لـلـدفاع

nعن حق وترقية الشغـل
- هاللـي صالح الــــدينn �ـــثـل اجلـــمــــعــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة

للمؤسسات التعليمية اJعتمدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 30 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 5 يـــنــــايــــر يـــنــــايــــر
سـنـة سـنـة n2011 يـتـمn يـتـمّم الــقـرار اJـؤرم الــقـرار اJـؤرّخ في خ في 25 ذي احلـج ذي احلـجّـةـة
عـام عـام 1422 اJـوافق  اJـوافق 9 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2002 الــذي يـحـد الــذي يـحـدّد

التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمـل.التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �قـتضى اJرسوم رقم 86-31 اJؤرّخ في 9 جمادى
الــثـــانــيـــة عــام 1406 اJــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة 1986 الــذي
يــعــدّل الـــطــبــيـــعــة الـــقــانــونـــيــة لـــلــمــعـــهــد الــوطـــني لــلـــعــمل

nوتنظيمـه



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـ
18 مايو سنة مايو سنة 2011 م م

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اJؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اJوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

nاالجتماعي

- و�ــقــتــضى الــقــرار اJــؤرّخ في 19 ذي الــقــعــدة عــام
1427 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 2006 الذي يحـدّد التـنظيم

الداخـلي لهيئـة الوقايـة من األخطار اJـهنيـة في نشاطات
nالبناء واألشغال العمومية والـري

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : يـــعـــدّل هـــذا الـــقـــــرار ويــتـــمّـم أحـــكــــام
اJــادّة 2 من الـــقـــرار اJـــؤرّخ في 19 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1427
اJــوافق 10 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2006 الـــذي يــحـــدّد الـــتــنـــظــيم
الداخلي لهيئة الوقاية من األخطار اJهنية فــي نشاطات

البناء واألشغال العمومية والريn كما يأتي :

"اJــــادّة 2 : يــــتـــضــــمّن الــــتـــنــــظـــيـم الـــداخـــــلي لــــهـــيــــئـــة
الـــوقــــايــــة مـن األخـــطـــار اJـــهــــنـــيـــة في نـــشــــاطـــات الـــبـــنـــاء
واألشــغــال الــعـمــومـيــة والــريn حتت ســلـطــة اJـديــر الـعــامّ
الـــذي يــســاعـــده مــســتــشـــار قــانــونـي ومــســاعــدان مـــكــلّــفــان

بالدّراسـات مـا يأتي :

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

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 مـــحـــرّم عـــام 1432 اJــوافق 5
يناير سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1432 اJـوافق  اJـوافق 8 يـنــايــر سـنـة يـنــايــر سـنـة
n2011 يــــــعـــــدn يــــــعـــــدّل ويــــــتـــــمل ويــــــتـــــمّـم الـــــقــــــرار اJـــــؤرـم الـــــقــــــرار اJـــــؤرّخ في خ في 12 ذي ذي

الـــقــــعـــدة عـــام الـــقــــعـــدة عـــام 1418 اJــــوافق  اJــــوافق 11 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 1998
واJـتـضـمواJـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـصـنـدوق الـوطـنين الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـصـنـدوق الـوطـني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اJؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اJوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

nاالجتماعي
- و�ـــقــــتــــضـى الـــقــــرار اJـــؤرّخ في 4 ذي الـــقــــعــــدة
عــــام 1427 اJــــوافق 25 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2006 واJــــتــــضـــمّن
الـتـنظـيم الـداخـلي لـلـمـعـهد الـوطـني لـلـوقـايـة من األخـطار

nهنيةJا

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : يــتــمّم هــذا الــقــرار أحــكــام اJـادّة 2 من
الــــقـــــرار اJــــؤرّخ في 4 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1427 اJــــوافق 25
نوفـمبـر سنة 2006 واJـتضـمّن الـتنـظيم الـداخـلي للـمعـهد

الوطني للوقاية من األخطار اJهنيةn كما يأتي :

"اJــادّة 2 : يـــتـــضــمّـن الـــتـــنـــظــيـم الـــداخــــلي لـــلـــمـــعـــهــد
الوطـني لـلـوقـاية مـن األخطـار اJـهـنـية حتت سـلـطـة اJـدير

العـامّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعدان :
.................. (الباقي بدون تغيير) .................."

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 مـــحـــرّم عـــام 1432 اJــوافق 5
يناير سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 30 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 5 يـــنــــايــــر يـــنــــايــــر
n2011 يعدn يعدّل ويـتمل ويـتمّـم الـقرار اJؤرـم الـقرار اJؤرّخ في خ في 19 ذي ذي سنـة سنـة 
الـقــعــدة عـام الـقــعــدة عـام 1427 اJـوافق  اJـوافق 10 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة 2006
الـذي يــحـدالـذي يــحـدّد الـتـنـظـيم الـداخـلـي لـهـيـئـة الـوقـايـة مند الـتـنـظـيم الـداخـلـي لـهـيـئـة الـوقـايـة من
األخــطــار اJــهــنـيــة في نــشــاطــات الــبــنــاء واألشــغـالاألخــطــار اJــهــنـيــة في نــشــاطــات الــبــنــاء واألشــغـال

العمومية والـري.العمومية والـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-223 اJؤرّخ
في 25 جــمــادى األولى عــام 1427 اJــوافق 21 يـــونــيــو ســنــة
2006 واJـتضمّن إنشـاء هيئة الـوقاية من األخطـار اJهنية

في نـــــشــــاطــــات الــــبــــنــــاء واألشــــغـــــال الــــعــــمــــومــــيــــة والــــري
nوصالحياتها وتنظيمها وسيرها
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اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 3 صفر عام 1432 اJوافق  8 يناير
سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 12 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 17
مــارس سـنـة مــارس سـنـة n2011 يـتـضــمn يـتـضــمّن اعـتـمــاد عـون اJـراقـبـةن اعـتـمــاد عـون اJـراقـبـة

للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 12 ربـيع الــثــاني عـام 1432
nيعتمد السّيد مسروة آكلي n2011 وافق 17 مارس سنةJا
عــون اJـراقــبــة لــلــضـمــان االجــتــمـاعـي في الــوكـالــة احملــلــيـة

للصندوق الوطني للتّقاعد لوالية وهران.
ال {كن عـون اJراقـبة اJـذكـور أعالهn مبـاشرة مـهامه
إالّ بــعـــد أداء الــيــمـــX اJــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اJــادّة 12 من
اJرسوم الـتّنفيذيّ رقم 05-130 اJؤرّخ في 15 ربيع األوّل
عام 1426 اJوافق 24 أبـريل سنة 2005 الذي يـحـدّد شروط
�ـارســة أعـوان اJـراقــبـة لــلـضـمــان االجـتـمــاعي وكـيــفـيـات

اعتمادهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 12 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 17
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتضـمn يـتضـمّـن سـحب اعتـمـاد أعـوانـن سـحب اعتـمـاد أعـوان

اJراقبـة للضمـان االجتماعي.اJراقبـة للضمـان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 12 ربـيع الــثــاني عـام 1432
اJــــوافق 17 مـــارس ســـنـــة n2011 يـــســـحـب اعـــتــــمـــاد أعـــوان
اJــراقــبــة لـــلــضــمـــان االجــتــمــاعـي في الــصــنـــدوق الــوطــني
لـلــتـأمــيـنــات االجـتــمـاعــيـة لـلــعـمــال األجـراء اJــذكـورين في

اجلدول أدنـاه :

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-07 اJـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اJــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واJــتـــضــمّن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واJــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
nاالجتماعي

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اJؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اJوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

nاالجتماعي

- و�ــقــتــضى الــقــرار اJــؤرّخ في 12 ذي الــقــعــدة عــام
1418 اJـوافق 11 مــارس ســنـة 1998 واJــتـضــمّن الــتـنــظـيم

الــداخــلي لــلــصــنــدوق الــوطــني لــلــتـأمــيــنــات االجــتــمــاعــيـة
للعمال األجراء.

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
اJــــؤرّخ في 12 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1418 اJــــوافق 11 مــــارس
ســـنــة 1998 واJـــتـــضــمّـن الــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــلـــصـــنــدوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.

اJــاداJــادّة ة 2 :  : تـــعــدّل وتــتــمّم اJــادّة 4 من الــقــــرار اJــؤرّخ
في 12 ذي الـقـعـدة عـام 1418 اJـوافق 11 مـارس سـنة 1998

واJذكور أعالهn وحترّر كما يأتي :

"اJـادّة 4 : تـعــمـل اJـديـريـة الـــعـامّـةn تــحـت ســلــطـــة
اJــــــديـــــر الــــعـــــامّ الـــــذي يـــــســــاعـــــده مــــــديــــــر عـــــامّ مــــســـــاعـــــد
ومــديــرون مركـزيون وأربـعة (4) مـستـشـارين من بيـنهم
مـســتـشــار مـكــلّف بـالــشـؤون الــقــانـونــيـةn وتــضم الـهــيـاكل

اآلتية :

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

كاري خلضر

بوعرفة رابح

عالوة عبد اللطيف

رحيم عبد العزيز

مسعودي وريدة

علي يحيى سفيان

وهران

تلسمان

أم البواقي

قسنطينة

تيزي وزو

اجلزائر

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"
"
"
"
"

الواليةالوالية الهيئة اJستخدمةالهيئة اJستخدمة االسم واللقباالسم واللقب
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- و�قـتضى الـقرار اJؤرخ في 19 شعـبان عام 1423
اJــوافق 26 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2002 واJـــتـــضـــمـن رفع قـــيـــمـــة
مــعـــاشــات الـــضـــمــان االجـــتــمـــاعي ومـــنــحه الـــتي {ـــنــحـــهــا

  nالصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

- و �ـــقــتـــضى الــقـــرار اJــؤرخ في 18رجب عــام1431
اJـــوافـق أول يـــولـــيـــو ســـنــة 2010 واJـــتـــضـــمن رفـع قـــيـــمــة

nمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : ترفـع قيـمـة مـعاشـات تـقـاعد الـضـمان
االجـتـماعي ومنـحه بعنوان العمل اJـأجور وغير اJأجور
اJــنـصــوص عـلــيـهــا في الـقـــانـون رقـم 83 - 12  اJـؤرّخ في
21 رمـــــضـــــان عـــــام 1403 اJـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــــة 1983

واJذكور أعالهn بتطبيق نسبة وحيدة تقدر بـ  10 %.

حتــدّد في اJــلــحـق اJــرفق بــأصل هــذا الــقــرارn حــسب
الـسنة اJـرجعـيةn مـعامالت الـتحيـX اJطـبقـة على األجور
اJـــعــتـــمــدة كـــأســاس حلـــســاب اJــعـــاشــات اجلـــديــدة بـــعــنــوان
الـعمل اJأجـور اJنصـوص عليـها في اJادّة 43 من الـقـانون
رقـم 83 - 12  اJـؤرّخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2

يوليو سنــة 1983 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اJنـصوص علـيها في اJادة
األولى أعـالهn عـلى اJــبـلغ الـشـهــري Jـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــضـــاف مـــبـــــلغ رفــع الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاجت عن تـــطـــبـــيق
الـفــقـرة أعـالهn إلى احلـد األدنى الــقـانــوني Jـعــاش الـتــقـاعـد
اJــنـصـوص عــلـيه في الــقـانـون رقم 83 - 12 اJـؤرّخ في 21
رمـــضـــان عـــام 1403 اJــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــــة 1983 وإلى
الـعـالوات الـتــكــمــيــلــيـة اJــنـصـوص عـليـهـا في األمـر رقم
06 - 04 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 وكـذا الـزيادات االسـتـثـنائـيـة Jـعاش

ومـنــح الــتـقـــاعــد والـعالوة الــتـكـمــيـلـيــة Jـنــــحـة الـتــــقـاعـد
اJـنـصـوص علـيـــهـا في الـــقـانون رقم 08 - 21 اJـــؤرخ في
2 مـــــحـــــرّم عـــــام 1430 اJـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2008

واJذكورة أعاله.

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـطـبق الـنـسبـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJادة
األولى أعالهn على اJبلغ الـشهري Jعاش الـعجز الناجت عن
تـطـبـيق اJـادة 42 من الــقـانـون رقم 83 - 11 اJـؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJـذكـور

أعاله.

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ فيخ في 29 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1432 اJ اJــــــــــوافق وافق 3
مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ة n2011 يn يــــــتــــــضــــــمّـن رفع قـن رفع قــــــيــــــمــــــة مة مــــــعــــــاشاشــــاتات

الضالضّمان االجتماعي ومنحه وريوعه.مان االجتماعي ومنحه وريوعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اJــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلّق
بـالـتــأميـنـات االجـتـماعـيـةn اJـعـدّل واJتـمّمn ال سـيّـمـا اJادّة

n42 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اJــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلّق

nادّة 43 منهJال سيّما ا nتمّمJعدّل واJا nبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اJــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلّق
n ـتمّمJـعدّل واJا nـهـنيـةJبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

nادّة 84 منهJال سيّما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واJتـضـمن قانـون اJالـيـة التـكمـيـلي لسـنة n2006 ال سـيما

nادة 29 منهJا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اJــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة n2009 ال سـيــمـا اJـادة 65

nمنه
-  و�ـــــقـــتـــضى اJـــرســـوم رقم 84 - 29 اJــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اJـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّذي يــحدّد اJــبلغ األدنى للزيادة علــى الغـير اJنصوص

nتمّمJعدّل واJا nعليها في تشريع الضمان االجتماعي
- و �ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 85-35 اJــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عــام  1405 اJــوافق  9 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واJـتـعــلق بـالــضـمـان االجــتـمـاعـي لألشـخـاص غــيـر األجـراء

 nتممJعدل واJا nالذين {ارسون عمال مهنيا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 09 - 416
اJــؤرّخ في 29 ذي احلــجــة عـام 1430 اJــوافق 16  ديــســمــبــر

nضمونJسنة 2009 الذي يحدّد األجر الوطني األدنى ا
-  و�ـــقـــــتـــضــى اJـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010 وا
-  و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اJــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اJــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

nوالضمان االجتماعي



- �ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 83 - 12 اJــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلّق

nادّة 15 منهJال سيّما ا nتممJعدّل واJا nبالتّقاعد

-  و�ــقـــــتـــضـى اJـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 10 - 149
اJؤرّخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اJوافق 28 مـايو

nأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 08 - 124
اJــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اJــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الّذي يـحدّد صالحـيات وزيـر العـمل والتـشغيل

nوالضمان االجتماعي

- و�ـقـتضى  الـقـرار اJؤرخ في 29 شـوال عام 1430
اJـوافق 18 أكـتـوبــر سـنـة 2009 الـذي يـحــدد مـبــلغ الـزيـادة

nكفولJعاش على الزوج اJفي ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يـــــحــــدّد مـــــبــــلغ الـــــزيــــادة فـي مــــعـــــاش
الــتــقــاعـد عــلى الــزوج اJــكــفــول بــألف وســبــعــمــائــة وواحـد

وثالثX دينار (1731 دج) شهريا.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :  : يــــــنـــــشـــــر هــــــذا الـــــقـــــــرار الــــــذي يــــــســــري
مـــفـــعـــوله ابـــتـــداء من أوّل مـــايـــو ســـنـــة 2011 في اجلـــريــدة
الــــرّســـــمـــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1432
اJوافق 3 مايو سنة 2011.

الطيب لـوحالطيب لـوح

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعالهn إلى احلد األدنى الـقانـوني Jـعاش الـعجـز اJنـصوص
علـيه في القانون رقم 83 - 11 اJؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 اJوافق 2 يولـيو سنة 1983 وإلى العالوة التـكميلية

اJــنـــصــوص عـــلــيـــهــا فـي األمــر رقم 06 - 04 اJــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

واJذكورين أعاله.

اJــاJـــادادّة ة 4 : : تــرفــع قــــيــمــة ريـــوع حــــوادث الــعـــمـل
أو األمـــراض اJـــهــــنـــيــــة بـــعــــنـــوان الــــعـــمـل اJـــأجــــور ضـــمن

الشروط اJنصوص عليها في اJادة األولى أعاله.

اJـاداJـادّة ة 5 : : يـرفع مـبــلغ الـزيـادة عــلى الـغـيـر اJــمـنـوحـة
Jستفيدي معــاش عــجز أو تــقاعـد أو ريع حادث عمل أو

ريع مرض مهني بنسبة 10 % .

اJــاJــــــــــادادّة ة 6 :  : يــــــنـــــشـــــر هــــــذا الــــــقـــــرار الّــــذي يـــــســــري
مــفــعــوله ابــتــداء مـن أول مــايــو ســنـة 2011  فـي اجلــريـدة
الــــــرســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1432
اJوافق 3 مايو سنة 2011.

الطيبالطيب لوح لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ خ فيفي 29 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1432 اJ اJــــــــوافق وافق 3
مـايايـو سو سـنـة ة n n2011  يـحــد يـحــدّد مـبـلــغ الــزيــادة في مـعـاشد مـبـلــغ الــزيــادة في مـعـاش

التقاعد عـلى الـزوج اJكفـول.التقاعد عـلى الـزوج اJكفـول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

15 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3228
18 مايو سنة  مايو سنة 2011 م م
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