
العدد العدد 26
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 26 رجب رجب عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 23  أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة

مــرســـوم رئــاسيّ رقم 17- 147 مـــؤرّخ في 23 رجـب عــام 1438 اHـــوافق 20 أبــريـل ســنــة r2017 يــتـــضــمّن انـــضــمـــام اجلــمـــهــوريــة
اجلزائـرية الـد�قـراطية الـشعـبيـة إلى معاهـدة بيـجX بـشأن األداء السـمعي الـبصـريr اHعتـمــدة فــي بـيجـX بتاريـخ
24 يونيو سنة r2012 والبيانات اHتفق عليها في اHؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد اHعاهدة...................................

مــــرســــوم رئـــــاسيّ رقم 17-148 مــــؤرّخ في 23 رجب عــــام 1438 اHــــوافق 20  أبــــريـل ســــنــــة r2017 يــــتـــــضــــمّـن الــــتـــــصــــديـق عــــلى
البـروتوكـول اإلضافي التـفاق الـتعاون االقـتصـادي والعـلمي والـتقني بـX حكـومة اجلـمهـورية اجلزائـرية الـد�قـراطية
الـشـعـبـيـة وحـكـومـة جـمـهـوريـة تـركـيـا اHـتـضـمن الـنـظـام األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـوكـالـة الـتـركـيـة لـلـتـعــاون والـتـنـسـيق
r(TIKA) اHوقـع باجلـزائـر في 18 غشت سنة 2015...........................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 17-145 مـؤرخ في 22 رجب عـام 1438 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة r2017 يـتــضـمن إحــداث مـعـهــد الـدراسـات
العليا في األمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره............................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 17 - 146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 اHوافق 20 أبريل سنة r2017 يعـدل ويتـمم اHرسـوم التنفيـــذي
رقــم 06 - 327 اHـــؤرخ فــي 25 شــعـــبـــان عــام 1427 اHــــوافـــق 18 ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة 2006 الــذي يـــحــــدد تــنـــظـــيم اHـــصـــالح
اخلـارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياتها...........................................................................................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 اHوافـق 18 أبريل سنة r2017 يتضمن تغيير ألقاب.....................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 

قــرار مــؤرخ فــي أول رجــب عام 1438 اHوافق 29 مارس سنة r2017 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اHالية................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 11 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 11  ديـســمــبــر ســنـة r2016 يــحــدد تـنــظــيم األمــانــة الــعــامّـة
ومصالح التنظيم والشؤون العامّة واإلدارة احمللية للمقاطعات اإلداريةr في مصالح ومكاتب...................................

وزارة اJاليةوزارة اJالية

قـرار مؤرخ في 16 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق 15 ينـاير سنة r2017 يـتضـمن تعـيX أعضـاء مجـلس إدارة صنـدوق ضمان
الصفقات العمومية.....................................................................................................................................
مـقــرر مـؤرخ في 12 ربــيع الــثـانـي عـام  1438 اHـوافق 11 يـنــايـر ســنـة r2017 يـحــدد شـكـل ومـضــمـون وكــالـة اHــصـرحــX الـذين
يقومون باإلجراءات اجلمركية حلساب الغير....................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
معاهدة بيجX معاهدة بيجX بشأن األداء السمعي البصري بشأن األداء السمعي البصري (2012)

والبيانات اHتفق عليها في اHؤتمر الدبلوماسي 
الذي اعتمد اHعاهدة

الديباجةالديباجة

rتعاقدةHإنّ األطراف ا

- إذ حتــذوهــا الــرغـــبــة في تــنــمــــيـــة حــمــايــة حــقــــوق
فناني األداء في أدائهـم السمعي البصري واحلفاظ عليهـا
بــــطــــريــــقــــــة تــــكــــفــل أكــــبــــر قــــــدر �ــــكــن من الــــفــــعـــــالــــيـــة

rواالتساق

- وإذ تـذكّر بأهمـية توصيـات جدول أعمال الـتنمية
الـتي اعـتـمـدتهـا فـي عام 2007 اجلـمـعـيـة الـعـامـة لالتـفـاقـيـة
اHنشئة للمنـظمة العاHية للمـلكية الفكريةr والتي ترمي
إلى ضـمـان أن تـكـون اعـتـبـارات الـتـنـمـيـة جـزءا ال يـتـجزأ

rنظمةHمن عمل ا

- وإذ تـــقـــر بــاحلــــاجــــة إلى تـــطـــبــيـق قــواعــــد دولـــــيــة
جــديــدة إليــجـــاد حـلــــول مـنـاســبــة لـلــمـسـائـــل الــنــاجـمـــة
عـن الــــتـــطـــور فـي اجملـــاالت االقـــتــــصـــاديــــة واالجـــتـــمــــاعـــيـــة

rوالثقافـية والتكنولوجية

- وإذ تـــقــــر �ـــا لـــتـــطـــور تـــكـــنــــولـــوجـــيـــا اHـــعـــلـــومـــات
واالتـــصــاالت وتـــقـــاربــهـــا من أثـــر عـــمـــيق في إنـــتــاج األداء

rالسمعي البصري واالنتفاع بـه

Xوإذ تـــقــر بــاحلــاجـــة إلى احملــافــظـــة عــلى تــوازن بــ -
حــــقـــــوق فــــنـــــانـي األداء في أدائـــــهم الـــــســــمـــــعـي الــــبـــــصــــري
واHـــصــلـــحــة الـــعــامـــة لـــلــجـــمــهـــورr وال ســيـــمــا في مـــجــاالت

rعلوماتHالتعليم والبحث والنفاذ إلى ا

- وإذ تــــــقـــــر بـــــأن مـــــعـــــاهــــــدة الـــــويـــــبـــــو بـــــشـــــأن األداء
والتـسجـيل الـصوتي اHـبـرمة في جـنيف في 20 ديسـمـبر
سـنة 1996 ال تمـد فنـاني األداء باحلـمايـة بخـصوص أدائهم

rثبت تثبيتا سمعيا بصرياHا

- وإذ تــــشــــيــــر إلى الــــقــــرار يــــشــــأن األداء الــــســــمــــعي
الـــبــصـــري الــذي اعـــتــمــده اHـــؤتــمـــر الــدبــلـــومــاسي اHـــعــني
�ـسـائل مــعـيّـنــة في حق اHـؤلف واحلــقـوق اجملـاورة في 20

 r1996 ديسمبر سنـة

مــــرســــوم رئـــــاسيمــــرســــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 17- - 147 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHــــــوافق  اHــــــوافق 20 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة r2017 يــــــتــــــضــــــمr يــــــتــــــضــــــمّن

انـــضـــمـــام اجلـــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيــةانـــضـــمـــام اجلـــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيــة
الشعبيـة إلى معاهدة بيجـX بشأن األداء السمعيالشعبيـة إلى معاهدة بيجـX بشأن األداء السمعي
يـونـيو الـبـصـريr اHـعـتـمـدة في بـيـجـX بتـاريخ الـبـصـريr اHـعـتـمـدة في بـيـجـX بتـاريخ 24 يـونـيو 
سـنـة سـنـة r2012 والـبـيــانـات اHـتـفـق عـلـيـهــا في اHـؤتـمـرr والـبـيــانـات اHـتـفـق عـلـيـهــا في اHـؤتـمـر

الدبلوماسي الذي اعتمد اHعاهدة.الدبلوماسي الذي اعتمد اHعاهدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشّــؤون
rاخلارجيّة والتعاون الدولي

rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعـــد االطّالع عــلـى مــعــاهــدة بــيــجــX بــشـأن األداء
السمعي البـصريr اHعتمدة في بيجX بتاريخ 24 يونيو
ســــنــــة r2012 والــــبــــيــــانــــات اHـــتــــفـق عــــلــــيـــهــــا فـي اHــــؤتــــمـــر

rعاهدةHالدبلوماسي الذي اعتمد ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــنـــضـــمّ اجلـــمـــهـــوريــــــة اجلـــزائـــريـــــة
الد�قراطيـــة الشعبيـــة إلـــى معاهـــدة بيجـــX بشـــأن
Xــعــتــمـــــدة فـــي بــيــجـــــHا rاألداء الــســمــعـــي الــبــصــــــري
بـتـاريـــخ 24 يـونـيــــو سـنــــة r2012 والـبـيـانــــات اHـتـفـــق
عــلــيـــهـــــا فـــي اHــؤتــمــــــر الــدبــلــومــاســــي الـــــذي اعــتــمــــد

اHعاهـــدة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : ينـشـر هـذا اHـرسـوم وكذا نـــص اHـعـاهـــدة
والـبيـانـات اHـتفـق عـليـهـــا فـــي اHـؤتمــــر الدبلـوماســـي
الـــــذي اعــتــمـــــد اHــعــاهــــــدة فـــي اجلــريـــــدة الــرّســمــيــّـــــة

للجمهوريّـــة اجلزائريّـــة الدّ�قراطيّـــة الشّعبيّــة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 23 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 20
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
عالقة هذه اHعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرىعالقة هذه اHعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى

(1) لــيس في هـذه اHــعـاهـدة مــا يـحـد من االلــتـزامـات

اHـــتــرتــبــة حــالــيـــا عــلى األطــراف اHــتــعـــاقــدة بــعــضــهــا جتــاه
الـــبــعـض اآلخــر بـــنــاء عـــلى مـــعــاهـــدة الــويـــبــو بـــشــأن األداء
والتـسجـيل الصـوتي أو االتـفاقـية الـدوليـة حلمـاية فـناني
األداء ومــنـتـجي الـتـســجـيالت الـصـوتــيـة وهـيـئـات اإلذاعـة

اHبرمة في روما في 26 أكتوبر سنة 1961.
(2) تُـبـقي احلمـايـة اHـمنـوحـة بـنـاء على هـذه اHـعـاهدة

حــمــايــة حــق اHــؤلف في اHــصـنــفــــات األدبــــيـة والــفــنــــيـة
عــــلى حـــالـــهــــا وال تـــؤثــــر فـــيــــهـــا بـــأي شــــكــل من األشـــكــــال.
وعـلــيهr ال يـجوز تـفـسـير أي حـكم من أحـكـام هذه اHـعـاهدة

�ا يخـل بتلك احلمايــة.
(3) لـيــست لــهـذه اHــعـاهــدة أيــة صـلــة بـأيــة مـعــاهـدات

rخالف مـعـاهـدة الـويبـو بـشـأن األداء والتـسـجـيل الـصوتي
.(2) r(1).وال تخل يأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها

اHاداHادّة ة 2
تعاريفتعاريف

ألغراض هذه اHعاهدة :
(أ) يقصـد بعـبارة "فـناني األداء" اHـمثـلون واHـغنون
واHوسـيقـيون والـراقصـون وغيـرهم من األشخـاص الذين
�ــثـلـون أو يـغـنــون أو يـلـقـون أو يـنــشـدون أو يـعـزفـون أو
يـؤدون بـالـتمـثـيل أو بـغـيـره مـصـنـفـات أدبـيـة أو فـنـية أو

r(3) أوجها من التعبير الفولكلوري

(ب) ويـقـصد بـعـبارة "الـتـثـبيت الـسـمعي الـبـصري"
جتــــســـيــــد الــــصـــور اHــــتـــحــــركــــةr ســـواء كــــانت مــــصـــحــــوبـــة
بـالـصـوت أو بـتـمـثـيل له أو لم تـكنr �ـكن بـاالنـطالق مـنه

r(4) إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة
ويـقـصـــد بـكــلـمــــة "إذاعـــــة" إرســـال األصـــوات (ج) 
أو الـــــصـــــور أو الـــــصــــــور واألصـــــــوات أو تـــــمـــــثــــــيـل لـــــهــــا
بــوســائل الســلــكــيــة لــيــسـتــقــبــلــهــا اجلــمــهــورr ويــعـتــبــر كـل
إرســـــال مـن ذلك الـــــقــــبـــــيـل يــــتـم عـــــبــــر الـــــســـــاتل مـن بــــاب
"اإلذاعة" أيـضاr ويـعتبـر إرسال إشـارات مجـفرة من باب
"اإلذاعـــة" في احلــــاالت الـــتـي تـــتـــيـح فـــيــــهـــا هـــيــــئـــة اإلذاعـــة
للـجـمهـور الـوسيـلـة الكـفـيلـة بـفك الـتجـفـير أو يـتـاح فيـها

rذلك للجمهور �وافقة هيئة اإلذاعة
(د) ويــقــصــد بــعـبــارة "الــنــقل إلى اجلــمــهــور" إن كـان
اHـنــقـول أداء أن يـرسل إلى اجلــمـهـورr بـأيــة وسـيـلـة خالف
اإلذاعةr األداء غير اHثـبت أو األداء اHثبت تثبيـتا سمعيا
بــصـــريــا. وألغـــراض اHــادّة r11 تـــشــمل عـــبــارة "الـــنــقل إلى
اجلـمهور" تمكـX اجلمهور من سـماع األداء اHثبت تـثبيتا

سمعيا بصريا أو رؤيته أو سماعه ورؤيته.

اHاداHادّة ة 3
اHستفيدون من احلمايةاHستفيدون من احلماية

(1)  تـــمــنح األطـــراف اHــتــعــاقـــدة احلــمــايــة اHـــمــنــوحــة

�ــوجب هــذه اHــعــاهـدة لــفــنــاني األداء من مــواطــني ســائـر
األطراف اHتعاقدة.

(2) ألغــراض تــطــبـــيق أحــكـــام هــذه اHــعــاهـــدةr يــعــامل

فــنــانــو األداء من غــيــر مــواطــني أحــد األطــراف اHــتــعــاقـدة
الــــذين تـــكـــون إقـــامــــتـــهم الـــعـــاديــــة في أحـــد هـــذه األطـــراف

معاملة مواطني ذلك الطرف اHتعاقد.

اHاداHادّة ة 4
اHعاملة الوطنيةاHعاملة الوطنية

(1) يــطــبـق كل طــرف مــتــعــاقــد عــلى مــواطــني ســائــر

األطـراف اHـتعـاقـدة اHـعـامـلـة التـي يطـبـقـهـا عـلى مـواطـنيه
فيما يتعـلق باحلقـوق االستئثارية اHمنوحـة صراحـة في
هـذه اHـعـاهـدة واحلق في مـكـافـأة عـادلـة كـمـا هـو مـنـصـوص

عليه في اHادة 11 من هذه اHعاهدة.
(2) لــلـــطــرف اHــتـــعــاقــد أن يـــحــد احلــمـــايــة اHــمـــنــوحــة

r(1) ـــواطــني طـــرف مـــتــعـــاقـــد آخــــر بـــنـــــاء عــلـى الــفـــقــرةH
بـخصـوص احلقــوق اHـمنـوحة في اHادّة 11 (1) و11 (2) من
هــذه اHــعـــــاهــدة بــاحلــــدود الــتي �ـــنح فــيــهـــا ذلك الــطــــرف
اHـتـعــاقـد اآلخـــر تـلك احلــقـوق Hـواطـني الـطـــرف اHـتـعــاقـد

األول وللمـدة التي يفعــل فيهـا ذلك.

(1) بـيـان مــتـفق عـلـيه بــشـأن اHـادة األولى من اHـفــهـوم أنه لـيس في هـذه
اHـعـاهـدة مــا يـنـال من أيـة حـقــوق أو الـتـزامـات �ـوجب مــعـاهـدة الـويـبـو
بـشأن األداء والـتسـجـيل الصــوتي أو تـفسـيرهــاr ومن اHـفهــوم كذلك أن
الفقــرة 3 ال حتدث بالنسبة إلى طرف مـتعاقد �وجب هذه اHعاهدة أية
الـتــزامــات بــالـتــصــديق عــلى مـعــاهــدة الــويـبــو بــشـأن األداء والــتــســجـيل

الصوتي أو االنضمام إليها أو باستيفاء أي من أحكامها.
(2) بــيــان مـــتــفق عــلــيه بــشــأن اHــادة األولى (3) من اHــفــهــوم أن األطــراف
اHـتـعاقـدة الـتي تتـمـتع بـعضـويـة منـظـمة الـتـجارة الـعـاHيـة تـقر بـجـميع
األهــداف واHــبــاد  اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اتــفـاق جــوانب حــقــوق اHـلــكــيـة
الفكرية اHتصلة بالتجارة (تريبس)r وتتفهم أنه ليس في هذه اHعاهدة
ما ينال من أحكام هذا االتفاقr �ا في ذلك األحكام اHتعلقة باHمارسات

اHضادة للتنافس ودون قصرها عليها.
(3) بيـان مـتـفق علـيه بـشـأن اHادة 2 (أ) : من اHـفـهوم أن تـعـريف "فـناني
األداء" يـشـمل أولـئك الـذين يـؤدون مـصـنـفـا أدبـيـا أو فـنـيا أبـدع أو ثُـبت

ألول مرة في معرض هذا األداء.

(4) بـيان مـتـفق علـيه بشـأن اHادة 2 (ب) : من اHـؤكد �ـوجب هذا الـبيان
أن تــعــريف عـبــارة "الــتـثــبـيت الــســمـعي الــبــصـري" الــواردة في اHـادة 2
(ب) ال يــخل بــاHـادة 2 (ج) من مــعـاهــدة الـويـبــو بـشــأن األداء والـتــسـجـيل

الصوتي.
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(3) ال يطبق  االلتزام اHنصوص عليه في الفقرة (1)

عـلى الـطرف اHـتعـاقد مـا دام طـرف متـعاقـد آخــر يسـتفـيد
مــن الـتـحـفــظــات اHـسـمــــوح بـهـــا بــنـــاء عـلي اHـادة 11 (3)
مــن هـــذه اHـــعــــاهــدة وال يـــطـــبـق عـــلى الـــطــــرف اHــتـــعــــاقــد

مـادام يستفيد من حتفظ من ذلك القبـيل.

اHاداHادّة ة 5
احلقوق اHعنويةاحلقوق اHعنوية

(1) بـغض الــنـظـــر عـن احلـقـــوق اHــالـيـة لــفـنـان األداء

بـل وحـــتى بــــعـــد انـــتـــقـــال هــــذه احلـــقـــوقr فـــإنّ فـــنـــان األداء
يــحـتــفظ بــاحلق فــيـمــا يــلي بــخـصــوص أدائه احلي أو أدائه

اHثبت تثبيتا سمعيا بصريا :
"1" أن يـــــــطـــــــالـب بـــــــأن يُـــــــنـــــــسـب أداؤه إلـــــــيـه  إالّ في
احلاالت الـتي يـكـون فيـهـا االمتـنـاع عن نسب األداء تـمـليه

rطريقة االنتفاع باألداء
"2" وأن يــعـتــرض عـلـى كل حتـريف أو تــشـويه أو أي
تعديل آخر ألدائه يضرّ بسمعتهr على أن تؤخذ باالعتبار

الواجب طبيعة التثبيت السمعي البصري.
(2) احلـقـوق اHـمـنـوحـة لــفـنـان األداء وفـقـا لـلـفـقـرة (1)

تــظـل مــحــفـــوظــة بــعـــد وفــاته وإلى حـــX انــقــضـــاء احلــقــوق
اHــالـيــة عـلى األقــلr و�ــــارس هـــذه احلــقـــوق األشــخـــاص
أو الــهــيــئــات اHــصــرح لـــهــا في تــشــريع الــطــرف اHــتــعــاقــد
اHــطــلــوب تـــوفــيــر احلــمــايــة فـــيه. ومع ذلكr فــإن األطــراف
rـعــمـــول بــهHــتـعــــاقــدة الـتي ال يــتـضــمــن تــشــريــعـهــــا اHا
rــعــاهــدة أو االنــضــمــام إلــيــهــاHعــنــد الــتــصــديـق عــلى هــذه ا
نـــصـــوصـــا تـــكــــفــل احلـــمـــايـــة بـــعــــد وفـــاة فـــنـــان األداء لـــكــل
احلـقـــوق اHـنـصـوص عـلـيـهـــا في الـفـقـرة الـسـابـقــة يـكــون
لـهـا احلق في الـنـص عـلى أن بـعض هـذه حلــقـوق ال يـحـتـفظ

بها بعد وفاتـه.
 (3) وسـائل الـطـعن لـلمـحـافـظـة على احلـقـوق اHـقررة
في هـذه اHادة يـحـكمـهـا تـشريع الـطـرف اHتـعـاقد اHـطـلوب

توفير احلماية فـيه. (5)

اHاداHادّة ة 6
حقـوق فنـاني األداء اHالــيةحقـوق فنـاني األداء اHالــية
في أوجه أدائهم غير اHثبتةفي أوجه أدائهم غير اHثبتة

يــتـــمــتـــع فـــنــــانــــــو األداء بـــاحلـــــق االســتـــئــثــــــاري
فــي التصريح �ا يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم :

"1" إذاعـــة أوجـه أدائــهـم غـــيـــر اHـــثـــبــتـــة ونـــقـــلـــهـــا إلى
rاجلمهور إالّ إذا سبق لألداء أن كان أداء مذاعا

"2" وتثبيت أوجه أدائهم غير اHثبتة.

اHاداHادّة ة 7
حق النسخحق النسخ

يــتــمــتــــع فــنــــانــــــو األداء بــاحلــــــق االســتــئــثـــــاري
فـي الـتـصـــريح بـالنـسخ اHـبـاشــر أو غيـر اHـبـاشر ألوجــه
أدائـهم اHـثبـتــة تثـبـيتــا سـمـعـيـا بـصـريــاr بـأيــة طــريـقــة

أو بأي شكـل كان. (6)

اHاداHادّة ة 8
حق التوزيعحق التوزيع

(1) يــتــمــتـــع فــنـــانـــــو األداء بــاحلـــق االســتــئــثـــــاري

فـي الــتـصــريح بــإتــاحـة الــنــسـخــة األصــلـيــة أو غــيــرهـا من
الـنـسخ عـن أوجه أدائـهم اHـثـبــتـة تـثـبــيـتـا سـمـعــيـا بـصـريـا

للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخـرى.
(2) لـــــيس في هـــــذه اHــــعــــاهــــدة مــــا يـــــؤثــــر في حــــريــــة

األطـراف اHـتـعـاقـدة في حتـديـد أي شـروط السـتـنـفـاد احلـق
اHـذكـور في الــفـقــرة (1) بـعـد بـــيع الـنـســخـــة األصـلـــيـة أو
غــيــرهــــا من الـــنــسخ عن األداء اHــثــبت أو نــقـل مــلــكــيــتــهــا

بطريقة أخرى للمرة األولى بتصريح فنان األداء (7).

اHاداHادّة ة 9
حق التأجيرحق التأجير

(1) يــتــمــتـــع فــنـــانـــــو األداء بــاحلـــق االســتــئــثـــــاري

فـي الـتــصـريح بــتـأجـيــر الـنـســخـة األصــلـيـة أو غــيـرهـا من
(5) بـيان مـتـفق علـيه بشـأن اHادة 5 : ألغـراض هذه اHـعـاهدة ودون إخالل
بأيـة مـعـاهدة أخـرىr من اHـفـهوم أن الـتـعـديالت اHـدخلـة عـلى األداء أثـناء
االسـتغالل العـادي لهr مثل التـنقيح أو الـضغط أو الدبلـجة أو وضعه في
دعـامـة أو نـسق مــوجـود أو جـديـدr والـدخــلـة أثـنـاء انـتــفـاع مـصـرح به من
فنان األداءr ال تـعد من بـاب التـعديالت في حد ذاتـها حـسب مفـهوم اHادة
r"2"  (1) 5 بـالـنــظـر إلى طــبـيـعــة الـتـثــبـيت الــسـمـعـي الـبـصــري وإنـتـاجه
وتــوزيــعه. وال تــعــنى احلــقــوق اHــنــصــوص عــلـيــهــا فـي اHـادة 5 (1)  "2" إال
بـالـتـغـيــيـرات الـتي تـلـحق ضـررا مـوضـوعــيـا بـسـمـعـة فـنـان األداء بـشـكل
جـوهـري. ومن اHـفـهـوم أيـضـا أن مـجـرد االنـتفـاع بـتـكـنـولـوجـيـا أو دعـامة
جديــدة أو مـتغـــيرة ال يـعـد تـعديال في حـد ذاته حسب مـعنى اHادة 5 (1)

."2"

(6) بيان متفق عليه بشأن اHادة 7 : ينطبق حق النسخ اHنصوص علـيه
في اHادة 7 واالستثناءات اHسمـوح بها بناء على تلك اHادة وحتى اHادة
r13 انطـبـاقـا كـامال على احملـيط الـرقـميr وال سـيـما عـلى االنـتـفـاع بأوجـه

األداء في شـكــل رقمي. ومن اHـفهـوم أن خزن أداء مـحمي رقـمي الشكل
في دعامة إلكترونية يعتبر نسخا �عنى هذه اHادة.

(7) بــيـان مــتــفق عــلـيـه بـشــأن اHــادتـX 8 و9 : تــشــيــر عــبــارة "الــنــســخـــة
XادتHا Xكـمـا ورد استعـمالهـا في هـات r"األصـلـية وغيـرهــا من النسـخ
XــــادتـــHوالـــتـي تـــخــــضـع حلــق الـــتــــوزيـع وحــق الــــتـــأجــــيــــر بـــنـــــاء عــــلى ا
اHـذكــورتـrX إلى الــنـسخ اHــثـبـتـــة وحـدهـــا الـتي �ــكن عـرضــهـا لــلـتـداول

كأدوات ملموسة.
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rـثـبـتـة تـثـبـيـتـا سـمـعـيـا بـصـريـاHالـنـسخ عن أوجه أدائـهم ا
rتعاقدةHكما ورد حتديده فـي القانون الوطني لألطراف ا
لـلـجــمـهـور ألغــراض جتـاريـةr حــتى بـعـد تــوزيـعـهــا �ـعـرفـة

فنان األداء أو بتصريح منـه.
(2) األطــراف اHتعـــاقدة معفـــاة من االلتـزام الوارد

في الـفـقرة (1) مـا لم يـكن الـتـأجيـر ألغــراض جتـاريـــة قــد
أدى إلى انــتــشـــــار نـــســخ تــلك الــتــثـــبــيــتــــات �ـــا يــلــحـق
ضــــــررا مـــــاديـــــا بــــحــق فــــنــــانـي األداء االســــتــــئـــــثـــــاري في

النسخ. (8)

اHاداHادّة ة 10
حق إتاحة األداء اHثبتحق إتاحة األداء اHثبت

(1) يــتــمــتــع فــنــــانــــو األداء بــاحلــــق االســتــئــثـــــاري

فـي الــــتــــصــــــريـح بــــإتــــاحــــــــة أوجــــه أدائـــهــــم اHــــثــــبــــتــــــة
تثـبيـتــا سمـعـيـــا بـصـريـــا للـجـمهـــورr بـوسـائل سـلكـــية
أو الســـلــــكـــــيـــة �ــــا �ــــكّـن أفـــــراد اجلـــمــــهــــــور مـن االطالع
عــلـــيــهـــا مــن مــكــــــان وفـي وقـت يــخـــتــارهــمـــــا الــــواحــــد

منهــم بنفسـه.

اHاداHادّة ة 11
حق حق اإلذاعة أو النقـل إلى اجلمهوراإلذاعة أو النقـل إلى اجلمهور

(1) يــتــمــتـــع فــنـــانــــو األداء بــاحلـــق االســتــئــثــــــاري

فـي التصـريح بإذاعـة أوجه أدائهم تثـبيتـا سمـعيا بـصريا
أو نقلها إلى اجلمهور.

(2) يــجـــوز لــلــطــرف اHـــتــعــاقــد أن يــعـــلنr في إخــطــار

يــودعـــه لــدى اHـديـــر الـعــــام لـلــويـبــوr أنـه ســيـقـــيم حـقــا
في مكافـأة عادلة مـقابل االنـتفاع اHـباشـر أو غير اHـباشر
بـــأوجــه األداء اHـــثـــبـــتـــــة تـــثــــبـــيـــتـــــا ســـمـــعـــــيـــا بـــصــــريـــــا
ألغـــراض اإلذاعــة أو الــنـقـل إلـى اجلـمــهــورr بـدال مـن احلـق
في الــتـصــريح اHــنــصــوص عــلــيه في الــفــقـرة (1). ويــجــوز
لـــلـــطـــرف اHـــتـــعــــاقـــد اإلعالن بـــأنـه ســـيـــحـــدد فـي تـــشـــريـــعه

شروطا Hمارسة احلق في اHكافأة العادلة.
(3) يــجــــــوز ألي طــــــرف مــتـــعــــاقــــــد أن يــعـــلــن أنــه

لـــن يـــطـــبــق أحـــكـــــام الـــفـــقــــــرة (1) أو (2) إالّ عــــلى بـــعض
أوجــه االنــتــفــاع أو أنـه ســيــحــد من تــطــبــيــقــهــا بــطــريــقــــة
أخــــرى أو أنـــه لن يطـبــق أحـكــــام الـفقــــرتـــX (1) و(2)

عـلى اإلطالق.

اHاداHادّة ة 12
نقـل نقـل احلقوقاحلقوق

(1) يــجــوز لـلــطــرف اHـتــعــاقـد أن يــنص في الــقــانـون

الــــوطـــنـي عـــلى أنـه إذا وافــق فـــنــــان األداء عـــلى تـــثـــبـــيت
rأدائـه الــسـمــعي الــبــصــــري في تــثـبــيت ســمــعي بــصـــري
فـإنّ حــقـــوق الـتـصـــريح االسـتـئـثــاريــة اHـنـصـــوص عـلـيـهـا
في اHــواد من 7 إلى 11 من هـــذه اHــعــاهــدةr �ــلـــكــهــا مــنــتج
الـتـثـبـيت الـسـمـعي الـبـصـري أو �ـارسـهــا أو تُنـقــل إلــيه
مــا لم يـنص عــلى خالف ذلك في أي عــقـد مــبـرم بــX فـنـان
األداء ومـــنــتــج الـــتــثــبـــــيت الــســـمـــعي الـــبــصـــــريr وذلـك

عـلى الوجـه اHبيّن في القانون الـوطني.

(2) ويـــــجـــــوز ألي طــــــرف أن يـــــقــــــتـــــضي بــــــخـــــصـــــوص

الــتــثــبــيــتــات الــســمــعـــيــة الــبــصـــريــــة اHــنــتــجــــة في ظـل
قـــانـــونه الــوطـــني أن تـــكــون تـــلك اHـــوافــقـــة أو يـــكــون ذلك
الـــعـــقـــد كـــتـــابـــيـــا ومـــوقـــعـــا من الـــطـــرفـــX اHـــتـــعـــاقـــدين أو

�ثليهما اHصـرح لهما حسب األصـول. 

(3) و�عـزل عن نقـــل احلقـــوق االستـئـثاريـة الــوارد

وصـفـهـــا أعالهr يـجــوز أن تـكـفــل الـقـوانX الـــوطـنـــية أو
االتــفـــاقـــات اجلــمـاعــيـة أو غــيـرهــا من االتــفــاقـــات لـفــنــان
األداء احلـــق في احلــــــصـــــــول عــــــلى إتــــــــاوات أو مـــــكــــــــافـــــأة
عــادلــــة عـــلى أوجــه انــتــفــاع بــاألداءr كــمـا تــنص عــلى ذلك

هذه االتفاقية �ا فيها ما يتعلق باHادتX 10 و11.

اHاداHادّة ة 13
التقييدات واالستثناءاتالتقييدات واالستثناءات

(1) يـجــوز لـلــطـرف اHــتــعـاقــد أن يـنص فـي تـشــريـعه

الـــــوطــــني عـــلـى تـــقــــيـــيــــدات أو اســـتـــثــــنـــاءات لــــلـــحــــمـــايـــة
اHـمـنـوحـة لفـنـاني األداء من الـنـوع ذاته الـذي يـنص عـلـيه
في تـشـريـعـه الـوطـني حلـمـايـة حق اHـؤلف في اHـصـنـفـات

األدبـية والفنـية.

(2) علـى األطراف اHـتـعاقـدة أن تـقصـر أيـة تقـيـيدات

أو استثناءات للـحقوق اHنصوص عليها في هذه اHعاهدة
عـلى بـعـض احلاالت اخلـاصـة الـتـي ال تتـعـارض واالسـتـغالل
الــعــادي لـألداء وال تــســبب ضــررا بــغــيــر مــبــرر لــلــمــصــالح

اHشروعة لفنان األداء. (9)

(8) بــيـان مــتــفق عــلـيـه بـشــأن اHــادتـX 8 و9 : تــشــيــر عــبــارة "الــنــســخـــة
XادتHا Xكـمـا ورد استعـمالهـا في هـات r"األصـلـية وغيـرهــا من النسـخ
XــــادتـــHوالـــتـي تـــخــــضـع حلــق الـــتــــوزيـع وحــق الــــتـــأجــــيــــر بـــنـــــاء عــــلى ا
اHــذكـورتـrX إلـى الـنـسـخ اHــثـبـتـــة وحـدهــا الــتي �ـكن عــرضـهـا لــلـتـداول

كأدوات ملموسة.

(9) بـيان مـتـفــق علــيه بشـأن اHادة 13 : إن الـبيــان اHـتفــق عـلــيه بـشأن
اHـادة 10 (بــخــصــــــوص الــتــقـــيـــيـــدات واالســتـــثــنــــاءات) مـــن مــعــــاهـــدة
الـــــويــبـــــو بـــشـــأن حــق اHـــؤلـفr يــنـــطـــبــــق أيــضـــــاr مـــع مــا يـــلــــــزم من
تــغـيـــيــرr عــلى اHـادة 13 (بـخــصــــوص الــتـقــيــيـدات واالســتــثــنـــاءات) من

اHعـاهدة.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 26 رجب عام  رجب عام  1438 هـ هـ
23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2017 م

اHاداHادّة ة 14
مدة احلمايةمدة احلماية

rــمــنــوحــــــــــة لــفــنــاني األداءHتــســري مــدة احلــمــايــة ا
بــنــــاء عــلى هــذه اHــعــــاهــدةr حــتى نــهــايــــة مـــدة 50 ســنــــة
عــــلى األقــلr حتـــسـب من نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الـــتي تــم فـــيـــهــا

تثبيت األداء.

اHاداHادّة ة 15
االلتزامات اHتعلقة بالتدابير التكنولوجيةااللتزامات اHتعلقة بالتدابير التكنولوجية

عــلى األطــــراف اHــتــعــاقــدة أن تــنص في قــوانــيــنــهــا
عـلى حـمـايــة مـنـاسـبـة وعـلى جـزاءات فــعـالـة ضـد الـتـحـايل
عـلـى الـتـدابــيـر الـتــكـنــولـوجـيــة الـفــعـالـة الــتي يـســتـعـمــلـهـا
فنـانـو األداء بـاالرتـبـاط �ـمارسـة حـقـوقـهم بـنـاء عـلى هذه
اHـعـــاهـــدة والـتي تـمـنــع من مــبـاشـــرة أعـمـال لم يـصــرح
rــعـنــيــون أو لم يــسـمح بــهـــا الـقــانــونHبــهــا فــنــانــو األداء ا

(11) r(10) .فيما يتعلق بأوجـه أدائهم

اHاداHادّة ة 16
االلتزامات اHتعلقة باHعلومات الضروريةااللتزامات اHتعلقة باHعلومات الضرورية

إلدارة احلقوقإلدارة احلقوق

(1) عـلى األطـراف اHـتـعـاقـدة أن تــنص في قـوانـيـنـهـا

عــلى تـــوقــيع جــزاءات مـــنــاســبـــة وفــعــالــة عـــلى أي شــخص
rيبـاشـــر عــن عـلـم أيـا مـن األعـمـال التـالــية وهـو يـعــرف
أو فـــيــمــا يــتــعـــلق بــاجلــزاءات اHـــدنــيــةr له أســـبــاب كــافــيــة

لـيـعـرف أن تـلك األعـمـال حتـمل عـلى ارتـكـاب تـعـدٍّ عـلى أي
حـق مـن احلـقـــوق الـتي تـشـمـلـهــا هـذه اHـعــاهدة أو تـمـكـن

من ذلك أو تسهـل ذلك أو تخفـيه :
"1" أن يـــحـــذف أو يـــغـــيـــرr دون إذنr أيـــة مـــعـــلـــومــات
واردة في شكـل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة احلقوق.
"2" وأن يــــوزع أو يـــســــتــــورد ألغــــراض الـــتــــوزيعr أو
rدون إذن rيـــــذيـع أو يــــنــــقـــل إلى اجلـــــمــــهــــور أو يــــتـــــيح لـه
أوجــه أداء أو نسـخا عن أوجه أداء مثـبتة تـثبيـتا سمـعيا
rبـصــريــا مع عــلـمه بــأنه قــد حــذفت مــنـهــا أو غــيـرت فــيــهـا
دون إذنr مــعـــلـــومــات واردة فـي شــكــل إلــكـــتـــروني تـــكــون

ضروريـة إلدارة احلقـوق.
(2) يــقــصــد بــعــبــارة "اHـــعــلــومــات الــضــروريــة إلدارة

احلــــقـــوق"r كـــمـــا وردت فـي هـــذه اHـــادةr اHـــعـــلــــومـــات الـــتي
تــســـمح بــتـــعــريف فـــنــان األداء أو أدائــه أو مــالك أي حــق
في األداء أو اHعـلـومات اHـتـعلـقـة بشـروط االنـتفـاع باألداء
rــعـــلــومــاتHوأيــــة أرقـــــام أو شــفــــرات تــــرمـــز إلى تـــلك ا
مـتـى كــان أي عــنــصــر من تــلك اHــعــلــومـات مــقــتــرنــا بـأداء

مثبت تثبيتا سمعيا بصريا. (12)

اHاداHادّة ة 17
اإلجراءات الشكلـيةاإلجراءات الشكلـية

ال يخضع التمـتع باحلقوق اHنصـوص عليها في هذه
اHعاهدة أو �ارستها ألي إجراء شكلي.

اHاداHادّة ة 18
التحفظات واإلخطاراتالتحفظات واإلخطارات

(1) ال يــســـمح بـــأي حتـــفظ عـــلى هـــذه اHــعـــاهـــدة شــرط

مراعاة أحكام اHادة 11 (3).
(2) يــجـــوز تــضـمــX وثـائق الــتـصــديق أو االنــضـمـام

أي إخـطـار يـقـدم بـنـاء عـلى اHـادة 11 (2) أو r(2) 19 ويـكـون
تـاريـخ نـفـاذ اإلخـطــار هـو ذاته تـاريخ دخــول هـذه اHـعـاهـدة
حــيــز الــنــفــاذ بــالــنــســبــة إلى الــطــرف اHــتــعــاقــد الــذي قــدّم
اإلخــطـــار. ويــجــوز أيـــضــا تــقـــد© ذلك اإلخــطـــار في تــاريخ
الحــقr ويـــصـــبــح اإلخـــطـــار فـي هـــذه احلــــالـــــة نـــافـــذا بـــعــد
ثالثــة أشهــر من تـسـلّـمه من قـبـل اHـديـــر الـعـــام لـلــويـبو

أو في أي تاريخ الحق آخـر يحدد في اإلخطار.

(10) بــيـــان مــتـــفــق عــلــــيه بـــشــأن اHــادة 15 فـي عالقــتــهـــا بــاHــادة 13 : من
اHــفــهــوم أنه لــيس في هــذه اHــادة مــا �ــنـع طـــرفــا مــتــعــاقــدا مـن اعــتــمـاد
تــدابــيـر فــعــالــــة وضـــروريـــة لــضــمــان تــمـتـــع اHـســتــفــيــد بـالــتــقــيــيـدات
واالسـتـثـناءات اHـتـاحـة �ـوجب الـقانـون الـوطـني لـهـذا الطـرف اHـتـعـاقد
ووفـقا ألحـكـام اHادة r(13) وذلك إذا طـبقت تـدابـير تـكـنـولوجـيـة على أداء
سـمـعي بــصـريr ال سـيـمـا في حــالـة عـدم اتـخـاذ أصـحــاب احلـقـوق تـدابـيـر
مالئــمـة وفــعــالـة لــتــمــكـX اHــســتــفـــيــد من الــتــمـتـــع بــهــــذه الــتـقــيــيـدات
واالستثـنـاءاتr ودون إخالل باحلماية الـقانونية Hـصنف سمعي بصري
يــــكــــون هـــذا األداء مــــثــــبــــتـــا فــــيه. ومـن اHــــفـــهــــوم كــــذلك أن االلــــتــــزامـــات
اHنصوص عـليهـا في اHادة (15) ال تنطبق عـلى أوجــه األداء غير احملمية
أو الــتي لم تــعــد مـحــمــيـة �ــوجب أحــكــام الـقــانــون الـوطــني الــذي يــفـعّـل

أحكام هذه اHعاهدة.
(11) بـــيـــان مــــتـــفــق عـــلـــــيه بـــشـــأن اHـــادة 15 : يـــنـــبــــغي تـــفـــســــيـــر عـــبـــارة
"الـتـدابـيـر الـتي يـسـتـعـمـلـهـا فـنـانـو األداء" �ـعنـاهـا الـواسع الـذي يـشـمل
أيضا من يعملون باسـم فناني األداءr �ن فيهم �ثلوهم أو اHرخص لهم
أو اHتـنـازل لـهم وهم يـشمـلـون اHـنتـجـX ومـقدمي اخلـدمـات واألشـخاص
الــعـامــلـX في االتــصـاالت أو اإلذاعــة ويـنــتـفــعـون بــأوجه األداء بـنــاء عـلى
تـصريح الزم كـما هـو احلـال في معـاهدة الـويبـو بـشأن األداء والـتسـجيل

الصوتي.

(12) بـيان مـتـفــق علــيه بشـأن اHادة 16 : إن الـبيـان اHـتفـق عـلـيه بـشأن
اHادة 12 (بـخصـوص االلتـزامات اHـتعـلـقة بـاHعـلومـات الضـرورية إلدارة
احلـقــوق) من مـعـاهـدة الـويـبـو بـشـأن حــق اHـؤلفr يـنـطـبق أيـضـاr مع مـا
يـــلـــزم من تـــغـــيـــيـــرr عـــلـى اHــادة 16 (بـــخـــصـــوص االلـــتـــزامـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة

باHعلومات الضرورية إلدارة احلقوق) من اHعاهدة.
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اHاداHادّة ة 19

التطبيق الزمنيالتطبيق الزمني

(1) تــمـــنح األطــراف اHــتـــعــاقــدة احلــمـــايــة اHــنــصــوص

عـلــيــهـا فـي هـذه اHــعــاهـدة ألوجـه األداء اHــثــبـتـــة اHــوجــودة
عـنـد دخـول هذه اHـعـاهـدة حـيـز الـنـفـاذ وجلمـيع أوجه األداء
التي تنـجز بعـد دخول هذه اHـعاهدة حـيز النـفاذ بالـنسبة

إلى كـل طرف متعاقد.

(2) بــالــرغـم من أحــكـــام الــفــقــرة r(1) يـــجــوز لــلــطــرف

اHـتــعـاقـد أن يــعـلـنr في إخـطــار يـودعـه لــدى اHـديـــر الـعــام
لـلـويـبـوr أنه لن يـطـبق أحـكـام اHواد من 7 إلى 11 من هـذه
اHـعاهدة أو أي حكـم أو أكثر منـها على أوجه األداء اHـثبتة
اHـوجـودة عـنـد دخـول هـذه اHـعـاهـدة حـيـز الـنـفـاذ بـالـنـسـبـة
rتـعاقدHإلى كـل طرف مـتعـاقد. وبخـصوص ذلك الـطرف ا
يجوز لألطراف اHتـعاقدة األخرى أن تقـصر تطبيق اHواد
اHذكورة على أوجه األداء اHنجزة بعد دخول هذه اHعاهدة

حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك الطرف اHتعاقد.

(3) ال تـخل احلـمـايـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذه اHـادة

بأية أعمال مرتكبة أو اتفاقات مبرمة أو حقوق مكتسبة
قــبل دخــول هـذه اHــعـاهــدة حـيــز الـنــفـاذ بــالــنـســبـة إلى كـل

طرف متعاقد.

(4) يــــــجــــــــوز لـألطــــــراف اHـــــــتــــــعــــــاقـــــــدة أن تــــــضـع في

تـشــريـعــاتــهـا أحــكــامـا انــتـقــالــيـة تــنص عــلى أن أي شـخص
زاول أعـــمـــاال قــانـــونـــيـــة بــخـــصـــوص أداء قـــبل دخـــول هــذه
اHــــعــــاهــــدة حـــيــــز الــــنــــفــــاذr يــــجــــوز له أن يــــبــــاشــــر أعــــمـــاال
بخـصـوص األداء ذاته في نـطاق احلـقـوق اHنـصـوص علـيـها
في اHـادة 5 واHـواد من 7 إلى 11 بـعــد دخـول هـذه اHـعـاهـدة

حيز النفاذ بالنسبة إلى األطراف اHتعاقدة اHعنية.

اHاداHادّة ة 20

أحكام عن إنفاذ احلقوقأحكام عن إنفاذ احلقوق

(1) تـــتـــعــهـــد األطــراف اHـــتـــعــاقـــدة بــأن تـــتـــخــذr وفـــقــا

ألنـظـمـتـهـا الـقانـونـيـةr الـتـدابيـر الالزمـة لـضـمـان تـطـبيق
هذه اHعـاهدة.

(2) تـكـفل األطـراف اHـتـعـاقـدة أن تـتـضـمن قـوانـيـنـهـا

إجـراءات إنـفـاذ تـسـمح بـاتـخـاذ تـدابـيـر فـعـالـة ضـد أي تـعدّ
عــلـى احلــقــوق الـــتي تــغــطـــيــهــا هـــذه اHــعــاهـــدةr �ــا في ذلك
تــوقـــيع اجلـــزاءات الــعــاجــلـــة Hــنـع الــتــعــديــات واجلــزاءات

التي تعد رادعا لتعديات أخـرى.

اHاداHادّة ة 21
اجلمعـيةاجلمعـية

(1) (أ) تكون لألطراف اHتعاقدة جمعـية.

(ب) يكـــون كـل طــرف متـعــاقـد �ـثال �ـنـدوب
واحـــــــد يـــــــجــــــوز أن يــــــســـــــاعــــــده مـــــــنــــــدوبــــــون مـــــــنــــــاوبــــــون

ومستشـارون وخبـراء.
(ج) يتحمــل الـطــرف اHتعــاقـد نفقـات الـوفـد
الــذي عـيّـنـه. ويـجــوز لـلـجـمـعـــيـة أن تـطـلب إلى الــويـبــو
أن تـمنح مساعـدة مالية لـتيسيـر اشتراك وفود األطراف
اHـتـعـاقـدة الـتي تـعـد من الـبـلـدان الـنـامـيـة وفـقـا لـلـمـارسة
الـتي تتبعهـا اجلمعيـة العامة لألª اHتـحدة أو من البلدان

اHنتقلـة إلى نظـام االقتصـاد احلـر.

(2) (أ) تــــتــــنـــــاول اجلــــمــــعـــــيــــة اHــــســـــائـل اHــــتــــعــــلــــقــــة

بــاحملـافــظــة عــلى هـذه اHــعـاهــدة وتـطــويـرهــا وتـطـبــيق هـذه
اHعـاهدة وتنفيذهـا.

(ب) تـبـاشــر اجلـمـعـــيـة اHـهـمــة اHـعـهــودة إلـيـهــا
�ـوجب اHادة 23 (2) فـيمـا يتـعـلق بقـبول بـعض اHـنظـمات

احلكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه اHعاهدة.
(ج) تقـرر اجلـمـعيـة الـدعـوة إلى عـقد أي مـؤتـمر
دبـلــومـاسي Hــراجــعـــة هــذه اHـعـــاهـدةr وتــوجـه إلى اHــديــر
الـــعــام لـــلـــويـــبــو الـــتــعـــلــيـــمــات الـــضــروريـــة لإلعـــداد لــذلك

اHؤتمـر الدبلـومـاسي.

(3) (أ) لــكل طــرف مـتــعــاقـد يــكــون دولـة صــوت واحـد

وال يصوت إالّ باسمه.
(ب) يـــجـــوز ألي طــرف مـــتـــعــاقـــد يـــكــون �ـــثـــابــة
منـظمة حـكوميـة دولية االشـتراك في التـصويتr بدال من
الدول األعضاء فـيهr بعدد من األصـوات يساوي عدد الدول
األعـضــاء فــيه واألطــراف في هـذه اHــعــاهـدة. وال يــجـوز ألي
مـنـظـمــة حـكـومــيـة دولـيـة من ذلـك الـقـبـيـل أن تـشـتـرك في
الـتصـويت إذا مارست أي دولـة واحـدة من الدول األعـضاء

فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.

(4) جتـتمع اجلـمـعيـة بنـاء علـى دعوة من اHـدير الـعام

وفي الــفــتــرة واHــكـان نــفــســيـهــمــا الــلــذيـن جتـتــمـع فــيــهــمـا
اجلمعية العامة للويبوr ما لم تنشأ ظروف استثنائية.

(5) تــســعى اجلــمــعــيــة إلـى اتــخــاذ قــراراتــهــا بــتــوافق

اآلراءr وتــضـع نــظــامــهـــا الــداخــليr �ــــا فـي ذلك الــدعـــوة
rوشروط النصاب القانوني rإلى عقد دورات استثـنائية
وحتـدد األغلبيـة اHطلوبـة التخاذ مختـلف أنواع القرارات

مع مراعاة أحكام هذه اHعاهدة.
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اHاداHادّة ة 22
اHكتب الدولياHكتب الدولي

يــبــاشــر اHــكـــتب الــدولي لــلـــويــبــو اHــهــمــات اإلداريــة
اHتعلقـة بهذه اHعـاهدة.

اHاداHادّة ة 23
أطراف اHعاهدةأطراف اHعاهدة

(1) يـــجـــوز ألي دولـــة عـــضـــو في الـــويـــبـــو أن تـــصـــبح

طرفا في هذه اHعاهدة.

(2) يــجــوز لــلــجـــمــعــيــة أن تــقــرر قـــبــول أي مــنــظــمــة

rــعـــــاهــدةHحـــكــومــــيـــة دولـــيـــة لـــتــصـــبـح طــــرفــــا في هـــذه ا
شـــرط أن تـعــلـن تـلك اHــنـظـمـــة أن لـهـــا صالحــيـة الــنـظــر
في اHوضـوعات التي تشـملهـا هذه اHعاهـدةr ولها تـشريعا
خــاصــا عن تــلك اHــوضــوعــات مــلــزمــا لــكـل الــدول األعــضـاء
فـيــهـاr وأنـهــا مـفـوضــة تـفـويــضـا صـحــيـحـاr وفــقـا لـنــظـامـهـا

الداخليr ألن تصبح طرفا في هذه اHعاهدة.

(3) يـــــــجــــــوز لـالحتــــــاد األوروبـيr إذ تــــــقــــــدّم بـــــــاإلعالن

اHـــــشــــــار إلـــــــيه فـي الـــــفـــــقــــــرة الــــــســـــابـــــقــــــة فـي اHـــــؤتـــــمـــــر
الـدبلوماسي الـذي اعتمد هـذه اHعـاهدةr أن يـصبح طـرفـا

في هذه اHعـاهدة.

اHاداHادّة ة 24

احلقوق وااللتزامات اHترتبة على اHعاهدةاحلقوق وااللتزامات اHترتبة على اHعاهدة

rيــتــمــتـــع كـــــل طــــــرف مــتــعــاقـــــد بــكــــل احلــقــــوق
ويــتــحـــمــــل كــــل اHـــســؤولــيـــــات اHـــتــرتــبـــــة عــلــى هــــذه
اHـعاهـــدة مــا لــم تنص أحـكـــام محــــددة في هـذه اHعـاهدة

على خالف ذلك.

اHاداHادّة ة 25

التوقيع على اHعاهدةالتوقيع على اHعاهدة

تـكـــون هــــذه اHـعـاهــــدة مـتــاحــــة لـلـتـوقـيع في مـقـر
الــــويــــبــــو الــــرئـــيــــسـي ألي طــــرف مــــؤهلH rــــدة ســــنــــة بــــعـــد

اعتمادها.

اHاداHادّة ة 26

دخول اHعاهدة حيدخول اHعاهدة حيّز التنفيذز التنفيذ

تـدخل هـذه اHـعـاهـدة حــيـز الـتـنـفـيـذ بـعـد أن تـودع 30
من األطـــراف اHــؤهـــلـــة اHــشـــار إلــيـــهـــا في اHــادة 23 وثــائق

تصديقها أو انضمامها بثالثة (3) أشهر.

اHاداHادّة ة 27
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيانالتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان

طرفا في اHعاهدةطرفا في اHعاهدة
تكون هذه اHعاهدة ملزمة للكيانات اآلتية :

"1" األطراف الثالثون اHـؤهلة اHشار إليها في اHادة
r26 اعــتــبــارا من الــتـاريـخ الـذي تــدخل فــيه هــذه اHــعــاهـدة

rحيز التنفيذ
"2" وكـــل طـــــرف مـــؤهـــل آخـــــر مـــشـــــار إلـــيــه فــي
اHــــادة r23 بــعــــد انـــقــضــــاء ثـالثــــة أشــهــــر مـــن الــتــاريــخ
الــذي يــــودع فــيــه وثــيــقــــة تـــصــديــقــه أو انــضــمــامه لــدى

اHدير العام للويبو.

اHاداHادّة ة 28
نقض اHعاهدةنقض اHعاهدة

يــجـوز ألي طــرف مــتــعــاقـد أن يــنــقض هــذه اHــعــاهـدة
�ـوجب إخـطار يـوجـهه إلى اHـديـر الـعـام للـويـبـو. ويـصبح
كــل نـقض نـافـذا بــعـد سـنـة من الــتـاريخ الـذي يــتـسـلّم فـيه

اHدير العام للويبو اإلخطار.

اHاداHادّة ة 29
لغات اHعاهدةلغات اHعاهدة

(1) تــــوقــع هـــــذه اHــــعــــــاهــــدة فـي نــــســــخــــــة أصــــلـــــيـــة

بــالـلــغـات الــعـربــيــة واإلسـبــانـيــة واإلجنـلــيـزيــة والـروســيـة
والـصينية والـفرنسيةr وتعـتبر كـل النـصوص متساويـة

في احلجـية القانونـية.

(2) يـــتــــولــــى اHــــديـــــــر الــــعــــــــام إعــــــــداد نــــصـــــوص

رسميــة بــأي لـغـــة خــالف اللغـــات اHشـــار إليهـــا فـــي
الــــــفــــــقــــــــرة (1) بــــــنـــــــــاء عــــــلـــى طــــــلــــب أحـــــــــد األطــــــــراف
اHـعـنـيـــةr بـعــــد الـتـشــــاور مــع كـــل األطـــراف اHـعـنـيــة.
وألغراض هذه الفقـرةr يقصد بعـبارة "الطرف اHعني" كل
دولــة عـــضــو في الـــويــبـــو تــكــون لـــغــتــهـــا أو إحــدى لــغـــاتــهــا
الـــرســـمـــيـــة هـي الـــلـــغـــة اHـــعـــنـــيـــةr واالحتـــاد األوروبي وأي
مـنظمة حكـومية دوليـة أخـرى يجوز لهــا أن تصبح طرفا
في هــذه اHـعــاهــدةr إذا كـانت إحــدى لـغــاتــهـا الــرسـمــيـة هي

اللغة اHعنية.

اHاداHادّة ة 30
أمX اإليداعأمX اإليداع

يكـون اHدير الـعام للـويبو أمـX إيداع هذه اHـعاهدة.
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مــــرســــوم رئـــــاسيمــــرســــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 17-148  مـــــؤر  مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHــــــوافق  اHــــــوافق 20  أبــــــريـل ســــــنـــــة   أبــــــريـل ســــــنـــــة r2017  يــــــتــــــضــــــمr  يــــــتــــــضــــــمّن

الــــتــــصــــديق عــــلـى الــــبــــروتــــوكــــول اإلضــــافي التــــفــــاقالــــتــــصــــديق عــــلـى الــــبــــروتــــوكــــول اإلضــــافي التــــفــــاق
التـعـاون االقتـصادي والـعـلمي والـتقـني بـX حكـومةالتـعـاون االقتـصادي والـعـلمي والـتقـني بـX حكـومة
اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد�ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــةاجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد�ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــة
وحــــكـــومـــة جــــمـــهـــوريــــة تـــركــــيـــا اHـــتــــضـــمن الــــنـــظـــاموحــــكـــومـــة جــــمـــهـــوريــــة تـــركــــيـــا اHـــتــــضـــمن الــــنـــظـــام
األســاسي الــنــمــوذجي لــلــوكـالــة الــتــركــيــة لــلــتــعــاوناألســاسي الــنــمــوذجي لــلــوكـالــة الــتــركــيــة لــلــتــعــاون
r(TIKA) اHوقـع بـاجلـزائـر في r اHوقـع بـاجلـزائـر في 18 غشت غشت والتـنسيق والتـنسيق 

سنة سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنـــاء عــلـى تــقـــريــر وزيـــر الــدولـــة وزيــر الـــشــؤون
rاخلارجية والتعـاون الدولي

rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــــد االطّـــالع عــلـــى الـبـروتــوكــــول اإلضـافـــي
التــفـــــاق الــتـعـــــاون االقــتــصـــــادي والـعــلــمـــي والــتــقـنـــي
بـــX حــكــومـــــة اجلـمــهــوريــــة اجلــزائــريـــــة الــد�ــقــراطــيـــة
الــشــعــبــيــــة وحــكــومـــــة جـمــهــوريـــــة تـركــيـــــا اHــتــضـمـــن
الـــنـــظـــــام األســـاســـي الـــنـــمــوذجــــي لـــلــوكـــالـــــة الـــتـــركـــيــة
لـلــتــعــاون والــتــنــسـيق r(TIKA) اHـوقـع بــاجلـــزائــر في 18

غشت سنة 2015.

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يـــــــصــــــــدّق عـــــــلـــى الـــــــبـــــــروتـــــــوكــــــــول
اإلضـــافـــي التـــفـــــاق الــــتـــعـــــاون االقــــتـــصـــــادي والــــعـــلـــمــي
والـــــتــــقــــــنـي بــــX حــــكـــــومــــــة اجلــــمـــــهــــوريــــــة اجلـــــزائــــريــــــة
الـد�ــقـراطـيــــة الـشـعــبـيـــة وحــكـومـــة جــمـهـوريــــة تـركـيـــا
اHـــتـــضـــمــن الـــنــظـــــام األســـاســي الـــنـــمــوذجـــي لــلـــوكـــالــــة
الــــتـــركــــيــــــة لـــلــــتـــعـــــــاون والـــتــــنــــســـيــق r(TIKA) اHــــوقـــع
بـــاجلــــزائــــــر فــي 18 غـــشــت ســـنـــــة r2015 ويـــنـــشـــــر فــي
اجلـــــريـــــــدة الــــرّســـــمـــــيّـــــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــــة اجلـــــزائـــــريّــــــة

الدّ�قراطيّـــة الشّعبيّــة.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 20
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

بروتوكول إضافي بروتوكول إضافي التفاق التعاون االقتصاديالتفاق التعاون االقتصادي

والعلمي والتقني والعلمي والتقني بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية تركيا اHتضمنوحكومة جمهورية تركيا اHتضمن

النظام األساسي النموذجي للوكالة التركيةالنظام األساسي النموذجي للوكالة التركية

 (TIKA) للتعـاون والتنسيق للتعـاون والتنسيق

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّـعـبــيّــة وحــكـومــة جــمـهــوريـة تـركــيـا (اHــشـــار إلـيــهـمــا

r(Xأدناه بـ"الطرف

- أخـذا مـنــهـمــا في احلـسـبــان أحـكــام اتـفـاق الــتـعـاون
االقتصادي والعلمي والتقني اHبرم بX الطرفrX اHوقع

r1983 باجلزائر يوم 20 أكتوبر سنة

- وأخــذا مــنــهــمــا بــعــX االعــتــبــار ضــرورة أن يــكــون
لـلـوكـالـة الـتـركـيـة لـلـتـعــاون والـتـنـسـيق r(TIKA) اخملـولـــة
من قــبل احلـكـومــة الــتـركــيـة لـتــنـفـيـذ مــشـاريـع الـتـعـــاون
في اجلـــزائـــرr قـــانـــون أســـاسي يـــحـــدد نـــطـــاق نـــشـــاطـــاتـــهــا

rوالتزاماتها وحقوق موظفيها

اتفقتـا على مـا يأتي :اتفقتـا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

اHوضوعاHوضوع

rيــــتـــمــــثل مــــوضــــوع هـــذا الــــبــــرتـــوكــــول في حتـــــديــــد
بـــاتـــفـــاق مـــشــتـــركr اإلطـــار الــقـــانــونـي ونــطـــاق مــشـــاركــة
الـوكالـة التـركيـة لـلتـعاون والـتنـسيق (TIKA) في اإلقـليم

اجلـزائري.

اHاداHادّة ة 2

تــــتــــمــــثـل أهــــداف نــــشــــاطـــــات الـــوكــــالـــــة الــــتــــركـــــيـــة
لـــلـــتـــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـق في اإلقـــلـــيـم اجلـــزائـــري في نـــقل
اHـــهــارات والــتــكــنــولــوجــيــا واHــســاعــدة الــتــقــنــيــة وتــبــادل
اخلـبرات وتـعزيـز قدرات اHـؤسـسات اجلـزائريـة اHشـاركة

في مشاريع التعاون التقني.

اHاداHادّة ة 3

تقد© خدمات التعاون التقنيتقد© خدمات التعاون التقني

يـــتـم الـــتـــحـــضــــيـــر والـــتـــخـــطــيط والـــتــنــفــيــذ لــكل
(TIKA) خـدمـة خـاصـة بـالـتـعـاون الـتـقـني تـوفـرهـا الـوكـالة
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وفــق دورة مـــــــتــــــكـــــــامـــــلــــــــة لـــإلدارةr مـــــكـــــونـــــة من أربع
مــــــراحـــل هــي : الـــــتـــــحـــــديــــد والـــــصــــيــــاغــــة والــــتــــنــــفــــيــــذ

والتقييم.

يــأتـي حتــديــد كـل خــدمــة خـــاصــة بــالـــتــعــاون الـــتــقــني
.Xالطرف Xنتيجة لتشاور موسع ب

يـــتــحــمل الـــطــرف اجلــزائــري اHـــســؤولــيــة الـــنــهــائــيــة
Hرحلة التحديد.

اHاداHادّة ة 4

يـــتم إنـــشـــاء جلـــنـــة تـــوجــيـــهـــيـــة مــشـــتــركــــة من أجـل
تـــنــفــيــذ كل مـــشــروع تــعــاون يـــحــتــاج إلى إبـــرام اتــفــاقــيــة

تمويـل خاصـة.

يتم تـمـويل مشـاريع الـتعـاون من الـهبـات اHـمنـوحة
من الطرف التركيr ويـتم تنفيذها عـلى أساس اتفاقيات

تمويـل خاصـة.

يجب أن تشمل اتفاقيات التمويل ما يأتي :

rأهداف مشروع التعاون -

rآليات وآجال التنفيذ -

rكيفيات التمويل -

- اHــــســــاهــــمـــــة اHــــالــــيـــــة لــــلــــطــــرف اجلـــــزائــــريr عــــنــــد
rاالقتضاء

rXحقوق ومسؤوليات والتزامات جميع الفاعل -

- كـيـفـيات إعـداد تـقـاريـر اHـتـابـعـة واHـراقـبـة اHـالـية
rصادقة عليهاHوالتقنية وكذا ا

- تشكـيلة وصالحـيات اللـجنة الـتوجيـهية اHـشتركة
في مشاريع التعاون التقني.

اHاداHادّة ة 5

القطاعات ذات األولوية وأشكال اHساهمةالقطاعات ذات األولوية وأشكال اHساهمة

يـــتــضــمن  الــتـــعــاون الــتــقـــني الــذي تــنـــفــذه الــوكــالــة
الــتــركــيــة لــلــتــنـســيـق والــتــعـاون (TIKA) الــقــطــاعــات ذات
األولـويــة ووفـقــا لـلـكــيـفـيـات احملـددة في اHـواد 2 و3 و4 و5
من اتـفاق التعـاون االقتصادي والـعلمي والتـقني اHذكور

أعاله.

كما �كن أن يشمل هذا التعاون اجملاالت اآلتية :

rالتنمية الريفية واحلضرية والتهيئة العمرانية -

rائية والغابية واجليولوجيةHوارد اHا Xتثم -

- دعم اHـــــــؤســــــســــــات والـــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــــصــــــغــــــيــــــرة
rتوسطةHوا

rالثقافة وحماية التراث الثقافي اجلزائري -

rالتربية والبحث العلمي -

rؤسسات اجلزائريةHتعزيز قدرات ا -

- الـــتـــنــــمـــيـــة احملـــلـــيـــة وتــــعـــزيـــز قـــدرات اجلـــمـــاعـــات
اإلقــلــيــمـيــةr �ــا في ذلك الــتــكــفل بــاحلـاجــات الــنــاجــمـة عن

rاألخطار الكبرى

- تسيير اHصالح العمومية احمللية.

اHاداHادّة ة 6

يـــعـــهـــد الـــطـــرف الـــتــركـيr بـــشـــكل حـــصـــريr تـــنـــفـــيــذ
الـــتــزامـــاته اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا فـي أحــكـــام الــبـــروتــوكــول
اإلضـــافي هــذا لـــلــوكــالـــة الــتـــركــيــة لـــلــتــعـــاون والــتـــنــســيق
r(TIKA) �ــــثـــلــــة في "مــــكـــتب تــــنـــســــيق بــــرامج الــــتـــعـــاون

للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) باجلزائر".

تــلـــتــــزم الـــوكــالـــة الــتـــركــيـــة لــلـــتـــعــاون والـــتــنـــســيق
(TIKA) اHــفــوضــة مـن قــبل احلــكــومــة الـــتــركــيــةr بــاحــتــرام

االتـــفــاقـــيـــات اخلـــاصـــة اHـــشـــار إلـــيــهـــا فـي اHــادة 4 من هــذا
البروتوكول.

اHاداHادّة ة 7

االمتيازاتاالمتيازات

ألغراض تـنفيـذ هذا البـروتوكول اإلضـافيr يستـفيد
(TIKA) مـستخـدمو الـوكالة الـتركـية لـلتعـاون والتـنسيق
rـقــيــمــــون بــاجلـــــزائــــرHوا rذوو اجلــنــســــيــة الــتـــركــــــيــة
مـــن االمـــتــــيــــازات واحلــــصـــــانــــــات اHــــمــــنـــوحــــــة Hــــوظــــفي
rXوالـفـنـي Xـراكـــز الـدبـلـومـاسـيـة والـقـنـصـلـيـة اإلداريـHا
طـــــبــــقـــــــا ألحـــــكـــــــام اتــــفـــــاقـــــيـــــة فــــيـــــيـــــنـــــا حـــــول الــــعـالقــــات

الدبلوماسـية لسنـة 1961.

يــــرخـص لــــلـــــمــــوظــــفـــــX ذوي اجلــــنـــــســــيـــــة الــــتـــــركــــيــــة
اHــــســـتــــخـــدمــــX من قــــبل الــــوكـــالــــة الــــتـــركــــيـــة لــــلـــتــــعـــاون
والـتــنــسـيق (TIKA) بـاســتــيـراد إلـى اجلـزائــرr مع اإلعــفـاء
من الـرسوم والضـرائب ومن اإلجراءات اHتـعلقـة �راقبة
الـــتــجـــارة اخلـــارجــيـــة والـــصــرفr �ـــتـــلــكـــاتـــهم وأغـــراضــهم
rا في ذلك الـسيارة� rالشخـصي منـها والعـائلي rوأثاثـهم
وذلك فـي أجل أقـصـاه سـتة (6) أشـهـرr اعـتـبارا مـن تاريخ
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عن حكومة جمهورية تركياعن حكومة جمهورية تركيا
سفير تركيا باجلزائرسفير تركيا باجلزائر

عدنان كتشيجيعدنان كتشيجي

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

األمX العام لوزارة الشؤون اخلارجيةاألمX العام لوزارة الشؤون اخلارجية
سنوسي بريكسي عبد احلميدسنوسي بريكسي عبد احلميد

دخـولـهم إلى اجلـزائـرr وإعــادة تـصـديـرهـا عـنـد انـتـهـاء مـدة
إقامتهم باجلزائر.

يـــتــم إعــــفـــــاء أجـــورهــم ورواتـــبــــهــم مــن الـــرســـــوم
فــي إقـــلـــيـــم اجلـــمـــهـــوريــــــة اجلـــزائـــريـــــة الــــد�ـــقـــراطـــيـــــة
الشعبيــة وذلك طـبقــا ألحكــام االتفـاقيــة والبروتوكــول
اHلحــق بهـــا اHمضــــي علـيهمــــا يــــوم 2 غشــــت سنــــة
r1994 بـــأنـــقـــــرة بــــX حــــكــــومــــة اجلــــمــــهــــوريــــة اجلــــزائــــريــــة

الـد�ــقـراطـيـة الــشـعـبـيــة و حـكـومـة اجلــمـهـوريـــة الــتـركـيـة
اHـتــعـلـقــة بـتـجــنب االزدواج الـضــريـبي عـلـى الـدخل وعـلى

الثروة.

يتم إعفاء اHمتلـكات اHنقولة وغير اHـنقولة Hمثلية
الـوكـالـة الـتـركـيــة لـلـتـعـاون والـتـنـسـيق (TIKA) بـاجلـزائر
وكذا اHـعـدات اHسـتوردة أو اHـقـتنـاة محـلـيا في إطـار هذا
الـبروتوكول اإلضـافي أو في إطار اتفـاقيات خـاصة تنتج

عنهr من أي رسم أو ضريبة.

اHاداHادّة ة 8

اHراقبة والتقييماHراقبة والتقييم

rطـبقـا لـقـوانيـنـهـما وتـنـظـيمـاتـهـما rيـتـخـذ الطـرفـان
كل الــتــدابـيــر اإلداريــة واHـالــيــة من أجل حتــقــيق األهـداف
اHـــتــوخـــاة من هــذا الـــبــروتـــوكــول اإلضـــافي واالتــفـــاقــيــات

اخلاصة التي ستنتج عنه.

ولــــهـــــذا الــــغــــرضr يــــحـق لــــكال الـــــطــــرفــــrX ســــويــــا أو
انـفـراداr إجــراء عـمـلـيــات مـراقـبــة داخـلـيــة و/ أو خـارجـيـة

وذلك بصفة مشتركة أو أحادية اجلانب.

غـــــيـــــــر أنــهr يـــــبـــــلّــغ كـــل طــــــرف الـــــطـــــــرف اآلخــــــر
بــعـمـلــيـــات اHـراقــبـــة والـتـقــيـيــم الــتــي يـعـتــــزم الـقـيـــام

بهــا منفــردا.

rـراقـبــة والـتقـيـيــم هــذهHيـتــم الـقيـــام بـعمـلـيــات ا
ســــواء عـلــى صــعـيـــد بــرامــج الـتــعـــاون أو عـلــى صــعـيـــد
اHـشاريــع اHتـفــق عليهـــاr فــي إطــار هــذا الـبروتوكــول

اإلضافــي.
اHاداHادّة ة 9

تـتم تسويـة اخلالفات التي قـد تنتج عن تـطبيق هذا
البروتوكول اإلضـافي واالتفاقات اخلاصة التي تنتج عنه
وديـــاr مـن خالل الـــتـــفـــاوض بـــX الـــطـــرفـــrX عـــبـــر الـــقـــنــاة

الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 10

يـدخـــل هـذا الـبــروتـوكــول اإلضــــافي حـيــز الـتـنــفـيـذ
في الـــيـــوم األول من الـــشــهـــر الـــذي يــلـي اإلشــعـــار األخـــيــر
rكـتـابـيا rالـذي أبـلغ من خالله الـطـرفـان بـعـضـهـمـا الـبـعض
وعـــبـــر الـــقـــنـــاة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــةr بـــاســـتـــكـــمـــال اإلجــراءات

الداخلية اHطلوبة.

يـــــبـــــــرم هـــــــذا الـــــبــــروتـــــوكـــــــول Hــــــــدة خــــمـــس (5)
ســنـــــوات قــابــلـــــة لــلــتــجــديـــــد ضــمــنــيـــــا. و�ــكـــن لــكـــل
طـــــــــــرفr فـــي أي وقــــتr إنـــــــهــــــــــاء الـــــــعـــــــمــــل بــــه وذلك
بـــإشــعـــــار مــســبـــق مــوجـــه لــلــطــرف اآلخــرr عــبــر الــقــنــاة

الدبلوماسيةr مدته ستة (6) أشهر.

Xوفــــي حــــالــــــــة عـــــــدم قــــيــــــــام أي مـــن الـــــطــــرفـــــــ
بإخـطــــار الـطـــرف اآلخــــر بـنـيتـــه فـــي إنـهــــاء الـعمـــل
بـهذا الـبروتـوكول اإلضـافيr بـإشعـار مسـبق Hدة سـتة (6)
أشــهــرr فـــإنه يــتـم جتــديــده بــقـــوة الــقــانـــون Hــدة خــمس (5)

سنوات متتالية.

اHاداHادّة ة 11

Xكن مراجعة هـذا البروتوكول باتفاق مشترك ب�
الـــطــــرفـــX. وتـــدخـل الـــتـــعــــديالت الــــتي ® إدراجـــهــــا حـــيـــز
الـتـنـفـيـذ طـبـقــا لألحـكــام اHـنـصــوص عـلـيـهـا في الـفـقـرة 1

من اHادة 10 من هذا البروتوكول اإلضافي.

حــرر بـــاجلــزائــر في 18 غـــشت ســـنــة 2015 بــالـــلــغــات
العربـية والتـركية والـفرنسـيةr وللـنصوص الـثالثة نفس

احلجية القانونية.

فــــي حـــالـــــــة اخـــتــــالف الـــطــــرفــــــX فـــي تــــفـــســــيـــر
أحـكــــام هــــذا الـبروتـوكــــول اإلضـافـــيr يـرجـــح الـنـــص

باللغة الفرنسية.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 17-145  مـــــؤرخ في   مـــــؤرخ في 22 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2017 يـتـضـمن إحـداثr يـتـضـمن إحـداث

مـعـهـد الـدراسـات الـعـليـا في األمـن الـوطنـي ومهـامهمـعـهـد الـدراسـات الـعـليـا في األمـن الـوطنـي ومهـامه
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـــــاء عـلـــــى الــدسـتــــــورr السـيــمـــا اHــادتـــان 91
r(1 و 2 و6) و 143 (الفقرة األولى) منه

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-21 اHـــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rعدلHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 99 -05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجّــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

rتممHعدل واHا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمن
rXالــعــســكــريــ Xالـــقــانــون األســاسي الــعـــام لــلــمــســتــخـــدمــ

rتممHا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 74-60 اHـــــؤرخ في 27
مـحرم عام 1394 اHوافق 20 فبـراير سنة 1974 واHـتضمن
XـوظـفHبا Xالـشـبيـهـ XـدنـيHا XـوظفـHإنـشاء إطـار من ا
الــعــســكــريــX في وزارة الــدفــاع الــوطــني وحتــديــد قــواعـد
Xالــدائـــمــ Xـــطــبق عـــلى الـــشـــبــيـــهـــHالـــقــانـــون األســـاسي ا

rتممHا rXبالعسكري
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-61 اHـــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واHــتــدربــX األجـــانب ودراســتــهم

rتممHعدل واHا rوالتكفل بهم
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـتعـلق بانـتداب األسـاتذة الـباحـثX من وزارة الـتعـليم
الــعـــالي والــبــحث الـــعــلــمي لــدى هـــيــاكل الــتــعـــلــيم الــعــالي

rلوزارة الدفاع الوطني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-265 اHؤرخ
في 17 شـــعــــبـــان عـــام 1429 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنـــة 2008
واHــــتـــضــــمن نــــظـــام الــــدراســـات لــــلـــحــــصــــول عـــلى شــــهـــادة

rاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
- و�ـقـتـضى مـجـمـوع األحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اHـطـبـقـة

rفي اجليش الوطني الشعبي
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
اHوضوع - أحكام عامةاHوضوع - أحكام عامة

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يـحــدث مـعـهــد لـلـدراسـات الــعـلـيـا في
األمن الــوطــنيr يـــدعى في صــلب الـــنص "اHــعــهــد"r وحتــدد

مهامه وتنظيمه وسيره �وجب هذا اHرسوم. 
rـعـهد مـؤسـسـة عمـومـيـة ذات طابع إداريHـادة 2 :  : اHـادة اHا

يتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.
اHـعــهـد مـؤسـسـة تـكـويـن عـسـكـريـة مـســتـقـلـةr يـخـضع
إلى جــمـيع األحــكــام الـقــانـونــيــة األسـاســيـة والــتــنـظــيـمــيـة

اHطبقة على اHؤسسات اHماثلة وأحكام هذا اHرسوم.
يحدد مقر اHعهد �دينة اجلزائر.

اHـادة اHـادة 3 :  : يُـلــحق اHـعــهـد بـرئــاسـة اجلــمـهـوريــة. وبـهـذه
الـصـفةr يـكـلف اHسـتـشار لـدى رئـيس اجلمـهـوريةr اHـكلف
بتـنسيق مصـالح األمن اHلحـقة برئـاسة اجلمـهوريةr الذي
يـدعى في صلب الـنص "اHـنسق"r بـتوجـيه اHـعهـد والسـهر

على سيره احلسن. 
4 :  : �ارس الـوصـايـة البـيـداغوجـيـة على اHـعـهد اHادة اHادة 
فـيمـا يخص تـعليـم التكـوين العـالي كل من وزيـر التـعليم
الـعـالي والـبـحث الـعــلـمي و وزيـر الـدفـاع الـوطـنيr طـبـقـا

للتنظيم اHعمول به.
اHــادة اHــادة 5 :  : يـــحــدد مـــحــتـــوى الــبـــرامج الـــبــيـــداغــوجـــيــة
اجلــامــعــيــة وكــذا فــتح  اجملــاالت والــشــعب واالخــتــصــاصـات

والشهادات اHتعلقة بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهـاماHهـام

rـعـهــد مـؤسـسـة تــعـلـيم عـال وبــحث عـلـميHـادة 6 :  : اHـادة اHا
يــتـولـى عـلـى اخلـصــوص مــهـمــة ضــمــان الـتــكــوين اجلــامـعي
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لـــلــدرجـــتــX الـــثــانـــيــة والـــثــالـــثــة فـي األمن الــوطـــني وفي
الـدراسـات االستـراتـيجـيـة والـعالقات الـدولـية. كـمـا �كن
أن يـقدم تكويـنا متواصـال مؤهال. ويخصص هـذا التكوين

لفائدة :

- اHــسـتــخـدمــX الــعـســكـريــX واHـدنــيــX في اجلـيش
rالوطني الشعبي

- أعوان الدولة.

اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : �ـــــكـن اHــــــعـــــهــــــد تــــــنــــــظـــــيـم دورات دولــــــيـــــة
لــلــدراسـات الــعـلــيـا فـي األمن الـوطــنيr في مــواضـيع ذات
عالقــة �ـجــال اخـتــصـاصهr لــفــائـدة مــتـربــصـX أحــرار يـتم
اخـــــتـــــيـــــارهـم من ضـــــمـن اإلطـــــارات الـــــســـــامـــــيـــــة اHـــــدنـــــيــــة

والعسكرية الوطنية واألجنبية.

اHادة اHادة 8 :  : يكـلف اHعهـد بضمـان تكويـنات متـخصصة
وملـتقيـات وأيام دراسيـة لفائـدة اHستـخدمX واإلطارات
اHــذكـوريـن في اHـادة 6 أعـالهr حـول مــواضــيع ذات أهــمــيـة

في مجال اختصاصه.

كـــمـــا �ـــكـن أن يـــضـــمن تــــكـــويـــنـــات لــــفـــائـــدة ضـــبـــاط
وإطارات دول أجنبية.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـسـاهم اHـعـهـد في تـطـويـر الـبـحث الـعـلـمي
فـي مــــجـــــال األمن الــــوطـــــنيr ويـــــقــــوم بــــجـــــمــــيـع األشــــغــــال
والــــــدراســـــات والــــــنـــــدوات واHــــــلــــــتـــــقــــــيـــــات واحملــــــاضـــــرات

والنشاطات التي تندرج ضمن هذا اإلطار.

ويـقدم مسـاعدته لـلهـيئـات العسـكريـة واHدنـية التي
يــــرتـــبـط نـــشــــاطـــهــــا بــــالـــدراســــات والــــبـــحــــوث في مــــجـــال

االستراتيجية والعالقات الدولية.

و�كنه نشر نتائج أشغاله وأبحاثه وتوزيعها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــســيّــر اHـــعــهـــد مــديــر عـــام يــعـــيّن �ــوجب
مــرســوم رئـاسـي بــنـاء عــلـى اقـتــراح مـن اHـنــسـق. وتـنــهى

مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 11 :  : اHـديــر الـعــام مـســؤول عن تــسـيــيـر اHــعـهـد
وسيره احلسن. 

وبهذه الصفةr  يكلف �ا يأتي :

rالسهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي -

- الـــســهـــر عـــلى تـــطـــبــيق الـــتـــنـــظــيـم اإلداري واHــالي
rواحملاسبي للمعهد

- السهر على احـترام النظام الداخـلي  للمعهد الذي
rنسق للموافقة عليهHيعد مشروعه ويعرضه على ا

- تــمــثــيل اHـــعــهــد أمــام الــعــدالــة وفـي جــمــيع أعــمــال
rدنيةHاحلياة ا

- إبـرام جميع الـصفقات أو االتـفاقيـات أوالعقود أو
rعمول بهHاالتفاقات في إطار التنظيم ا

- إعـــداد مــــشـــروع مـــيــــزانـــيــــة اHـــعــــهـــد وعـــرضـه عـــلى
rنسق للموافقة عليهHا

rاألمر بصرف النفقات واإليرادات -

- �ارسـة السـلطـة السـلّمـية والـتأديـبيـة على جـميع
rعهدHمستخدمي ا

rعهدHضمان النظام واألمن داخل ا -

rXستخدمHعهد من اHالسهر على تلبية حاجات ا -

- إعداد احلصائل الدورية للمعهد. 

 اHادة  اHادة 12 :  : يساعد اHدير العام :  

rتواصلHمدير للتعليم والتكوين ا -

rمدير للبحث -

rنظومات اإلعالم والعالقات اخلارجيةH مدير -

- مـديـر لـلـشؤون الـبـيـداغوجـيـةr مـنـتدب من وزارة
الـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــميr طـــبـــقـــا لـــلـــتــنـــظـــيم

 rعمول بهHا

rعام للمعهد Xأم -

- مدير للمكتبة وبنك اHعطيات.

اHــادة اHــادة 13 :  : يــكــلف األمــX الــعــام بــالــتــســيــيــر اإلداري
واHـالي والتقـني للـمعـهد. وبـهذه الصـفةr يُـمنح الـتفويض

باإلمضاء من اHدير العام للمعهد.

اHادة اHادة 14 :  : للمعهـد مجلس علمي وبـيداغوجي يساعد
اHـــديــر الـــعـــام لــلـــمــعـــهـــد في حتــديـــد وتـــقــيـــيم الـــنــشـــاطــات

العلمية وبرامج التكوين.

وبهذه الـصفـةr يكلّف بـالتـداول في اHسائل اHـتعـلقة
بــــالـــتـــكـــويـن الـــعـــالي والــــتـــكـــوين اHــــتـــخـــصص والـــدورات

الدولية للدراسات العليا في األمن الوطني.

حتدد تـشكيـلة اجمللس الـعلمي والـبيداغـوجي وسيره
عن طريق التنظيم.
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Xـعهد من مسـتخدمHادة 15 :  : يـتكوّن مسـتخدمو اHادة اHا
Xومـسـتخـدم Xشبـيـه Xمدنـيـ Xومـسـتخـدمـ Xعسـكـري

مدنيX متعاقدين.
اHـادة اHـادة 16 :  : يتـكـوّن اHـستـخـدمـون األساتـذة في اHـعـهد
من مـــســتــخــدمـــX أســاتــذة بــاحــثـــX في الــتــعــلـــيم الــعــالي
والـــبــــحث الـــعــــلـــمي مــــنـــتـــدبــــX و/أو في كل الــــقـــطـــاعـــات
األخرى ومسـتخدمـX عسـكريX ومـدنيـX شبيـهrX وكذا
مـستـخدمـX موظـفـX بالـتوقـيت اجلزئيr طـبقـا للـتنـظيم

اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
و�ــكن اHــعـهــد زيــادة عــلى ذلكr االســتــعـانــة بــخــبـراء
مدنـيX أو عـسكـريX وطـنيـX أو أجانبr طـبقـا للـتنـظيم

اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
اHادة اHادة 17 :  : �ـكن اHعهـدr إقامـة عالقات تعـاون وتبادل
مع الـهـيـئـات اHـتــخـصـصـة في هـذا اجملـالr الــوطـنـيـة مـنـهـا
واألجـنـبيـةr طـبقـا لـلتـنظـيم اHـعمـول به في وزارة الـدفاع

الوطني.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHادة اHادة 18 :  : تشتمل ميـزانية اHعهد على باب للموارد
وباب للنفقات.

تتضمن اHوارد :

rمنوحة من الدولةHاإلعانات ا  -

rعهدHرتبطة �هام اHمنتجات كل األنشطة ا  -

- الهبات والوصايا. 

تتضمن النفقات :

 rنفقات التسيير -

 rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطات اHعهد.
يـــخـــضـع تـــســـيـــيـــر اHـــوارد والـــنـــفـــقـــات إلى األحـــكـــام

اHعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.    
اHــادة اHــادة 19 :  : تــمـــسك مـــحــاســـبــة اHـــعــهـــد حــسب قـــواعــد

احملاسبة العمومية.
اHـادة اHـادة 20 :  : �ــكن اHـعــهــدr عـنــد احلـاجــةr إجنــاز نـفــقـات
من مـيـزانـيـة رئـاسـة اجلـمـهـوريـة. وتـمـسك مـحـاسـبـة هذه

النفقات على حدة.
اHـادة اHـادة 21 :  : يـخـضع اHـعـهـد لــلـمـراقـبـة طـبـقـا لـلـتـنـظـيم

اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHادة اHادة 22 :  : تـضمن الهـياكل اHـعنيـة في وزارة الدفاع
الـوطـني الـدعم اHـتـعـدد األشـكـال لـلـمـعـهـدr طـبـقا لـلـتـنـظـيم

اHعمول به.
اHـادة اHـادة 23 :  : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا اHرسـومr عـند

احلاجةr طبقا للتنظيم اHعمول به.
اHادة اHادة 24 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 19

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 17 -  - 146 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 رجب عـام رجب عـام
1438 اHــوافق  اHــوافق 20 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة r2017 يـــعــــدل ويـــتــممr يـــعــــدل ويـــتــمم

اHـرسـوم الـتـنفـيـــذي رقــم اHـرسـوم الـتـنفـيـــذي رقــم 06 -  - 327 اHؤرخ فــي  اHؤرخ فــي 25
شعـبـان عام شعـبـان عام 1427 اHــوافـــق  اHــوافـــق 18 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة 2006
الـــذي يـــحــــدد تـــنـــظـــيم اHــــصــــالح اخلــــارجـــيـــة لإلدارةالـــذي يـــحــــدد تـــنـــظـــيم اHــــصــــالح اخلــــارجـــيـــة لإلدارة

اجلبائية وصالحياتها.اجلبائية وصالحياتها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبـنــاء عـلــى الــدسـتـــورr ال سـيـــمـا اHـادتـان 4-99
rو 143 ( الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 06 - 327
اHـؤرخ فــي 25 شـعــبـان عـام 1427 اHــوافـــق 18 سـبـتــمـبـر
سـنة 2006 الـذي يحـدد تـنظـيم اHصـالح اخلــارجية لإلدارة

 rاجلبائية وصالحياتها
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـــعـــدل هـــذا اHــرســـوم ويـــتـــمم أحـــكــام
اHرسوم الـتنـفيذي رقــم 06 - 327 اHؤرخ فــي 25 شـعبان
عــام 1427 اHـــوافـــق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2006 واHـــذكــور

أعاله.
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2 :  : تـــــــعـــــــدّل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 2 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 06 - 327 اHــؤرخ فــي 25 شـــعـــبـــان عـــام
rــذكــور أعالهHــوافـــق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 واH1427 ا

كما يأتي :
"اHــادة 2 : تـــتــكــــــون اHــصــالـــــح اخلــارجــيـــــة لإلدارة

اجلبائيــة كما يأتي :
 ............................................. -

 .............................................. -
 .............................................. -
 .............................................. -
 .............................................. -
 .............................................. -
 .............................................. -

r"مفتشيات الضمان "الوعاء -
r"مفتشيات الضمان "التحقيقات والرقابة -

rباشرةHمفتشيات احلقوق والضرائب غير ا -
- مــــفــــتـــــشــــيــــات الــــتــــســــجـــــيل والــــطــــابـع واHــــواريث

rوالبطاقية
rركزية للطابعHالقباضة ا -
rالقباضات اجلهوية للطابع -
- مصالح التحليل واخلبرة".

3 :  : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 4 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 06 - 327 اHــؤرخ فــي 25 شـــعـــبـــان عـــام
rــذكــور أعالهHــوافـــق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :
"اHادة 4 : 

........................(بدون تغيير)..........................
وتتضمن أيضا :

قـــبــــاضـــة مـــنــــظـــمـــة فـي مـــصـــالـح ويـــســـيّــــرهـــا قـــابض
يساعده وكيالن مفوضان.

..................(الباقي بدون تغيير)....................".
اHـــــادة اHـــــادة 4 :  : تــــــعــــــدل وتـــــتــــــمـم  اHـــــادة 22 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 06 - 327 اHــؤرخ فــي 25 شـــعـــبـــان عـــام
rــذكــور أعالهHــوافـــق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :
"اHادة 22 :  تنـظم اHصـالح الرئـيسيـة والقـباضة في

مصالح.
يسيّر القباضة قابض يساعده وكيل مفوض.

ويــحـدد تــنــظــيم هــذه اHـصــالح وصالحــيــاتــهــا �ـوجب
قــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــســلــطــة

اHكلفة بالوظيفة العمومية".
اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 28 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 06 - 327 اHــؤرخ فــي 25 شـــعـــبـــان عـــام
rــذكــور أعالهHــوافـــق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :
"اHادة 28 :  تنـظم اHصـالح الرئـيسيـة والقـباضة في

مصالح.
يسير القباضة قابض يساعده وكيل مفوض.

ويــحـدد تــنــظــيم هــذه اHـصــالح وصالحــيــاتــهــا �ـوجب
قــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــســلــطــة

اHكلفة بالوظيفة العمومية".
اHـادة اHـادة 6 : : يــحــــدث فــي اHـرســــوم الــتـنــفــيـــذي رقـــم
06 - 327 اHــؤرخ فــي 25 شــعـــبــان عــام 1427 اHـــوافـــق 18

ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 واHــذكــور أعالهr فــصل ثــامن مــكـرر
عـنـوانه "اHـصــالح اخملـتـصـة" يـتـضـمن اHـواد 31 مـكـرر و31
مــــكــــــرر 1 و31 مــــكــــرر 2 و31 مــــكــــرر 3 و31 مــــكــــرر 4 و31

مكرر 5 و31 مكرر 6 و31 مكرر r7 وحترر كما يأتي : 

"الفصل الثامن مكرر"الفصل الثامن مكرر
اHصالح اخملتصة"اHصالح اخملتصة"

"اHــادة 31 مـــكــرر : تـــكــلــــف مــفـــتــشـــيــــــة الــضـــمـــــان
"الــــوعــــــــاء" الــــتـــي يــــحـــــــــدد نــــطــــاقـــــــــهـــا اإلقــــلــــيــــمــــــي
�وجـــب قــــرار مـــن وزيــــر اHاليــــةr علـــى اخلصـــوص

�ـــا يأتــي :

rعادن الثمينةHتعيير ودمغ مصنوعات ا -

- وعــــاء وتــــصــــفـــــيــــة وحتــــصــــيل حـــــقــــوق الــــتــــعــــيــــيــــر
rوالضمان

- حفظ واستعمال الدمغات والسنادن".
"اHـادة 31 مـكـرر 1 :  تـكــلـــف مــفــتـشــيــــة الـضــمــــان
"الـــتـــحــقـــيـــقـــــات والـــرقـــابـــــة" الـــتـــي يـــحــــــدد نــطـــاقـــهـــــا
اإلقــــلـــيــــمـــي �ــــوجـــب قـــــرار مـن وزيـــــر اHــــالـــيــــــةr عـــلى

اخلصوص �ا يأتي :

rبالضريبة فيما يخص الضمان XكلفHمراقبة ا -

- الـــــبـــــحث ومـــــراقـــــبـــــة وقـــــمـع اخملـــــالـــــفـــــات اخلـــــاصــــة
rبالضمان

- حفظ احملجوزات من اHعادن الثمينة".
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"اHـادة 31 مـكـرر 2 :  تـكــلـــــف مـفــتـشـيـــــة "احلـقـــوق
والـــضـــرائــب غـــيــــــر اHـــبــاشـــــرة" الـــتـــي يـــحـــدد نــطـــاقـــهــا
اإلقـلـيـمي �ـوجب قـرار من وزيـر اHـالـيـةr عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
- وعــاء ومـــراقــبــة نــشــاطــات إنــتــاج وتــســويق اHــواد
اخلـاضعة للحـقوق غير اHبـاشرةr ال سيما الـتبغ والكحول

rشروبات الكحوليةHوا
- الــبــحـث وقــمع اخملـــالــفــات اخلـــاصــة بــاحلـــقــوق غــيــر

اHباشرة".
"اHــادة 31 مـــكــرر 3 :  تـــكــلـف مــفـــتـــشــيـــة الــتـــســـجــيل
والــطـــابع واHـــواريث والـــبـــطـــاقــيـــة الـــتي يـــحـــدد نــطـــاقـــهــا
اإلقـلـيـمي �ـوجب قـرار من وزيـر اHـالـيـةr عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
- حتـــلــــيل الـــوثــــائق واالتـــفــــاقـــيـــات اHــــقـــدمـــة إلجـــراء

rالتسجيل
rحتديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل -

rوضع إشارة التسجيل -
rمراقبة حقوق الطابع -

rواريثHاستقبال تصريحات ا -
rواريثHحتديد الوعاء وتصفية حقوق ا -

- اسـتـقـبـال واســتـغالل بالغـات الـوفـاة الـصـادرة عن
rاجملالس الشعبية البلدية

- مـراقـبـة تـصـفيـة احلـقـوق احملـددة من طـرف مـكاتب
rواريثHالتسجيل وا

- قيد ومتابعة بطاقية اHواريث".
"اHــادة 31 مــكــرر 4 : تــكــلـــف الـــقــبــاضـــــة اHــركــزيــــة

للطابع على اخلصوص �ا يأتي :
- ضــمـان اســتـقــبـال الــطــلـبــيـات وتــسـيــيـر ومــتـابــعـة
الــــطــــوابع اجلــــبــــائــــيــــة وطــــوابع الــــغــــرامــــات وقــــســــيــــمـــات
rديرية العامة للضرائبHبرمة من طرف اHالسيارات ا

- ضــــمـــان تــــمـــويـن الـــقــــبــــاضـــات اجلــــهــــويـــة لــــلــــطـــابع
بــــالـــطـــوابـع اجلـــبـــائـــيــــة وطـــوابع الــــغـــرامـــات وقــــســـيـــمـــات

rالسيارات
- ضـمـان تـمـوين قـبـاضـة الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـشـؤون

rاخلارجية بالطوابع اجلبائية
- ضــمــان تــمـويـن قــبـاضــة بــريــد اجلــزائــر بــالـطــوابع

اجلبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات".
"اHادة 31 مكرر 5 :  تكلف القـباضة اجلهـوية للطابع
الـتي يــحـــدد نــطــاقـهــا اإلقـلــيـمــي �ـوجب قـــرار من وزيـر

اHاليـةr على اخلصوص �ا يأتي :

rنطقة من الطوابع اجلبائيةHإحصاء حاجيات ا -
- إجـــراء الـــطــــلـــبـــات اخلـــاصـــة بـــالـــطـــوابع اجلـــبـــائـــيـــة
وطــوابع الـغـرامـات وقـسـيـمــات الـسـيـارات لـدى الـقـبـاضـة

rركزية للطابعHا
- تـمـوين الـقـبـاضـات الـتـابـعـة لـلـمـديـريـات الـوالئـيـة
لـــلــــضــــرائب بــــالـــطــــوابـع اجلـــبــــائــــيـــة وطــــوابع الــــغــــرامـــات

وقسيمات السيارات".
"اHادة 31 مكرر 6 :  تكلف مصالح التحليل واخلبرة
اHــنــظــمــة في أقــســام الــتي يــحــدد اخــتــصــاصــهــا اإلقـلــيــمي

�وجب قرار من وزير اHاليةr على اخلصوص �ا يأتي :
- ضــــمـــان الــــعــــيـــارات وعــــمــــلـــيــــات خــــبـــرة عــــيـــارات

rعادن الثمينةHمصنوعات ا
- حتـلـيل عــيّـنــات من اHـواد اخلــاضـعـة لــلـحـقــوق غـيـر
اHـبـاشـرة لـتـحـديـد مــطـابـقـتـهـا لـلـمـعــايـيـر الـقـانـونـيـة مـثل

rشروبات الكحوليةHواد التبغية والكحول واHا
- الــــعـــــمل من أجـل تــــطــــويــــر مــــنــــاهـج حتــــلــــيل اHــــواد

اخلاضعة للضرائب غير اHباشرة".
"اHــــادة 31 مــــكــــرر 7 : يـــــحــــدد تـــــنــــظـــــيم وصـالحــــيــــات
اHصالح اHـنصوص علـيها في اHواد 31 مكرر و31 مكرر 1
و31 مـكـرر 2  و31 مـكـرر 3 و31 مـكـرر 4 و31 مـكـرر 5 و31
Xـــرســـوم �ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بــHمـــكــرر 6  مـن هــذا ا
الــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة والــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية".
اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : تــــــعــــــدل وتـــــتــــــمـم  اHـــــادة 32 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 06 - 327 اHــؤرخ فــي 25 شـــعـــبـــان عـــام
rــذكــور أعالهHــوافـــق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :
rادة 32 : حتتـفظ مفـتشـيات وقـباضـات الضرائبHا"
بـاسـتـثـنـاء اHـفتـشـيـات والـقـبـاضـات اHـنـصـوص عـلـيهـا في
هـــذا اHــرســومr بـــصــفــة انــتـــقــالــيـــة وفي انــتــظـــار إدمــاجــهــا
الـــكـــليr حـــسب احلـــالـــة فـي مـــراكــز الـــضـــرائـب أو اHـــراكــز
اجلوارية لـلضـرائبr بشكـلهـا احلالي وتمـارس صالحيـاتها

احملددة في إطار التنظيم اHعمول به".
 اHادة اHادة 8 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 20

أبريل سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1438 اHوافـق  اHوافـق 18

أبريل سنة أبريل سنة r2017 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 91-6  و143

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرخ في 13 ذي
احلـجـة عام 1389 اHـوافق 19  فـبـرايـر سـنة 1970 واHـتـعلق
بـاحلـالـة اHـدنـيـةr اHـعـدّل واHـتـمّمr ال سـيـمـا اHـادتـان 55 و56

rمنه
  - و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعـلق  بتـغيـير الـلقبr اHـتممr  ال سـيمـا اHواد 3 و4 و5

rمنه
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبr وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهHـتـمم واHا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- الـواحش الـهـاديr اHـولود في 20 يـولـيـو سـنة 1957
بـنــقــرين ( واليـة تــبــسـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 00008 وعـقـد
الزواج رقم 00009 احملرر في 7 يونـيو سنة 1980 بنقرين

( والية تبسة ) ويدعى من اآلن فصاعدا: شعيب الهادي.
- الــواحـش يــســـرىr اHـــولــودة في 28 فــبـــرايـــر ســـنــة
1997 بــنـــقــرين ( واليــة تــبــســـة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00047

وتدعى من اآلن فصاعدا : شعيب يسرى.
- الواحش رنـدةr اHولودة في 13 فبـراير سـنة 1993
بـنـقـرين ( والية تـبـسـة ) شـهـادة اHيالد رقم 00033 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: شعيب رندة.
- الواحش زهرةr اHولودة في 5 ديسمبر سنة 1987
بنـقـرين ( والية تـبسـة ) شهـادة اHيالد رقم 00201  وتدعى

من اآلن فصاعدا: شعيب زهرة.
- الــواحـش ســعــادr اHــولــودة في 22 ســبـــتــمــبــر ســنــة
1994 بــنـــقــرين ( واليــة تــبــســـة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00194

وتدعى من اآلن فصاعدا: شعيب  سعاد.

- الـواحش دلـيـلـةr اHـولـودة في 14 غــشت سـنـة 1983
بـنــقــرين ( واليـة تــبــسـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 00160 وعـقـد
الـــــزواج رقم 1763 احملـــــرر في 21 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2014
بـــــالـــــوادي ( واليـــــة الـــــوادي ) وتــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا :

شعيب دليلة. 

- الـواحش مــصــبـاحr اHــولـود في 11 ديـســمــبـر ســنـة
1989 بــنـــقــرين ( واليــة تــبــســـة ) شــهــادة اHــيالد رقم 00179

ويدعى من اآلن فصاعدا: شعيب  مصباح.

- الواحش سـميرr اHولود في 8  نوفـمبر سنة 1981
بـنــقــرين ( واليـة تــبــسـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 00140 وعـقـد
الــــــــزواج رقم 00011 احملــــــــرر في 13 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2013

بنقرين ( والية تبسة ) وابنه القاصر : 

* مـحـمــد الـهـاديr اHـولـود في 23 فـبـرايـر سـنـة 2014
 r00044 يالد رقمHبنقرين ( والية تبسة ) شهادة ا

rويــــدعـــيــــــان مــن اآلن فــــصـــاعــــدا : شــــعـــيـب ســـمــــيـــر
شعيب محمد الهادي. 

- الــواحش نـبــيلr اHــولـود في 6 أكــتـوبــر ســنـة 1985
بنقـرين ( والية تبسة ) شهادة اHيالد رقم r00116  ويدعى

من اآلن فصاعدا : شعيب  نبيل.

- بــــزازل سـنــــاءr اHــولـودة في 4 يــنـايــر ســنـة 1995
بــأم الـطــوب ( واليــة ســكـيــكــدة ) شــهـادة اHــيالد رقم 00031

وتدعى من اآلن فصاعدا: علي الهادفي سناء. 

- بــــزازل أمـــــالr اHــولــودة في 5 يـــنــايــر ســنــة 1991
بــأم الـطــوب ( واليــة ســكـيــكــدة ) شــهـادة اHــيالد رقم 00032

وتدعى من اآلن فصاعدا : علي الهادفي أمال. 

- بــزازل مـــحي الــدينr اHــولــود في 28 يــولــيــو ســنـة
1983 بــأم الـــطــوب ( واليــة ســـكــيـــكــدة ) شــهـــادة اHــيالد رقم

00585 وعــــــــــــقــــــــــــــد الـــــــــــــزواج رقـــم 00137 احملـــــــــــــرر فـــي 8

سـبـتـمـبـر سـنة 2011 بـاحلـدائق ( واليـة سـكـيـكـدة ) وابـنـته
القاصرة : 

* رحــــــــمــــــــةr اHـــــــــولــــــــودة في 16 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2014
 r06246 يالد رقمHبسكيكدة ( والية سكيكدة ) شهادة ا

ويــــدعـــيــــــان مــن اآلن فــــصـــاعــــــدا : عــــلــي الــــهـــادفــي
محي الدينr علي الهادفي رحمة. 
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- بزازل بـوبكـرr اHولود في 11 مايـو سـنة 1985 بأم
الــــطــــوب ( واليــــة ســــكــــيــــكــــدة ) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم 00366

ويدعى من اآلن فصاعدا : علي الهادفي بوبكر. 
- بــزازل أحــمـدr اHــولــود في 16 فــبــرايــر ســنـة 1958
بأوالد حصيبr أم الـطوب ( والية سكيـكدة ) شهادة اHيالد
رقم 00131  وعـقـد الزواج رقم 183 احملـرر في 18 ديسـمـبر
سـنـة   1980 بـأم الـطـوب ( واليــة سـكـيـكــدة ) وعـقـد الـزواج
رقم 93 احملــرر في 6 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1982 بـــأم الـــطـــوب

(والية سكيكدة ) وولده القاصر : 
*  رامـيr اHـــــــولــــــــود في 18 أكـــــــتــــــــوبـــــــر ســــــــنـــــــة 1999

 r03843 يالد رقمHبسكيكدة ( والية سكيكدة ) شهادة ا
rويـــدعــيــان من اآلن فـــصــاعــدا : عــلي الـــهــادفي أحــمــد

علي الهادفي رامي. 
- بـــــزازل فــاتــحr اHــــولــود في 10 مــايــو ســنــة 1976
بــأم الـطــوب ( واليــة ســكـيــكــدة ) شــهـادة اHــيالد رقم 00330
وعـقد الزواج رقم 00243 احملرر في 18 أكتـوبر سـنة 2007

بأم الطوب ( والية سكيكدة ) وولداه القاصران : 
* عـــــــبـــــــد اإللـهr اHـــــــولــــــــود في 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2009
بـــقـــســنـــطـــيـــنــة ( واليـــة قـــســـنــطـــيـــنـــة ) شــهـــادة اHـــيالد رقم

r2009 /00/07797

*  بــــــــاديـسr اHـــــــــولـــــــــود في 29 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 2011
بـــقــســـنــطـــيــنـــة ( واليــة  قـــســنـــطــيـــنــة ) شـــهــادة اHـــيالد رقم

r2011 /00/06158

rويـــدعــــون مــن اآلن فـــصــاعــدا : عـــلي الــهـــادفي فــاحت
علي الهادفي عبد اإللهr  علي الهادفي باديس. 

- أبــو الــلـه ســالمr اHــولــود خالل ســنــة 1962 بــأقــبـور
دلـــدولr أوقـــروت ( واليـــة أدرار ) شــــهـــادة اHـــيالد رقم 608
وعــقـد الـزواج رقم 00229 احملـرر في 25 يـولـيـو سـنـة 2011

�تليلي الشعانبة ( والية غرداية ) وابنته القاصرة : 
*  دعـاءr اHولودة في 13 أكتـوبر سـنة 2013 �تـلـيلي

 r01342 يالد رقمHالشعانبة ( والية غرداية ) شهادة ا
rويـدعـيــــان مــن اآلن فـصـاعــــدا : بن عـبــد الـله سـالم

بن عبد الله دعاء. 

- حاج اكرلـف وهيبةr اHولودة في 26 نوفـمبر سنة
  1991  �وزاية ( والية البليدة ) شهادة اHيالد رقم 01020

وتدعى من اآلن فصاعدا : حاج يخلف وهيبة. 

- حــاج اكــرلـف مــجــيــدr اHــولــود في 16 مــارس ســنـة
1996 �ـوزايــة ( واليـة الـبـلـيـدة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00269

ويدعى من اآلن فصاعدا : حاج يخلف مجيد.

- حـــاج أكــرلف نـــاصــرr اHـــولــود في 16 يــنـــايــر ســـنــة
1961 بالـبلـيدة ( واليـة البـليـدة ) شهـادة اHيالد رقم 00173

وعــقـد الـزواج رقم 00054 احملـرر في 28 يـولـيـو سـنـة 1988
بالشفة (والية البليدة) وابنتاه القاصرتان : 

*  وسـامr اHولودة في 21 مـارس سنة 2003 �ـوزاية
r00228 يالد رقمH(والية البليدة) شهادة ا

*  مــــيـــــســـــاءr اHــــولـــــودة في 25 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2011
 r06076 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا

rويــدعـــــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : حــاج يـــخـــلف نـــاصــر
حاج يخلف وسامr حاج يخلف ميساء. 

- حاج أكـرلف إ�انr اHولودة فـي 11 نوفـمبـر سنـة
1989 بـأوالد يــعــيش ( واليــة الــبــلــيــدة ) شـهــادة اHــيالد رقم

 01724 وعــقــد الــزواج رقم 00370 احملــرر في 11 نــوفـــمــبــر

ســـنــة 2008 بـــالـــشـــفـــة ( واليـــة الــبـــلـــيـــدة ) وتـــدعى من اآلن
فصاعدا : حاج يخلف إ�ان.

- الـضب بــاخلــيـرr اHــولـود في 5 أكــتـوبــر ســنـة 1981
بـحـاسي بـحــبح ( واليـة اجلـلـفــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01042
وعـقد الزواج رقم 00421 احملرر في 23  يونـيو سـنة 2013

بحاسي بحبح (والية اجللفة)  وابنته القاصرة : 
*  ســـلـــمى هـــبـــة الـــرحـــمــانr اHـــولـــودة في 28 مــارس
سـنـة 2012 بــحـاسـي بـحــبح ( واليــة اجلــلـفــة) شــهــادة اHـيالد

  r00795 رقم
rويـدعــيـــان من اآلن فـصــاعـدا : بن عـبــد الــله بـاخلــيـر

بن عبد الله سلمى هبة الرحمان.
- زوكـــابـي عـــبـــد الـــقـــادرr اHـــولـــود في 24 ديـــســـمـــبـــر
سـنة 1959 بـتلـمـسان ( واليـة تـلمـسان ) شـهـادة اHيالد رقم
00/03529/ 1959 وعـــــــقــــــــد الــــــــزواج رقم 359 احملــــــــرر في 4

يــولـــيــو ســـنــة 2005 بـــبــئـــر اجلــيـــر ( واليــة وهـــران ) وعــقــد
الـــــــزواج رقــم 433 احملـــــــرر فــي 4 يـــــونــــيـــــــو ســـــنــــة 2008

ببئر اجلير ( والية وهران ) وابنتاه القاصرتان : 
*  أمــــيــــرةr اHــــولــــودة في 7 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2005
rيالد رقم 11258 مكررHبوهران ( والية وهران ) شهادة ا
*  رتاجr اHولودة في أول يوليو سنة 2009 بوهران

 rيالد رقم 09462 مكررH( والية وهران ) شهادة ا
rويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : بن جـودي عــبـد الــقـادر

بن جودي أميرةr بن جودي رتاج. 
- زكـابي أ�ن مـصطـفىr اHـولود في 29 يـولـيـو سـنة
 1997 بــأرزيـو ( واليــة وهــران ) شــهـادة اHــيالد رقم 01245

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن جودي أ�ن مصطفى.
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- زكــابـي إكــرام غـــزالr اHـــولــودة في 25  ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة  1993 بــوهــران ( واليـــة وهــران ) شــهــادة اHــيالد رقم
09590 مـكـررr وتدعى من اآلن فـصـاعدا :  بن جـودي إكرام

غزال.

- زوكــابـي نــعــيــمــةr اHــولــودة في 4 ســبــتــمــبــر ســنـة
  1962 بـــتــلـــمــســـان ( واليــة تــلـــمــســـان ) شــهـــادة اHــيالد رقم

  02777 وعـقد الزواج رقم 1572 احملرر في 30 أبـريل سنة

1987 بـوهـران ( واليـة وهــران ) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن جودي نعيمة.

- زكــابي فــايـزةr اHــولـودة فــي 24 غــشت سـنـة 1989
بـــــتــــــلـــــمـــــســـــان ( واليـــــة تـــــلــــــمـــــســـــان ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقـم
00/03959/ 1989 وتــــدعـى من اآلن فـــــصــــاعـــــدا:  بن جــــودي

فايزة.

- زوكــابي مــيــمــونـةr اHــولــودة في 6 نــوفــمــبــر ســنـة
 1956 بــتـــلـــمــســـان ( واليـــة تــلـــمــســـان ) شـــهــادة اHـــيالد رقم

00/02810/ 1956 وعـــــــقــــــــد الــــــــزواج رقم 02 احملــــــــرر في 16

فـبـرايـر سـنـة 1998 بـتيـارت ( واليـة تـيـارت ) وتـدعى من
اآلن فصاعدا : بن جودي ميمونة.

- زوكـابي خـديـجـةr اHـولودة في 8 أبـريل سـنة 1955
بــــــتـــــلــــــمـــــســـــان ( واليــــــة تـــــلــــــمـــــســـــان ) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
00/01087/ 1955 وعــــــقــــــد الــــــزواج رقم 266 احملــــــرر في 23

نـوفـمـبـر سـنة 1985 بـنـدرومـة  ( واليـة تـلـمـسـان ) وتـدعى
من اآلن فصاعدا :  بن جودي خديجة.

- زوكابي مـحمدr اHولود في 25 نوفـمبر سنة 1958
بـــتــلـــمــســـان ( واليــة تــلـــمــســـان ) شــهـــادة اHــيالد رقم 02782
وعــــقـــــد الــــزواج رقم 800 احملـــــرر في 8 غــــشـت ســــنــــة 1988
بــتــلــمــســان ( واليــة  تــلــمــســان ) وعــقــد الــزواج رقم 02206
احملـرر في 8  يـولـيـو سـنـة 1992 بـوهـران ( واليـة وهـران )

ويدعى من اآلن فصاعدا:  بن جودي  محمد.

- قــردة اجلـمــوعـيr اHـولــود في 29 أبــريل ســنـة 1958
بـــقــمــار ( واليــة الــوادي ) شـــهــادة اHــيالد رقم 00093 وعــقــد
الـــــزواج رقم 00129 احملـــــرر في 14 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1981
بقمار ( والية الوادي ) ويدعى من اآلن فصاعدا:  درقيش

اجلموعي. 

- قــردة سـعــادr اHــولـودة في 12 نـوفــمــبـر ســنـة 1982
بـــقــمــار ( واليــة الــوادي ) شـــهــادة اHــيالد رقم 01151 وعــقــد
الــــزواج رقم 00261 احملــــرر في 13 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2004
بقمار ( والية الوادي ) وتدعى من اآلن فصاعدا:  درقيش

سعاد.

- قـــردة عـــمــــرr اHـــولـــود في 15 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1986
بـــقــمــار ( واليــة الــوادي ) شـــهــادة اHــيالد رقم 00239 وعــقــد
الزواج رقم   00168 احملرر في 5 أبريل سنة 2011 وابنته

القاصرة :
*  أســيلr اHــولـودة في 16 يــنـايــر ســنـة 2014 بــقــمـار

 r00088 يالد رقمH(والية الوادي ) شهادة ا
ويـدعـيــان من اآلن فـصـاعــداr درقـيش عــمـرr درقـيش

أسيل. 
- كــــر© نـــبــــيلr اHــــولـــود في 18 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966
�ـحمـد بـلـوزداد (واليـة اجلـزائـر) شـهادة اHـيالد رقم 01853
وعــقــد الـزواج رقم 990 احملــرر في 11 أكــتــوبــر ســنـة 1993

ببسكرة (والية بسكرة)r وولده القاصر: 
* رزق الــــــلـهr اHـــــولــــــود في 9 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2004

 r00840 يالد رقمHببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا
rويــدعــيـــــان من اآلن فــصــاعــدا :  عــبـــد الــكــر© نــبــيل

عبد الكر© رزق الله.
- جـرانـة بـوعـزةr اHـولـود في 8 ديـسـمـبـر سـنـة 1967
بـــبــــورقـــيـــقــــة (واليـــة تـــيــــبـــازة) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 00249

ويدعى من اآلن فصاعدا: حاج خليفة بوعزة.
- جـــرانـــة أحـــمـــدr اHـــولـــود في 28 أبـــريل ســـنـــة 1972
بـحجـوط (والية تيـبازة) شـهادة اHيالد رقم 00433 ويدعى

من اآلن فصاعدا: حاج خليفة أحمد.
- بوط عبـد القـادرr اHولود في 20 أبـريل سنة 1931
باHشايعة ( والية الشلف ) شهادة اHيالد رقم 00903 وعقد
الــــــزواج رقم 00034 احملــــــرر في 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1958
بــغــلــيـــزان ( واليــة   غــلـــيــزان ) ويــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا:

زياد عبد القادر.
- بـــوط فـــاطـــمـــة الــزهـــرةr اHـــولـــودة في 16 أكـــتـــوبــر
سنة  1967 �ستغـا± ( والية مستغا± ) شهادة اHيالد رقم

02855 وتدعى من اآلن فصاعدا: زياد فاطمة الزهرة. 

- بـــوط عـــوادr اHــــولـــود في 6 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1965
بغليـزان ( والية غليـزان ) شهادة اHيالد رقم 2006 ويدعى

من اآلن فصاعدا: زياد عواد. 
- بـــوط مــحـــمـــدr اHــولـــود في 12 يــونـــيـــو ســـنــة 1956
بــــغــــلــــيــــــزان ( واليــــــة غـــلــــيــــــزان ) شــــهــــــادة اHــــيــالد رقــم
1956/00/00622 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 01235 احملـــــرر في 8

سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 بــغـلــيـزان ( واليـة غــلـيـزان ) وأوالده
القصر: 

*  يـــــســـــرىr اHــــولـــــودة في 15 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2009
بـــــــغـــــــلـــــــيـــــــزان ( واليــــــــة غـــــــلـــــــيـــــــزان ) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم

 r2009/00/04386
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*  نــــر�ــــانr اHـــولــــودة في 6 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2011
بــــغـــلــــيــــزان ( واليـــة غــــلـــيــــزان ) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 03855

r2011 /00/
*  جـوادr اHولود في 14 نوفـمبر سنة 2013 بغـليزان

 r2013/00/07037 يالد رقمH( والية غليزان ) شهادة ا
rزياد يسرى rويدعون من اآلن فصاعدا: زياد محمد

زياد نر�انr زياد جواد.
- زبـــــــيــــــدور بــــــلــــــكــــــحـلr اHــــــولــــــود خـالل ســــــنــــــة 1968
بـــقــــربـــوصـــة ( واليـــة الــــشـــلف ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 00658
وعــقـد الـزواج رقم 00004 احملـرر في 15 يـنـايــر سـنـة 1996

باحلجاج ( والية الشلف ) وأوالده القصر: 
*  أحـمــــدr اHــولـــود في 13 يــنـايــر ســنـة 1999 بـأوالد
r00022 يالد رقمHبن عبد القادر ( والية الشلف ) شهادة ا
*  عــبـيـــــدr اHــولـود في 9 أكــتـوبــر ســنـة 2000 بـأوالد
r00340 يالد رقمHبن عبد القادر ( والية الشلف ) شهادة ا
*  ســلــيــمــةr اHـولــودة في 27 مـايــو ســنـة 2006 بـأوالد
 r00120 يالد رقمHبن عبد القادر( والية الشلف ) شهادة ا
*  عــادلr اHــولـود في 5 مـايــو ســنـة 2010 بــالـصــبــحـة

 r01102 يالد رقمH(والية الشلف ) شهادة ا
*  عــبــد الــكــر©r اHـولــود في 8 ســبــتـمــبــر ســنـة 2011
بـأوالد بن عـبد الـقـادر ( واليـة الشـلف ) شـهـادة اHيالد رقم

 r00275

ويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا: زيــدور بـلــكــحلr زيـدور
أحـمدr زيدور عـبيدr زيدور سـليمـةr زيدور عادلr زيدور

عبد الكر©.
- زبـيدور مـحـمـدr اHـولـود في 16 مـارس سـنة 1997
بـأوالد بن عـبد الـقـادر ( واليـة الشـلف ) شـهـادة اHيالد رقم

00138 ويدعى من اآلن فصاعدا: زيدور محمد. 

- مــحـلــول ســلــيمr اHــولـود في 6 فــبــرايــر ســنـة 1972
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اHيالد رقم 01416
وعـــقـــد الـــزواج رقم 00016 احملــرر في 3 مـــايـــو ســـنـــة 2003

بالسطارة ( والية جيجل ) وأوالده القصر: 

*  أنـسr اHـــــولــــــود في 27 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2005
r15228  يالد رقمHبقسنطينة ( والية قسنطينة ) شهادة ا

*  تـــــقــــوىr اHـــــولــــودة في 2 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
r15818  يالد رقمHبقسنطينة ( والية قسنطينة ) شهادة ا

*  مـالكr اHـــــــــــولــــــــــودة فـي 29 أبـــــــــــريـل ســـــــــــنــــــــــة 2009
بــقـســنــطــيــنـــة ( واليــــة قــســنـطــيــنــــة ) شــهـادة اHــيالد رقم

 r2009/00/ 07430

ويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا : فــحـلـول سـلــيمr فـحـلـول
أنسr فحلول تقوىr فحلول مالك.

 - بـوزكــوك عــبـد احلــلـيمr اHــولـود في 18 مـايــو سـنـة
1991 بـالـطـاهـيــر ( واليـة جـيـجل ) شـهـادة اHـيالد رقم 1734

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بوملوك عبد احلليم. 
- بـــوزكــوك حـــســام الـــدينr اHـــولــود في 4 ديــســـمــبــر
سـنة  1994 بـالطـاهـيـر ( واليـة جـيـجل ) شـهادة اHـيالد رقم

3249 ويدعى من اآلن فصاعدا : بوملوك  حسام الدين.

- بــوزكــوك لـــيــنـــدةr اHــولــودة في 22 أكــتـــوبــر ســـنــة
1993 بـالـطـاهـيــر ( واليـة جـيـجل ) شـهـادة اHـيالد رقم 3928

وتدعى من اآلن فصاعدا :  بوملوك  ليندة. 
- بــوزكــوك رشــيـــدr اHــولــود في 17 ديــســمـــبــر ســنــة
1962 بـالــشــقــفــة ( واليــة جــيـجـل ) شـهــادة اHــيالد رقم 0183

وعــــقــــد الـــزواج رقم 120 احملــــرر في 13 غــــشت ســــنـــة 1990
بالطاهير ( والية جيجل ) وولداه القاصران:

 * زهيـرr اHولود في 28 غـشت سنة 2000 بالـطاهير

r1681 يالد رقمH( والية جيجل ) شهادة ا
*  شـــرف الـــدينr اHـــولـــود في 21 مـــارس ســـنــة 2007

 r544 يالد رقمHبالطاهير ( والية جيجل ) شهادة ا
ويدعون من اآلن فصـاعدا: بوملوك رشـيدr بوملوك

زهيرr بوملوك شرف الدين.
- بـوزكـوك إبــتـسـامr اHـولـودة في 17 ديـسـمـبـر سـنـة
1997 بـالـطـاهـيــر ( واليـة جـيـجل ) شـهـادة اHـيالد رقم 2334

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوملوك إبتسام.
-  لـعـورة عــليr اHـولـود في 19 سـبــتـمـبـر سـنـة 1978
بــالـعــطــاف (واليــة عـX الــدفــلى) شــهـادة اHــيالد رقم 02117

ويدعى من اآلن فصاعدا:  براهيمي علي.
- مـسـكـيـنـة أحـمـدr اHولـود في 16 يـونـيـو سـنـة 1969
بـــحـــســـX داي (واليـــة اجلــزائـــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 04010
وعــقـد الـزواج رقم 00236 احملـرر في 14 يـولـيـو سـنـة 2005

�فتاح ( والية البليدة ) وأوالده القصر : 
*  سامي عـبـد الـلـطـيفr اHـولود في 26 يـونـيـو سـنة
2007 بـبـرج الـكـيـفـان ( واليــة اجلـزائـر ) شـهـادة اHـيالد رقم

r01084

*  أسـمــاءr اHـولـودة في 7 يـنـايــر سـنـة 2011 بـالــقـبـة
 r00222 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

*  مـــر©r اHـــولــودة في 2 أبـــريل ســـنــة 2014 �ـــفـــتــاح
 r00366 يالد رقمH(والية البليدة) شهادة ا

ويـدعون من اآلن فـصاعـدا: بن سالم أحـمدr بن سالم
سامي عبد اللطيفr بن سالم أسماءr بن سالم مر©. 

- مسكينة فيصلr اHولود في 26 أكتوبر سنة 1972
�ـفــتــاح (واليــة الــبــلــيــدة) شـهــادة اHــيالد رقم 00655 وعــقــد
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الـــــزواج رقم 00659 احملـــــرر في 3 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2009
�فتاح ( والية البليدة ) وولداه القاصران :

*  مــحـمــد نــســيمr اHــولــود في 8 أكــتــوبــر ســنـة 2011
بــــــبــــــئـــــر مــــــراد رايس ( واليــــــة اجلــــــزائـــــر) شــــــهـــــادة اHــــــيالد

r02457رقم
*  يــوسفr اHــولــود في 27 أبــريل ســنــة 2014 بــبــئــر

 r01789 يالد رقمHمراد رايس ( والية اجلزائر ) شهادة ا
rبن ســالـــم فــيــصل rويــدعـــــون مــن اآلن فــصـــــاعــــدا

بن سالم محمد نسيمr بن سالم يوسف.
- مـــســكـــيــنـــة اســـمــاعـــيلr اHـــولــود في 15 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 1978 �ــفــتــاح ( واليــة الــبـــلــيــدة ) شــهــادة اHــيالد رقم
01905 وعـقد الزواج رقم 00008 احملـرر في 12 ينـاير سـنة

2009 �فتاح ( والية البليدة ) وابنتاه القاصرتان :

*  ســــــريـنr اHــــــولــــــودة في 22 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2011
r04709 يالد رقمHباحلراش ( والية اجلزائر ) شهادة ا

*  أروىr اHـــولــودة في 21 مــايـــو ســنــة 2015 �ــفــتــاح
 r00685 يالد رقمH(والية البليدة ) شهادة ا

rويــدعـــون مــن اآلن فـصـاعـــدا : بـن سـالم إسـمـاعـيل
بن سالم سرينr بن سالم أروى.

- مسكـينة رابحr اHولود في 17 سبـتمبر سنة 1981
�ـفـتـاح ( واليــة الـبـلـيــدة ) شـهـادة اHـيالد رقم 02317 وعـقـد
الــزواج رقم 00579 احملــرر في 10 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2014
rــفـتــــاح ( واليـة الــبــلـيــدة ) ويـدعــــى مــن اآلن فـصــاعـــدا�

بن سالم رابح.
- مـســكـيــنـة جــمـالr اHــولـود في 18 مـايــو ســنـة 1984
�فـتاح ( واليـة البـليـدة ) شهـادة اHيالد رقم 01229 ويدعى

من اآلن فصاعدا:  بن سالم جمال.
- مــســكـيــنــة رشـيــدr اHــولـود في 19 ســبــتـمــبــر ســنـة
1986 �ــفــتـاح ( واليــة الـبــلــيـدة ) شــهــادة اHـيالد رقم 01050

ويدعى من اآلن فصاعدا:  بن سالم رشيد.
- مسكينة هاجرr اHولودة في 17 فبراير سنة 1991
بـــاألربـــعـــاء ( واليـــة الـــبـــلـــيــــدة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 00245

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن سالم  هاجر.
- مسـكـينـة محـمدr اHـولود في 13 مـارس سنة 1947
�ـفـتـاح ( واليــة الـبـلـيــدة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00112 وعـقـد
الزواج رقم 00086 احملرر في 14 غـشت سنة 1968 �ـفتاح
( واليـــة الـــبـــلـــيـــدة ) ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا:  بن ســـالم

محمد.
- بـوتـشـاشــة عـبـد الـرحــمـانr اHـولـود في 5 نـوفــمـبـر
سنة 1951 باHعمـورة ( والية  البويرة ) شهادة اHيالد رقم
00346  وعـــقـــد الــزواج رقم 00465  احملــررفي 4 ديـــســـمـــبــر

سنة 1988 ببراقي  ( والية اجلزائر) وولده القاصر : 

*  أســامــةr اHــولــود في 13 يـــنــايــر ســنــة 2002 بــبــرج
 r00054 يالد رقمHمنايل ( والية بومرداس ) شهادة ا

ويــــدعـــيـــــــان مــــن اآلن فــــصــــاعـــــــــدا : تـــــاج الــــديــن
عبــد الرحمانr تاج الدين أسامة.

- بــوتــشـــاشــة نـــوالr اHــولــودة في 18 فـــبــرايــر ســنــة
1997 بـاحلراش ( واليـة اجلزائـر ) شهـادة اHيالد رقم 00744

وتدعى من اآلن فصاعدا:  تاج الدين نوال.
- بـوتــشـاشــة مـحــمـدr اHــولـود في 10 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 بـــعـــX طـــايـــة ( واليـــة  اجلــزائـــر ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

02145 ويدعى من اآلن فصاعدا :  تاج الدين  محمد.

- بــوتــشــاشــة فــطــومr اHـولــودة فــي 31 يــولــيــو ســنـة
1989 بسـيدي عـيسى ( واليـة  اHسـيلـة ) شهـادة اHيالد رقم

01501 وعــــــــــــقـــــــــــــد الــــــــــــزواج رقـــم 00520 احملـــــــــــرر فـــي أول

سـبـتمـبـر سـنـة 2015  بـبوروبـة ( واليـة اجلـزائـر ) وتدعى
مـن اآلن فصاعدا : تاج الدين فطوم.

- قــرد ســمــيــةr اHـولــودة  في 27 أكــتــوبــر ســنـة 1990
بالوادي ( واليـة الوادي ) شـهادة اHيالد رقم 04807 وتدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد سمية. 
- حــمــار عـــثــمــانr اHــولــود في 23 مــارس ســنــة 1979
بـــوادي تــاغــيـــة ( واليــة مـــعــســكـــر ) شــهـــادة اHــيالد رقم 147
وعـقد الزواج رقم 000798 احملرر في 4 أكتـوبر سـنة 2009

بالسانية ( والية وهران ) وابنتاه القاصرتان :
*  إبــتــهـال ســكــيـنــةr اHــولـودة في 20 ديـســمــبـر ســنـة
2010 بــوهـران ( واليــة وهــران ) شــهـادة اHــيالد رقم 20570

rمكرر
*  جـــهـــيــــنـــةr اHـــولـــودة في 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2013
 rيالد رقم 17242 مكررHبوهران ( والية وهران ) شهادة ا
ويـــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: عـــمـــار عــثـــمـــانr عـــمــار

إبتهال سكينةr عمار جهينة. 
- خــــامج أمــــالr اHــــولــــودة في 30 أبــــريل ســــنــــة 1993
بـــــــعــــــX وHـــــــان ( واليـــــــة ســـــــطــــــيـف ) شـــــــهــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1993/00/00936 وتدعى من اآلن فصاعدا : كامد أمال.

اHــاداHــادّة   2 : : عـــمــال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم
71- 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة r1971 اHــتــمـم  واHــذكــور أعالهr يـــؤشــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اHـمــنـوحـة �ــقـتـضـى هــذا اHـرســومr وذلك بـنــاء عـلى طـلب

وكيل اجلمهورية.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 18

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 

قــــــــــرار مـــــــــــؤرخ فــي أول رجـــب عــــــــام قــــــــــرار مـــــــــــؤرخ فــي أول رجـــب عــــــــام 1438 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 29
مــارس مــارس ســنـة ســنـة r2017 يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلىr يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اHالية.مدير اHالية.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الدولةr وزيـر الشؤون اخلارجية والتعاون
rالدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 02-403 اHـؤرخ
في 21 رمـضـان عام  1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 اHـؤرخ
في 27  جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة
2008 واHـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة الشؤون

rاخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 3
ذي احلــــجــــة عــــام 1437 اHــــوافق 5 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2016
واHــتــضــمن تــعـــيــX الــســيــد خــالــد مـــواقي بــنــانيr مــديــرا
لــلـمــالـيــة في اHـديــريـة الــعـامــة لـلــمـوارد بــوزارة الـشـؤون

rاخلارجية

يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الــــســــيــــد خـــــالــــد مــــواقي
rـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواردHـــالـــيـــة في اHمـــديـــر ا rبـــنـــاني
اإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر
الــــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون الــــدوليr عــــلـى األوامـــر

اخلــــاصــــة بــــالــــدفع أو الــــتــــحــــويل وتــــفــــويـض االعــــتــــمـــادات
ومـذكـرات اHـوافـقـة عـلـى أوامـر الـصـرف ووثـائق اإلثـبـات
اخلاصة بـالنـفقـات وبيانـات اإليرادات واHـقررات الـداخلة
في الـصالحـيــات الـتـنـظـيـمــيـة واHـعـهـودة بـصــفـة قـانـونـيـة

للمديريةr باستثناء  القرارات.

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

حــرر بـــاجلــزائـــر في أول رجب عــام 1438 اHــوافق 29
مارس سنة 2017.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 11 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 11   ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة r2016 يـــحـــدد تــــنـــظـــيم يـــحـــدد تــــنـــظـــيم
األمـانـة العـاماألمـانـة العـامّـة ومصـالح الـتـنظـيم والـشؤون الـعـامـة ومصـالح الـتـنظـيم والـشؤون الـعـامّة
واإلدارة احملــلــيــة لــلـمــقــاطــعــات اإلداريـةr فـي مـصــالحواإلدارة احملــلــيــة لــلـمــقــاطــعــات اإلداريـةr فـي مـصــالح

ومكاتب.ومكاتب.
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األوّل

 rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-140 اHـؤرخ
في 8 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 27 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الواليات

rرتبطة بهاHوحتديد القواعد اخلاصة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمــــضــــان عـــام 1435 اHــــوافق 3  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2014
الـذي يـحــدد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

 rواإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضـــى اHــرســــوم الــتــنـفــيـــــذي رقـم 141-15
اHـــؤرّخ فـــي 9 شـعــبـــــان عــــام 1436 اHـوافـــق 28 مـايــــو
ســنـــــة 2015 واHـتــضــمـــن تــنــظــيـــم اHــقــاطــعـــــة اإلداريـــة

rوسيرهـــا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــX 6 و11 من
اHــرســـوم الــتــنــفــيـــذي رقم 15-141 اHــؤرّخ في 9 شــعــبـان
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة 2015 واHعــــام 1436 ا
يـــهـــدف هــذا الـــقــرار إلـى حتــديـــد تــنـــظــيـم األمــانـــة الــعـــامّــة
ومـــصــالـح الــتـــنــظـــيم والـــشــؤون الـــعــامّـــة واإلدارة احملــلـــيــة

للمقاطعات اإلداريةr في مصالح ومكاتب.

الفصل األول الفصل األول 
األمانة العاماألمانة العامّة

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـضم األمــانـة الـعـامّـة لـلــمـقـاطـعـات اإلداريـة
: (2) Xمصلحت

rمصلحة التلخيص واإلعالم اآللي واألرشيف -

- مصلحة برامج التنمية.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــضم مــصـــلــحــة الـــتــلــخـــيص واإلعالم اآللي
واألرشيف ثالثة (3) مكاتب :

- مـــكــــتب الــــتــــنـــســــيق وجــــمع وحتــــلــــيل اHــــعـــطــــيـــات
rاإلحصائية

  rمكتب الصفقات -

- مكتب التوثيق واألرشيف.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــضـــم مــــصـــلــــحــــــة بــــرامـــج الــــتـــنــــمـــيــــــة
: (2) Xمكتب

 rمكتب الدراسات والتخطيط -

 - مكتب متابعة االستثمارات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احمللية مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احمللية 

اHـاداHـادّة ة 5 : : جتـمـع مـصـالح الـتــنـظـيم والــشـؤون الـعـامّـة
واإلدارة احملــلــيــة في مــديـــريــة مــنــتــدبــة واحـــدة لــلــتــنــظــيم

والشؤون العامة واإلدارة احمللية.

اHاداHادّة ة 6 : : تنظم اHديريـة اHنتدبة للـتنظيم والشؤون
الـــعـــامّـــة واإلدارة احملــلـــيـــة اHـــذكــورة فـي اHــادّة 5 أعالهr في

ست (6) مصالح : 

1 ) مـــصـــلـــحـــة الـــشـــؤون الـــعـــام ) مـــصـــلـــحـــة الـــشـــؤون الـــعـــامّـــةrـــةr وتـــضم أربـــعـــة (4)
مكاتب :

rXنتخبHأ. مكتب االنتخابات وا

ب. مـكــتـب مـتــابــعــة احلــيــاة اجلـمــعــويــة واHــظــاهـرات
rالعمومية

rتفجرةHواد اHج. مكتب تنظيم األسلحة وا

د. مكتب اHؤسسات اHصنفة واHهن اHقننة.

2) مــصــلــحــة تــنــقـل األشــخــاص واHــمــتــلــكــاتr) مــصــلــحــة تــنــقـل األشــخــاص واHــمــتــلــكــاتr وتــضم
أربعة (4) مكاتب :

rدنية واخلدمة الوطنيةHأ. مكتب احلالة ا

rXواطنHب. مكتب تنقل ا

rج. مكتب تنقل األجانب

د. مكتب حركة اHركبات.

3) مـصـلـحـة الشـؤون الـقـانـونيـة واHـنـازعاتr) مـصـلـحـة الشـؤون الـقـانـونيـة واHـنـازعاتr وتـضم
ثالثة (3) مكاتب : 

أ. مكتب مراقبـة مداوالت اجملالس الشعبـية البلدية
rوالقرارات اإلدارية

rلكيةHنازعات ونزع اHب. مكتب ا

ج. مكتب اHساعدة القانونية للبلديات.

4) مـــصـــلـــحـــة اHـــيـــزانـــيـــة والــــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة) مـــصـــلـــحـــة اHـــيـــزانـــيـــة والــــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة
واألمالكrواألمالكr وتضم أربعة (4) مكاتب :

rيزانيةHأ. مكتب ا

rب. مكتب الوسائل العامّة

rج. مكتب الصفقات العمومية

د. مكتب األمالك والقضايا العقارية.
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5) مـــصــــلـــحـــة الـــتـــنــــشـــيط احملـــليr) مـــصــــلـــحـــة الـــتـــنــــشـــيط احملـــليr وتـــضم أربـــعـــة (4)

مكاتب : 
 rأ. مكتب مراقبة ميزانيات البلديات

rؤسسات العمومية البلديةHب. مكتب متابعة ا
rج. مكتب متابعة االستثمارات الالمركزية

د. مكتب تثمX أمالك البلدية.
 6) مــصــلـــحــة اHــوارد الــبــشـــريــة والــتــكــوينr ) مــصــلـــحــة اHــوارد الــبــشـــريــة والــتــكــوينr وتــضم

أربعة (4) مكاتب :
أ. مـكتب مـتـابـعـة اHسـتـخـدمـX التـابـعـX لـلمـقـاطـعة

rاإلدارية
rب. مكتب التكوين

rج. مكتب النشاط االجتماعي
د. مـكتب مـتـابـعة تـسـيـير وتـكـوين اHـوارد البـشـرية

التابعة للبلديات.
اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـــــــــرر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 11 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1438

اHوافق 11 ديسمبر سنة 2016.

رقم 98-67 اHــــــؤرخ في 24 شــــــوال عــــــام 1418 اHــــــوافق 21
فـبـرايـر سـنـة 1998 واHـتـضـمن إنـشـاء وتـنـظـيم  وتـسـيـيـر
صـنـدوق ضــمـان الـصــفـقــات الـعـمــومـيـةr فـي مـجـلس إدارة
صـــنـــدوق ضـــمـــان الـــصــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــةH rـــدة ثالث (3)

سنوات :

- الـــســيــد فــيــصـل تــدنــيتr اHـــديــر الــعــام لـــلــخــزيــنــة
rرئيسا rاليةHبوزارة ا

- السـيد فـريد بـقـةr اHديـر العـام للـميـزانيـة بوزارة
rاليةHا

- السـيـد نـور الديـن بورحـالr �ـثل وزيـر الداخـلـية
rواجلماعات احمللية

- الـــســــيــــد عـــلـي بــــولـــربــــاحr �ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلّف
rباألشغال العمومية والنقل

- اآلنــــســـة ورديــــة يــــوسف خــــوجـــةr �ــــثــــلـــة الــــوزيـــر
rدينةHكلّف بالسكن والعمران واHا

- الـــســـيــد عـــز الـــدين صـــابــةr �ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلّف
rناجمHبالصناعة وا

- السيـد سيد عـلي بن �يـنةr �ثل اجلـمعـية اHهـنية
rاليةHؤسسات اHللبنوك وا

- السـيـد الـعـربي سـويـسيr �ـثل اHـهنـيـX بـالـغـرفة
اجلزائرية للتجارة والصناعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــقــرر مــؤرخ في مــقــرر مــؤرخ في 12 ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام  1438 اHــوافق  اHــوافق 11
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة r2017 يـــحـــدد شــكـل ومــضـــمـــون وكـــالــةr يـــحـــدد شــكـل ومــضـــمـــون وكـــالــة
اHــصـرحــX الــذين يــقــومــون بـاإلجــراءات اجلــمــركــيـةاHــصـرحــX الــذين يــقــومــون بـاإلجــراءات اجلــمــركــيـة

حلساب الغير.حلساب الغير.
ـــــــــــــــــــ
rدير العام للجماركHإنّ ا

- �قـتـضى األمر رقم 75-58 اHـؤرخ في 20 رمـضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واHـــتـــضــمن

rتممHعدل واHا rدنيHالقانون ا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rادة 78 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

وزير اHالية وزير اHالية 

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الداخلية وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه  وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية اHدير العام للوظيفة العمومية 
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة اJاليةوزارة اJالية
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 16 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 15
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة r2017 يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلسr يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس

إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1438
اHــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة r2017 يـــعــــX األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادة 10 من اHرسـوم التنفيذي
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-288 اHؤرخ
في8 ذي احلــجّـة عـام 1431 اHـوافق 14 نــوفـمـبــر سـنـة 2010
واHـــتــــعـــلق بــــاألشـــخــــاص اHـــؤهـــلــــX بـــالـــتــــصـــريح اHــــفـــصل

rللبضائع
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 11-421  اHؤرخ
في 13 مـــحّـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدّد تـنـظـيم اHـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rللجمارك وسيرها
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرخ في 17 شــوال عــام 1419
اHـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة 1999 الـذي يحـدّد شـكـل التّـصـريح
والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق اHلحقة

rبه
- و�ـقـتـضى اHـقـرر اHـؤرخ في 5 رمـضـان عام 1428
اHـــــوافق 17 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد شـــــكل

rومضمون وكالة الوكالء لدى اجلمارك
يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 78 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21
يـولـيـو سـنـة r1979 اHـعـدل واHـتــمم واHـذكـور أعالهr يـهـدف
XـصـرحـHـقـرر إلـى حتـديـد شـكل ومـضـمـون وكـالـة اHهـذا ا
الذين يقومون بـاإلجراءات اجلمركية حلساب مستورد أو

مصدّر البضائع.
اHـادة اHـادة 2 : : تُـعـدّ الـوكـالـةr في مـفـهـوم هـذا اHـقـررr عـقدا
بـالنيـابة �ـنح �قـتضـاه الوكيل مـصدر األوامـر للـمصرح
لدى اجلـمارك سـلـطة الـقيـام باإلجـراءات اجلـمركـية مـقابل

أجر.
اHــــادة اHــــادة 3 : : �ـــكن وكـــالـــة اHــــصـــرحـــX حلـــســـاب الـــغـــيـــر
تـغـطـية نـوعـX من العـمـلـيات الـتي يـتم إجنـازها حتت كل

األنظمة اجلمركية :
 rعمليات عرضية -
- عمليات متعددة.

حتــدد صالحــيــة الــوكــالــة مـن أجل عــمــلــيــات مــتــعــددة
بــســنــة واحــدة (1) ابــتــداء من تــاريـخ تــوقــيـعــهــا مـن طـرف

الوكيل.
يــكـون اســتــعــمــال الــوكـالــة لــعــمــلــيـة عــرضــيــة صــاحلـا

لعملية استيراد أو تصدير واحدة فقط.

(2) X4 : : حتــــــــرر الـــــــوكــــــالــــــــة في نـــــــســــــخـــــــتــــــ اHــــــادة اHــــــادة 
مـــطــابـــقـــتــX لـــلـــنــمـــوذج اHـــرفق بــهـــذا اHـــقــررr وتـــوقع من
األطـــرافr مع الـــكـــتـــابــة بـــخط الـــيـــد أللــقـــابـــهم وأســـمـــائــهم

وصفاتهم.

5 :  : يــقــوم اHــوكـل بــتــحــريــر الــوكــالــة بــطــريــقــة اHـادة اHـادة 
تبيّن السلطات اHمنوحة للوكيل.

يـــجب عــــلى اHـــوكـل أن يـــقـــدم لـــلــــوكـــيل كـل الـــوثـــائق
rـــطــلـــوبـــة قـــانـــونـــا والـــبــيـــانـــات الـــدقـــيـــقــةHالـــصـــحـــيـــحـــة ا
الضرورية لتنفيذ السلطات اخملولة له في إطار الوكالة.

اHــادة اHــادة 6 : : تـــكـــون الــوكـــالـــة صــاحلـــة لالســـتـــعــمـــال لــدى
جميع مكاتب اجلمارك.

اHــادة اHــادة 7 : : يـــجب عـــلـى اHــصـــرح حلـــســـاب الـــغـــيـــر لــدى
اجلمـارك أن يـحتـفظ بـالوكـالـة مع اHلف اHـتـعلق بـاإلجراء
الــــذي قـــــام بهr خـالل اHــــدة الـــــقـــــانــــونـــــيـــــة حلــــفـظ الــــوثـــــائق

التجاريةr وأن يقدمها عند أول طلب إلدارة اجلمارك.

اHــــادة اHــــادة 8 : : �ــــكن اHـــــوكل الــــلــــجــــوء إلى خــــدمــــات عــــدة
وكالءr ويـقع عـلى عـاتقـه تقـد© وكـالـة مـطـابـقـة ألحـكـام هذا

اHقرر لكل واحد منهم.

اHادة اHادة 9 : : �ـكن أن تكـون الوكـالة محل فـسخ من قبل
.Xأحد الطرف

يــعــلم الــطــرف الــذي قــام بــالــفــسخ رئــيس مــفــتــشــيــة
أقسام اجلمارك الذي يتبعه.

وفي حــــالــــة مـــا إذا ® الــــشــــروع في إجــــراء مـــاr فــــإنه
يـجب عـلى الـوكـيل إتمـامه حـتى اسـتـيفـاء كل االلـتـزامات

التي وضعت على عاتقه.

اHادة اHادة 10 : : تبقـى الوكــاالت الساريـــة اHفعـــول عنـد
تـاريخ  نشر هذا اHـقرر في اجلريدة الـرسمية مـعموال بها

 مدة ثالثة (3) أشهرr ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.

اHـادة اHـادة 11 :  : تـلغـى أحـكـام اHقـرر اHـؤرخ في 5 رمـضان
عام 1428 اHوافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد شكل

ومضمون وكالة الوكالء لدى اجلمارك.

اHـادةاHـادة 12  : : يـنـشـر هـذا اHـقـرر في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 11 يناير سنة 2017.  

 قدور بن طاهر قدور بن طاهر



1 - لتمثيلي لدى إدارة اجلمارك بأداء كل إجراء يخص اجلمارك مع توقيع : (1) 
كــل التصريحــات والوثائــق اHرفقــة حتــت كــل األنظمـة اجلمركية (1) 

كل تصرف ذي طابع منازعاتي (محضرr مصاحلة جمركيةr إذعان أو االعتراف بجر�ة) (1)
2 - استعمال اعتماد الرفع اHكتتب من قبلي(1) 

3 - رفع البضائع.(1)

اHلحق اHلحق 
وكالة اHصرحX لدى اجلمارك حلساب الغيروكالة اHصرحX لدى اجلمارك حلساب الغير

I- إطار خاص باHوكل- إطار خاص باHوكل

للعمليات اHتعددة (1)
للعملية العرضية (1)

أنا اHمضي (ة)أسفله.................................................................................................................................. (2)
رت ج ..........................................................................................................................................................
س ت ......................................................................................................................................................(3)
اHمثل (ة) بـ .............................................................................................................................................(4)
ابن (ة)........................................................................ و..............................................................................
اHولود (ة) في .............................................................. بـ ............................................................................

اHتصرف (ة) بصفة اHمثل القانوني للمؤسسة

I I  في اإلطار XعHفي اإلطار  أ - أمنح السلطة للوكيل ا XعHأ - أمنح السلطة للوكيل ا

ب - أتعهد بأن أقدم للموكل كل الوثائق القانونية الصحيحة والبياناتب - أتعهد بأن أقدم للموكل كل الوثائق القانونية الصحيحة والبيانات
الدقيقة الضرورية لتنفيذ الوكالةالدقيقة الضرورية لتنفيذ الوكالة

I I - إطار خاص بالوكيل- إطار خاص بالوكيل

اJطبعة الرسمياJطبعة الرسميّة;  ة;  حي البساتT; بئر مراد رايس; ص.ب حي البساتT; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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أنا اHمضي (ة) أسفلهr الوكيل .........................................................................................................................
رقم االعتماد ................................................................ ر ت ج ......................................................................
االسم واللقب أو اHقر االجتماعي .....................................................................................................................
اHمثل (ة) بـ ..............................................................................................................................................(4)

اHتصرف (ة) بصفة اHمثل القانوني للمؤسسة
أقبل هذه الوكالة بجميع عناصرها اHذكورة أعاله.

حرر بـ...................r في .........................
اHوكل                                                                                                الوكيل

(1) وضع عالمة في اخلانة أو اخلانات اHناسبة مع شطب الباقي 
(2) اHقر االجتماعي  للشخص اHعنوي واالسم واللقب للشخص الطبيعي.

(3) في غياب ذلكr كل وثيقة حتل محله.
(4) االسم واللقب.


