
العدد العدد 36
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 27  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 21 يونيو سنة  يونيو سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسي رقم 09 - 215 مؤرّخ في 21 جـمادى الـثانـية عام 1430 اHوافق 15 يونـيو سنة r2009 يـتضـمـن التـصديق عـلى
اتـفــاق الـتعـاون بـW حـكومــة الــجـمهـوريـة الــجزائـريــة الـد{قـراطـيـة الـشـعـبيــة وحـكـومـة جـمـهـورية الـصـW الـشعـبـية
لتطوير االستخدامات السلميـة للطاقة النوويةr اHوقع بالـجزائـر في 24 مارس سنة 2008 ..................................

مرسـوم رئاسي رقم 09 - 216 مؤرّخ في 21 جـمادى الـثانـية عام 1430 اHوافق 15 يونـيو سنة r2009 يـتضـمـن التـصديق عـلى
اتــفــاق الـتـعــاون مـن أجـل تـطـويــر الـطـاقــة الـنـوويــة واسـتـخـدامـاتـهــا الـسـلـمـيــة بـW حـكـومــة اجلـمـهـوريــة اجلــزائـريــة
الد{قراطـيـة الشعبيـة وحكومـة الـجمهورية الفرنسيـةr اHوقـع بالـجزائـر فـي 21 يونيـو سنـة 2008 .....................

مرسـوم رئاسي رقم 09 - 217 مؤرّخ في 21 جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHوافق 15 يـونـيو سـنة r2009 يتـضـمن التـصـديق على
اتــفــاق الــنـقـل الـدولي عـبـر الـطـرق لــلـركـاب والـبـضـائع بـW حـكــومـة اجلـمـهـوريـة اجلــزائـريــة الـــد{ـقـراطـيــة الـشـعـبـيــة
وحكومـة اجلمهوريــة العربيــة السوريـةr اHوقع بدمشـق فـي 16 شوال عام 1429 اHوافق 16 أكتوبر سنـة 2008 ........

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 09 - 210 مؤرّخ في 21  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق 15 يونـيو سنة r2009 يـتضـمن حتويل اعـتمــاد
إلـى ميزانيــة تسيير رئاسة اجلمهوريـة.........................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 09 - 211 مؤرّخ في 21  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق 15 يونـيو سنة r2009 يـتضـمن حتويل اعـتمــاد
إلـى ميزانيــة تسيير مصالح الوزير األول.....................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 09 - 212 مـؤرّخ في 21  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHـوافق 15 يــونـيـو سـنـة r2009 يــتـضـمن إحـداث بـاب
وحتويل اعتمــاد إلـى ميزانيــة تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية............................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 09 - 213 مـؤرّخ في 21  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHـوافق 15 يــونـيـو سـنـة r2009 يــتـضـمن إحـداث بـاب
وحتويل اعتمــاد إلـى ميزانيــة تسيير وزارة الصناعة وترقية االستثمارات......................................................

مرسـوم رئاسي رقم 09 - 214 مؤرّخ في 21  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق 15 يونـيو سنة r2009 يـتضـمن حتويل اعـتمــاد
إلـى ميزانيــة تسيير وزارة التربية الوطنية.................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 209 مـؤرخ في 17 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHـوافق 11 يــونـيـو سـنـة r2009  يــحـدد كـيـفــيـات مـنح
الترخيص بتفريـغ اHيـاه القــذرة غـيـر اHنزليـة فـي الشبكـة الـعمومـيـة لـلتطـهيـر  أو في  محطـة التصفيـة..........

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة r2009 تتضمّن إنهـاء مهام مديرين للشؤون
الدينية واألوقاف في الواليات....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونــيـو سـنـة r2009 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام نــاظـر الـشـؤون
الدينية في والية تيندوف...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيـو سـنة r2009 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر البـيـئة في
والية قاHة................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونيو سنة r2009 يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في
والية تامنغست.........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة r2009 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرة دراسات
بوزارة الثقافة..........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة r2009 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـرة اHـتـحف
الوطني "نصر الدين ديني" ببوسعادة..........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة r2009 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرة اHـنـشآت
والتجهيزات بوزارة الشباب والرياضة........................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جـمادى الـثانـية عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيو سـنة r2009 يتـضمّن تعـيW مديـر البيـئة في والية
اHدية.......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنــة r2009 يــتــضـمّـن تـعــيــW مــديــرة الــشـؤون
القانونية بوزارة الثقافة............................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 7 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونــيـو سـنـة r2009 يـتــضـمّـنـان تـعــيـW مـديـرين
.....................................................................................................................Wللشباب والرياضة في واليت

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قــرار مـؤرّخ  في 29 ربــيع الــثـانـي عـام 1430 اHـوافق 25  أبـريـل سـنـة r2009 يــتـضــمّن تــفـويض اإلمــضــاء إلى مـديــر الــعالقـات
اإلفريقية اHتعددة األطراف...........................................................................................................................

قرار مؤرّخ  في 29 ربيع الثاني عام 1430 اHوافق 25  أبريل سنة r2009 يتضمّن تفـويض اإلمضاء إلى مدير حقوق اإلنسان
والتنمية االجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية..................................................................

قرار مؤرّخ  في 29 ربيع الـثاني عام 1430 اHوافق 25  أبريـل سنة r2009 يتضـمّن تفويض اإلمـضاء إلى مديـر حمايـة اجلالية
الوطنية في اخلارج......................................................................................................................................

قرارات مؤرّخة في 29 ربيع الثاني عام 1430 اHوافق 25  أبريل سنة r2009 تتضمّن تفويض اإلمضاء إلى نوّاب مديرين....

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار وزاري مشـترك مـؤرّخ في أوّل ربـيع األوّل عام 1430 اHوافق 26  فـبـراير سـنة r2009 يحـدّد الـتنـظـيم الداخـلي Hـكتـبات
اHطالعة العمومية وملحقاتها........................................................................................................................
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rالبلدين Wاعتمادا على العالقات الودية ب -
- إذ تــسـجالن بــارتـيــاح الـنــتـائج اHــثـمــرة لـلــتـعـــاون
rيادين االقتصادية والعلمية والتقنيةHالبلدين في ا Wب
- ورغبة منهـما في توسيع وتطويـر أكثر للعالقات
االقتصادية والعـلمية والتقنـية بW الدولتW على أساس
االحــتــرام اHــتـبــادل لــلــســيــادة وعــدم الــتــدخل فـي الــشـؤون

rالداخليـة للطـرف اآلخــر
- وتـشديدا منهـما على أهمـية التعـاون بW البلدين
في مـــجــال االســـتــخــدامـــات الــســـلــمـــيــة لـــلــطـــاقــة الـــنــوويــة
وتأكـيدا مـنهـما عـلى إرادتـهمـا في تعـــزيــز هـذا التـعــاون
في صــالح الــدولـتــW وذلك بــاحــتــرام اHــبــادىء الـتـي حتـكم

rالسياسة النووية لكـل منهما
- واعــتـبــارا النـضــمـام جــمـهــوريّــة الـصــW الـشّــعـبــيّـة
Hعـــاهدة عـــدم انتشــار األسلحــة النوويـــة اHؤرّخــة في
أوّل يــولـــيـــو ســـنــة 1968 بـــصـــفـــتـــهـــا دولـــة مـــالـــكــة لـــلـــسالح
الـــــنـــــوويr وكـــــذلـك انـــــضـــــمـــــام اجلـــــمـــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة
الــدّ{ـقـراطــيّـة الــشّـعـبــيّـة لــهـــذه اHـعــــاهـدة بــصـفـتــهـا دولـــة

rغيـر مالكـة للسالح النووي
- واعتـبارا لالتفـاقيـات اHوقّعـة من طرف جمـهوريّة
الــصـW الــشّـعــبـيّــة واجلــمـهــوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ{ــقـراطــيّـة
(IAEA) الــشّــعــبــيّــة مع الــوكــالــة الــدولـيــة لــلــطــاقــة الــذريـة
بشـأن تـطـبـيق الـضمـانـات في إطـار مـعاهـدة عـدم انـتـشار

rاألسلحة النووية
- واعـــتــــبـــارا لــــبـــروتـــوكــــول اتـــفــــاق الـــتــــعـــاون حـــول
اسـتخـدام الطـاقة الـنوويـة ألغراض مـدنيـة اHبـرم في يوم
28 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1983 بــــW اجلــــمـــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّــــة

rالشعبيّة Wالدّ{قراطية الشّعبيّة وجمهوريّة الص
- واعـــتـــبـــارا لالتــــفـــاق اإلطـــار لـــلـــتـــعـــاون في مـــجـــال
Wـــبـــرم في 3 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2004 بHـــنـــاجم اHالـــطــاقـــة وا
وزارة الـــــطـــــاقـــــة واHـــــنـــــاجم لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة
الـدّ{ــقـراطـيّـة الــشّـعـبـيّـة وجلــنـة الـدولـة اHــكـلّـفـة بـالــتـنـمـيـة

rالشّعبيّة Wواإلصالح جلمهوريّة الص

قد اتفقتـا على مـا يأتي :قد اتفقتـا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يـعــزم الــطــرفـان عــلى تــطــويـر تــعــاونـهــمــا في مــجـال
االســتــخــدام الــســلــمي لــلــطــاقــة الــنــوويــةr في ظل احــتــرام

مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم 09 - - 215 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 21 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
r2009 ــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430  ا
Wيـــتـــضـــمــن الـــتـــصـــديق عــــلى اتــــفــــاق الـــتـــعـــاون بـــWيـــتـــضـــمــن الـــتـــصـــديق عــــلى اتــــفــــاق الـــتـــعـــاون بـــ
حــكــومـــة الـــجــمــهــوريــة الــجــزائــريـــة الــد{ــقــراطــيــةحــكــومـــة الـــجــمــهــوريــة الــجــزائــريـــة الــد{ــقــراطــيــة
الــشــعـبــيـــة وحــكـومـــة جــمــهـوريــة الــصــW الـشــعــبــيـةالــشــعـبــيـــة وحــكـومـــة جــمــهـوريــة الــصــW الـشــعــبــيـة
rلـتطـوير االسـتـخدامـات الـسلـميــة لـلطـاقـة النـوويةrلـتطـوير االسـتـخدامـات الـسلـميــة لـلطـاقـة النـووية

اHوقع بالـجزائـر في اHوقع بالـجزائـر في 24 مارس سنة  مارس سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

rادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا rوبناء على الدّستور  -
-  وبــعــد االطالع عــلى اتــفــاق الــتــعــاون بــW حــكــومـة
اجلـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد{ـقــراطـيـة الـشـعــبـيـة وحـكـومــة
جــمــهــوريــــة الــصــW الــشــعــبــيــة لـــتــطــويــر االســتــخــدامــات
الـسلـميـة للـطاقـة النـوويةr اHـوقع باجلـزائر في 24 مارس

r2008 سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

Wــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدق عــــلى اتــــفــــاق الـــتــــعــــاون بـــHــــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد{ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحــــكـــومــــة جــــمـــهــــوريــــة الـــصـــــW الـــشــــعـــبـــيـــــة لـــتــــطـــويــــر
االســـتـــخــدامـــات الـــســـلـــمــيــــة لـــلـــطــاقــــة الـــنـــوويـــةr اHـــوقـع
بــاجلـزائــر في 24 مــارس سـنـة r2008 ويـنـشـر في اجلـريـدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430
اHوافق 15 يونيو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون اتفاق تعاون بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة جمهوريةوحكومة جمهورية
الصW الشعبية الصW الشعبية لتطوير االستخداماتلتطوير االستخدامات

السلمية للطاقة النوويةالسلمية للطاقة النووية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـــشّــعـــبــيّـــــة وحــكـــومــــة جـــمــهـــوريّـــة الـــصـــW الـــشّــعـــبــيّــــة

r("Wشــار إليهما فيما بعد بـ "الطـرفHا)

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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اHاداHادّة ة 3
يــــــأخـــــذ الـــــتــــــعـــــــاون اHـــــذكــــــــور في اHـــــادّة 2 من هـــــذا

االتفــاق األشكــال اآلتيــة :
Wالـــــعــــلــــمــــيــــ WــــســـــتــــخــــدمــــH1 - تــــبــــادل وتــــكـــــوين ا

rWوالتقني
rعلومات العلمية والتقنيةH2 - تبادل ا

3 - مشاركة اHستـخدمW العلميـW والتقنيW ألحد
الـطــرفـW فـي نـشــاطـات الــبـحـث والـتــطـويــــر الـتي يــقـوم

rبـها الطـرف اآلخــر
4 - الـــقــيـــام بــصـــفــة مـــشــتـــركــة بـــنــشـــاطــات الـــبــحث

rشتركةHوالهندسة �ا في ذلك األبحاث والتجارب ا
rؤتمرات والندوات العلمية والتقنيةH5 - تنظيم ا
6 - الـتـزويـد بــاHـوادّ واHـوادّ الـنـوويـة والـتـجـهـيـزات

rوالتكنولوجيات واخلدمات
7 - وضـع فــــرق عـــــمل مــــشـــــتــــركـــــة إلجــــراء دراســـــات

rومشاريع خاصـة
8 - حتـويل اHعـدّات الـنوويـة واHـعدّات الـغـير نـووية

rللمفاعالت ونقل التكنولوجيا
9 - االتـــــفـــــاقـــــــات عـــــلى الـــــتـــــرخـــــيــــصـــــات وحتـــــويــل

rلكيات الصناعيةHا
10 - وأي شـــكـل آخــــر من أشـــكــــال الــتـــعــــاون يـــتــفق

عليـه الطـرفـان.
�ّ حتـــديــد تـــعـــاريف اHـــصـــطــلـــحـــات "اHـــوادّ" و"اHــواد
الـنــوويـة" و"الـتـجــهـيـزات" و"اHـنــشـآت" و"الـتـكــنـولـوجـيـا"
وفــــقــــا لــــلــــمــــادّة XX من الـــــنــــظــــــام األســــــاسي لــــلــــوكــــالــــــة
الـدولـيـــة لـلـطـاقــة الـذريـــة (IAEA) ولـلــمـبـادىء اHـعــرفـــة
في "الـــتـــعــــلـــيـــمـــات اخلـــــاصـــــة بـــعـــمـــلــــيـــات حتـــويــل اHـــوادّ
الــنـوويـة" اHـنــشـورة من طـرف الــوكـالـة الــدولـيـة لــلـطـاقــة

.INFCIRC/254 في الوثيقة (IAEA) الذريـة

اHاداHادّة ة 4
إنّ الـــســـلـــطـــات اHـــؤهـــلــة فـي إطـــار هــذا االتـــفـــاق هي
"الـهــيـئـة الـصـيـنـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة" بـالـنـسـبـة جلـمـهـوريّـة
الــصـW الــشّــعــبــيّـة و"وزارة الــطــاقــة واHــنـاجـم" بـالــنــســبـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
اHاداHادّة ة 5

حتــدد شـروط تــطــبــيق الــتـعــاون اHــعــرّف في اHـادّة 2
في ظـــــل احـــــتـــــــــرام أحــــــكــــــــام هــــــذا االتــــــفـــــــاق وذلـك عـن

طــريق إبـــرام :

اHــبـــادىء الــتي حتــكـم الــســيــاســـة الـــنــوويـــة لــكـــل مــنــهــمــا
ووفــــــقــــــــا ألحـــــــكــــــــام هـــــــذا االتـــــــفــــــاق وكـــــــذلـك االتــــــفـــــــاقــــــات
وااللــتـزامـات الـدولـيــة ذات الـصـلـة بـشــأن عـدم االنـتـشـــار

التي انضمّـا إليها.

اHاداHادّة ة 2

طــبـــقــا لــهـــذا االتــفــــاقr يــشـــمل الــتـــعــاون فـي مــيــدان
اســتـــخـــدام الـــطـــاقــة الـــنـــوويـــة ألغـــراض ســلـــمـــيـــة اجملــاالت

اآلتيــة :
- الــبــحث األســاسي والــتــطــبــيــقي بــشــأن اســتــخـدام

rالطاقة النووية ألغراض سلمية
- الــبـحـث والـتــصــمــيم واإلجنــاز وتـشــغــيل وصــيــانـة

rفاعالت النووية للبحثHاحملطات الكهرونووية وا
- الــــبــــحث فـي الـــتــــجــــهــــيــــزات واHــــنــــشــــآت الــــهــــامـــة
لــــلــــمــــحـــطـــــــات الــــنــــوويـــــــةr وفـي تــــقـــنــــيــــات الــــتـــصــــنّـــع

 rوجتــارب التحقـق
- الـبـحث واالسـتغالل واHـعـاجلـة بـالـشراكـة لـلـمـعادن
rســواء كـــان في اجلـــزائــر أو فـي أي مــكـــان آخــر rالـــنــوويـــة
ومـعـاجلـة الـنـفـايات اHـشـعـة واالسـتـغالل والـتـثـمـW األمثل

rرافقHللمعدن ا
- الــتــطــويــر اHــشــتــرك لــلــتــكــنــولــوجــيــات اHــبــتــكـرة
لـــلــمــفـــاعالت الــنـــوويـــةr ال ســـيّــمــا بـــاخلــصــــائـص اآلتــيــــة :
األمـــــــانr عـــــــدم االنـــــتــــــشــــــــارr الــــــتــــــوازن اإليـــــكــــــــولـــــــوجي

rوالنجاعــة االقتصاديـة
- األمـان الــنـووي والــتـنــظـــيم الــقـانــوني واحلــمـايـــة

rمن اإلشعاع وحماية البيئة
- الـتـطـــويــر التـقـني والـتـطـبـيقـات الـصـنـاعـية فـي

rمجـال دورة الوقود
- تـطــبــيق الــتـكــنــولــوجـيــات الــنـوويــةr ال ســيّــمـا في

rائيةHوارد اHمجاالت الفالحة والطب والصناعة وا
- احملــاســـبــة والـــرقــابـــة لــلـــمــوادّ الـــنــوويـــة واحلــمـــايــة

rاديــةHا
rشعةHإنتاج وتطبيق النظائر ا -

rتكنولوجيا اإلشعاعات وتطبيقاتها -
rالطب النووي والعالج باألشعة -

 rوارد البشـريــةHتكويـن ا -

أو أي مـــجـــال آخــــر من مـــجـــــاالت الـــتـــعـــــاون يـــتـــفق
عليه الطـرفان.
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- اتـفـاقـات مـنـفـصـلـة ومـتـخـصـصـة بـW الـطـرفW أو
اتـــفــــاقــــات بـــW الــــهــــيـــئــــات اHــــعـــيّــــنــــة من كل طــــرف وذلك
لــتـوضـيح خــاصـة الـبــرامج وكـيـفــيـات الـتــبـادالت الـعــلـمـيـة
والتقـنية وكـذلك لتحديـد الشروط االقتـصادية والتـقنية

rاليّة والقانونية إلجنازهاHوا
- عـــقـــود مـــبـــرمــــة بـــW الـــهــيـــئـــات اHـــعــيّـــنـــة من كــل
rّـوادHطــرف مـن أجـل اإلجنـازات الـصـنــاعـيـة والـتــزويـد بـا
أو بــاHـوادّ الـنـوويـــــةr أو بـالـتـجـهـيـــــزاتr أو بـاHـنـشـــآت

أو بالتكنولوجيا.

اHاداHادّة ة 6
يــضــمن الــطــرفـان األمـن ويــحـافــظــان عــلى الــصــيــغـة
السرية للوثائق الـتقنية واHعلومات اHـعينة بهذه الصفة
واHــتـبـادلــة في إطـار هــذا االتـفـاق. ال {ــكن تـبــلـيغ أطـراف
أخـــــرىr عــــــمـــــومــــــيـــــة كــــــانت أم خــــــاصـــــةr بــــــهـــــذه الـــــوثــــــائق
واHــعـلـومــــات اHـتـبــادلـــة إالّ بــتـرخـيص مــكـتــــوب مـسـبّــق

من الطـرف الذي يقدّم الوثيقة أو اHعلومات.

اHاداHادّة ة 7

يـقــوم الــطـرفــان أو الــهـيــئــات اHـعــيّــنـة مـن كل طـرف
بــاحلـمــايـة الــفـعــلـيــة حلـقــوق اHـلــكـيــة الـفــكـريــة الـنــاجتـة عن
الـنــشـاطــات اHـنـجــزة في إطـار هــذا االتـفـاق أو االتــفـاقـات
اHـتـخـصـصــة أو الـتــــرتـيـبـات أو الـعـقـــود اHـشــــار إلـيـهـــا
في اHـادّة r5 وذلك وفــقـا لاللـتـزامـات الـدولـيـة الـتي انـضمّ

إليها الطرفان ووفقا لقوانينهما الداخلية.

ويـــعـــمـل الــــطـــرفـــان أو الـــهـــيـــئـــات اHـــعـــيّـــنــــة من كـل
طــرفr على إعالم بـعضـهـما الـبعض بـكل اختـراع مشـترك
أو بنـتـائج األشـغال اHـشـتركـة والـتي {كن أن تـكـون محل
حــمــايـةr ويــقـومــان بـالــتـرتــيـبــات اخلـاصــة حلـمــايـة اHــلـكــيـة

الفكرية وذلك في أقرب اآلجال.

اHاداHادّة ة 8

rـــــوادّ الــــنــــوويــــةHوا rّــــوادHيــــتـــــأكــــد الــــطــــرفـــــان بــــأنّ ا
والـتجـهـيزات واHـنـشـآت والتـكـنولـوجـيا احملـوّلـة في إطار
هـذا االتفـاق وكـذلك اHـوادّ اHتـحـصّل عـليـهـا أو اHـستـرجـعة

كموادّ ثانويةr ال تستعمل إالّ ألغـراض سلمية.

اHاداHادّة ة 9

تـخـضــع كــل اHـوادّ الـنـوويــــة الـتي تـمت حـيـازتـهـــا
أو حتــويـلـهـا بــW الـطــرفــW �ـوجب هـذا االتــفـــاق واHـبـلّـغ
بــهــا من جــــانب الــطـــرف اHــمـوّن لــهـــذا الـغــــرضr وكـذلك
كــلّ األجـيـــال اHـتـتالـيــــة لـلـمـــوادّ الـنـوويـــة اHـسـتـرجـعــة
أو اHـــتــحـــصّـل عـــلــيـــهـــا كــمـــوادّ ثـــانــويـــةr لــرقـــابـــة الــوكـــالــة

الـــدولــــيـــة لـــلــــطـــاقــــة الـــذريــــة (IAEA) �ـــوجب االتــــفـــاقـــات
اHــبـــرمــة بـــW الــطــرفـــW مع الــوكـــالـــة الــدولــــيــة لــلـــطــاقـــة
الـذريـة (IAEA) واHـتـعـلّقـة بـتـطـبيق الـضـمـانـات في إطار

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
اHاداHادّة ة 10

فـي حـــالـــة مـــا إذا أراد أحـــد الـــطّــــرفـــW إعـــادة حتـــويل
rأو الـتـجـهـيـزات rـوادّ الـنـوويــةHأو ا rّـوادHلـدولـــة أخـــرى ا
أو اHنـشـآت أو الـتـكـنــولـوجـيـا اHـشـــار إلـيـهـــا في اHادّة 3
أو حتـويــــل اHــوادrّ أو اHـوادّ الــنـوويــــةr أو الـتــجـهــيــــزات
أو الـتـكــنـولـوجـيــا اHـشـار إلــيـهـا في اHـادّة 3 والــنـاجتــة عن
الـتـجــهـيـزات أو اHـنـشـآت احملــوّلـة من األصل أو اHـتـحـصّـل
عليها عن طريق الـتجهيزات أو اHنشـآت أو التكنولوجيا
احملــوّلـةr ال يـتمّ الـقـيــام بـهـذه الـتـحــويالت إالّ بـعـد احلـصـول
من اHــسـتـفـيــد من هـذه الـتــحـويالت عـلـى ضـمـان بـالــتـعـهّـد
لالســتــخــدام الــسـلــميr وعــلى تــطــبــيق ضــمــانــات الــوكــالـة
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة واإلجــراءات اHالئــمــة اHــتــعــلّــقـة
بـاحلـمـاية اHـاديـةr واحلـصـول اHـسـبق عـلى مـوافـقـة كـتـابـية

من الطـرف اآلخــر.
اHاداHادّة ة 11

يـــســــهــــر كل طــــرف عــــلى أن ال تــــكــــون اHــــوادrّ واHـــوادّ
النـوويـةr والتـجـهيـزات واHـنـشآت والـتـكنـولـوجيـا اHـشار
إلــــــيـــــــهــــــا فـي اHــــــادّة 5 مـن هــــــذا االتـــــــفــــــاقr إالّ فـي حــــــيــــــازة
Wحتت سـلـطته الـقـانـونيـة واخملـوّل WـوضوعـHاألشـخـاص ا

لهـذا الغــرض.
يـــــــتــــــأكـــــــد كلّ طــــــــرف من أنّ اإلجـــــــــراءات اHـالئــــــمـــــــة
rوالـتـجـهـيـزات rـوادّ الـنـوويـةHـاديّـة لـلــمـوادّ واHلـلـحـمـايـة ا
واHـــنــشـــآت اHـــشــار إلـــيـــهــا في هـــذا االتـــفـــاقr قـــد اتـــخــذت
طــبــقـــا لــتــشــريـعــاتــه الــوطــنـيــــة والــتــعـهــــدات الــدّولــيـــة

الـتي وقّـع عليهـا.
إنّ أدنى مــسـتــويــات احلــمــايــة اHـاديــة هي تــلك الــتي
حـدّدت في مــلـحق االتـفـاقـيــة حـول احلـمـايـة اHــاديـة لـلـمـوادّ

.(INFCIRC 274/Rév.1 IAEA وثيقة) النووية
يـــــكــــون تـــــطــــبـــــيق إجـــــراءات احلـــــمــــايـــــة اHــــاديـــــة مــن
مـــســـؤولـــيـــة كل طـــرف في نـــطـــاق ســلـــطـــاته الـــقـــانـــونـــيـــة.
يــــســــتــــنـــد كــل طــــرف في تــــطــــبـــيـق هــــذه اإلجـــراءات عـــــلى

.(INFCIRC 225/Rév.2 IAEA وثيقــة)
ال تـــكـــون لــــتـــعـــديالت تـــوصـــيـــات الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة
للـطـاقــة الذريــة ذات الـعالقــــة بـاحلمـايـــة اHـادية فـعـالـيــة
Wالـطـرفـ Wـتـبـادلـة كـتــابـيـا بـHـوافـقــة اHإالّ بـعـد اإلعالم بـا

على هذه التعديالت.
اHاداHادّة ة 12

rعـنــد احلـاجـــة rWيـجــتـمع ويــتـشــاور £ـثــلـو الــطــرفــ
حول اHسائل الناجتة عن تنفيذ أحكام هذا االتفاق.
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عن حكومةعن حكومة
جمهورية الصW الشعبيةجمهورية الصW الشعبية

السيد واي جيانقوالسيد واي جيانقو
نائب وزير التجارةنائب وزير التجارة

اHاداHادّة ة 13
يـــبـــرم هـــذا االتـــفــاق Hـــدة عـــشـــرين (20) ســـنـــة. {ـــكن
إلــغــاؤه في أي وقـت من أحــد الــطــرفــW. يــجب اإلعالم عن

كل إلغاء كتابيا بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهـر.
يـــتمّ  جتـــديــد هـــذا االتــفـــاق تـــلــقـــائــيـــا Hــدّة عـــشــر (10)
ســنــوات مــتـتــالــيــة وذلك بــعــد نـهــايــة مــدة الــعــشـرين (20)
ســـنـــة احملـــدّدة إالّ في حـــالـــة إعـالم أحـــد الـــطـــرفـــW الـــطــرف
اآلخـــــــرr وذلك عـن الــــطــــــريق الـــــدّبــــلـــــومــــاسـيr عن نـــــيــــتـه
لــوضـع حــد لـهـذا االتـفـــاق طـبـقـــا لإلجـــراء اHـشـــار إلـيــه

في الفقــرة السابقــة.
فـي حـالــة انــتــهـاء مــدة هــذا االتــفـاق أو إلــغــائه طــبــقـا
rادّةHنصـوص عليه في الفـقرة األولى من هذه اHلإلجراء ا
فـــإن أحــكـــام االتــفـــاق احلــالي تـــظل نــافـــذة عــلى االتـــفــاقــات
r5 برمة طبقا للمادّةHوالتـرتيبات والعقود ا rتخصصةHا

والتي هي ساريـة اHفعول.
يــســتــمــــر تــطــبــيق أحــكــــام اHــوادّ r9 r8 r7 r6 10 و11
عـــلى اHـــوادّ واHـــوادّ الـــنـــوويـــة والــتـــجـــهـــيـــزات واHـــنـــشــآت
والـــتــكـــنـــولــــوجــيـــا اHــشــــــار إلـــيــهـــا في اHــادّة 3 واحملـــوّلــــة
طــــبــــقـــــــا لـــهــــذا االتــــفــــاقr وكــــذلــــلك عــــلـى اHــــوادّ الــــنــــوويـــة

اHسترجعــة أو اHتحصّــل عليها كموادّ ثانويـة.
اHاداHادّة ة 14

يقوم كل طرف بإشـعار الطرف اآلخر كتـابيا بإتمام
اإلجـراءات اHـطلـوبـة اخلـاصّـة به فـيـمـا يـتعـلّق بـدخـول هذا

االتفـاق حيّـز التّنفيذ.

يدخل هذا االتفـاق حـيّـز التّنفـيذ عند تاريخ استالم
آخــر إشعــار كتـابي.

{كن تعـديل أو إتمام هذا االتفاق في أي وقت وذلك
عـن طـــريق تـــراض مـــكــتـــوب بـــW الـــطـــرفـــrW ويــدخـل هــذا

التعديل حيّز التّنفيذ طبقا ألحكام الفقرة 2 أعاله.

حــــــرّر بــــــاجلـــــزائــــــر يـــــوم 24 مـــــارس ســــــنـــــة 2008 في
نسـختـW باللّـغــات الـصيـنيــة والعـــربـيّــــة والـفـرنـسيـة
rو اإلجنـــلـــيــزيــــــة. وفي حـــالــــــة اخــتـالف في الـــتــفـــســـيــــــر

يـرجّـح النص اإلجنليــزي.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
السيد عباس فيصلالسيد عباس فيصل

أمW عامأمW عام
وزارة الطاقة واHناجموزارة الطاقة واHناجم

مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم 09 - - 216 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 21 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
r2009 ــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430  ا
يـتـضـمـن الـتـصـديق عــلى اتــفــاق الـتعــاون من أجـليـتـضـمـن الـتـصـديق عــلى اتــفــاق الـتعــاون من أجـل
تـطويـر الـطاقــة النوويــة واستـخدامـاتهـا الـسلـميـةتـطويـر الـطاقــة النوويــة واستـخدامـاتهـا الـسلـميـة
بW حـكـومــة اجلـمـهـوريــة اجلـزائـريــة الـد{ـقـراطــيـةبW حـكـومــة اجلـمـهـوريــة اجلـزائـريــة الـد{ـقـراطــيـة
الشعـبيـة وحـكومـة الــجمـهورية الـفرنسـيـةr اHوقـعالشعـبيـة وحـكومـة الــجمـهورية الـفرنسـيـةr اHوقـع

بالـجزائـر فـي بالـجزائـر فـي 21 يونيـو سنـة  يونيـو سنـة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

rادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا rوبناء على الدّستور  -

-  وبـــــعــــــد االطالع عـــــلـى اتـــــفـــــاق الـــــتـــــعـــــاون مـن أجل
Wتــطـويـر الــطـاقــة الـنـوويــة واسـتــخـدامـاتــهـا الــسـلـمــيـة بـ
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد{ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحـكـومـة اجلـمـهـوريـة الـفـرنـسيـةr اHـوقع بـاجلـزائر في 21

r2008 يونيو سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يــصـدق عـلـى اتـفـاق الــتـعـاون من أجل
Wتــطـويـر الــطـاقــة الـنـوويــة واسـتــخـدامـاتــهـا الــسـلـمــيـة بـ
حــكــومـة اجلــمـهــوريــة اجلـزائــريــة الــد{ــقـراطــيـة الــشــعـبــيـة
وحكـومـة اجلمـهوريـة الفرنسيـةr اHوقع باجلزائـر فـي 21
يـــونـــيــــو ســـنـــة r2008 ويــــنـــشــــر في اجلـــريـــدة الـــرســـمـــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

 اHــــاداHــــادّة ة 2 : :  يـــــنــــشــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فـي الــــــجــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430
اHوافق 15 يونيو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاق تعاون من أجل تطوير اتفـاق تعاون من أجل تطوير الطاقةالطاقة
النووية واستخداماتها السلمية بW حكومةالنووية واستخداماتها السلمية بW حكومة
اجلمهورياجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة الدـة الدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة اجلمهورية الفرنسيةوحكومة اجلمهورية الفرنسية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبيّـة وحكـومـة اجلمهوريّـة الفرنسيّةr اHـشار إليهمــا

."Wفيمـا يلي بـ"الطرف
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21 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2009  م م

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يـهـدف هـذا االتـفـاق إلى حتـديـد الـشـروط الـتي يـعزم
الـــطــرفـــان من خـاللــهـــا عــلـى إرســاء وتـــطـــويــر تـــعـــاونــهـــمــا

لتطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية.

يـتم القـيـام بكل األنـشـطة من قـبل الـطرفـW في هذا
اإلطـار بـاحـتـرام أحـكـام هـذا االتـفـاق واHبـادىء الـتي حتـكم
سـياسـاتهـمـا النـوويـة اخلاصـة بكـل منـهمـا وكـذا االتفـاقات
وااللـتـزامات الـدولـيـة الـتي تـعهّـدا بـهـا من أجل اسـتـخدام

الطاقة النووية ألغراض سلمية.

تـعـــاريف اHــصـطـلــحـــات والـعـبــــارات اHـسـتــعـمـلــــة
في إطار هذا االتفاق واردة في ملحق هذا االتفاق.

اHاداHادّة ة 2

يـشـتـمل الـتـعـاون مـن أجل تـطـويـر الـطـاقـة الـنـوويـة
واســـتــخــدامــاتــهــا الــســلـــمــيــة اجملــاالت اHــذكــورة أدنــاه وكل

.Wالطرف Wاجملاالت األخرى احملدّدة باتفاق مشترك ب
r1 - البحث األساسي والتطبيقي

2 - تــكــوين اHـوارد الــبــشــريـة في اجملــاالت الــعـلــمــيـة
rوالتقنية وتأطير أنشطة البحث

3 - إنــتــاج الــكــهـــربــاء انــطالقــا من مــحــطــات تــولــيــد
rالطاقة الكهربائية النووية

4 - تـطـويــر تــطـبـيـقـات الـطـاقــة الـنـوويــة وال سـيّـمـا
في قــطــاعـــات الــتــغــذيــة والـــفالحــة والــبــيـــولــوجــيــا وعــلــوم
األرض واHــوارد اHـــائـــيـــة والـــطب والـــصـــنــاعـــــة �ـــا فــيـــهــا

rشعـةHإنتـاج النظائر ا
5 - الــــتــــنــــقـــيـبr عن طــــريق الــــشــــراكـــةr عـن مـــنــــاجم

rاليورانيوم والبحث عنها واستغاللها
6 - تــســيــيــر الــوقــود وتــســيـيــر ومــعــاجلــة الــنــفــايـات

rشعـة والنوويـةHا
7 - األمـــــان الــــنــــووي واحلـــــمــــايــــة مـن األشــــعـــــة وكــــذا

rحمايـة البيئـة
8 - نـــقـــل الــــتـــكــــنــــولــــوجــــيـــات الــــضــــروريــــة إلجنــــاز

rوافقـةHمشـاريع التعــاون ا
r9 - إعداد التشريع والتنظيم في اجملال النووي

10 - الــوقـايـة واالســتـجــابـة لـلــحـاالت االســتـعـجــالـيـة

rرتبطة باحلوادث اإلشعاعية أو النوويةHا
11 - إعالم اجلمهـور.

- تـأكــيـدا مـنـهــمـا عـلى إرادتــهـمـا في تــطـويـر أواصـر
rالصداقة والتعـاون بينهما

- واعـتــبــارا مـنــهـمــا لــلـعالقــات الــوطـيــدة والــعـريــقـة
rالــتي جتــمـعــهــمــا ويــريـدان تــطــويــرهـا فـي قـطــاع الــطــاقـة
مـــجـــسّــدة خـــصـــوصـــا فـي عــقـــود طـــويــلـــــة اHـــدى لــلـــتـــزويــد
بــالـــغــــاز الــطــبـــيــعي وعـــقــود لــلـــبــحث وإنـــتــاج احملــروقــات
وعقود إلجناز وحـدات صناعية هامـة في مجال احملروقات

rوالبتروكيماويات وإنتاج الكهـرباء

- واعـــتــــبــــارا مــــنــــهـــمــــا أيــــضــــا إلرادة الــــطـــرفــــW في
تـوسيع تـعاونـهـما لـيشـمل الـطاقـة النـوويـة وكذا عـزمهـما
عــلى دراسـة مـشـتـركـة لـكل الــفـرص إلجنـاز عـمـلـيـات تـعـود

rتبادل في مجال الطاقةHبالنفع ا

- ورغــــبــــة مـــــنــــهــــمـــــا في تــــوســـــيع وزيــــادة تـــــطــــويــــر
عالقــاتـهــمــا االقـتــصــاديــة والـعــلــمــيـة والــتــقـنــيــة في قــطـاع

rالطـاقـــة

- واعــتــبـارا مــنــهــمــا لألهــمــيـــة الــقــصــوى بــالــنــســبـة
لــلــطـرفــW إلرســاء وتــطـويــر تــعــاون في مـجــال اســتــخـدام

rالطاقة النووية ألغراض سلمية

- واعـتـبـارا منـهـمـا النـضمـام اجلـمـهـوريّة الـفـرنـسـية
إلـى مـعـــاهـدة عـدم انــتـشـار األسـلـحــــة الـنـوويــة اHـؤرّخـــة
في أوّل يــــولـــيــــو ســـنــــة r1968 بـــصـــفـــتـــهـــا دولـــــة مـــالـــكـــــة
لــــلــــسالح الــــنــــووي والنــــضــــمــــام اجلـــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــة
الـدّ{ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة إلـيـهـا بـصـفـتـهـا دولـة غـيـر مـالـكـة

rللسالح النــووي

- واعتـبارا منـهما لالتـفـاقــات التي وقعـتهـا كل من
اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ{قـراطيّة الشّـعبيّة واجلـمهوريّة
الـفـرنسـيّـة مع الوكـالـة الدولـيـة لـلطـاقـة الذريـة واHـتعـلّـقة

rبتطبيق الضمانات

- وجتــديـــدا لــتــأكـــيــدهـــمــا عــلى عـــزمــهـــمــا عــلى إدراج
تـعاونهمـا في مجال الطـاقة النوويـة في إطار االستخدام
الـسـلـمي حـصـريــا وإخـضـاعه لـضـمـانــات الـوكـالـة الـدولـيـة

rللطاقة الذرية

- واعـتبـارا مـنهـمـا كذلك إلرادة الـطـرفW في اتـخاذ
اإلجـــراءات اخلــاصـــة بـــكل مـــنــهـــمـــا الــضـــروريـــة لــتـــطـــويـــر
الــــطــــاقــــــة الــــنــــوويـــــة اآلمــــنــــةr فـي ظل احــــتـــــرام اHــــبــــادىء
واألحــكـــام اHـــنــصــوص عــلــيـــهــا في االتــفــاقـــيــات والــوثــائق
الـقــانــونـيـــة الـدولــيـــة الـتي تــعــهـــدا بــهـــاr وأخــــذا مــنـهــمـا
بـعW االعـتـبـار التـوصـيـات الدولـيـة الصـادرة عن الـوكـالة
الـدولـيـة للـطـاقـة الـذريـة بـغـيـة بـلـوغ أعلـى مسـتـوى لألمن

واألمان النوويW واحلفاظ عليه.
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اHاداHادّة ة 3

{ــــكـن لــــلــــتــــعــــاون احملــــدّد في اHــــادّة 2 أعـاله أن يــــأخـــذ
األشـكـال اHذكـورة أدنـاه أو أيـة أشـكـال أخرى يـتـفق عـلـيـها

الطرفان بشكـل مشترك :
1 - تـــــبـــــادل اHــــعـــــلـــــومــــات الـــــعـــــلـــــمــــيـــــة والـــــتــــقـــــنـــــيــــة

rواالقتصادية بواسطة كل الدعامات وتوفير الوثائق
WــــســــتــــخــــدمــــHمــــســـــتــــــوى ا W2 - تــــكـــــويـن وحتــــســــ

rWوالتقني Wالعلمي
3 - اHـســـاعـدة في إنــشــاء مـعــهـد جــزائــري لـلــتـكـوين
في الـعلوم والـتكـنولـوجيـات النوويـة. حتدّد كـيفـيات هذه

rساعدة باتفاق مشتركHا
r4 - تنظيم ندوات وملتقيات علمية وتقنية

5 - اإلشراف اHشتـرك على أنشطة أبحاث وهندسة
rشتركةHا فيها األبحاث والتجارب ا�

rWوتـــقـــنـــيـــ Wعــــلـــمـــيـــ W6 - مـــشــــاركـــة مـــســـتـــخـــدمـــ
مـشــكــلـW فـي فـرقr ألحــد الــطـرفــW في أنــشـطــة الــبـحث/

rالتطوير للطـرف اآلخر
7 - الـتـزويـد بــاHـوادّ واHـوادّ الـنـوويـة والـتـجـهـيـزات

rتّصلة بهاHوالتكنولوجيات وعروض اخلدمة ا
8 - اHـســاعـدة في نــقل الـتــكـنـولــوجـيـات الــضـروريـة

rإلجناز مشاريع التعاون اخلاصة بهذا االتفاق
9 - تـــــشـــــجـــــيع الـــــتـــــصـــــمـــــيم واإلجنـــــاز واالســـــتـــــغالل
rـــمــكـــنــــةHعـن طــريـق الــشـــراكــــة ا rوالـــصـــيــانـــة بــاجلـــزائــر
حملطــة أو عدة محـطات لتوليد الطاقة النوويةr من أجــل
إنـتاج لـلـكـهربـاء يـوجــه كـليـا أو جــزئيـا لالسـتـهالك احمللي

rأو للتصـديــر
10 - اHساعـدة التقـنيـة في تسيـير الـوقود وتسـيير

ومعاجلة النفايات اHشعة والنووية.

اHاداHادّة ة 4

حتـدّد شـــروط تــطـبـيق الــتـعــــاون اHـنــصـوص عـلـيــه
في اHــادّة r2 حـــالـــــة بـــحــالـــــةr في ظـــل احــتـــــرام أحـــكــــــام

هــذا االتفـــاق :

- عـن طــــريق اتـــــفــــاقــــات خــــاصـــــة بــــW الــــطــــرفــــW أو
الــهــيـئــات اHــعــنــيــة الــتي يــعـيّــنــانــهــاr لــتــحـديــدr عــلى وجه

rبرامج وكيفيات التبادل العلمي والتقني rاخلصوص

- عـن طــــــــريـق عــــــقــــــــــود تــــــبــــــــرم بـــــــW الــــــهـــــــيــــــئــــــات
والـشـركـــات واHـؤسـسـات اHـعـنـيـة لإلجنــازات الـصـنـاعـية
ولتوفـيــر اHـوادّ واHوادّ النـووية والـتجهـيزات واHـنشآت

أو التكنـولـوجيـات.

اHاداHادّة ة 5

يــــتــــأكــــد الــــطــــرفــــان من أن اHــــوادّ واHــــوادّ الــــنــــوويــــة
والـتـجـهـيــــزات واHـنـشـآت والـتـكـنــولـوجـيـــات اHـنـقـولــــة
في إطــــار هــذا االتـفـــاق وكــــذا اHـوادّ الـنـوويــــة احملـصّـــلـة
أو اHــســتــرجـعــة كــمــواد مــشــتــقــة ال تــســتــعـمـل إالّ ألغــراض
ســلـــمــيـــــة وال تــســـتــعـــمــل لــتـــطــويــــر أو صــنـع أي أجــهــــزة

نوويــة متفجّــرة.

اHاداHادّة ة 6

يــحـرص الــطّــــرفـان في الــتــعـــاون اHــنــفـذr تــطــبـيــقــا
لـهــذا االتـفــاقr عـلى بـلــوغ أعـلى مـسـتــوى لألمن والـسالمـة

النوويW واحلفـاظ عليـه.

اHاداHادّة ة 7

تـمــنح حـقــوق اHـلــكــيـة الــفـكــريـة اHــكـتــسـبــة في إطـار
rحـالــة بـحـالـة rــنـصـوص عــلـيه في هـذا االتــفـاقHالـتـعـاون ا

في االتفاقات اخلاصة والعقود اHشار إليها في اHادّة 4.

اHاداHادّة ة 8

يـبـرم الطـرفان مـلـحقـا إضـافيـا لهـذا االتـفاقr لـضبط
مسألة اHسؤولية اHدنية في مجال الطاقة النووية.

اHاداHادّة ة 9

1 - تـخـضــع كــل اHـوادّ الـنـوويـة الـتي تـتم حـيـازتـها
rـــقــــتــــضى هــــــذا االتــــفـــــاق� rأو حتـــويــــلــــهــــا إلى اجلــــــزائــــر
واHــبــلــّغ عــنــهـا مـن طـرف فــرنــســا لـهــذا الــغــرضr وكـذا كل
تــولـيــد الحق Hـوادّ نــوويـة مــســتـرجــعـة أو مــحـصــلـة كــمـوادّ
rلـــرقــابــة الـــوكــالــــة الـــدولـــيــة لـــلــطــاقـــة الــذريــة rمــشـــتــقـــة
�ـوجب اتـفـاق الضـمـانات بـW اجلـزائر والـوكـالة الـدولـية
لـلـطـاقــة الـذريـةr واHـطــبّق عـلى كل اHــوادّ الـنـوويـة في كل
rـمـارســـة عـلى األراضي اجلـــزائـريّـةHاألنـشـطـة الـنـوويــة ا
أو حتـت اخـــتـــصـــاصــــهـــا الـــقـــضــــائي أو اHـــبـــاشــــر بـــهـــا حتت

rمراقبتها في أي مكـان كـان
2 - تــخــضـع كل اHــوادّ الــنــوويــة الــتي يــتم حتــويــلــهــا
إلى فرنساr �قـتضى هذا االتفاقr واHـبلّغ عنها من طرف
اجلــــزائــــر لــــهــــذا الـــغــــــرضr وكــــذا كــل تــــولــــيـــد الحـق Hـــوادّ
نـوويـة مـستـرجـعــة أو مـحـصّلـــة كمـوادّ مـشتـقـــةr لنـظــام
الـضمـانات اHـطبّق من طـرف اجملمـوعة األوروبـية لـلطـاقة
الـــذريـــة والــوكـــالـــة الــدولـــيــة لـــلـــطــاقـــة الـــذريــةr تـــطـــبــيـــقــا
لالتفـــاق بW فرنـسا واجملمـوعة األوروبيـة للطـاقة الذرية
والـــوكــالـــة الــدولــيـــة لــلـــطــاقـــة الــذريـــة اHــتـــعــلّق بـــتــطـــبــيق
الــضــمـــانــات في فـــرنــســاr اHــوقّـع بــتــاريخ 20 و27 يــولــيــو
ســنـــة r1978 ولــلــبـروتــوكـول اإلضــافي اHــوقّع بــW فـرنــسـا
والـــــوكــــالــــــة الــــدولـــيــــــة لــــلــــطــــاقــــــة الــــذريـــــة بــــتــــاريخ 22

سبتمبــر سنـة 1998.
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rأ) عــلى كـــل إعــــادة حتــويــل مــنــشــآت أو جتــهــيــزات
rكما يحدّدها ملحق هذا االتفاق

ب) عــلى كـــل حتــويـل مـــنــشـــآت أو جتــهـــيــزات واردة
من هـذه اHــنـشـآت أو الــتـجـهـيــزات أو اHـصـمــمـــة انـطالقــا

rشار إليها في الفقرة (أ) أعالهHمن التكنولوجيا ا
جـ) عـــــلـى كل حتــــــويل أو إعـــــادة حتـــــويـل مـــــنـــــتـــــجـــــات
انشطـارية خاصـة منـتجة أو مـستـرجعة انـطالقا من موادّ
نـــــوويـــــة مـــــحـــــوّلـــــة �ـــــوجب هـــــذا االتـــــفـــــاقr دون اHـــــســـــاس

rبااللتزامات الدولية التي يتعهد بها الطرفان
د) عـــلـى كل حتـــويل Hــــوادّ خـــام نـــاجتـــة عـن عـــمـــلـــيـــات

rبحث واستغالل منجمي باجلزائر
هـ) عــــــلى كـل إعـــــادة حتــــــويلr خــــــارج إقـــــلـــــيـم االحتـــــاد
األوروبي Hـوادّ خــام نـاجتــة عن عـمــلـيــات بـحث واســتـغالل
مـــنــجـــمـي بــاجلـــزائـــرr حتـــدّد كـــيـــفــيـــات تـــطـــبـــيق إلـــزامـــيــة
احلــصــول عـلى اHــوافــقــــة اHـســبــقــــة في الــعـقــــود اخلــاصـــة

التي تؤطّـر هذه العمليات.
اHاداHادّة ة 12

تظل اHـوادّ واHوادّ الـنوويـة والتـجهـيزات واHـنشآت
والتكنـولوجيات اHشـار إليها في اHادّة 5 من هـذا االتفاق

خاضعة ألحكام هذا االتفاق إلى أن :
أ) يتـم حتويـلـها أو إعـادة حتـويلـهـا خارج االخـتـصاص
الـقـضــائي لـلـجـهـة اHـرســل إلـيـهـا طـبـقـــا ألحـكـــام اHادّة 11

rمن هذا االتفــاق
ب) يــــقــــرّر الـــــطــــــرفـــــان بــــاتــــفـــــــاق مــــشـــــتــــــرك عــــدم

rإخضـاعـها لهـا
جـ) يـتـقـرّرr فـيـمـــا يـخص اHـوادّ الـنـوويـــةr أنهــــا لم
تـعـد قابـلـة لالسـتـرجاع كـلـيـة لـكي تـوضــع في شـكــل قابل
لـالســــتــــعــــمــــال ألي نــــشــــاط نــــووي مــــنــــاسـب من مــــنــــظــــور

الضمانات اHشار إليها في اHادّة 9 من هذا االتفاق.

اHاداHادّة ة 13
دون اHــســاس بــحق كــل طــــرف في إبـــرام اتــفــاقــات
مـع شــــركــــــاء آخــــرين فـي مـــجــــال االســـتــــخــــدام الـــســــلـــمي
لـلــطـاقــــة الــنـوويـــةr ال {ـكـن تــفـســيــر أي حـكم من أحــكـــام
rهـــذا االتــفــــاق عــلى أنـــه {س بــااللــتـــزامـــات الــتي تــنــتج
Wعــن مـشــاركــــة أحــــد الـطـــــرفـ rعـنــد تـــاريخ الــتــوقـــيع
في اتـفـاقـات دولـيـة أخــرى مـتـعـلّـقـة بـاالسـتـخـدام الـسـلـمي
rوال سيّمـا بالنسـبة للطـرف الفرنسي rللطـاقــة النـوويــة

انتمائه للمجموعة األوروبية.

اHاداHادّة ة 14
يـــضــمن الــطـــرفــان األمن ويــحــرصــــان عــلى احلــفــــاظ
عــلى الــطــابع الـــســــري لــلــمــعــلــومــات والــوثــائق الــتــقــنــيــة

اHاداHادّة ة 10
1 - يــحـــرص كل طــرف عـــلى أن تــكـــون اHــوادّ واHــوادّ
الــنــوويــــة والــتــجـــهــيــزات واHـــنــشــآت والـــتــكــنـــولــوجــيــات
اHـــشـــــار إلـــيـــهـــا فـي اHــادّة 5 من هـــذا االتـــفـــاق فـي حـــيــازة
األشـــخــــاص اHــــوضـــوعــــW حتـت اخـــتــــصــــاصــــهم الــــقـــضــــائي

rلهـذا الغــرض ال غيـر WؤهلHوا
rعــلى إقــلـــيــمــه أو خـــارجــه r2 - يــتــأكــد كــل طـــــرف

إلى غـاية الـنقـطة الـتي يتـكفّـل بـها الـطرف اآلخـر أو دولة
ثــالـثــة بــهـذه اHــســؤولـيــةr من اتــخـاذ اإلجــراءات اHــنـاســبـة
للحماية الفـيزيائية للموادّ واHوادّ النووية والتجهيزات
واHـنـشـآت اHـشار إلـيـهـا في هـذا االتـفـاقr طبـقـا لـتـشـريعه

rالوطني وااللتزامات الدولية التي تعهد بها
3 - مـسـتـويـات احلـمـايـة الــفـيـزيـائـيـة هي كـحـد أدنى
تـلك احملـددة في اHـلـحق األوّل مـن االتـفـاقـيـة حـول احلـمـايـة
الــفــيـزيــائــيــة لـلــمــواد الــنـوويــة (وثــيـقــة الــوكــالـة الــدولــيـة
rيـحـتـفظ كـل طرف .(INFCIRC 274/Rév.1 لـلـطـاقـة الـذرية
عـنـد االقـتـضـاء وطـبـقـا لـتـنـظــيـمه الـوطـنيr بـحق تـطـبـيق
rمقاييس أكثر صرامة للحماية الفيزيائية على إقليمه

4 - يـقع تـنـفـيـذ إجـراءات احلـمـايـة الـفـيـزيـائـيـة حتت
مـسـؤولـيـة كل طـرف داخل اخـتـصـاصه الـقـضـائـي. يـسـتـمد
كل طـــرف تـــنــــفـــيـــذ هـــذه اإلجـــراءات مـن وثـــيـــقـــة الـــوكـــالـــة

 .(INFCIRC 225/Rév.4)  الدولية للطاقة الذرية

ال يـــتـــرتب عـن الــتـــعـــديالت احملـــدثـــة عـــلى تـــوصـــيــات
الـــوكـــالــــــة الــــدولـــيـــــة لـــلــــطـــاقــــــة الـــذريـــــــةr بـــخـــصـــــوص
rأي أثـــر rـقـتـضى هـذا االتـفـــــاق� rاحلـمـايـــة الـفـيـزيـائـيـة
إالّ إذا أعــــلم الــطــــرفـــــان بــعـضــهــمــــــا الــبـــعض كــتـابــيــــا

عــن قبولهما ذلك التعديـل.

اHاداHادّة ة 11
1 - إذا ارتــــأى أحـــد الـــطـــرفـــW إعـــادة حتـــويلr خـــارج
اختصـاصه القـانوني اHـوادّ واHوادّ النـووية والـتجـهيزات
r5 ادّةHـشـــار إلـيـها فـي اHـنـشـآت والـتـكـنــولـــوجـيــات اHوا
أو حتويـل اHوادّ واHـوادّ الـنوويـة واHـنشـآت والـتجـهـيزات
والــتــكــنــولــوجــيــات اHــشــــار إلــيـهــــا فـي اHـادّة r5 الـــــوارد
مــن التجهيزات أو اHنشآت احملوّلة في األصل أو احملصّلة
rنـشـآت أو التـكـنولـوجـيا احملـوّلةHبـفضل الـتـجهـيـزات أو ا
فـإنّه ال يـقـوم بـذلـك إالّ بـعـد حـصـولـه من اHـرسل إلـيه هـذه
الـتحـويالت عـلى نـفس الـضـمانـات الـتي يـنصّ علـيـهـا هذا

r5 وال سيّما مادّتـه rاالتفاق
2 - عالوة عــــــلـى ذلكr يــــــحــــــصـل كـل طــــــرف يـــــرتــــــئي

الــقـيــام بــإعــادة حتـويـل أو حتـويـل مـشــار إلــيه في الــفــقـرة
األولى من هــذه اHــادّةr عــلى اHــوافــقــة الــكــتــابــيــة اHــســبــقــة

للطــرف اHمون األولي :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

INFCRC/254/Rév.9/Part1 : رجـعHا
ألغـراض هذا االتفــاق :

أ) تــــعــــني عــــبــــارة  "مــــــواد" "مــــــواد" اHــــوادّ غــــيــــر الــــنــــوويـــــة
اHـوجّـهــة لـلــمـفـاعالت واحملـدّدة في الـفـقـرة 2 من اHـلـحق ب
من األوامــــر الـتـوجــيـهــيـة جملـمــوعـــة اHـمــونـW الــنـوويـيـن
الــتي نـشــــرتـهـــا الــوكـالـــــة الـدولــيــــة لـلـطـاقــــة الـذريـــة
فـي الــوثـــيـــقـــة INFCRC/254/Rév.9/Part1 (اHــشـــــار إلـــيـــهــا

r(فيما يلي باألوامر التوجيهية
ب) تــعــني عــبــارة "مــواد نــواويـة" "مــواد نــواويـة" كـلّ "مــادة خـام" أو
كلّ "مادة انشطارية خاصة" طبقا لتعريف هذه العبارات
في اHــادة XX مـن الــقـــانــون األســـاسي لـــلــوكـــالـــة الــدولـــيــة

rللطاقة الذرية
جـ) تـعــني عـبـارة "جتــهـيـزات" "جتــهـيـزات" اHــكـونــات الـرئـيــسـيـة
احملــــددة في الــــفــــقـــرات r5 r4 r3 r1 6 و7 مـن اHـــلــــحق ب من

rاألوامر التوجيهية
د) تـعــني عـبـارة "مــنـشـآت"  "مــنـشـآت" اHـصـانـــع اHـشـــار إلــيـهـا
في الـــفـــقــرات r5 r4 r3 r1 6 و7 من اHـــلـــحق ب مـن األوامــر

rالتوجيهية
هـ) يــجـــدر فـــهم عـــبــارة   "تـــكــنـــولـــوجـــيــا"  "تـــكــنـــولـــوجـــيــا" عـــلى أنـــهــا
مــــعــــلـــــومـــــة خــــاصــــة ضـــــروريــــة لـ "تــــطـــــويــــر"r "إنــــتــــاج" أو
"اســــتــــعــــمــــال" أي مــــادّة واردة في اHــــلــــحق ب مـن األوامـــر
rـبـلّــغـــة لـلـجـمـهـــورHــعـطـيـات اHبـاسـتـثـنــاء ا rالـتـوجـيـهـيــة
مــــــثـال مـن خالل دوريـــــــات أو كــــــتـب مــــــنـــــــشــــــورة أو الـــــــتي
أصــبــحت مــتــوفّــرة عــلى اHــســتـــوى الــدولي دون أي قــيـــد

عـلى النشــر.
{ـكن أن تأخـذ هذه اHـعلـومة شـكل "معـطيـات تقـنية"

أو "مساعدة تقنية".

اHاداHادّة ة 19
يـــبــلّـغ كلّ طـــرف الـــطــرف اآلخـــر كـــتـــابـــيـــا عن إتـــمــام
اإلجراءات اHـطـلوبـة فـيمـا يـخص دخول هـذا االتـفاق حـيّز
التّنفيذ. ويدخل هذا األخير حيّز التّنفيذ بتاريخ استالم

آخر تبليغ كتابي.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2008 في
نــســخــتــW بـــالــلــغــتــW الــعــربــيّـــة والــفــرنــســيــة ويــتــســاوى

النصان في احلجّية القانونية.

حــسب درجــة تــصــنــيــفــهــا من قــبل الــطــرف الــذي يــوفــرهـا
واHـــرســــلـــة في إطــــار هـــذا االتـــفــــاق. وال يـــتـم تـــبـــلــــيغ هـــذه
rبـأي شـكــل من األشـكـــال rـعـلـومـات والـوثـائق الــتـقـنـيـةHا
إلى طـرف آخـــرr عـــامّ أو خـاصrّ دون اHـوافــقـــة الـكـتـابـيـة

اHسبقــة من الطرف الذي وفّر هذه اHعلومات.
WـــــــوظـــــــفــــــHوا WـــــــســــــؤولـــــــHيـــــــشـــــــمل هـــــــذا اإللـــــــزام ا
واHــــــســــــتــــــشــــــارين وكـل شــــــخص قــــــد يــــــحــــــصل عــــــلـى هـــــذه

اHعلـومـــات.
يتم ضمـان حمـاية اHـعلومـات السـرية في االتـفاقات
اخلاصة والعقود اHشار إليها في اHادّة 4 من هذا االتفاق.

اHاداHادّة ة 15

حـرصـا مـنـهـمـا عـلى ضـمـان أفـضل الـظـروف من أجل
rيـتّــفق الـطـرفـان عـلى إنـشـاء rتـطــبـيق أحـكـام هـذا االتـفـاق
في أجل سـتـW (60) يــومــا ابــتــداء من تــاريخ دخــوله حــيّـز
الــتّـنـفــيـذr جلـنـة مــتـابـعــة يـحـدّد تـشــكـيـلــهـا واخـتـصــاصـاتـهـا

ودورية اجتماعاتها إلخr باتفاق مشترك.

اHاداHادّة ة 16

يـتشاور الطـرفان حول كل خالف بـخصوص تـفسير
أو تطبيق هذا االتفاقr عبر القنوات الدّبلوماسية.

اHاداHادّة ة 17

Wـــكن تــــعـــديل هـــذا االتـــفـــاق بـــاتـــفـــاق مـــشـــتـــرك بـــ}
الـطـرفـW. تـدخل الـتـعـديالت اHـتـفق عـلـيـهـا حـيّـز الـتّـنـفـيـذ

في ظل احترام الشروط اHنصوص عليها في اHادّة 19.

اHاداHادّة ة 18
1 - يــــبـــــــرم هــــذا االتــــفـــــــاق Hــــدّة أولـــــيــــــة قـــــوامــــهــــــا
عـــــــشـــــــريـن ســـــــنـــــــة. و{ـــــــكـن إنـــــــهـــــــاؤه في أي وقـت مـن كال
الــطــرفــW. يــجب تــبــلــيغ كــل إنــهــاء كــتــابــيــا مــع إشــعـــار

مسبق قدره ستة (6) أشهـر.
Wـــكن تـــمـــديـــد هـــذا االتـــفـــاق بـــاتـــفـــاق مـــشـــتـــرك بــ}

الطرفW قبـل تاريخ انقضائه.
2 - في حــالــة انــقــضــاء أو إنـــهــاء هــذا االتــفــاق طــبــقــا

لإلجراء اHنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه اHادّة :
تـظل األحـكــام اHالئـمـة في هــذا االتـفـاق مـطــبـقـة عـلى
االتــفـــاقــات اخلــاصــة والــعــقــود الــســـاريــة اHــفــعــول اHــوقّــعــة

تطبيقا للمادّة 4.
r11 r10 r9 r8 r7 r6 r5 ّـوادHيـســتــمـر تــطــبـيـق أحـكــام ا
r12 13 و14 عـــلى اHـــوادّ واHـــوادّ الـــنـــوويـــة والـــتـــجـــهـــيـــزات

واHـــنــشــآت والــتـــكــنــولــوجـــيــات اHــشــار إلـــيــهــا في اHــادّة 5
واحملـــوّلــة طــبــقــا لــهــذا االتــفـــاقr وكــذا عــلى اHــوادّ الــنــوويــة

اHسترجعة أو احملصّـلة كموادّ مشتقة.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية الفرنسيةاجلمهورية الفرنسية
كريستW الجاردكريستW الجارد

وزيرة االقتصادr الصناعةوزيرة االقتصادr الصناعة
والتوظيفوالتوظيف

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

شكيب خليلشكيب خليل
وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم
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يــــتــــعــــلّق  "الــــتــــطــــويـــر" "الــــتــــطــــويـــر" بـــكـل اHــــراحل الــــتي تــــســــبق
"اإلنتاج"r مـثال على وجه اخلصوصr الـدّراسات واألبحاث
اHـــتـــعــلّـــقـــة بــالـــتـــصــمـــيم والـــتـــجــمـــيع واخـــتـــبــار الـــنـــمــاذج

ومخططات التنفيذ.
يـــجـــدر فــــهم عـــبـــارة "إنـــتـــاج" "إنـــتـــاج" عـــلى أنـــهــــا كل مـــراحل
اإلنــــتـــاجr مــــثال عــــلى وجه اخلــــصـــوصr الــــبـــنــــاء وهـــنــــدســـة
اإلنــــتــــاج والــــصـــــنع واإلدمــــاج والــــتــــجــــمــــيـع والــــتــــفــــتــــيش

والتجريب وضمان اجلودة.
يــجـــدر فـــهم عـــبــارة "االســـتـــخــدام" "االســـتـــخــدام" بـــأنـــهـــا الــتـــنـــفـــيــذ
واإلنـــشــاء (�ـــا فـــيه اإلنــشـــاء في ذات اHـــوقع) والـــصــيـــانــة

واإلصالح والتفكيك للمراجعة  وإعادة التشغيل.
{ـكن  "لـلـمــسـاعـدة الـتــقـنـيـة" "لـلـمــسـاعـدة الـتــقـنـيـة" أن تـأخـذ أشـكـاال مـثل :
الـتـعلـيمr الـتـأهـيلr الـتـكـوينr اHـعارف الـعـمـلـيـةr اخلـدمات

االستشارية.
{ــكن أن تـــتــكــــون "اHـــعــطـــيــات الـــتــقـــنــيــة"  "اHـــعــطـــيــات الـــتــقـــنــيــة" من ورق
نــــسـخr مـــخـــطـــطــــاتr دلـــيل وطـــرق اســـتـــعــــمـــال في شـــكــل
كتـابي أو مسـجلr ملـموس أو غـير مـلموس ومـن دعامات
أخـــــرى مــــثــل األقـــــراص واألشــــرطـــة اHـــغــــنـــاطـــيــــســـيـــة أو

الذاكــرة احلاملــة.
و) تعـني عـبارة "معـلـومة" "معـلـومة" كل مـعـلومـة أو كل وثيـقة
أو كـل مـعـطـيـات مـهـمــا كـانت طـبـيـعـتـهـاr قـابـلـة لإلرســـال
في شـكــل مـلـمـــوس أو غــيـــر مـلـمــوسr واخلـاصـــة �ـــواد
أو جتــهـــيــزات أو مــنـــشــآت أو تــكـــنــولــوجـــيــا تــخـــضع لــهــذا
االتـــفــاقr بــاســـتــثــنــاء اHـــعــلــومـــات والــوثــائق واHـــعــطــيــات

اHتوفـرة للجمهــور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم 09 - - 217 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 21 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
r2009 ــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430  ا
يتـضـمن الـتصـديق عـلى اتـفــاق الـنقـل الـدولي عـبريتـضـمن الـتصـديق عـلى اتـفــاق الـنقـل الـدولي عـبر
الطـرق لـلـركـاب والـبـضائـع بW حـكـومـة اجلـمـهـوريةالطـرق لـلـركـاب والـبـضائـع بW حـكـومـة اجلـمـهـورية
اجلـــزائـــريــــة الـــد{ـــقــراطـــيــــة الــشـــعــبـــيــــة وحــكـــومـــةاجلـــزائـــريــــة الـــد{ـــقــراطـــيــــة الــشـــعــبـــيــــة وحــكـــومـــة
اجلــمـهــوريـــة الــعــربـيــــة الـســوريــةr اHــوقع بــدمـشـقاجلــمـهــوريـــة الــعــربـيــــة الـســوريــةr اHــوقع بــدمـشـق
فـي فـي 16 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1429 اHــوافق  اHــوافق 16 أكــتـــوبـــر ســـنـــة أكــتـــوبـــر ســـنـــة

.2008

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس الـجمهـوريـة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -
rادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا rوبناء على الدّستور  -
-  وبـــعـــد االطـالع عـــلى اتــــفـــاق الـــنـــقـل الـــدولي عـــبـــر
الــطـــرق لـــلـــركـــاب والـــبـــضــائـع بـــW حــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريــة
اجلـزائـريـة الـد{ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة وحـكـومــة اجلـمـهـوريــة
العربـية السوريـةr اHوقع بدمشق في 16 شوال عام 1429

r2008 وافق 16 أكتوبر سنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـصدق عـلى اتفاق الـنقل الـدولي عبر
الــطـــرق لـــلـــركـــاب والـــبـــضــائـع بـــW حــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريــة
اجلزائريــة الد{قراطـيـة الشعبيــة وحكـومـة اجلمهوريـة
الـعــربـيـة الـسـوريـــةr اHـوقــع بـدمـشـق فـي  16 شـوال عـام
1429 اHـــــوافق 16 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــــة r2008  ويـــــنـــــشـــــر في

اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد{ـقـراطـيـة
الشعبية.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430

اHوافق 15 يونيو سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفـاق الناتفـاق النّقـل الدولي عبر الطرق قـل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائعللركاب والبضائع

بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة اجلمهورية العربية السوريةوحكومة اجلمهورية العربية السورية
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبيّـة وحـكومـة اجلمهـوريّة العربيّـة السوريّةr اHشـار

r"تعاقدينHا Wإليهما فيما بعد بـ "الطرف
- رغـــبـــة مـــنـــهـــمـــا في تـــعـــزيـــز عالقـــاتـــهـــمـــا األخـــويـــة
الــتـاريــخـيـة اHــمـيـزة وتــنـمـيــــة وتـنــظـــيم الـنّــقــل الـدولي
عـلـى الـطــرق لـلـركــاب والـبــضـائع بــW بـلــديـهــمـا وتـســهـيل
الـعــبـور عـبــر أراضـيــهـمــاr عـلى أســاس اHـنــفـعـــة اHـتــبـادلـة

rشتركــةHصـالح اHوا
اتفقتـا على مـا يأتي :اتفقتـا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
ألغراض هذا االتفاق يؤخذ بالتعاريف اآلتية :

1 - وسائط الن - وسائط النّقـل : قـل : تشمـل :
أ) واســــطـــة نــــقل الــــركـــاب : أ) واســــطـــة نــــقل الــــركـــاب : هـي مـــركــــبـــة نــــقل آلــــيـــة
حتـتوي عـلى تسـعة أو عـشرة مـقاعـد (من ضمـنها الـسائق)
فـأكثـرr مـخصـصة لـنقل الـركابr وفـقـا لألحكـام القـانونـية

rالسارية في كل بلد
ب) واسـطــة نـقــل الـبــضـائع : ب) واسـطــة نـقــل الـبــضـائع : هي مـركــبــة نـقـل آلــيـة
مــــفـــــردة أو مــــتــــحــــدة مع مــــقـــــطــــورة أو نــــصف مــــقــــطــــورة

مرخصة بوزن إجمالي يتجاوز 3,5 طن.
2 - النـاقــل : - النـاقــل :

كل شــخص طــبـيــعي أو اعــتــبـاريr مــســجل لــدى أحـد
الـــطـــرفــW ومـــرخص لـه �ـــوجب الـــتـــشــريـــعـــات الـــســـاريــة

اخلاصة بنقل الركاب أو البضائع على الطرق.
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3 - اخلدمة اHنتظمة : - اخلدمة اHنتظمة :
نـقل الـركــاب بـبـW أراضي الـطــرفـW في خط مـحـدد
وبـطـريــقـة مـنـتـظـمـةr طـبـقــا جلـداول زمـنـيـةr وتـعـرفـة نـقل
مــــقـــررة من الـــســــلـــطـــات اخملـــتـــصــــةr و{ـــكن أخـــذ أو إنـــزال
الــركـاب في نــقــاط تـوقف مــحـددة مــســبـقــا. ويـتم االتــفـاق
علـى تنظيمهـا من قبل اللجنـة اHشتركة اHنـصوص عليها

في اHادّة الثالثة والعشرين من هذا االتفاق.
4 - اخلدمة اHكوكية : - اخلدمة اHكوكية :

هي تـلك اخلـدمـات الـتي تـتم بـواسـطـــة رحـلــة ذهـابـا
وإيابـا جلـماعـات مـشـكلــة مـسـبقــا من الـركاب ويـتم نـقـلهم
rـغــــادرة إلى مـكـان وصـول وحـيـدHمن مـكــــان وحـيـد عـنـد ا
مـتــواجــد في بــلـدي الــطــرفـW اHــتــعــاقـدين وكـل مـجــمــوعـة
تشـمل الـركـاب الـذين تـوجـهـوا بـالـرحـلـة ذهـابا وهـم الذين

سيعودون الحقا إلى مكان اHغادرة في رحلة الحقة.
أ) في ســـيــاق اخلــدمــــات اHــكـــوكــيــة ال يـــجــوز أخــذ أو

rإنزال أي راكب خالل الرحلة
ب) سـيـتم إنـزال أوّل رحـلة عـودة وآخـر رحـلـة ذهاب

rكوكيةHفي سلسلة الرحالت ا
جـ) حتــــــدد اخلــــــدمـــــات اHــــــنــــــتـــــظــــــمــــــــة واHـــــكــــــوكــــــيـــــــة
والـــشـــــروط اHـــتـــعـــلّـــقـــة بـــتـــشـــغــــيـــلـــهـــا من قـــبـل الـــلـــجـــنــــة
اHـشـتـركـــة اHـشـكّـــلــة وفـقـــا لـلـمـادّة الـثـالـثـــة والـعـشــرين

مـن هـذا االتفــاق.
5 - اخلدمة العرضية :  - اخلدمة العرضية : 

أ) رحـالت الـــــــبــــــــاب اHـــــــغــــــــلق : أي اخلــــــــدمـــــــات الــــــــتي
تـسـتـخـدم نـفس اHـركـبـة لـنـقل نـفس اجملـمـوعـة من الـركاب
في رحلة ذهاب وتعود بهم إلى نقطة االنطالق والتي هي

rركبةHفي البلد الذي يتم فيه تسجيل ا
ب) اخلـدمات التي تكـون فيها رحـلة الذهاب مـحمّلة

rورحلة العودة فارغة
جـ) اخلدمـات الـتي تـكون فـيـها رحـلـة الذهـاب فـارغة
ورحلة العـودة مشغولة من قبل ركاب � أخذهم من نفس
الــنـــقــطـــة في الـــبــلـــد الــذي لم يـــتم تـــســجـــيل اHـــركــبـــة فــيه

شريطة أن يكون الركاب :
1 - يـشــكـلـون مــجـمــوعـة مـؤلــفـة سـابــقـا �ــوجب عـقـد
نـقل مبرم قبل وصـولهم إلى إقلـيم الطرف اHتـعاقد اآلخر

rحيث � أخذهم
2 - قــد � إحــضـارهم مــسـبــقــا من قـبل نــفس الــنـاقل
وفق الـشروط اHنصـوص عليـها في الفقـرة (ب) من البند
اخلـامس وشـريــطـة أن يـتم أخـذهـم مـجـددا وأن يـعـادوا إلى

rإقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقـل
3 - قـــد �  دعــوتـــهم لــلـــســفـــر إلى إقــلـــيم الــبـــلــد الــذي
تـقـرّر فــيه اسـتـثـمـار الــنّـقـل وأن نـفـقــات الـنّـقـل هـذه تـقع

على عاتق الشخص الذي وجه الدعوة.

6  - اHرور العابر (ترانزيت) : - اHرور العابر (ترانزيت) :
نقل الـركاب أو الـبضائع بـوسائط نـقل مسجـلة لدى
أحــد الــطــرفــW عــبــر أراضـي الــطــرف اآلخــر بــW نــقــطــتي

بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه.
7 - الن - النّقـل السياحي :قـل السياحي :

نـقل مـجمـوعـة واحدة من الـركـاب في مركـبـة واحدة
ولــــســـفــــرة ســــيـــاحــــيـــة واحــــدةr تــــبـــدأ مـن أراضي الــــطـــرف
اHسجل لديه اHـركبة إلى أراضي الـطرف اآلخر أو عبورا
إلى بــلــد ثـــالث دون صــعــود أو نــــزول لـلــركـــاب وتـنــتـهي

في أراضي الطرف األوّل.
8 - التـرخيص : - التـرخيص :

هــــو الــــتـــــصــــريح الـــــصــــادر من الــــســـــلــــطــــة لــــدى أحــــد
الـطـرفـW بــقـصـد الــسـمـاح لـوســائط الـنّـقــل بـالـدخـول إلى

بلد الطرف اآلخر أو عبور أراضيه.
اHاداHادّة ة 2

تــــســـــري أحــــكــــام هــــذا االتـــــفــــاق عــــلى نـــــقــل الــــركــــاب
والـــبــضـــائع عـــلى الـــطـــرق بــW أراضي الـــطـــرفـــW أو عــلى
الـعـبـــور (الـتــــرانـزيت) بـــوسـائط نــقـــل مـسـجـلــــة لـــدى

أي منهمــا.
اHاداHادّة ة 3

Wـسـجـلــة لـدى أحـد الـطـرفـHتـخـضع وسـائـط الـنّـقـل ا
وسائقوهـا وما حتمله من ركاب أو بضائع خالل تواجدها
عـلى أراضـي الـطـرف اآلخـر لــكـافـة الــتـشـريـعــات الـسـاريـة
لــدى ذلك الــطـــرف بـاســتـثـنــاء مـا ورد بــشـأنـه نص خـاص

في هذا االتفـاق.
اHاداHادّة ة 4

تــخــضع وســائط الــنّــقـلr مــوضـوع هــذا االتــفــاق عــنـد
الـــــــدخـــــــول أو الـــــــعــــــــبـــــــور ألراضي الــــــــطـــــــرف اآلخـــــــــرr إلى
الــتـرخـيص اHــسـبق من اجلـهــات الـتي يـحـددهـــا الـطــرفـان

في بروتوكول الحق.
تستثنى احلـاالت اآلتيـة :

1 - نقل مـوادّ من مـطـارعام إلى مـطـار عــامّ في حال
وجـــود وفــيـــات أو غــيـــرهــا من حـــوادث الــطـــائــراتr أو في
حـال اضـطــرار الطائـرة للهـبوط بسبب تـغييـر مسارهــا

rأو في حال الطوارىء وفي حال إلغاء رحلة الطيران
r2 - نقل مركبة ذات محرك تالف وناقلتها

rوتىH3 - نقـل ا 

4 - نــقـــل £ــتــلــكـــات شــخــصــيــة (أثــاث مــنــزلي) فـي
rمركبـات خاصـة

r5 - نقـل البـريد
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r6 - نقل البضائع للمعارض والعرض
7 - نـقل اHستلـزمات وغيـرها من األشياء لـلمسارح

rوسيقيةHناسبات الثقافية األخرى واHوا
r8 - نقل احليوانات النافقة

r9 - نقل النحل أو بيوض السمك
r10 - نقل األزهار ونباتات الزينة األخرى

11 - نـــقــــل اHـــوادّ الـــصــــيـــدالنـــيــــــة أو غــــيـــرهــــــا من

اHـــــــوادّ األخــــــــــرى  كــــــــمـــــــســــــــاعــــــــدة فـي حـــــــــال الــــــــكـــــــــوارث
rوالظواهـــر الطبيعيــة

12 - نــقـل اHــركــبــات الـــفــارغــة الســتـــبــدال مــركــبــات

عــاطــلـة وذلـك لـتــتــمــكن من مــتــابــعــة أمــر نــقــل الــبـضـــائع
rركبات التي تعطلتHالتي لم تستطع القيام بها ا

13 - اHــركـــبــات الـــتي تــقـــوم بــاHــســـاعــدة الــفـــنــيــة أو

r(مركبات خدمة وإعادة تأهيل) إصالح مركبات تعطلت
14 - نـــقل مــركـــبــة الســتــبـــدال مــركــبــة تـــالــفــة أخــرى

rتعاقد اآلخـرHمتواجدة ضمن أراضي الطرف ا
15 - نقل الشحن اHستخدم في التعليم واإلعالن.

بـالنسبة لـعمليات الـنقل اHشار إلـيها في هذه اHادّة
عـلى السائق أن يـحتفظ بـكافة الـوثائق واألوراق الالزمة

وحسب نوع النقل الوارد أعاله.
اHاداHادّة ة 5

تــخــتص الــلّــجــنــة اHــشــتـركــةr اHــنــصــوص عــلــيـهــا في
اHـادّة الـثـالـثـة والـعـشـرين من هـذا االتـفـاق بـتـحـديـد اذج
وحـصص مـتـسـاويـة من الـرخص لـكـل طرف وتـقـوم بـوضع
الــتــرتــيــبــات اخلــاصــة بــإجــراءات دخــول أو عـبــور وســائط
Wـســجـلــة في بـلــد أحـد الــطـرفـHنـقل الــبـضــائع والـركــاب ا

إلى بلد الطـرف اآلخــر.
اHاداHادّة ة 6

يـعـفي كل من الـطـرفـW وسـائط النـقل اHـسـجـلـة لدى
الــطـرف اآلخـر وســائـقـيــهـا ومــسـاعـديــهم عـنــد الـدخـول إلى
rأراضـي الــطـــرف اآلخـــر من كـــافــة الـــضـــرائب أو الـــرســوم
بــاســتــثـنــاء الــضــرائب والــرسـوم اHــفــروضــة عـلـى وسـائط
الــنّـقل الــوطــنـيــة وســائـقــيــهــا ومـســاعــديـهم. ال يــســري هـذا
اإلعـــــفــــاء عـــــلى وســـــائـط الــــنـــــقل الـــــعـــــابـــــرة الــــتـي تــــخـــــضع

للتشريعات السارية في كال البلدين.
اHاداHادّة ة 7

يـــجب إجـــراء تـــأمـــW عــلـى اHــســـؤولـــيـــة جتــاه الـــغـــيــر
بــخــصـوص وســائط الــنـقل اHــســتـعــمــلـة في الــنــقل الـدولي
لألشـخاص والـبـضائع عـلى الـطرقr والـعـاملـة بW أراضي
الـــــطـــــرفــــــW أو عـــــنـــــد عــــــبـــــور أراضـي أحـــــدهـــــمــــــاr طـــــبـــــقـــــا
لــلــتــشــريــعــات الـســاريــة في كــل بـلــدr لــتــغــطــيــة األضـــرار

التي قد تسببت فيها الوسائط.

اHاداHادّة ة 8
ال يــــســــمح لــــوســــائط الــــنــــقل اHــــســــجــــلـــة لــــدى أي من
الـبــلــدين بــتـجــاوز احلــمــوالت احملـوريــة واألبــعـاد واألوزان
اHـــســمـــوح بـــهــا لـــلـــســيـــر عـــلى شــبـــكـــة الــطـــرق في أراضي
الـطرف اآلخر إالّ بتـرخيص مسـبق من السلطـات اخملتصة

لدى كل طرف.
اHاداHادّة ة 9

ال يسمح لوسائط نـقل الركاب اHسجلة لدى بلد أحد
الــــــطـــــــرفــــــW دخـــــــول أراضي الـــــــطــــــرف اآلخـــــــر فــــــارغــــــة إالّ
بــتـــرخــيص مـــســبق من الـــســلــطـــات اخملــتــصـــة في الــطــرف

اHتعـاقد اآلخــر.
اHاداHادّة ة 10

يسـمح لوسائط نـقل البضـائع اHسجـلة لدى بـلد أحد
الــطـــرفــW (مــحـــمــلــة أو فـــارغــة) بــدخـــول أوعــبــور أراضي

الطـرف اآلخــر.
اHاداHادّة ة 11

ال يـــســمح لـــوســـائط الـــنــقل اHـــســـجــلـــة لـــدى بــلـــد أحــد
الـــــطــــــرفـــــW �ـــــمـــــارســـــــة الـــــنـــــقــل الــــــداخـــــلـي في أراضي

الطــرف اآلخــر.
اHاداHادّة ة 12

ال يسـمح للناقـلW التـابعW ألحـد الطرفـW �مارسة
عــمــلـيــات نــقل الـبــضــائع أو الــركـاب بــW أراضي الــطـرف
اآلخـــر وأراضي بــلــد ثــالـثr إالّ �ــقــتــضى تـــصــريح مــســبق
لهذا الغرض من قبل السلطة اخملتصة لدى الطرف اآلخر.

اHاداHادّة ة 13
ال يـــجـــوز لـــوســائـط الـــنــقـل اHــســـجـــلـــة لــدى بـــلـــد أحــد
الـطــرفـW الـبــقـاء فـي أراضي الـطــرف اآلخـر لــفـتــرة تـزيـد
عن اHــدّة الــتـي حتــددهـــا الـــلّــجــنـــة اHـــشــتـــركـــة اHــنــصــوص
rـادّة الـثــالـثــة والـعـشــرين من هــذا االتـفــــاقHعـلـيـهــا في ا

إالّ �قتضى تصريح خاص من السلطة اخملتصـة.
اHاداHادّة ة 14

يـلــتـــزم ســائـقــو وسـائط الــنـقــل اHــسـجــلـــة لــدى بـلـد
أحـــــد الـــطــــرفـــW عــــنـــد قـــــيـــادتــــهم Hــــركـــبــــاتـــهـم في أراضي
الطــرف اآلخـر بحـيازة وإظهـار الوثائق اHـنصوص عـليها

في البروتوكول اخلاص بتنفيذ هذا االتفاق.
اHاداHادّة ة 15

ال يــسـمـح لـوســائط نــقل الــركــاب اHــسـجــلــة لــدى أحـد
الـــطــــرفـــW بـــتــــجـــاوز نـــقــــاط االنـــطالق والــــوصـــول احملـــدّدة

مسبقا في أراضي الطـرف اآلخــر.
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اHاداHادّة ة 16
يــكـون دخــول وســائط الــنــقل عــبــر اHـنــافــذ احلــدوديـة
الرّسميّة للطرفW وعبر مسارات محدّدة في أراضيهما.

اHاداHادّة ة 17
يجــوز لســـائقي وســائط النقـــل ومســاعديهمr في
إطــار أحــكــــام الــتـشــريــعــات اجلــمـركــيــة الــنــافــذة لـدى كــل
طـــرفr أن يقـوموا بـإدخال لـوازم السـتعـمالـهم الشـخصي
أو خاصة �ركباتـهم بصفة مؤقتـة وبدون تسديد الرسوم
والـــــضــــمــــانـــــات اجلــــمــــركـــــيــــة وذلك فـي حــــدود الـــــكــــمــــيــــات

الضـروريـة مـن :
- قـــــــطع غـــــــيـــــــار إلصالح اHـــــــركـــــــبـــــــة والـــــــتي يـــــــعــــــــاد
تـــصــديـــرهـــا عـــنـــد عــدم االســـتـــعــمـــال أو يــتـم إتالفـــهــا حتت

مراقبـة جمركيـة.
- الــوقــود اHـعــبــأ في اخلـــزانــات األســاسـيــة الــواردة

rنشأHمن بلد ا
- الـزيوت والشحـوم.

اHاداHادّة ة 18
يـتم تشغيل اخلـدمة اHنتظـمة للنـقل الدولي للركاب
مـن قـبل نـاقـلـW مــصـرح لـهم من الـسـلــطـات اخملـتـصـة لـدى
الــطـــرفــW وحتــدّد إجــراءات تــشــغــيل هــذه اخلــدمــة �ــوجب

البروتوكول اخلاص بتنفيذ هذا االتفاق.
اHاداHادّة ة 19

{ــنح الــطــرفـــان كــافــة الــتــســهــيـالت الالزمــة لــعــبــور
وســائط الـنــقــل الــتـابــعـــة لــلــطـــرف اآلخــــر ومـــا حتــمـلـــه
من بضائع أو ركاب ولسـائقيها ومساعديهم طبقا ألحكـام
هـــذا االتـــفـــاقr كـــمــــا يـــســـعى الــــطـــرفـــان إلى تــــذلـــيل كـــافـــة
الـصــعـوبـــات الــتي تـواجــــه الــنــاقـلـــW الـتــابـعـــW لــهـمـــا

فـي أراضي الطــرف اآلخــر.
اHاداHادّة ة 20

Wتــعــيـ Wلــكال الــطــرفــ Wالــتــابــعــ Wيــجـــوز لـلــنــاقــلــ
وكالء مـحـلـيـW من شـركـات أو مـؤسـسـات أو مـكاتـب نقـل
في أراضي الــطـرف اآلخــر وذلك لــتـســهــيل عــمـلــيــات نـقـل

الركاب والبضائع بينهما.
اHاداHادّة ة 21

تــســــري الـــتــشـــريــعـــــات الــنــافـــذة لــــدى كــل طــــرف
عـلى الـبـضائع ذات الـطـبـيعـة اخلـاصة أو تـلك الـتي حتـتاج
إلى إذن خـــاص عــــنـــد دخــــولـــهــــا أو عـــبــــورهـــا ألراضــــيـــهــــمـــا
وتــتــبــادل الــســلــطــات اخملــتــصــــة لــــدى الــطــــرفــW قــــوائم

بتلك البضـائـع.
اHاداHادّة ة 22

تـــعـــمل الـــســـلـــطـــات لـــدى كال الـــطـــرفـــW عـــلـى زيــــادة
تـــبـــادل اخلــــبـــرات واHــــعـــلــــومـــات والـــبــــحــــوث في مـــجــــال

Wالنـقــل على الطـرق والتنظـيمات الـسارية لـدى الطرف
�ــا في ذلك اإلحـصـائـيـات والـبـيـانـات عن حـجم الـبـضـائع
اHــــنــــقــــولـــــة وأعـــــداد الــــــركــــــاب والــــعــــمــل عــــلى تــــنــــمــــيـــــة
وتـشـجــيـع االتـصـاالت بـW هـيـئـات وشـركـات ومـؤسـسـات
الـنقــل وذلك للمـساهمـة في رفــع كفــاءة أنشـطــة النقــل

على الطرق بينهما.
اHاداHادّة ة 23

Wعن الــطــرفــ Wتــشــكل جلــنــة مــشــتــركــة تــضم £ــثــلــ
لـــغـــرض وضع بـــروتـــوكـــول خـــاص بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــذا االتـــفــاق
واإلشـراف على ذلك وتسـوية كافة اHـشاكل التي قـد تنشأ
عـن تــطــبــيــقه واقــتــراح الــتــعــديـالت الالزمــة عــلــيه. تــعــقــد
اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من البلدين مرة كل

سنة أو بناء على طلب أحد الطرفW عند الضرورة.
اHاداHادّة ة 24

إن الــســلــطــــات اخملــتــصــــة اHــســؤولـــــة عـــلى تــنــفــيــذ
هـــذا االتـفـاق هي الـوزارة اHـكـلّـفـة بـاإلشراف عـلـى النـقــل

في كـل من البلدين.
اHاداHادّة ة 25

يـدخل هذا االتـفاق حـيّز الـتّـنفـيذ اعـتبـارا من تاريخ
Wتــلـقّي اإلشــعـار الــثـاني الــذي يـعــلم �ـوجــبه أحـد الــطـرفـ

الطرف اآلخر بإتمام اإلجراءات الداخلية العتماده.
كل تــعـديـل لـهــذا االتـفــاق يـدخــل حـيّــز الـتّــنـفــيـذ وفق

اإلجراءات اHذكورة أعاله.
اHاداHادّة ة 26

يــبـــقى هـــــذا االتــفـــــاق ســــاري اHـــفــعـــــول Hــدة ســـنـــة
بعـــد دخوله حيّـز التّـنفـيذ ويجـدّد تلـقائـيا سنـة بعــد سنة
مــا لـم يـبـلغ أحـد الـطـرفـW اآلخـر كـتـابـيـا قـبل انـتـهـاء مـدة
ســــريــــانه بــــســــتـــة (6) أشــــهـــــر عــــلى األقـــلr بـــرغــــبــــتـه في

تعديلــه أو إنهاء العمــل بــه.
حرّر ووقّع هـذا االتفاق في دمـشق بتاريخ 16 شوّال
عـام 1429 اHــوافق 16 تــشـريـن األوّل/ أكــتــوبــر ســنـة 2008
على نسختW أصلـيتW باللغة العربية ولكل منهما نفس

احلجيـة القانونية.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
العربية السوريةالعربية السورية

الدكتورالدكتور
يعرب سليمان بدريعرب سليمان بدر

وزير النقـلوزير النقـل

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

األستاذ عبد القادر مساهلاألستاذ عبد القادر مساهل
الوزير اHنتدب اHكلفالوزير اHنتدب اHكلف
بالشؤون اHغاربيةبالشؤون اHغاربية

واإلفريقيةواإلفريقية
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اHاداHادّة ة 3 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430
اHوافق 15 يونيو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 09 - - 211 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21   جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2009 ــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430  ا
يــتــضــمن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى مــيــزانــيــــة تــســيــيـريــتــضــمن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى مــيــزانــيــــة تــســيــيـر

مصالح الوزير األول.مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 -  - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

r2009 لسنة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 09 - 29 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول من ميـزانيـة التـسـييـر �وجب قـانون اHـاليـة لسـنة
r2009

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2009  اعـتماد
قـــــدره أربـعــة وأربـعــون مـلــيـون ديــنـــار (44.000.000 دج)
مـقيّـــد في ميـزانية التـكاليف اHشتـركة وفي الباب رقم

37-03 "مصاريف تنظيم االنتخابات".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 09 - - 210 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21   جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2009 ــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430  ا
يــتــضــمن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى مــيــزانــيــــة تــســيــيـريــتــضــمن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى مــيــزانــيــــة تــســيــيـر

رئاسة اجلمهوريـة.رئاسة اجلمهوريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 -  - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

r2009 لسنة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقـم 09 - 27 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــرئــاسـة

اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اHـالـية
r2009 لسنة

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2009
اعــتـــمــــــاد قـــــدره خـمــســة ماليــW ديــنـــار (5.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 : :  يــــــــخـــــــصــص Hـــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2009 اHــــــاداHــــــادّة ة 
اعـــتــــمــــاد قــــــدره خـــمــســة ماليـــW ديــنــار (5.000.000 دج)
يـقــيّـــد فــي ميزانيـة تسيير  رئاسـة اجلمهوريةr الفرع
WــبـHالــثــاني - األمـانــة الـعــامــة لــلــحـكــومــة وفـي الــبـاب ا

فـي اجلـدول اHلحـق بأصـل هــذا اHرسوم.
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اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصــص Hـــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2009
اعـــــتـــــمـــــــاد قـــــــدره أربــــعـــــة وأربــــعـــــون مــــلــــيـــــون ديــــنـــار
(44.000.000 دج)  يــقــيّـــد فــي مـيزانيــة تسيـيــر مصالح
الــــــوزيـــــــر األول وفـــي الــــــبـــــــاب رقم 37-13 " مــــــصـــــــاريف
تـسـيـيـر الـلـجنـة الـوطـنـيـة اHـكـلـفة بـتـحـضـيـر االنـتـخـابات

الرئاسية 2009".

اHـاداHـادّة ة 3 :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430
اHوافق 15 يونيو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـي رقم ي رقم 09 - - 212 م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 21   ج جــــــــــــمــــــــــــادىادى
r2009 ــــوافق وافق 15 ي يــــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ةHاHالالــــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــــام ام 1430  ا
يتضمن إحيتضمن إحـداث باب وحتويل اعتمــاد إلـى ميزانيــةداث باب وحتويل اعتمــاد إلـى ميزانيــة

تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

r2009 لسنة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 09 - 30 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الدولـةr وزيـر  الـداخـليـة واجلـمـاعـات احملـليـة من مـيـزانـية
r2009 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث فـي جدول مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة الـداخليـة واجلماعـات احملليـةr الفرع األول - اإلدارة

الـــــــعــــــامـــــــة - بــــــاب رقـــــــمه 37 - 17 وعــــــنـــــــوانـه "اHــــــصـــــــالح
الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة - مـساعدات لـلعـائالت الرحل

بواليات إيليزي وتامنغست وأدرار".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يلـغى من مـيزانية سـنـة 2009  اعتـمــــاد
قـــدره خـمـسـون ملـيـون ديـنار (50.000.000 دج) مـقـيّد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنــة 2009  اعــتــمـاد
قــدره خــمـســون مـلــيـون ديــنـار (50.000.000 دج)  يـــقـــيّـــد
فــي مـــيــزانـــيـــة تـــســيــــيــر  وزارة الـــداخــلـــيــة واجلـــمــاعــات
احملــلــيـــةr الــفــرع األول - اإلدارة الـــعــامــةr وفـي الــبــاب رقم
37-17 "اHـصـالح الالمـركزيـة الـتـابعـة لـلـدولة - مـسـاعدات

للعائالت الرحل لواليات إيليزي وتامنغست وأدرار".
4 :  :  يكـلف وزيـر اHالـيـة ووزير الـدولـةr وزير اHـاداHـادّة ة 
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةr كل فـيـمــا يـخـصهr بــتـنـفـيـذ
هــــــذا اHــــرســـــوم الــــذي يــــنــــشــــر فـي اجلــــريــــدة الــــرّســــمــــيّـــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430

اHوافق 15 يونيو سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــاساسـي رقم ي رقم 09 -  - 213 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 21  ج  جــــــــــــمــــــــــادىادى
r2009 ــــوافق وافق 15 ي يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ةHا Hالالــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1430 ا
يتيتـضمن ضمن إحإحـداث باب وداث باب وحتـويل اعتويل اعتـماد إلى مماد إلى مـيزانيزانـيــةيــة

تسيير وزارة الصناعة وترقية االستثمارات.تسيير وزارة الصناعة وترقية االستثمارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 -  8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

r2009 لسنة
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27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

21 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2009  م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 09 - 35 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـصـنـاعـة وتـرقـيـة االسـتثـمـارات من مـيـزانـيـة الـتـسـيـير
r2009 الية لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـصناعـة وترقية االسـتثمـارات لسنة r 2009 باب
رقــمه 44 - 06 وعــنـــوانه "مــســـاهــمـــة لــلــهـــيــئــة اجلـــزائــريــة

لالعتماد بعنوان تنفيذ تبعات اخلدمة العمومية".

اHـاداHـادّة ة 2  : :  يلــغـى من مـيزانيـة سـنة 2009  اعـتـمـاد
قـــدره ســبـــعــة وثالثــون مــلـــيــونــا وأربــعــمـــائــة ألف ديــنــار
(37.400.000 دج) مقـيــد في ميـزانيـة التكـاليف اHشـتركة
وفي الباب رقم 44 - 96 "احتيـاطي ألجل إعانات لتبعات
اخلــدمـات الــعــمـومــيــة (الـهــيــئـات الــعــمــومـيــة ذات الــطـابع

الصناعي والتجاري)".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــخــصص Hــيـزانــيــة ســـنـة 2009 اعـــتــمــاد
قـــدره  ســبــعــة وثالثــون مــلــيــونــا وأربــعــمــائـة ألـف ديــنـار
(37.400.000 دج) يــقـــيّــــد فــي مــيـزانـيـــة تــسـيـيــر وزارة
الصـناعـة وترقيـة االستـثمـارات وفي الباب رقم 44 - 06
"مــسـاهــمـة لــلـهــيـئــة اجلـزائــريـة لالعــتـمــاد بـعــنـوان تــنـفــيـذ

تبعات اخلدمة العمومية".

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يـكـلّــف وزيــر اHـالـيــــة ووزيــر الـصـنـاعة
وتـرقـيـة االسـتثـمـاراتr كـلّ فـيـمـا يـخصّــهr بـتـنـفـيــذ هـذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يـــــــنـــــــشـــــر فـي اجلـــــريـــــدة الــــــرّســـــمـــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430

اHوافق 15 يونيو سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 09 -  - 214 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21  جـــــمــــادى  جـــــمــــادى
r2009 ــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430 ا
يــتــضــمن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى مــيــزانــيــــة تــســيــيـريــتــضــمن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى مــيــزانــيــــة تــســيــيـر

وزارة التربية الوطنية.وزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 -  8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

r2009 لسنة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 09 - 41 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون
r2009 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغـــى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2009
اعتماد قـــدره ثــالثــة مالييــر دينـار (3.000.000.000 دج)
 مقيّــد في ميـزانية التكاليـف اHشتركة وفي الباب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخــصص Hــيـزانــيــة ســـنـة 2009 اعـــتــمــاد
قـدره  ثالثــة مالييـــر دينـار (3.000.000.000 دج) يــقــيّـــد
فــي مـيـزانـيـــة تسـيـيــر وزارة الـتـربـية الـوطـنـيـةr الـفرع
األول - الــــــــفــــــــرع اجلــــــــزئـي األول - الــــــــعــــــــنـــــــــوان الــــــــرابع :
الــــتـــدخـالت الـــعــــمـــومــــيــــة - الـــقــــسم الــــســــادس : الـــنــــشـــاط
االجتماعيr اHـساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46 - 02

"منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ اHعوزين".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يكـلّــف وزيــر اHـاليــــة ووزيـر الــتربـيــة
الــوطــنـــيــةr كـلّ فــيــمــا يــخـصّـــهr بـتــنــفــيـــذ هـــذا اHــرســـوم
الـــــذي يــــنـــــشـــر في اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بــالــجــزائــر في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1430

اHوافق 15 يونيو سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 09 - - 209 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جـــمـــادى 
r2009 ــوافق 11 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــةHــوافق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1430 ا
يـــحـــدد كــيـــفــيـــات مــنـح الــتـــرخــيص بـــتـــفــريـغ اHـــيـــاهيـــحـــدد كــيـــفــيـــات مــنـح الــتـــرخــيص بـــتـــفــريـغ اHـــيـــاه
الــقـــذرة غــيــر اHــنـزلـيـــة فـي الـشـبــكــة الــعــمـومــيــةالــقـــذرة غــيــر اHــنـزلـيـــة فـي الـشـبــكــة الــعــمـومــيــة

لـلتطـهيـر  أو في  محطـة التصفيـة.لـلتطـهيـر  أو في  محطـة التصفيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -
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21 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2009  م م

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممHعدل واHا rياهHتعلق باHوا

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

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

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

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02 - 68 اHؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
rالذي يحدد شروط فتح مخابر حتليل اجلودة واعتمادها

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 53 اHؤرخ
في 2 صـــــفـــــر عـــــام 1429 اHـــــوافق 9 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008
واHـــتــضـــمن اHـــصــادقـــة عـــلى دفــتـــر الـــشــروط الـــنـــمــوذجي
للـتـسيـير بـاالمـتيـاز لـلخـدمة الـعـمومـيـة للـتطـهـير ونـظام

rتعلق بهHاخلدمة ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 119 من
الــقـانـون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1426 اHــــــوافق 4 غــــــشـت ســــــنــــــة r 2005 اHــــــعـــــــدل واHــــــتـــــــمم

واHـذكـور أعـالهr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد كـيـفـيـات
مـنـح الـتـرخـيص بـتـفـريغ اHـيـاه الـقـذرة غـيـر اHـنـزلـيـة في

الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.

الفصل األولالفصل األول
إجراء ترخيص التفريغإجراء ترخيص التفريغ

2 :  : يـخضع كـل تفـريغ Hيـاه قـذرة غيـر مـنزلـية اHادة اHادة 
في شــبـكــة عــمـومــيـة لــلـتــطــهـيــر أو في مـحــطــة الـتــصـفــيـة

لترخيص تمنحه اإلدارة اHكلفة باHوارد اHائية.

3 :  : ال {كن أن يـتـجاوز مـحـتوى اHـواد الـضارة اHادة اHادة 
اHـتـواجــدة في اHـيــاه الـقـذرة غــيـر اHـنــزلـيــةr بـأي حـال من
األحـوالr أثنـاء تـفـريـغهـا في شـبـكـة عمـومـيـة لـلتـطـهـير أو
في مـحـطـة التـصـفـيةr الـقـيم احملـدودة القـصـوى احملددة في

ملحق هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجب أن تـــخـــضع كل اHـــيـــاه الـــقـــذرة غـــيــر
اHـنـزلــيـة الـتي ال تـتـطـابق خـصـائـصـهـا مع مـواصـفـات هـذا
اHـــرســــوم Hـــعــــاجلـــة أولـــيــــة قـــبـل تـــفــــريـــغــــهـــا فـي الـــشــــبـــكـــة

العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.

اHـادة اHـادة 5  :  : يــجب أو يــوجه طـلب الــتــرخـيص بــتــفـريغ
اHـــيـــاه الــقـــذرة غــيـــر اHـــنــزلـــيـــة في الــشـــبـــكــة الـــعـــمــومـــيــة
للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الوالية اHكلفة

باHوارد اHائية من طرف الطالب.

اHـادة اHـادة 6  :  :  يـجب أن يـتـضـمن مـلف طـلب الـتـرخـيص
بالتفريغ ما يأتي :

- لـــقب واسم وصـــفـــة وعــنـــوان الـــطـــالب أو إن صــدر
rقر االجتماعي وعنوانهHا rالطلب عن شخص معنوي

rعنيةHؤسسة اHوصف نشاط ا -
- اخلصائص الفيزيـائية والكيميائية والبيولوجية
وكذا التدفق األقصى لـلمياه القذرة غيراHنزلية الواجب

rتفريغها
- اخلصائص الـتقنـية للـتوصيل بـالشبـكة العـمومية

rللتطهير أو �حطة التصفية
- وعنـد االقـتضـاءr الـوصف التـقـني لهـيـاكل اHعـاجلة
rياه القذرةHاألولية التي تسـمح باحترام شروط تفريغ ا

طبقا Hواصفات هذا اHرسوم.

يـتـعـW عـلى طـالب الـتـرخـيص بـالـتـفـريغ تـوفـيـر كل
معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية لطلبه.

7  :  :  في حــــــــالــــــــة رفض طــــــــلـب الـــــــتــــــــرخــــــــيص اHــــــادة اHــــــادة 
بــالــتــفــريغr تــبــلغ إدارة الــواليــة اHــكــلــفــة بــاHــوارد اHــائــيــة

الطالب بقرارها اHبرّر.

اHـــــادة اHـــــادة 8  :  :  يـــــجـب أن يــــــحــــــدد قـــــــرار الـــــتـــــرخـــــيــص
بــتـفــريــغ اHـيـــاه الــقـــذرة غـيــــر اHـنــزلـيــــة فــي الـشــبـكـــة
الــعـمـومـيـــة لـلـتــطـهـيــر أو في مـحـطـة الــتـصـفـيـةr السـيـمـا
اHـواصــفــات الـتــقـنــيــة لـلــتــفـريغ وكــذا الـتــزامــات الـرقــابـة
rوالـصـيـانـة واحملــافـظـة عـلى الـتــوصـيل وإن اقـتـضى األمـر

هياكل اHعاجلة األولية.

اHـادة اHـادة 9 : : يـخـضع كل تـوسـيع أو حتويـل أو إعادة إلى
وضـع سـابـق أو كل تـغــيــيــر في طــبـيــعــة أو أهــمـيــة نــشـاط
مـــؤســـســـة مـــتـــحـــصـــلـــة عـــلى تـــرخـــيص بـــالـــتـــفـــريغ لـــطـــلب

ترخيص جديد.

اHــادة اHــادة 10  :  :   يــتم ســـحب الــتــرخـــيص بــتــفـــريغ اHــيــاه
القذرة غير اHنزلية في احلاالت اآلتية :
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- عــــدم احــــتـــرام االلــــتـــزامــــات واHــــواصـــفــــات احملـــددة
rرخص بالتفريغHبالقرار ا

- عـرقلـة اHـراقبـة التي جتـرى وفـقا لـلشـروط احملددة
rرسومHفي هذا ا

- نــهـايــة نـشــاط اHــؤسـســة الـتي مــنــحت الـتــرخـيص
بالتفريغ.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHراقبةاHراقبة

اHـادة اHـادة 11 :   :  {ـكن اقــتــطـاع عــيـنــات لـغــرض الــتـحــلـيل
فـي كل وقـت داخل ثـــــقب تـــــوصـــــيل اHـــــؤســـــســــة مـن طــــرف
£ثلي إدارة الوالية اHكـلفة باHوارد اHائـية بهدف مراقبة
مـدى مــطــابـقــــة خــصــائـص اHـيــــاه الـــقــــذرة اHــفــرغـــة في
الــشـبـكــة الـعــمـومــيـة لــلـتـطــهـيـــر أو في مـحــطـة الــتـصــفـيـة

للقيم القصوى احملددة في هذا اHرسوم.

12 : : عــنــدمـا تــبــW نـتــائج الــتــحـالــيل أن اHــيـاه اHـادة اHـادة 
rالـقـذرة ال تـتـطـابق مع الـقـيم احملـددة في قـرار الـتـرخيص
تقـوم إدارة الوالية اHـكلفـة باHوارد اHـائية بـإعذار صاحب
اHــؤســســة التــخـاذr فـي األجل الــذي ســتــحــدده لهr مــجــمـوع
التدابـير واألعمـال التي من شـأنها جـعل التـفريغ مطـابقا

Hواصفات الترخيص.

WـبHـادة 13 : :   عنـد انـقضـاء األجل احملـدد باإلعـذار اHـادة اHا
في اHــادة 12 أعـالهr وإصــرار صـــاحب اHــؤســـســة عـــلى عــدم
االمــتـثـال لإلعــذارr تـقـوم إدارات الــواليـة اHـكـلــفـة بـاHـوارد
اHـائية والـبيئـة بغـلق اHؤسسـة إلى غاية تـنفـيذ التـدابير
احملــددة وهــذا مـع االحــتــفـــاظ بــحق الــنـــظــر في اHـــتــابــعــات

القضائية اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 14 : :   تـنـجــز حتـالـيل اقــتـطـاعـات اHــيـاه الـقـذرة
غــيــر اHــنـــزلــيــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 11 أعاله من
طرف مخابر معتمدة من الوزير اHكلف باHوارد اHائية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 15 : :  يجب أن تـتطـابق هيـاكل اHـعاجلـة األولية
اHــــوجـــودة مـع أحـــكــــام هـــذا اHــــرســـوم فـي أجل ال يـــتــــجـــاوز
الــســنــة (1) بـــعــد تـــاريخ نـــشــر هــذا اHـــرســوم فـي اجلــريــدة

الرسمية.

16 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1430
اHوافق 11 يونيو سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHلحقاHلحق
القيم احملدودة القصوى حملتوى اHواد الضارة اHوجودةالقيم احملدودة القصوى حملتوى اHواد الضارة اHوجودة

في اHياه القذرة غير في اHياه القذرة غير اHنزلية أثناء تفريغها في الشبكةاHنزلية أثناء تفريغها في الشبكة
العمومية للتطهير أو في محطة التصفيةالعمومية للتطهير أو في محطة التصفية

القيم احملدودةالقيم احملدودةاHعاييراHعايير
القصوى (ملغ/لتر)القصوى (ملغ/لتر)

األزوت اإلجمالي
األHنيوم
الفضة

األرسنيك
بريليوم
الكدميوم

الكلور
الكروم الثالثي العناصر اHتكافئة
الـــــكــــــروم الـــــســــــداسي الــــــعـــــنــــــاصـــــر

اHتكافئة
الكرومات
النحاس
الكوبلت

السيانور
االحــتــيــاجــات الــبـــيــوكــيــمــاويــة من

(DBO5) Wاألكسج
االحــــتــــيـــاجــــات الـــكــــيـــمــــيـــائــــيـــة من

(DCO) Wاألكسج
القصدير

احلديد
الفلورور

مجموع احملروقات
اHواد العالقة

اHغنزيوم
الزئبق
النيكل

النتريت
الفوسفور الكلي

الفينول
الرصاص
سلفور

السلفات
الزنك ومركباته

150

5

0,1

0,1

0,05

0,1

3

2

0,1

2

1

2

0,1

500

1000

0,1

1

10

10

600

300

0,01

2

0,1

50

1

0,5

1

400

2

- احلرارة : أقل أو تساوي 30° مئوية.
الـ PH : ما بW 5,5 و 8,5.
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مراسيممراسيم  فردي فرديّة
مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 7 جم جمـادى الثانية عام ادى الثانية عام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 تr تــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء
مــــهــــام مام مــــديديــــــرين لرين لــــلــــــشــــؤون الؤون الــــديديــــنــــــيــــة واألوقة واألوقــــاف فياف في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّـيد مـعمر بـوتسـونةr بـصفتـه مديرا لـلشـؤون الديـنية

واألوقاف في والية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيــد عــبـــد احلــمــيــد خــبـــزقــةr بــصــفــتـه مــديــرا لــلــشــؤون

الدينية واألوقاف في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـيــد مـنـور بــلـعــظمr بـصــفـته مــديـرا لــلـشــؤون الـديــنـيـة
واألوقـــــاف في واليــــة بـــــشــــارr إلعــــادة إدمـــــاجه في رتـــــبــــته

األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 يr يــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء

مهام ناظر الشؤون الدينية في والية تيندوف.مهام ناظر الشؤون الدينية في والية تيندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيـد عـواجي عـواجيr بـصـفتـه ناظـرا لـلـشـؤون الـديـنـية

في والية تيندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 يr يــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء

مهام مدير البيئة في والية قاHة.مهام مدير البيئة في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
rةHبصـفته مـديرا لـلبـيئـة في والية قـا rالسّـيد عـلي دلولـة

لتكليفه بوظيفة أخرى.

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 يr يــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء

مهام محافظ الغابات في والية تامنغست.مهام محافظ الغابات في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّــيــد رشـيــد عـيــســانيr بـصــفـتـه مـحــافـظــا لــلـغــابـات في

والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 يr يــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء

مهام مديرة دراسات بوزارة الثقافة.مهام مديرة دراسات بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّيدة نادية بـلميليr بصفتها مديرة للدراسات بوزارة

الثقافةr لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 يr يــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء
مهام مديمهام مديـرة اHتحف الوطرة اHتحف الوطـني "نصر الدين ديني"ني "نصر الدين ديني"

ببوسعادة.ببوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيــدة عـائـشــة مـرازقـةr زوجــة حـيـونr بــصـفـتــهـا مـديـرة

للمتحف الوطني " نصر الدين ديني " ببوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
اHاHــــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2009 يr يــــتــــــضــــمّـن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــــام مام مــــــديديــــــــرة اHرة اHــــــنــــــشــــــآت والآت والــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات بزات بــــــوزارةوزارة

الشباب والرياضة.الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
اآلنـســة سـامـيــة حـاج عـيــسىr بـصـفــتـهـا مــديـرة لـلــمـنـشـآت
والـــتــجــهــيــزات بــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــةr لــتــكــلــيــفــهــا

بوظيفة أخرى.
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21 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2009  م م

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
Wيـتــــضــــمّن تن تـعــــيـ rي r2009 ــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ةHاHا

مدير البيئة في والية اHدية.مدير البيئة في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1430 اHوافق أوّل يـونيو سنة 2009 يعـيّن السيد علي

دلولةr مديرا للبيئة في والية اHدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1430
Wيـتــــضــــمّن تن تـعــــيـ rي r2009 ــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ةHاHا

مديرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة.مديرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2009 تــعــيّن الــسّــيـدة
نـــاديـــة بـــلـــمـــيـــليr مـــديـــرة لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بــوزارة

الثقافة.

مـرسومرسومـان رئاسان رئاسـيّان مان مـؤرؤرّخان في خان في 7 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
يـتـضــــمّـنـانان  rي r2009 ـوافوافـق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةHاH1430  ا

.Wمديرين للشباب والرياضة في واليت Wتعي.Wمديرين للشباب والرياضة في واليت Wتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 تــعـــيّن اآلنــســة
سامـيـة حاج عـيسىr مـديـرة للـشبـاب والـرياضـة في والية

البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــســيّــد
زكــريــاء قــريــشـيr مــديــرا لــلــشــبــاب والــريــاضــة في واليــة

قسنطينة.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

25 قـــرار قـــرار مــؤرمــؤرّخ  في خ  في 29  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1430 اHــوافق اHــوافق 
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r r2009 يــتــضــميــتــضــمّـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير العالقات اإلفريقية اHتعددة األطراف.مدير العالقات اإلفريقية اHتعددة األطراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
صـفر عام 1430 اHوافق أوّل فـبراير سنة 2009 واHـتضمن
تـعــيـW الــسّـيّــد مـحــمـد األمــW الــعـبــاسr مـديــرا لـلــعالقـات
rتعددة األطراف بوزارة الشّؤون اخلارجيةHاإلفريقية ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

Wــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّـــيّــــد مـــحـــمـــد األمـــHــــاداHا
rــتـعــددة األطـرافHمــديــر الـعـالقـات اإلفــريــقـيــة ا rالــعــبـاس
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهr بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون

اخلارجيةr على القرارات الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430
اHوافق 25 أبريل سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

21 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2009  م م

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
صـفر عام 1430 اHوافق أوّل فـبراير سنة 2009 واHـتضمن
تـعــيـW الــسّـيّــد حـســW صـحــراويr مـديــرا حلـمــايـة اجلــالـيـة

rالوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rصـحراوي Wـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيّـد حـسـHـاداHا
مـديــر حـمـايـة اجلــالـيـة الــوطـنـيـة فـي اخلـارجr اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهr بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةr عــلى

القرارات الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430

اHوافق 25 أبريل سنة 2009.
مراد مدلسيمراد مدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات مؤرقرارات مؤرّخة في خة في 29 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1430 اHوافق اHوافق 25
 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2009 تــتـضــمr تــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلىن تــفــويض اإلمــضـاء إلى

نونوّاب مديرين.اب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم

25 قـــرار قـــرار مــؤرمــؤرّخ  في خ  في 29  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1430 اHــوافق اHــوافق 
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r r2009 يــتــضــميــتــضــمّـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى
مـــديـــر حــــقـــوق اإلنـــســـان والــــتـــنـــمـــيـــة االجــــتـــمـــاعـــيـــةمـــديـــر حــــقـــوق اإلنـــســـان والــــتـــنـــمـــيـــة االجــــتـــمـــاعـــيـــة

والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية.والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
صـفر عام 1430 اHوافق أوّل فـبراير سنة 2009 واHـتضمن
تـــعـــيـــW الـــسّـــيّـــد لـــزهـــر ســـوالمr مـــديـــرا حلـــقـــوق اإلنـــســـان
والــتــنـمــيــة االجـتــمـاعــيــة والـشــؤون الــثـقــافــيـة والــعــلـمــيـة

rوالتقنية الدولية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد لــــزهــــر ســـوالمHــــاداHا
مـديـر حــقـوق اإلنـســان والـتـنــمـيـة االجــتـمـاعــيـة والـشـؤون
الثقـافية والـعلمـية والتقـنية الـدوليةr اإلمـضاء في حدود
صالحياتهr باسم وزير الشؤون اخلارجيةr على القرارات

الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430
اHوافق 25 أبريل سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ  في خ  في 29 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1430 اHــوافق اHــوافق 
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r2009 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير حماية اجلالية الوطنية في اخلارج.مدير حماية اجلالية الوطنية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
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2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430
اHوافق 25 أبريل سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم

- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
5 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافـق أوّل فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009
واHـتـضـمن تـعـيـW الـسّـيّـد عـبـد الـعـزيز دودوr نـائـب مـدير
لــــلــــشــــــؤون الـــــعــــامــــة واالجـــــتــــمــــاعــــيـــــة بــــوزارة الــــشّــــؤون

rاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rادّة ة األولى : األولى : يفـوّض إلى الـسّيّـد عبـد العـزيز دودوHاداHا
نــائب مـديـر الـشـؤون الــعـامـة واالجـتـمــاعـيـةr اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهr بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةr عــلى
اHـقـررات الـداخـلة في الـصالحـيـات الـتـنـظيـمـيـة Hـديـريته
الـفرعية واHعهـودة له بصفة قانـونيةr باستثـناء ما يتّخذ

في شكل قرار.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430
اHوافق 25 أبريل سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
صـفر عام 1430 اHوافق أوّل فـبراير سنة 2009 واHـتضمن
تــعــيــW الـسّــيّــد رمــضــان فـرحــاتr نــائب مــديــر لـلــتــحــلـيل

rعلومات بوزارة الشّؤون اخلارجيةHوتسيير ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيّــد رمـضـان فـرحـاتHـاداHا
نائب مدير حتليل وتسيير اHعلوماتr اإلمضاء في حدود
صالحـياتهr باسم وزيـر الشؤون اخلـارجيةr عـلى اHقررات
الـداخـلـة في الـصالحـيـات الـتـنـظـيـمـيـة Hـديـريـته الـفـرعـية
واHعهودة له بصفة قانونيةr باستثناء ما يتّخذ في شكل

قرار.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430

اHوافق 25 أبريل سنة 2009.
مراد مدلسيمراد مدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
صـفر عام 1430 اHوافق أوّل فـبراير سنة 2009 واHـتضمن
تـعيـW السّـيّد مـحمـد ناصـر بسـاقلـيةr نـائب مديـر للـحالة

rدنية والقنصلية بوزارة الشّؤون اخلارجيةHا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيّـــد مـــحــــمـــد نـــاصـــر
بساقـليةr نـائب مدير احلالـة اHدنية والـقنصلـيةr اإلمضاء
في حدود صالحياتـهr باسم وزير الشـؤون اخلارجيةr على
اHـقـررات الـداخـلة في الـصالحـيـات الـتـنـظيـمـيـة Hـديـريته
الـفرعية واHعهـودة له بصفة قانـونيةr باستثـناء ما يتّخذ

في شكل قرار.
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّـةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحــــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فــبـــرايــر ســـنــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 275
اHؤرّخ في 6 رمـضان عام 1428 اHوافق 18 سبـتمبـر سنة
2007 الــذي يــحــدّد الــقــانــون األســاسي Hــكــتــبــات اHــطــالــعــة

rادّة 7 منـهHال سيّما ا rالعمومية
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 7 من اHـــــرســــوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـرار إلى حتـديـد الـتــنـظـيم الـداخـلي Hــكـتـبـات اHـطـالـعــة

العمومية وملحقاتها.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يضـم التـنـظـيم الـداخـلي Hـكـتـبـات اHـطـالـعة
العمومية وملحقاتهاr حتت سلطة اHديرr مـا يأتي :

rقسم معاجلة الرصيد الوثائقي وتثمينه -
rWستعملHقسم خدمة ا -

- مصلحة اإلدارة والوسائل.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـــلّف قـــسم مــعـــاجلــة الـــرصــيـــد الــوثـــائــقي
وتثمينـه {ـا يأتي :

- ضــمــان مـســار الــوثـيــقــة مـنــذ اســتالمـهــا إلى غــايـة
rوضعها حتت تصرف القارىء

rمعاجلة الرصيد الوثائقي -
- احملــافــظــة عـــلى هــذا الــرصــيــد عن طــريق الــتــرمــيم

rواحلفظ والتجليد
rتسيير عملية اقتناء الوثائق -

- دراسـة إمــكـانـيــات االقـتــنـاءr بــالـتــنـســيق مع قـسم
r"WستعملHخدمـة ا"

- ضــــمــــان مـــــعــــاجلـــــة الــــكــــتـــــاب قــــبل تـــــداوله : اجلــــرد
rوالفهرسة والدليل

rمختلف اجملموعات Wتثم -

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
صـفر عام 1430 اHوافق أوّل فـبراير سنة 2009 واHـتضمن
تــعـيــW الـسّـيّــدة إلـهــام بن غـربـيr نـائـبــة مـديــر لألرشـيف

rبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّـيّـدة إلــهـام بن غـربيHـاداHا
rاإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتــهـا rنــائـبــة مــديــر األرشــيف
بـاســم وزيـر الــشـؤون اخلــارجـيـةr عــلى اHــقـررات الــداخـلـة
في الصالحيـات التنظـيمية Hـديريتهـا الفرعيـة واHعهودة
لــهــا بــصــــفــة قــانـــونــيــةr بــــاســتــثــنــاء مــا يـتّــخــذ في شــكل

قرار.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد{ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثّـــــانـي عــــام 1430
اHوافق 25 أبريل سنة 2009.

مراد مراد مدلسيمدلسي

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرّخ في أوخ في أوّل ربــــيـع األول ربــــيـع األوّل عـــامل عـــام
1430 اHوافق  اHوافق 26  فبـراير سنة   فبـراير سنة r2009 يحـدr يحـدّد التنظيمد التنظيم

الداخلي Hكتبات اHطالعة العمومية وملحقاتها.الداخلي Hكتبات اHطالعة العمومية وملحقاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإن األم
rاليّـةHووزير ا

rووزيرة الثقافة



rاليّة السنويةHتقييم االحتياجات ا -
- حتـديد احـتـيـاجات اHـكـتـبات ومـلـحقـاتـهـا من أثاث

rومعدات ولوازم وضمان اقتنائها
- ضــــمـــــــان تــــســــيـــــيــــــر اHـــــمــــتــــلـــــكــــــات اHــــنـــــقـــــولـــــــة

والعقاريــة وصيانتها.

تضم هذه اHصلحة ثالثة (3) فـروع :
rWستخدمHفرع ا -

rيزانية واحملاسبةHفرع ا -
- فرع الوسائل العامة.

اHــاداHــادّة ة 6 : : يــســيّــر اHــلـــحــقــة اHــنــشــأة طــبــقــا لــلــشــروط
اHـنــصـــوص عـلــيــهــــا في اHـادّة 4 من اHــرســـوم الـتّــنــفــيـذيّ
رقـم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 18
سبـتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr رئـيس ملحـقة وتضم

: (2) Wمصلحت

1 - مصلحــ - مصلحـــة معاجلــــة الــرصة معاجلــــة الــرصـيد الــوثائقي يد الــوثائقي وتكـلّـف
�ــا يأتي :

- ضــــمـــــان مـــــعــــاجلـــــة الـــــكـــــتــــاب قـــــبـل تــــداولـه (اجلــــرد
r(والفهرسة والدليل

- إصـالح الـــــوثــــائق الــــتـي أتــــلــــفــــهــــا اHــــســــتــــعــــمــــلــــون
وتدعيمها.

2 - مصلحة اHستعملW  - مصلحة اHستعملW وتكلّف �ا يأتي :
- ضــمــان خــدمــات عــلم اHــكــتــبــات اHــتــعــلـقــة بــاإلعالم

rوكل باحث أو زائر WنخرطHوتوجيه ا
- تـــنــظـــيم تـــظــاهـــرات وأنــشـــطـــة ثــقـــافــيـــة وعـــلــمـــيــة
مـــرتـــبـــطــة بـــالـــكـــتـــابr بـــاالتـــصـــال مع مـــكـــتـــبـــة اHـــطـــالـــعــة

العمومية.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األوّل عــــــام 1430
اHوافق 26 فبراير سنة 2009.

- إصـالح الــــوثــــائـق الــــتـي أتــــلــــفــــهـــــا اHــــســــتـــــعــــمــــلــــون
rوتدعيمها

- وضع شـــــــبــــــكــــــة اإلعـالم اآللـي وضــــــمــــــان ســـــــيــــــرهــــــا
rوصيانتها

- تسيير اHيدياتيك.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :
rمصلحة االقتناءات -

rمصلحة معاجلة الرصيد وصيانته -
- مصلحة اإلعالم اآللي والسمعي البصري.

اHاداHادّة ة 4 : : يكلّف قسم خدمة اHستعملW �ا يأتي :
- ضــمــان خــدمــات عــلم اHــكــتــبــات اHــتــعــلّـقــة بــاإلعالم

rوكل باحث أو زائر WنخرطHاآللي والتوجيه لفائدة ا
- إعـداد إحـصائـيـات لـتقـيـيم اHـقـروئيـة وعـدد الـقراء

rطلوبةHوطبيعة الوثائق ا
rضمان االتصـال -

- وضع حتـت تــــــصـــــرف اHــــــســــــتــــــعــــــمـــــلــــــW الــــــوثــــــائق
rادية التي تسهل أنشطتهمHوالوسائل ا

- الـــقــيــام بـــتــبــادل الــوثـــائق واHــعـــلــومــات الــعـــلــمــيــة
rؤسسات العلمية الوطنية واألجنبيةHوالتقنية مع ا

rتنقلةHكتبات اHتنطيم أنشطة ا -
- تـــنــظـــيم تـــظــاهـــرات وأنــشـــطـــة ثــقـــافــيـــة وعـــلــمـــيــة

مرتبطة بالكتاب.

: (2) Wيضم هذا القسم مصلحت
rمصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء -

- مـــصــــلــــحــــة الـــتــــنــــشــــيط والــــتـــبــــادالت واألنــــشــــطـــة
الثقـافيــة.

اHاداHادّة ة 5 : : تكلّف مصلحة اإلدارة والوسائل �ا يأتي :
rوتسييره WستخدمHإعداد مخطط تسيير ا -

rالسهر على صيانة احلظيرة اإلعالمية -
rصيانة البناية والتجهيزات -

- الـسهـر على أمن الـبنـاية واHـستـخدمـW والرصـيد
rWستعملHنقولة واHمتلكات اHالوثائقي وا

- تـــوظــــيف مـــســـتـــخـــدمـي اHـــكـــتـــبـــات ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا
rوتسييـرهم

- ضمان تنفيذ مـيزانيات تسيير مكتبات اHطالعة
rالعمومية وملحقاتها وجتهيزها

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خـرشيجمال خـرشي
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