
العدد العدد 71
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 3  صفر عام  صفر عام 1433 هـ هـ
اJوافق اJوافق 28 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 11-433 مـؤرّخ في 16 مـحـرّم عـام 1433 اJـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّن الـتــصـديق عـلى اتـفـاق
التعـاون بX حـكومة اجلـمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ{ـقراطـيّة الشّـعبـيّة وحكـومة دولـة الكويتq في مـجال األرشـيف وتبادل
اJطبوعات واJعلومات واخلبراء والتدريبq اJوقـّع في اجلـزائر بتاريخ 22 نوفمبـر سنة 2008 ..............................
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 11-434 مـؤرّخ في 16 مـحـرّم عـام 1433 اJـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّن الـتــصـديق عـلى اتـفـاق
تـنـظيم اخلـدمـات اجلويـةq بـX حكـومـة اجلمـهـوريّة اجلـزائريّـة الـدّ{قـراطـيّة الـشّـعبـيّـة وحكـومـة دولة الـكـويتq اJوقّـع في
الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة 2010 ...............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 11-435 مـؤرّخ في 16 مـحـرّم عـام 1433 اJـوافق 11 ديـسمـبـر سـنة q2011 يـتضـمّن الـتـصـديق عـلى مـذكـرة
التـفـاهم للـتـعـاون في مـجـاالت النـفط والـغاز ومـصادر الـطـاقات اجلـديـدة واJتـجـددة بX حـكومـة اجلـمهـوريّـة اجلزائـريّة
الدّ{قراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويتq اJوقّعة بالكويت في 2 يونيو سنة 2010 ...........................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  11 - 444 مـؤرّخ في 2 صـفـر عـام 1433 اJـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضــمـن حتـويل اعــتــمـــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعـي..........................................................................
مرسوم رئاسي رقم  11 - 445 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 اJوافق 27 ديسمبر سنة q2011 يتضمن اJـوافقة على اJلحـق رقـم
1 بالــعـقـد اJـؤرخ فــي 26 سبتـمبــر سنـــة 2004 لـلبـحـــث عــن احملروقـــات واسـتغاللها في اJسـاحة اJسماة "إزارين"
(الـكـتـلـتان : 228 و 229 أ) اJـبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 28 أبـريـل سـنة 2011 بX الـشـركـة الـوطـنيـة سـونـاطــراكq شـركـــة
ذات أسهـم  وشـركـتـي "بتروســـالتيك أنترناسيـونــال ب ل س" و"إينيـل ترايـد ش.ذ.أ".......................................
مرسوم رئاسي رقم  11 - 446 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 اJوافق 27 ديسمبر سنة q2011 يتضمن اJوافقة على عقد من أجل
رفع معدل استـرجاع احتياطات الـبترول اخلام اJتواجـدة في حقـل "غـورد البـقـل" اJبـرم �دينة اجلزائر في 20 يوليو
سنة 2011 بX الوكالة الوطنية لتثمـX موارد احملروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطـراكq شركـة ذات أسهـم.
مرسوم رئاسي رقم  11 - 447 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 اJوافق 27 ديسمبر سنة q2011 يتضمن اJـوافقة على اJلحـق رقـم
2 بـالـعــقـد اJـؤرخ في 16 أبـريـل سـنة 2000 للـبـحث عن احملـروقـات واسـتغاللـهـا فــي اJـــســـاحة اJـسـمـاة "غـورد الروني"
(الكـتلة : 401 ج) اJـبرم �ـدينـة اجلزائر في 9  أكـتـوبـر سـنـة 2011 بــيــن الــشــركـة الـوطنـيـة سـوناطــراكq شركـة ذات
أسهـم  وشـركـتـي "هيـس (غورد الروني) ليميتـد" و "بترونـاس كريغالـي أوفرسياس س. د. نq ب.ح. د".................
مـرسـوم رئـاسي رقم  11 - 448 مـؤرّخ في 2 صـفـر عـام 1433 اJـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمـن اJـوافـقــة عـلى اJـلــحـق
رقــم 3 بــالــعـــقـــد اJــؤرخ في 23 أبــريـــل ســنــة 2005 لــلــبــحـث عن احملــروقـــات وتــقـديــرهـــا وتــطــويــرهــا واســتـغـاللـهــا في
اJسـاحة اJسـماة "حـاسي باحمـو" ( الكتل : 317 ب و 322 ب3 و 347 ب و 348 و 349 ب) اJــبـرم �ـديـنــة اجلزائـر في 11
أكـتـوبــر ســنة 2011 بــX الـشـركــة الـوطـنـيــة سـونـاطـــراكq شــركــة ذات أســهـم وشـركــة "ب غ نـورث سي هـولـديـنـقس
ليميتد".....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  11 - 449 مـؤرّخ في 2 صـفـر عـام 1433 اJـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمـن اJـوافـقــة عـلى اJـلــحـق
رقــم 2 بــالـــعــــقـــد اJـــؤرخ في 18 ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة 2006 لـــلــبـــحث عـن احملــروقـــات واســتـــغاللـــهـــا في اJـــســـاحــــة اJــســــمـــاة
"الــعــســل"(الـكــتل : 236 ب و 404 أ1  و 405 ب1) اJـــبـــرم �ـديـــنـــة اجلــزائـــر في 12 أكـتــوبـــر ســــنـة 2011 بــX الـوكــالــة
الوطنيـة لتثمـX موارد احملروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطـراكq شركـة ذات أسهـم وشركـة "غازبـروم إ.ب
إنترناشيونـال بسلوطـن فينوتشيـب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)".........................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  11 - 450 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 اJوافق 27 ديسمـبر سنة q2011 يعـــدل توزيـــع نـفقــات ميزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2011 حسب كـل  قطـاع.................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  11 - 451 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 اJوافق 27 ديسمـبر سنة q2011 يعـــدل توزيـــع نـفقــات ميزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2011 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  11 - 452 مـؤرّخ في 2 صـفــر عـام 1433 اJـوافق 27 ديــسـمــبـر ســنـة q2011 يــتــضــمـن نــقل اعـــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اJـاليـة......................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  11 - 453 مـؤرّخ في 2 صـفــر عـام 1433 اJـوافق 27 ديــسـمــبـر ســنـة q2011 يــتــضــمـن نــقل اعـــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين...................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  11 - 454 مـؤرّخ في 2 صـفــر عـام 1433 اJـوافق 27 ديــسـمــبـر ســنـة q2011 يــتــضــمـن نــقل اعـــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة..........................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  11 - 455 مـؤرّخ في 2 صـفــر عـام 1433 اJـوافق 27 ديـسـمــبـر سـنـة q2011 يـتــضــمـن نــقـــل اعــتــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي...........................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  11 - 456 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1433 اJوافق 27 ديـسمـبر سـنة q2011 يـتضــمـن إحــداث أبـــواب ونقل
.........................................................................XهنيJاعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة التكوين والتعليم ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسـيّ مـؤرّخ في 9 محـرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديـسمـبر سـنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـفتش لـلبـيئـة في والية
أم البواقي..................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديسمبر سنة q2011 يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في والية ميلة.
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 9 مـحـرّم عــام 1433 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اJـديـر الـعـــامّ لـلـمـؤسـسـة
العمومــية للنّقـــل احلضــري في مدينـة قسنطينة...........................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 9 محـرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديـسمـبر سـنة q2011 يتـضمّـنان إنـهاء مـهام مـديرين لـلتـربية
في الواليات...............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محـرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديـسمـبر سـنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام األمـX العـامّ جلامـعة الـعلوم
والتكنولوجيا بوهران.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 9 محـرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديـسمـبر سـنة q2011 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـصّنـاعـة التـقـليـدية
بوزارة اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا.................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 9 محـرّم عـام 1433 اJـوافق 4 ديـسمـبـر سـنة q2011 يـتـضمّـنـان تعـيـX نـائبي مـديـر بوزارة
النّقـل........................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديسمبر سنة q2011 يتضمّن التّعيX بوزارة التربية الوطنية.......
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديسمبر سنة q2011 يتضمّن تعيX مديرين للتربية في الواليات...
Xعــمـيــدي كـلــيـتـ Xيـتــضـمّــنـان تـعــيـ q2011 ـوافق 4 ديـســمــبــر ســنـةJمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 9 مـحــرّم عــام 1433 ا
...................................................................................................................................................Xبجامعت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 9 مـحـرّم عــام 1433 اJـوافق 4 ديـسمـبـر سـنة q2011 يـتـضمّـن تعـيـX اJـدير الـعـامّ لـلسـيـاحـة بوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عـام 1433 اJوافق 4 ديسمبر سنة q2011 يتضمّن تعيX مديـر تطوير الصّناعة التقليدية
بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.............................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 30 محـرّم عام 1433 اJوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2011 يحـدد كيـفيـات تطـبيق اJواد 6 و27 و28
من اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-309 اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق  11 سـبـتـمـبـر سـنـة 2003 واJـتـضـمن تـنـظـيم
التكوين وحتسX اJستوى في اخلارج وتسييرهما...........................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 30 محـرّم عام 1433 اJوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2011  يـعدل القـرار الوزاري اJشـترك اJؤرخ
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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 11-433 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 16 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 11 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضـــمq يــــتــــضـــمّن

الــــتـــــصــــديـق عــــلـى اتــــفــــاق الـــــتــــعـــــاون بــــX حـــــكــــومــــةالــــتـــــصــــديـق عــــلـى اتــــفــــاق الـــــتــــعـــــاون بــــX حـــــكــــومــــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ{ـــقـــراطـــي{ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحكومة دولـة الكويتq في مجـال األرشيف وتبادلوحكومة دولـة الكويتq في مجـال األرشيف وتبادل
اJطبوعـات واJعلومات واخلبراء والتدريبq اJوقـاJطبوعـات واJعلومات واخلبراء والتدريبq اJوقـّع

في اجلـزائر بتاريخ في اجلـزائر بتاريخ 22 نوفمبـر سنة  نوفمبـر سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهJال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبــعــد االطّالع عـــلى اتــفـــاق الــتــعــاون بـــX حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ{ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
دولــة الـكــويتq في مــجـال األرشــيف وتــبـادل اJــطـبــوعـات
واJــعـــلــومــات واخلـــبــراء والـــتــدريـبq اJــوقـّع فـي اجلـــزائــر

q2008 بتاريخ 22 نوفمبـر سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Xــــادّة األولى : ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى اتــــفــــاق الـــتــــعــــاون بـــJــــاداJا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـــكـــومـــة دولـــة الـــكـــويتq فـي مـــجـــال األرشـــيف وتـــبـــادل
اJـطــبـوعـــات واJــعـلــومــات واخلــبــراء والــتــدريبq اJـوقـّـع
في اجلـــزائــر بـتــاريخ 22 نــوفـمـبــــر سـنــة 2008 ويــنـشـــر
فـي اجلـــــريـــــدة الـــــرّســـــمـــــيّـــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 16 مــحــرّم عــام 1433 اJــوافق 11
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاق تعاون اتفـاق تعاون بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

في مجال األرشيف وتبادل اJطبوعاتفي مجال األرشيف وتبادل اJطبوعات
واJعلومات واخلبراء والتدريبواJعلومات واخلبراء والتدريب

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبــيّــة وتـمـثــلـهـا اJـديــريـة الـعـامـة لـألرشـيف الـوطـني

اجلـــزائـــري وحــــكـــومـــــة دولــــة الــــكـــــويـت و{ـــثــــلـــهــــا اجملـــلس
الـوطـني لـلـثـقـافـة والـفـنـون واآلداب ويـشـار إلـيـهـمـا فـيـمـا

."Xبعد بـ"الطرف

- إدراكـا مـنـهـمـا لروابط الـصـداقـة والـتـضامـن التي
جتمع بX بـلديهمـاq وحرصا منـهما على اJـساهمة الـفعالة
في تــنــمـيــة الــتــعــاون بـX الــبــلــدين وتــعـزيــزهq وجتــســيـدا
لـــلـــرغـــبــة اJـــشـــتـــركـــة في الـــتـــعــاون فـي مـــجــال األرشـــيف
qــعــلــومــات واخلــبــراء والــتــدريبJــطـــبــوعــات واJوتــبــادل ا

qوأهدافها متفقة XؤسستJلتكون اهتمامات كلتا ا

فقد اتفق الطرفان على مـا يأتي :فقد اتفق الطرفان على مـا يأتي :

اJاداJادّة األولىة األولى

يـتــولى الــطـرفــان مـســؤولـيــة جــمع وإصـدار اإلنــتـاج
الــــبــــبــــلــــيــــوجــــرافـيq والــــوثــــائــــقي واألرشـــــيــــفي وإتــــاحــــته
لـلـجــمـهـورq بــاإلضـافــة إلى حـفظ هــذه اجملـمـوعــات لألجـيـال
الـــــــقــــــــادمـــــــةq حــــــــيث أنــــــــهـــــــا تــــــــمـــــــثـل جــــــــزءا من الــــــــتـــــــراث

الببليوجرافي العاJي.

اJاداJادّة ة 2

يــــنـــظـم هـــذا االتــــفـــاق عـالقـــات الــــتـــعــــاون في مــــجـــال
.Xالطرف Xاألرشيف ب

اJاداJادّة ة 3

يــتـحــقق الـتـعــاون بـX الــطـرفـX وفــقـا لــلـتـوجــيـهـات
الـــتـي يـــتم إعـــدادهــــا لـــكل نــــشـــاط عـــلـى حـــدة وفـــيــــمـــا يـــلي

اJشروعات اJشتركة :
1 - إعـداد بــــرامج لــلـتــعــــاون والــبـحـث والـتــنـمــــيـة
qوالــتـــســـيـــيـــر اآللي والـــرقـــمـــنــة qفـي مــجـــاالت الـــفـــهـــرســـة
qــتـــبــــــادل لــلـــمـــكــتـــبــــــات ودور األرشـــــيفJواالتـــصـــــال ا
وذلـك وفـقــا لـلـخـطط الــتي يـتم حتـقـيــقـهـا في هـــذا الـصـدد

.XؤسستJفي كلتا ا
2 - عـــمـل وتـــطـــويــــر مـــشـــروعـــات الــــبـــحث الــــعـــلـــمي
اJـــشــــتــــركـــةq وذلـك في مــــجــــاالت الـــبــــبــــلـــوجــــرافــــيـــا وعــــلم

اJكتبات واألرشفة.
3 - إقــــامـــــة مـــــعـــــارض مـــــشــــتـــــركـــــة لـــــلــــمـــــحـــــتـــــويــــات
الــبـــبــلــيــوجــرافــيـــة واألرشــيــفــيــة وفــقــا لـــلــنــظم والــقــواعــد

qعمول بهاJا
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4 - تـــطــــويـــر الـــتــــبـــادل الـــدولـي لـــلــــكـــتب والــــوثـــائق
األرشـــــيـــــفــــيـــــةq  وذلك بـــــهــــدف إثـــــراء مــــحـــــتــــويـــــات كــــلـــــتــــا

.XؤسستJا

5 - تــبــادل اخلــبــرات والـتــعــاون بــيــنــهــمــا في مــجـال
تدريب اخملتصX في حفظ الوثائق الورقية واخملطوطات
وتـرميـمهـا وتـصويـرهـا وفهـرستـهـاq وعمل بـرامج لـتقـييم

التراث الببليوجرافي والوثائقي.

6 - الــتـعـاون عـلـى تـنـظـيـم نـدوات عـلـمــيـة ومـعـارض
qوعــلى الـقــيــام بـدراســات في مــجــال األرشـيف qوثــائــقـيــة

واالهتمامات العملية والعلمية اJشتركة.

X7 - تـــطـــويـــر الــبـــرامـج اخلــاصـــة بـــتــأهـــيـل الــعـــامـــلــ
بـــاJــكــتــبــات ومـــؤســســات األرشــيـف الــوطــنــيـــةq وتــنــظــيم
الـــــدورات اJــــــشـــــتـــــركـــــة فـــــيـــــهـــــا وفي مـــــجـــــال الـــــفـــــهـــــرســـــة
XتـخصصJوتـبادل ا qاإللكـترونية لـلمكـتبات واألرشيف

.XؤسستJا Xكتبات واألرشيف بJبجميع فروع علم ا

8 - تــــبـــادل اإلصــــدارات واJــــطــــبـــوعــــات والــــبــــحـــوث
والدراسات العلمية ذات الصلة باألرشيف واJكتبات.

9 - الـتـعــــاون والـتــنـســـيق بــX الـطـــرفـX في كــل
مــا يتـعلق بـنشـاطاتـهمـا مع الهـيئـات اإلقلـيمـية والـدولية

qذات العالقـة باألرشيف

q10 - نـشــر األنــشـطــة الـتي يــتــضـمــنـهــا هـذا االتــفـاق

ونشر األنشطة األخرى التي تتوافق مع تنفيذ أهدافه.

اJاداJادّة ة 4

يتـبـادل الـطرفـان حـول مـا يتـوفـر لـدى كل طرف من
الوثائق مهما كان وعاؤها  (اJكتوبـة واJسموعة واJرئية(اJكتوبـة واJسموعة واJرئية
واإللـكـتـرونـية) واإللـكـتـرونـية) والـتي تـهم أو تتـعـلق بـتـاريخ الـبـلـد اآلخر
ويـــتم الـــتـــفـــاهم حـــول كــيـــفـــيـــة تـــبـــادل نــسـخ مــنـــهـــا طـــبـــقــا

للتشريع والترتيبات اجلاري بها في كال البلدين.

اJاداJادّة ة 5

يـــــتــــفـق الـــــطـــــــرفــــان عـــــلـى ضـــــبط بــــــرامج لـــــلـــــعـــــمــل
اJــشـتـــرك بــيــنــهـمــا وتــبــادل الـزيـــارات بــحــيث يــتــحـمــل
Xوفـد نفقات السفـر في الذهاب  واإلياب والتأمJالبلد ا
ومــســـتــحـــقــات أعـــضــاء الـــوفــدq بـــيــنـــمـــا يــتـــحــمل الـــطــرف
qـضـيـف نـفـقـات اإلقـامـة والـنـقــل الـداخـليJـسـتـقـبل أو اJا

وتأمX العالج في حالة اJرض اJفاجىء.

اJاداJادّة ة 6

يـــعــمل الــطــرفــان عــلى إنـــشــاء جلــنــة مــشــتــركــة تــضم
£ثلX من كال اجلـانبX تقوم بالتشاور حول وسائل رفع

مـســتـوى األهـداف الـعــامـة لـهــذا االتـفـاقq ومن أجل تــنـفـيـذ
الـشــروط الـعــامــة تـتــولى الــلـجــنــة وضع بـرامج تــنــفـيــذيـة

ودورية لهذا االتفاق.

وهـــذه الـــلــــجـــنـــة ســـيـــتـــفـق عـــلى عـــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا
بــالــتــنــاوب في عــاصــمــتي الــبــلــدين وذلـك عــبــر الــقــنـوات

الـرسمـية.

اJاداJادّة ة 7

يــــجـــوز ألي طــــرف من الــــطــــرفـــX أن يــــطــــلب إجـــراء
مــشـاورات ثـنــائـيـة بــقـصــد اإلضـافـة أو الــتـعـديـل عـلى هـذا
االتفـاقq وذلك عبـر الطرق الـرسميـة اJعـتادةq على أن أي
تــــعــــديل يــــتم إجــــراؤه ال يــــدخل حــــيّــــز الــــتّــــنـــفــــيــــذ إالّ بــــعـــد
اسـتكـمال نـفس اإلجـراءات اJنـصوص عـلـيهـا في اJادّة (9)

من هذا االتفـاق.

اJاداJادّة ة 8

يــــكــــــون هـــــذا االتــــفــــــــاقq ســــــاري اJــــفــــعــــــــول Jـــدة
خــــمس (5)  ســـــنــــوات يــــبــــدأ مـن تــــــاريـخ نــــفــــــاذه ويــــجــــدد
تـــلـــقــــــائـــيـــا Jـــدة أو Jـــدد £ـــاثـــلـــــــة مــــــا لم يـــخـــطــــــر أحـــــد
الـــطــــرفـــX الــــطـــــرف اآلخــــــر كــــتـــابـــــــة وعـــبــــــر الـــطــــــرق
الـــدبــلـــومــاســـــيــة عــن رغـــبــتـــه في إنــهــــــاء هــذا االتـــفــــاق
وذلك قـبـل انــتـهـائـه بــسـتــة (6) أشــهـــرq و{ـكــن لــلـطـــرف
الـذي أبـدى رغـبـتــه بــاإلنـهـاء الـعـدول عن ذلك خالل فـتــرة

الستة (6) أشهر اJذكــورة.

اJاداJادّة ة 9

يــــدخــــل هــــذا االتــــفــــــــاق حــــيّــــز الـــــنّــــفــــاذ مـن تــــــاريخ
اســــتـالم اإلشــــعــــــار األخـــــــيـــــر الــــذي يـــــخـــــطـــــــر فــــــيـه أحـــــد
الـــــطـــــرفــــــX الـــــطـــــرف اآلخـــــر كـــــتـــــابــــــة وعـــــبـــــر الـــــقـــــنـــــوات
الـدبــلـومــاسـيــة بــاسـتــيـفــائه لـكــافـة اإلجــراءات الـقــانـونــيـة

اJنصوص عليها.

حــرّر فـي مــديــنـــة اجلـــزائــــر بــتــاريخ  24 ذي الــقــعــدة
Xـوافق 22 نـوفــمــبــر ســنـة 2008 من نـســخـتـJعــام 1429 ا

أصليتX باللغة العربيةq ولكل منهما ذات احلجية.

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

كر¤ جوديكر¤ جودي

وزير اJاليةوزير اJالية

عن حكومةعن حكومة
 دولة الكويت دولة الكويت

مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي

وزير اJاليةوزير اJالية
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فقد اتفقتا على مـا يأتي :فقد اتفقتا على مـا يأتي :

اJاداJادّة األولىة األولى
التعـاريفالتعـاريف

فــيـمــا يــتـعــلق بـتــطـبــيق هــذا االتـفــاق ومـا لم يــقـتض
سياق النص معنى آخـر :

أ) "اJـعاهدةاJـعاهدة" تـعني مـعاهدة الـطيـران اJدني الدولي
الــتي عـــرضت لــلــتـــوقــيع عـــلــيــهــا فـي شــيــكــاغـــو في الــيــوم
الــــســـابع من شــــهـــر ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1944 �ــــا في ذلك أي
مـلـحق أقـر حتـت اJادّة 90 من هـذه اJـعـاهـدة وأي تـعديالت
أدخــلت عــلى اJـالحق أو اJــعــاهــدة وفــقــا لــلــمــادتــX 90 و94
طاJا أن هذه اJالحق والـتعديالت قد § اعـتمادها من قبل

qتعاقدينJا Xالطرف

ب) "االتـفاقاالتـفاق" يـعـني هـذا االتـفـاق واJـلـحق اJـرفق به
qلحقJوأي تعديالت يتم إدخالها على االتفاق أو ا

ج) "ســـــلــــطــــات الــــطــــيــــرانســـــلــــطــــات الــــطــــيــــران" تــــعــــنـي بــــالــــنـــــســــبــــة إلى
اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد{ــقــر اطــيــة الــشــعــبــيــة وزارة
qــــدنـي واألرصــــاد اجلــــويـــةJمــــديــــريــــة الــــطــــيــــران ا qالــــنــــقل
بـــالـــنــســـبــة إلـى دولــة الـــكــويـت اإلدارة الــعـــامــة لـــلــطـــيــران
اJدنيq أو بـالنسبـة لكلـيهما أي شـخص آخر أو جهـة يعهد
qهام التي تمارسها هذه السلطات حالياJإليها القيام با

د) "مـؤســسـة / مـؤســسـات نـقل جـوي مــعـيـنـةمـؤســسـة / مـؤســسـات نـقل جـوي مــعـيـنـة" تـعـني
أي مــؤســســة نــقل جــوي يــقــوم أحــد الــطــرفــX اJــتـعــاقــدين
بــتــعــيــيــنــهـا كــتــابــة لــدى الــطـــرف اJـتــعـــاقــد اآلخـــر طــبــقــا
لــلــمــادّة  3 من هــذا االتـــفــــاق كــمـــؤســســــة الـــنــقــل اجلــــوي
التي يـحق لها تشـغيل اخلدمـات اJتفق عـليهـا على الطرق

احملددة وفقا للمادة 2 من هذا االتفاق.

q"خــدمــة جــويــة دولــيـةخــدمــة جــويــة دولــيـة" q"خــدمــة جــويــةخــدمــة جــويــة" q"هـ) "إقــلــيمإقــلــيم
"مــؤســـســـة نــقـل جــويمــؤســـســـة نــقـل جــوي" و"هـــبـــوط ألغــراض غـــيـــر جتـــاريــةهـــبـــوط ألغــراض غـــيـــر جتـــاريــة"
ألغـراض هـذا االتـفـاقq كـل هـذه الـعـبـارات تـفـسـر بـاJـعـاني

qعاهدةJ(2) و(96) من ا XادتJاحملددة لها في ا

و) "السعـةالسعـة" تعني :

1 - بـالـنـسـبـة لـلطـائـرةq احلـمـولـة اJـتـوفـرة عـلى هذه
الطائرة بأجر على طريق ما أو على جزء منه.

2 - بـالــنـســبـة خلــدمـة جــويــة مـعــيـنــةq سـعــة الـطــائـرة
اJــسـتـخــدمـة في هــذه اخلـدمـة مــضـروبــة في عـدد الـرحالت
الـتي تــقـوم بـتــشـغـيــلـهـا هــذه الـطـائــرة خالل فـتـرة مــعـيـنـة

على طريق ما أو جزء منه.

ز) "تــــعــــرفــــةتــــعــــرفــــة" تــــعــــني األســــعــــار الــــتـي تــــدفع لــــنــــقــل
الـــركـــاب واألمــــتـــعــــة والـــبــــضـــائـع وشـــروط تــــطـــبــــيق هـــذه

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ  رقم رقم 11-434 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 16 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 11 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضـــمq يــــتــــضـــمّن

Xب qالـتـصـديق عـلى اتـفاق تـنـظـيم اخلـدمـات اجلـويـةXب qالـتـصـديق عـلى اتـفاق تـنـظـيم اخلـدمـات اجلـويـة
حكومة اجلمهـوريحكومة اجلمهـوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ{قـراطي{قـراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
وحـكـومة دولـة الـكـويتq اJوقوحـكـومة دولـة الـكـويتq اJوقّـع في الـكـويت بـتاريخـع في الـكـويت بـتاريخ

2 يونيو سنة  يونيو سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهJال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
qوبعـد االطّالع على اتـفاق تـنـظيم اخلـدمات اجلـوية -
بX حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـــكـــومـــة دولـــة الــكـــويتq اJـــوقّـع في الـــكــويـت بــتـــاريخ 2

q2010 يونيو سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـصــدق عــلى اتــفـاق تــنـظــيم اخلــدمـات
اجلـويـةq بـX حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة
الــشّـــعــبــيّـــة وحــكـــومــة دولــة الـــكــويـتq اJــوقّع في الـــكــويت
بــــتـــــاريخ 2 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة q2010 ويـــــنــــشــــر فـي اجلــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 16 مــحــرّم عــام 1433 اJــوافق 11
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاق تنظيم اخلدمات اجلوية اتفـاق تنظيم اخلدمات اجلوية بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـةـة
اجلـزائرياجلـزائريّـة ـة الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّعـبيّــة وحـكومــة دولـة الـكــويـت اJسـميـتـX فيـما بـعد

بـ"الطرفX اJتعاقدين".
Xفي تنـشـيط وتـنمـيـة اخلـدمات اجلـويـة ب Xراغـبـتـ
اجلــمــهــوريــة اجلــز ائــريــة الــد{ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة ودولــة
الــــكـــــويت  وإ¨ــــاء الـــــتــــعــــاون الـــــدولي في هـــــذا اجملــــال إلى

أقصى حد مستطاع.
وراغبـتX في أن تـطـبق على هـذه اخلـدمات مـبادىء
وأحـكام معـاهدة الطـيران اJدني الدولـي واالتفاق الدولي
لعـبـــور اخلـطـــوط اجلــويـــة اللـذين عـرضـتـا لـلـتوقـــيع في

 q1944 شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر  سنة
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األســــعــــــار �ـــــا في ذلك األســـــعــــار والــــشــــروط اJـــــتــــعــــلــــقــــة
بـالـوكـاالت وغـيـرهــا من اخلـدمــات اإلضـافـــيـة بـاسـتـثـنــاء

qأي أجور وشروط تتعلق بنقل البريد
ح) "اجلــــدولاجلــــدول" يــــعــــني جـــــدول الــــطــــرق اJــــلــــحق بــــهــــذا
االتـفــاقq أو كــمـا يـتم تـعــديـلــه طـبـقـا ألحــكـــام الـفـقـــرة (3)
من اJـادة 16 من هـــذا االتــفـــاق. ويـشـكــل اجلـــدول جــــزءا
ال يـــتــجـــزأ من هــذا االتـــفــاق وكـل إشــارة إلى هـــذا االتــفــاق
تـعــتـبـر ضـمــنـا إشـارة إلى اجلـدول مــا لم يـنص عـلى خالف

qذلك في هذا االتفاق
ط) "أجــور اJـسـتــخـدمـXأجــور اJـسـتــخـدمـX" تــعــني األجــر الــذي يــطـبق
عـلى مـؤسسـات الـنـقــل اجلــوي نـظـير اسـتـخدامـهـا Jرافق

qالحة اجلوية وأمن الطيرانJطار واJأو تسهيالت ا
q"ــــواطــــنـــونJــــواطــــنـــوناJا" q"والـــلـــوائـح والـــنـــظم Xوالـــلـــوائـح والـــنـــظمالـــقـــوانــــ Xي) "الـــقـــوانــــ
"مــؤســســاتمــؤســســات" ألغـــراض تــطـــبــيق هـــذا االتــفـــاق تــعـــني عــلى
q"ولـوائح ونـظم الـدولة Xقـوانـ" q"الـتـوالي "إقـلـيم الـدولـة

"مواطنو الدولة"q "مؤسسات الدولة".

اJاداJادّة ة 2
منح احلقوق واالمتيازاتمنح احلقوق واالمتيازات

1 - {ـــنح كــل طـــــرف مـــتـــعـــــاقــد الـــطـــرف اJـــتـــعـــاقــد
Xــــبـــيــــنـــــة فـي هـــذا االتــــفــــاق لــــتـــمــــكـــJاآلخــــــر احلـــقــــــوق ا
مــؤسـســة / مـؤسـســات الــنـقــل اجلــوي اJـعــيـنـة من قـبـلــه
من إنشاء وتشغــيل خدمــات جـويــة دولــية على الطـرق
احملـــددة في الـــقـــسم اخلـــــاص بـــهـــا فـي اجلـــــدول (واJـــســـمــاة
فــيــمـا بــعـد "اخلــدمـات اJــتـفـــق عـلــيـهــا" و"الـطــــرق احملـددة"

عـلى التــوالي).
2 - مع مـراعاة أحكـام هذا االتفـاق تتمـتع مؤسسة /
مؤسسات النـقل اجلوي اJعينة من قـبل كل طرف متعاقد
عــنـــد تــشــغــيــلــهــا خــدمـــة مــتــفق عــلــيــهـــا عــلى طــريق مــحــدد

باالمتيازات اآلتية :
أ) الــــطــــيــــران دون هـــــبـــوط عــــبـــر إقــــلـــــيم الــــطـــــرف

qتعــاقـد اآلخــرJا
ب) الــــتـــــوقف ألغـــــراض غــــيــــر جتـــــاريــــة في اإلقـــــلــــيم

اJذكــورq و
ج) الــــتـــوقـف في اإلقـــلــــيم اJــــذكـــور فـي الـــنــــقـــطـــة أو
الــنــقـــاط احملــددة لــذلك الــطــريـق في اجلــدول وذلك بــغــرض

إنزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع.
3 - لــــيس فـي الــــفــــقـــرة (1) من هــــذه اJــــادة مــــا {ــــنح
مـــؤســســـة / مــؤســـســات نـــقل جـــوي مــعـــيــنـــة من قـــبل أحــد
الطـرفX اJـتعـاقدين احلق في أخـذ ركاب وبـضائع وبـريد
من إقـليم الـطرف اJـتعـاقد اآلخـر ونقـلهم إلى نـقطـة أخرى

فيه مقابل مكافأة أو أجر.

اJاداJادّة ة 3
التعيX والتصريحالتعيX والتصريح

1 - يبـدأ تشغـيل اخلدمات اJـتفق علـيها عـلى الطرق
احملددة في أي وقت بشرط :

أ) أن يـــكـــون الـــطـــرف اJـــتـــعـــاقـــد الـــذي مـــنـــحت إلـــيه
احلــــقـــوق اJــــبــــيــــنـــة فـي اJـــادة 2 من هــــذا االتــــفــــاق قــــد قـــام

بتعيX مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر كتابةq و
ب) أن يــــكــــون الــــطــــرف اJــــتــــعــــاقــــد الــــذي مــــنح هــــذه
احلـقـوق قـد أصـدر تـصـريـحـا Jـؤسـسـة / مـؤسـسـات النـقـل

اجلوي اJعينة �باشرة اخلدمات اجلوية.
qتـعـاقد الـذي مـنح هذه احلـقوقJ2 - يـصدر الـطـرف ا
بـــدون تــأخــيــر ال مــبــرر لهq الــتــصـــريح اJــذكــور لــتــشــغــيل
(3) Xتـفق عـلـيهـا مع مـراعـــاة أحـكــام الـفـقــرتJاخلـدمـات ا
و(4) من هــذه اJــادة شــريــطــة أن تـــكــون الــتــعــرفــة اخلــاصــة
بــاخلـدمــات اJــتـفق عــلــيـهــا قــد § حتـديــدهــا طــبــقــا ألحــكـــام

اJادة 13 من هذا االتفاق.
3 - يجوز أن يطلب من مؤسسة / مؤسسات النقل
اجلوي اJـعينـة من قبل أي طرف مـتعاقـد أن تقدم لـلطرف
اJـتـعاقـد اآلخـر ما يـثـبت أنه تتـوافـر فيـهـا الشـروط التي
تــنص عــلـيــهـا الــقــوانـX والــلـوائـح الـتي يــطــبـقــهـا بــصـورة
عــاديـة ومـعــقـولـة هــذا الـطـرف اJــتـعـاقـد لــتـشـغــيل خـدمـات

جوية دولية وفقا ألحكام اJعاهدة.
4 - يــــجـــوز لـــكل طــــرف مـــتـــعـــاقـــد وقـف مـــؤســـســـة /
مــــؤســـســـــات الـــنــــقــل اجلــــوي اJـــعــــيـــنـــة من قــــبل الـــطـــرف
اJـتـعــاقـد اآلخــر من الـتـمـتــع �ـمـارســـة احلـقـــوق اJـبـيـنـة
فـي اJــــــــادة 2 مـن هـــــــــذا االتـــــــــفــــــــــــاق إ ذا عـــــــــجــــــــــزت هــــــــذه
اJــؤســـســـــة / اJـــؤســســـــات عــنـــد الــطـــلب عن إثـــبـــــات أن
جـــــزءا مـهـــمــــا مـن مـلــكــيـتــهــا وإدارتــهـا الــفــعـلــــيــة في يـد
الـطـــــرف اJـتـعـــاقـــد الـــذي عـيـنـهـــا أو فـي يـــد رعـــايــاه

أو مؤسساتــه.

اJاداJادّة ة 4
اإللغاء والتقييد وفرض الشروطاإللغاء والتقييد وفرض الشروط

1 - لـــكل طــرف مـــتــعــاقـــد احلق في وقف مـــؤســســة /
مـــؤســـســــات الـــنــــقــل اجلــــــوي اJـــعــــيـــنـــة مـن قـــبـل الـــطـــرف
اJــتــعــــاقــد اآلخــــر عن الــتـمــتــع بــاالمـتــيـــازات اJــبـيـــنـــة
فـي اJــــــادة 2 مـن هـــــــذا االتـــــــفـــــــــاق أو فـــــــــرض مــــــــا يــــــــراه
ضــــروريــا من شــروط عـــلى تــمــتـــعــهــا بــهـــذه االمــتــيــــازات
وذلك في حـــالــة تــقـــصــيـــرهــا في اتـــبــاع قـــوانــX وأنـــظــمــة
الـطـــــرف اJــتــعـــــاقــد الـــذي مـنـــح هـــذه االمــتــيـــازاتq أو
في حالة عدم تشغـيلها طبقـــا للشـــروط اJقــررة في هذا
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االتــــــفـــــــاقq بـــــشــــــرط أال يـــــســـــتـــــخــــــدم هـــــذا احلــق إال بـــــعـــــد
التـشـــاور مع الـطـرف اJـتـعـاقد اآلخـــر وطـبـقـــا لـلـمادة 16
مــن هـــــذا االتـــفـــــــاقq مــــا لـم يــكــــن اإليــقــــــاف الـــفـــــوري
عــن الـعـمــل أو فـرض الشـروط ضـروريـا Jـنع االسـتـمرار
Xأو لـــغـــــرض تـــأمــ qوالـــلـــــوائـح Xفـي انـــتـــهــــاك الـــقــــوانـــ

سالمــة الطيـــران.

X2 - في حـــالــة اتــخــاذ إجــراء من قـــبل أحــد الــطــرفــ
اJـتـعـاقـدين طـبــقـا ألحـكـام هـذه اJـادةq فـإن احلـقـوق األخـرى

لكل من الطرفX اJتعاقدين ال تتأثر.

اJاداJادّة ة 5
رسوم اJطارات والتسهيالترسوم اJطارات والتسهيالت

يــجــوز لــكل مـن الــطــرفــX اJــتــعــاقــدين فــرض و/ أو
الـــســــمــــاح بــــفـــــرض رســـــوم عــــادلـــــة ومــــعــــقــــولـــــة نــــظــــيـــر
اســـتــخــدام اJـــطــارات والـــتــســهـــيالت األخــــرى الـــتي تــقــع

حتت إدارتــه.

ويـجب أال تـزيــد الــرســوم الـتي تـــفــرض في إقـلـــيم
أي من الـــطــرفـــX اJــتـــعـــاقــديـن عــلى طــــائـــرات مــؤســـــســة
الـــنــقــل اجلــــوي اJـــعــيـــنـــــة من قــبـــل الــطـــــرف اJـــتــعـــــاقــد
اآلخــــر لــقــاء اســـتــخــدام اJــطــارات وتــســـهــيالت الــطــيــران
األخـــــرى عـن تـــلـك اJــــفـــروضــــــة عــــلى طــــائـــرات مــــؤســــســـة
الــنـــقــل اجلـــوي الــوطـــنــيــة الـــعــامـــلــة فـي خــدمـــــات جــويــــة

دولــية £اثلــة.

اJاداJادّة ة 6
اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركيةاإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية

والفرائض األخـرىوالفرائض األخـرى

1 - تـعـفى الـطـائرات الـعـامـلـة في اخلـدمـات الـدولـية
الـتـابـعـــة Jـؤسـسـة / مـؤسـســـات الــنـقـــل اجلـــوي اJـعـيـنــة
من قبل أحد الطرفـX اJتعاقدين وكذلك معداتها اJعتادة
وقـــطـع الـــغــــيــــار وكــــمـــيــــات الــــوقـــود وزيــــوت الــــتــــشـــحــــيم
وخـــــزانــــــات الـــــطــــــائـــــرة (الــــــتي حتــــــتـــــوي عــــــلى األطــــــعـــــمـــــة
واJــشـروبـات والـسـجـائـر) اJـوجـودة عــلى مـتـنـهـا من كـافـة
الـرســـوم اجلـمـركـــيـة ورســـوم الـتـفـتـيش وأيــة فــــرائض
أو ضـرائب أخــرى عــنـد وصــولــهـا إقــلــيم الــطـرف اJــتــعــاقـد
اآلخـــرq بــشـرط أن تــبـقى هــذه اJـعــــدات واJـؤن عــلى مـ»

الطائرة حتى وقت رحيلها بها.

2 - تـــعـــفـى جتــهـــيـــزات الـــوقـــود وزيـــوت الـــتـــشـــحـــيم
وقــطـع الــغــيــار واJــعــدات اJــعــتــــادة وخــــزانــات الــطـــائــرة
التـي يتـم إدخالـهــا إقـلـــيم كــل طــرف مـتـعـــاقـد بـواسـطــة
أو نـيـابـة عن مـؤسـسـة / مـؤسـسـات الـنـقل اجلـوي اJـعـيـنـة
من قــبل الــطــرف اJــتــعــاقـد اآلخـــر أو تــزود بــهــا الــطــائــرة

الــــتـي تـــشــــغــــلــــهـــا هــــذه اJــــؤســــســــة / اJـــؤســــســــات لــــغـــرض
اسـتـخدامـهـا في تـشـغـيـلـها خلـدمـات جـويـة دولـيـة من كـافة
الــــرســــوم والـــــفــــرائض الـــــوطــــنــــيـــــة �ــــا في ذلـك الــــرســــوم
اجلمـركـية ورسـوم التـفـتيش اJـفروضـة في إقـليم الـطرف
اJــتـعــاقـد اآلخــر حـتى ولــو كـانت هــذه الـتــجـهــيـزات سـوف
تـــســــتــــخـــدم فـي جـــزء مـن رحالتــــهــــا فـــوق إقــــلــــيم الــــطـــرف
اJــتــعــاقــد الـذي تــتــزود الــطـائــرة فــيه بــهــذه الـتــجــهــيـزات.
و{ـكن طـلب إبـقــاء اJـواد اJـشـار إلـيـهـا أعاله حتت إشـراف

أو رقابـة سلطـات اجلمارك.

3 - يـجــوز إنــزال مــعـدات الــطــيـران اJــعــتــادة وقـطع
الـغيار وخزانـات الطائـرة وكذلك كميـات الوقود وزيوت
Xـــوجــودة عـــلى مــ» طـــائــرة أي من الـــطــرفــJالـــتــشـــحــيم ا
اJـتعـاقـدين في إقـليم الـطـرف اJتـعـاقد اآلخـر بـعد مـوافـقة
سـلــطــات اجلـمــارك في هــذا اإلقــلـيمq ولــهــذه الـســلــطـات أن
تـــطـــلـب وضع هـــذه اJــــواد حتت إشـــرافـــهــــا إلى حـــX إعـــادة

تصديرها أو التصرف فيها طبقا ألنظمة اجلمارك.

4 - تعـفى من الـرسـوم اجلـمركـيـة ورسوم الـتـفـتيش
وأيـــة رســــوم أو ضـــرائب أخــــرى اJـــمــــتـــلــــكـــات اJــــنـــقــــولـــــة
اخلــاصـــة �ـؤسـســـة / مـؤسـســـات الـنـقــل اجلــوي اJـعـيـنـة
مـن قــــبــل أحـــــد الــــطــــــرفــــX اJــــتـــــعــــاقــــديـن مــــثـل اJــــعــــدات
اJـكـتـبــــيـةq الـسـيـــاراتq الـقـــرطــاســـيـةq وثــــائق الـسـفـــر
�ــــا في ذلـك تــــذاكــــر الـــســــفــــرq وبــــوالص الــــشــــحـت ومـــواد
الــدعـايــة والـهـدايــا الـتي يــتم ادخــالـهـا إلـى إقـلـــيـم الـطـرف

اJتعــاقـد اآلخــر.

Xفــــإن الـــطــــرفـــ q5 - لــــتـــفــــادي االزدواج الــــضـــريــــبي
اJـتعاقدين لن يـقوما بفـرض ضرائب على اJبـالــغ اJالـية
أو فــوائض عـائـدات االسـتـثــمـار الـتي جتـنــيـهـا مـؤسـسـة /
مـــؤســــســــات الـــنــــقل اجلــــوي اJــــعـــيــــنـــــة من قــــبـل الــــطــــرف
اJـتـعــاقــد اآلخــر نـتـيـجـة تــشـغــيل الـطـائــرات اJـسـتـخـدمـة
لنقــل احلـركـة اجلــويـة الدولـية. كـما يعفى من الضرائب
الـدخل الـذي يـحـقـقه اJـوظـفـون الـذين تـرسـلـهـم مـؤسـسة /
مــــؤســــســـــات الــــنــــقــل اجلــــــوي اJــــعـــــيــــنـــــة من مــــركــــــزهــــــا
الـرئيـسي لـتمـثيـلهـاq طبـقـا لالتفـــاق اJوقــع بـX البـلدين

فـي هــذا الشأن.

اJاداJادّة ة 7
حتويل فائض اإليراداتحتويل فائض اإليرادات

يـــتـــعـــهـــد كـل طـــرف مـــتـــعـــاقـــد بـــأن {ـــنح مـــؤســـســـة /
مــــؤســــســــات الـــنــــقـل اجلــــوي اJـــعــــيــــنــــة من قــــبـل الــــطـــــرف
اJــتـعــــاقـد اآلخــر احلق في حـريــة حتـويل فــائض اإليـرادات
عـلـى اJـصــروفــات اجلـاريــة في إقــلـيــمه من حــصـيــلــة نـقــل
الـــركــاب واألمـــتـــعـــة والـــشــحـــنـــات الـــبــريـــديـــة والـــبــضـــائع
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بـواسـطــة مـؤسـسـة / مؤســـسـات الـنـقــل اجلــوي اJـعـيـنـة
من قــبل الــطــرف اJـتــعــاقــد اآلخـر وذلـك بـأســعــار الــصـرف
الــرســـمـــيـــة طـــبـــقـــا ألنـــظـــمـــة الـــتـــداول اJـــعـــمـــول بـــهـــا لــدى
الـــطـــرفـــX اJـــتـــعـــاقـــدين. وفـي حـــالـــــة مـــا إذا كـــــان هـــنــاك
اتفــاق خـاص يحـكم نظـام الدفع بX الـطرفـX اJتـعاقدين

يطبق ذلك االتفـاق.

اJاداJادّة ة 8
التمثيل الفني والتجاريالتمثيل الفني والتجاري

1 - يــــحق Jــــؤســـســــة / مــــؤســـســــات الــــنـــقـــل اجلـــــوي
اJـعيـنـة من قـبـل أحد الـطـرفـX اJتـعـاقـدين أن يكـــون لـها

تمثيل في إقليم الطرف اJتعاقد اآلخر.

2 - طـبـقا لـلـقوانـX والـلـوائح التي تـتـعلق بـالـدخول
واإلقـــامــــة والـــتــوظـــيف لــدى الـــطــــرف اJـــتــعـــــاقــد اآلخــــر
فـإنـه يـحق Jـؤسسـة / مـؤسـسات الـنـقــل اجلـــوي اJعـيـنــة
من قـــــبــل أحـــــــد الــــطــــرفـــــX اJــــتـــــعــــاقــــديـن أن تــــســـــتــــقــــدم
Xــتـعــاقــد اآلخـــر مــوظــفـJوتـســتــبـقـي في إقــلـيم الــطــرف ا
إداريـX ومــوظـفي مــبـيــعـات وفــنـيــX ومـوظــفي عـمــلـيـات
وغــــيــــرهم من الــــكــــوادر اJــــتــــخــــصــــصــــة الالزمــــة لــــتــــقــــد¤

اخلـدمـات اجلـويـة.

3 - فـي حـالــة تـرشــيح وكــيل عـام أو وكــيل مــبـيــعـات
عــــامq فــــإن هـــذا الــــوكــــيل يــــجـب أن يـــتـم تـــعــــيــــيــــنه طــــبــــقـــا
لــلـــقــوانـــX واألنــظـــمــــة ذات الـــصــلــــة اJــطـــبــقــــة لــــدى كــل

طــرف متعــاقـد.

4 - طــبـقـــا لـلــقـوانــX والـلــــوائح الـوطــنــيــة اJـطــبـقـة
لـــدى كل طــرف مـــتــعـــاقــدq يــحـق لــكل مـــؤســســة نـــقـل جــوي
مـعـيــنـــة أن تــمـــارس مـبــيـعـــات خــدمــات الــنـقــل اجلـــوي
في إقــلـــيم الــطــرف اJــتــعــاقـــد اآلخــر مــبــاشــرة أو من خالل

وكالئهاq ويحق ألي شخص شراء هذه اخلدمات.

اJاداJادّة ة 9
أنظمة الدخول واخلروجأنظمة الدخول واخلروج

1 - تــطــبق الـقــوانــX والــلـوائح واألنــظــمـة الــســاريـة
اJـــفـــعـــول لـــدى أحـــد الـــطـــرفـــX اJـــتــــعــــاقـــدين واJـــتـــعـــلـــقــــة
بـالدخـول واخلـروج من إقـليـمه بالـنسـبة لـلركـاب واألطقم
والـبــضــائع والــبــريــد الــذي عـلـى الـطــائــرة (مــثل األنــظــمـة
اخلــــــاصــــــة بــــــالــــــدخــــــول واخلــــــروج والــــــهــــــجــــــرة واجلـــــوازات
واجلـمـارك واحلـجـر الــصـحي) عـلى ركــاب وأطـقم وبـضـائع
وبـريـد الـطـائــرات الـتـابـعــة Jـؤسـسـة / مـؤســسـات الـنـقــل
اجلـــوي اJـــعــيـــنــة مـن قــبل الـــطـــرف اJــتـــعــاقـــد اآلخــر أثـــنــاء

تواجدها في إقليم الطرف اJتعاقد األول.

2 - تطـبق القوانـX واألنظـمة اJعـمول بهـا لدى أحد
الـــطـــرفـــX اJـــتـــعـــاقـــديـن الـــتي حتـــكم الـــدخـــول والـــتـــواجـــد
واخلـــروج من إقــلــيـــمه لــطـــائــرة تــعـــمل في اJالحـــة اجلــويــة
الـدولـيـة أو لـعـمـلـيـات الـطـائـرة ومالحـتـهـا أثـنـاء تـواجـدهـا
Xفي نـطـاق إقـلـيـمه عـلى الـطائـرات الـتـابـعـة لـكال الـطـرف
اJــتـــعــاقــدين دون الـــنــظــر إلى جــنـــســيــتــهـــا. وتــخــضع هــذه
الـطـائــرات أثـنــاء دخـولــهـا أو خـروجـهـا أوأثــنــاء تـواجـدهــا

في إقليم ذلك الطرف اJتعاقد لهذه القوانX واألنظمة.
3 - تــــخــــضـع حــــركـــــة الــــعــــبـــــور من ركــــاب وأمـــــتــــعــــة
وبــــضـــائع وبـــريــــد إلقـــلـــيم أي مـن الـــطـــرفـــX اJــــتـــعـــاقـــدين
إلجـــــراءات مــــبـــــســـــطــــة مـن قــــبـل أجـــــهــــزة اجلـــــمــــارك و/ أو
الـهـجـرة. وتـعــفى األمـتـعـة والــشـحـنـات والــبـريـد في حـالـة
العبـور اJبـاشر من الرسـوم اجلمـركية ورسـوم التـفتيش

وأي رسوم وفرائض وطنية أخـرى.

اJاداJادّة ة 10
أحكام السعةأحكام السعة

1 - يــــجب أن تــــتــــوافــــر فــــرص عــــادلــــة ومــــتــــكــــافــــئــــة
Jـؤســسـة / مـؤســسـات الـنــقل اجلـوي اJــعـيـنــة من قـبل كـل
Xـتــفق عــلـيــهـا مــا بـJطـرف مــتــعـاقــد لـتــشــغـيل اخلــدمــات ا
إقـلـيـمــيـهـمـا عـلى أي من الـطــــرق احملــددة طـبـقـــا لـلـمـادة 2

مـن هـذا االتفــاق.
2 - عـلى مؤسـسـة / مؤسـسات الـنقـل اجلوي اJـعيـنة
من قـــبل أي من الـــطـــرفـــX اJــتـــعـــاقــديـن عــنـــد تـــشـــغــيـــلـــهــا
اخلـدمـات اJتـفق علـيـها عـلى الـطرق احملـددة طبـقـا للـمادة 2
من هــــذا االتــــفــــــاقq أن تــــأخــــذ بــــعــــX االعــــتــــبــــار مــــصـــــالح
مؤسسـة / مؤسـات النـقل اجلوي اJـعيـنة من قـبل الطرف
اJـتــعــاقــد اآلخـر بــحــيث ال تــؤثـر تــأثــيــرا ضـارا بــاخلــدمـات
اجلـــويـــة الـــتـي تـــشـــغـــلـــهـــا عـــلـى كل الـــطـــرق أو جـــزء مـــنـــهـــا
مؤسـسـة / مؤسـسات الـنـقل اجلوي الـتابـعـة لذلك الـطرف

اJتعـاقد اآلخــر.

3 - يـــجـب أن يـــظل الــــهـــدف الـــرئــــيـــسي لــــلـــخـــدمـــات
اJـتـفق عـلـيـهـا الـتي تـقـدمـهـا مـؤسـسـة / مـؤسـسـات الـنـقـل
اجلــوي اJـعـيــنـةq هـو تــوفـيـر ســعـة �ـعـامـل حـمـولــة مـعـقـول
يـتــنـاسـب مع االحـتــيـاجــات الـقــائـمــة واJـتــوقـعــة مـنــطـقــيـا
لـــنــقل ركـــاب وبــريــد وشـــحــنــات مـن وإلى إقــلـــيم الــطــرف
اJــتــعــاقــد الـذي عــX اJــؤســسـة / اJــؤســســات. كــمـا أن حق
مـؤسـسة / مـؤسـسـات الـنـقـل اجلــوي اJـعـيـنـة من قـبـل أي
من الـطــرفـX اJـتــعـاقـدين فـي أخـذ أو إنـزال حــركـــة نـقــل
دولـيـة في نـقـطـة في إقـلـيم الـطـرف اJـتـعـاقـد اآلخـر قـادمـة
من أو مـــــتــــجــــهــــة إلى بـــــلــــد ثــــالث يــــجـب أن يــــكــــون وفــــقــــا
لـــلــمــبـــادىء الــتي تـــقــضي بـــأن مــثل هـــذه احلــركــة هي ذات

اعتبار تكميلي ويجب أن تكون السعة متناسبة مع :
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أ) احـتــيــاجــات احلــركــة بــX إقـلــيم الــطــرف اJــتــعــاقـد
الـذي عــX مــؤســسـة / مــؤســسـات الــنــقل اجلـوي والــنــقـاط

على الطرق احملددةq و

ب) احــتــيــاجــات احلــركــة في اJــنــاطق الــتي تــعــبــرهـا
Xمـؤســسـة / مـؤســسـات الــنـقـل اجلـوي عـلـى أن يـؤخــذ بـعـ
االعتبار اخلدمـات اجلوية األخرى التي تشـغلها مؤسسات

النقل اجلوي للدول التي تشملها اJنطقةq و

ج) احـتـيـاجــات عـمـلــيـات الـنــقل الـعـابــرة الـتي تـقـوم
بها مؤسسة النقـل اجلـوي.

  4 - أن الــسـعــة اJـعــروضــة �ـا فــيــهـا عــدد الـرحالت
وأنـــواع الــــطــــائــــرات اJـــســــتــــخـــدمــــة من قــــبل مــــؤســــســـة /
Xـــعـــيــــنـــة مـن قـــبل الــــطـــرفـــJمـــؤســــســـات الـــنــــقل اجلــــوي ا
اJــتـعــاقــدين لـتــقــد¤ اخلـدمــات اJــتـفـق عـلــيــهـا يــتم االتــفـاق

عليها بX سلطات الطيران اJدني.

اJاداJادّة ة 11
اعتماد جداول التشغـيلاعتماد جداول التشغـيل

1 - عـــلـى مـــؤســـســــات الـــنـــقـل اجلـــوي اJـــعــــيـــنـــة إعالم
سـلــطــات الــطــيــران لـدى الــطــرفــX اJــتــعـاقــدين بــطــبــيــعـة
اخلـدمـة و أنــواع الـطــائـرات اJـســتـخــدمـة وجـدول مــواعـيـد
الــرحالت وذلك قـبل ثالثـX (30) يـومــا عـلـى األقل من بـدء
تـشـغـيل اخلـدمات اJـتـفق عـلـيـهـا عـلى الـطـرق احملـددة طـبـقا
لـلـمادة 2 من هـذا االتـفـاق. وتـتـبع نـفـس القـاعـدة فـي حـالة
أي تــغـيــيـرات الحــقـة وكــذلك بـالــنـســبـة جلــداول الـتـشــغـيل

الصيفية والشتوية.

2 - عــلى ســلـــطــات الــطــيـــران الــتي تــتـــســلم جــــداول
الـتـشـغــــيل هـــذه أن تـقـــــوم بـاعـتـمـادهـــــا بـشـكــــل عـــــاد
أو أن تــقــتــرح أي تـعــديالت عــلــيــهــا. وفي جــمــيع األحـــوال
فــإن عـــــلى مــؤســســـــات الــنــقـــل اجلــــو ي اJـــعــيــنــــة عـــــدم
بـــــــدء خــــدمـــــاتــــهـــــا قــــبــــل اعــــتـــــمــــــاد اجلـــــــــداول من قـــــبــل
ســـلــطــــات الــطــيـــــران اJــعــنــيـــــة. ويــنــطــبــق هــــذا احلــكــم

عــلى التعديالت الالحقـة.

اJاداJادّة ة 12
البيانات واإلحصائياتالبيانات واإلحصائيات

Xعــــلـى ســــلــــطـــــات الــــطــــيـــــران لــــدى أي من الـــــطــــرفــــ
اJــتـعــــاقـدين أن تــــزود عـنــد الـطــلب سـلــطـــات الــطـيـــران
لــدى الـطـــرف اJتـعـــاقــد اآلخـــر بـاإلحـصـائيـات الـدوريــة
أو الــبـيــانــات اإلحـصــائــيـة األخــرى الـتـي قـد حتــتــاج إلـيــهـا
بــصـورة مــعــقـولــة لــغـرض مــراجـعــة الــسـعــة الـتـي تـوفــرهـا
مـــؤســـســة / مـــؤســـســـات الـــنـــقل اجلـــوي اJـــعـــيـــنـــة من قـــبل

الـــطـــــرف اJـــتــعـــــاقـــد األول عـــلى الـــطــــرق احملـــــددة طـــبـــقــا
لــــلـــــمــــادة 2 مـن هـــــذا االتــــفـــــاق. ويـــــجب أن تـــــشـــــتــــمـل هــــذه
اإلحـصــائـيــات عـلى كــافـــة الـبــيـانــات اJـطــلـوبــــة لـتــوضـيح

حجم احلـركـة اJنقولـة.

اJاداJادّة ة 13
حتديد التعرفاتحتديد التعرفات

1 - تـــوضـــع الــــتـــعــــرفــــات ألي من اخلــــدمــــات اJـــتــــفق
عــلــيــهــا عــلى أسس مــعــقــولــة مع مــراعــاة جـمــيـع الـعــوامــل
الـــتـي تـــؤثــــر فــــيـــهـــا �ــــا فـي ذلك تـــكــــــالـــيف الـــتــــشـــغـــــيل
والـــربح اJـعــقـول و£ــيـزات اخلــدمـة عــلى الـطــرق اخملـتــلـفـة
(مـــثل مـــســـتــــويـــات الـــســـرعـــة ووســـائل الـــراحـــة) واألجـــور
اJـعمول بـها لدى مؤسـسات النـقل اجلوي األخرى ألي جزء
من الطـريق اJـعX. ويـجـرى حتـديـد هذه الـتعـرفـات طبـقا

لألحكام اآلتية في هذه اJادة.
qـــعــيـــنــــةJ2 - تــتـــفـــق مـــؤســســـات الــنـــقـــل اجلــــوي ا
كـلـمــا أمـكنq عـلى الـتـعـرفـات اJـشـار إلـيـهـا في الـفـقرة (1)
مـن هـــذه اJــــادة لـــكــل مـن الـــطــــــرق احملـــددةq ويــــكـــــون ذلك
بــــالــــتــــشــــــاور مـع مــــؤســــســــات الــــنــــقـــل اجلــــــوي األخـــــرى
الــــعـــامــــلـــة عــــلى نــــفس هــــذه الـــطــــرق أو جــــزء مـــنــــهـــا عــــنـــد
الـــضــرورةq ويــتـم الــتــوصـل إلى هــذا االتــفـــاق كــلـــمــا أمــكن
بــواســـطــة آلــيــة حتـــديــد األجــور لــدى احتـــاد الــنــقــل اجلــوي
الــــدولي (أيـــاتـــا). وتـــخـــضـع األجــــــور الـــتي يـــتم االتـــفـــــاق
عـلـيـهـا العـتـمـاد سـلـطـات الـطـيران قـبـل تـسـعX (90) يـوما
عــلى األقل من الــتـاريخ اJــقـتــرح لـلــعــمل بـهــا. وفي حـاالت
خــاصــةq {ــكن تـــخــفــيض هــذه اJــدة بـــاالتــفــاق مع ســلــطــات

الطـيران اJعنـية.

3 - إذا لم تـتــمـكـن مـؤســسـات الــنـقـل اجلـوي اJــعـيــنـة
من االتفاق على أي من هـذه التعرفات أو لسبب ما تعذر
qادةJاالتفاق على تعرفة طبقا ألحكام الفقرة (2) من هذه ا
حتـاول سلطات الـطيران اJدني لـدى الطرفX اJـتعاقدين

االتفاق فيما بينها لتحديد هذه التعرفة.
4 - إذا لم تـتـفق سـلـطـات الـطـيـران عـلى اعـتـمـاد أيـة
تعـرفة مـقدمـة إلـيهم �ـوجب الفـقرة (2) من هـذه اJادةq أو
إذا لم تـتفق على حتديـد أية تعرفـة طبقا لـلفقرة (3) يحال
األمــر إلى الـطــرفـX اJــتـعــاقـدين لــتـســويـته طــبـقــا ألحـكـام

اJادة 17 من هذا االتفاق.
5 - تـظل الــتـعـرفـات الـقــائـمـة واJـعـمــول بـهـا سـاريـة
اJــفـعــول إلى أن يـتم حتـــديــد الــتـعـــرفــات طــبـقــــا ألحـكـــام
هــــذه اJــــادة. وبــــالـــــرغم من ذلـكq فــــإنه ال يــــجــــوز أن {ــــتـــد
الــعـمـل بــأيــة تـعــرفــة �ـقــتـضـى هـذه الــفـقــرة ألكــثـر من 12
شــهــرا بــعــد الــتــاريخ الــذي كــان من اJــفـــروض أن يــنــتــهي

فـيه العمـل بهـا.
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اJاداJادّة ة 14
سالمة الطيرانسالمة الطيران

1 - يجـوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب
عــقـد مــشــاورات بــشــأن مــعــايــيــر الــسالمــة الــتي يــطــبــقــهـا
الـــطـــرف اJـــتـــعــــاقـــد اآلخـــر في أي مــــجـــال يـــتـــعـــلـق بـــطـــاقم
الـطــائـرات والـطـائــرات أو عـمـلــهـمـا. ويـجـب أن تـبـدأ هـذه
اJشاورات خالل ثالثX (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب.
qــتـعـــــاقـدينJا X2 - إذا مـــا اكــتـشف أحــــد الـطــــرفـ
بـعـــد هـــذه اJـشــــاوراتq أن الـطــــرف اJـتـعـــــاقـد اآلخــــر
ال يـحــافظ أو ال يـلـتـزم بــشـكــل فـعــــال �ـعـايــيـر الـسالمــــة
في أي من تـلـك اجملـاالت �ــا يـتــطــابق عـلـى األقــل مع احلـد
األدنى من اJعـاييـر اJقـررة �وجب اJـعاهـدةq فإن الـطرف
اJـتــعــاقــد األول يـقــوم بــإخــطـار الــطــرف اJــتـعــــاقــد اآلخـــر
حــــول مـــــا اكــــتــــشــــفـــه واخلــــطــــوات الــــضـــــروريــــة الالزمــــــة
لتـطـبيـق احلد األدنى من مـعـاييـر الـسالمةq وعـلى الـطرف
اJــــتـــعـــاقــــد اآلخـــر أن يــــتـــخـــذ اإلجــــراءات الـــتــــصـــحـــيــــحـــيـــة
اJـناسـبة. وإذا مـا أخفق الـطـرف اJتـعاقـد اآلخر في اتـخاذ
هـذه االجراءات خـالل خـمـسـة عـشر (15) يـومـا أو أي فـتـرة
أطول يـتم االتفاق عـليهـاq فإن ذلك يشـكل أساسا لـتطبيق

اJادة 4 من هذا االتفاق.
3 - عــلى الــرغم من االلــتــزامــات اJــذكــورة فـي اJـادة
33 مـن اJـــعـــاهـــدةq فـــقــــد § االتـــفـــاق عـــلى أنـه عـــنـــد تـــواجـــد

طائرة تـابعـة ألحد الطـرفX اJـتعاقـدين في إقلـيم الطرف
اJـتــعـاقــد اآلخـرq فــإن لـلــمـمـثــلـX اJــعـتــمـدين من قــبل هـذا
الـطــرف اJــتــعــاقــد إخـضــاع الــطــائــرة لـلــفــحص من الــداخل
واخلـــارج لـــلـــتـــأكــــد من ســـريـــان مـــفـــعـــول وثـــائق الـــطـــائـــرة
وطــاقــمــهــا وسالمـة حــالــة الــطــائـرة الــظــاهــريـة وأجــهــزتــهـا
(وتـسمى في هـذه اJـادة "تـفـتيش الـسـاحـة") عـلى أال يؤدي

ذلك إلى تأخير إقالع الطائرة بشكل غير مقبول.

4 - إ ذا مـا أســفـــر تــفـتــيش الـســاحـــة أو عــدة مـرات
من تفتيش الساحة عن :

أ) قـلـق جـدي من أن الــطـــائـرة أو تـشـغـــيل الـطـائـرة
ال يـــســــتـــوفي احلـــد األدنـى من اJـــعـــايـــيــــر اJـــقـــررة �ـــوجب

اJعاهدة و قت إجراء التفتيشq أو
ب) قـــلق جـــدي من أن هـــنـــاك قـــصـــورا في احملـــافـــظــة
وااللــتــزام �ــعــايـــيــر الــسالمــة اJــقـــررة �ــوجب اJــعــــاهــدة

qوقت إجـراء التفتيش
 فـــإن لـــلـــطـــرف اJـــتـــعـــاقـــد الــذي يـــجـــري الـــتـــفـــتــــيش
احلـــريــــة في أن يــســـتــنــتــج بــأن اJـــتــطــلــبـــــات الـــتي عــلى
أســاســـهــا § تـــشــغــيـل الــطـــائــرة أو § �ـــوجــبـــهــا إصــدار أو
اعــتـــبــار أن الــشـــهــادات والـــتــراخـــيص لــتـــلك الـــطــائــرة أو
طاقمها صـاحلة ال تطابق أو تفوق احلد األدنى من اJعايير

اJقررة �وجب اJعاهدة.

5 - فـي حـــــــال إذا مـــــــا رفـض £ـــــــثـــــــلـــــــو مـــــــؤســـــــســــــة /
Xمـــؤســـســـات نـــقـل جـــوي مـــعـــيـــنـــة من قـــبل أحـــد الـــطـــرفـــ
اJتعاقدين مـنح اإلذن بإجراء تفتيش الـساحة على طائرة
تـابـعة لـهم وفـقـا Jا هـو مـنصـوص عـليه في الـفـقرة (3) من
هـــذه اJــادةq فـــإن لــلـــطــرف اJـــتــعـــاقـــد اآلخــر احلـــريــة في أن
يــــســـتـــنـــتـج وجــــود قـــلق جــــدي كـــمـــا هـــو مـــشــــــار إلـــيـه في
الـفـقــرة (4) مـن هـذه اJـادةq ولــه أن يـسـتخـلص الـنـتــائج

اJذكــورة في تلك الفقــرة.

6 - بنـاء على ما تسـفر عنه نـتيجـة تفتـيش الساحة
أو عـــدة مـــرات من تـــفـــتـــيـش الـــســـاحـــة أو رفض الـــســـمـــاح
بإجراء هذا التـفتيش أو ما تسفر عنه أية مشاورات يتم
إجـراؤهـاq فـإن كل طـرف مـتعـاقـد يـحـتـفظ بحـقه في وقف
أو تــعــديـل تــصــريـح الــتــشــغـــيل اJــمـــنــوح Jــؤســســـة الــنــقل
اجلوي التابعة للطرف اJتعاقد اآلخر فورا إذا ما استنتج
أن هـذا اإلجراء الـفـوري ضروري لـضـمان سالمـة عـملـيات

مؤسسة النقل اجلوي.

X7 - يتـوقف أي إجراء يـتم اتخـاذه �وجـب الفـقرت
(2) و(6) إذا انتفى أساس اتخاذ ذلك اإلجراء.

8 - شـهــادات صالحــيــة الـطــيــران وشــهـادات األهــلــيـة
واإلجازات التي تصـدر أو تعتمد صالحيـتها من قبل أحد
الــطــرفــX اJـتــعــاقــدين ومــا زالت ســاريــة اJــفــعـولq يــجب
االعـتــراف بـصـالحـيــتـهــا من قــبل الـطــرف اJـتــعـاقــد اآلخــر
لـــغـــرض تـــشـــغـــيل اخلـــدمـــات اجلـــويـــة الـــتي يـــتـــيـــحـــهـــا هــذا
االتــفـــاقq شــريــطــة أن تــكــون اJــتــطــلـــبــات الــتي �ــوجــبــهــا
أصدرت هذه الشـهادات واإلجازات أو اعتمدت صالحيتها
مـسـاويــة أو أعـلى من احلـــد األدنـى لـلـقـــواعـد اJـوضـوعــــة
qأو الـتي يــتم وضـعـهــا طـبـقـا لــلـمـعـاهــدة. وبـالـرغم من ذلك
يــحـــتــفظ كـل من الــطـــرفــX اJــتـــعــاقـــدين بــحـــقه في رفض
االعتراف بصالحيـة شهادات األهليـة واإلجازات اJمنوحة
Jـــواطـــنـــيه بـــواســـطـــة الــطــــرف اJـــتـــعـــاقـــد اآلخــــر ألغــراض

الطيران فوق إقليمه.

9 - إذا مـــا أصـــدرت ســـلـــطـــات الـــطـــيـــران اJـــدني في
طــــرف مــــتــــعــــاقــــد تــــرخـــيــــصــــا ألي شــــخـص أو مــــؤســــســـة /
مـؤسـسـات نـقل جـوي مـعـيـنـة يـتـضـمن احلـقـوق والـشروط
اJــشـار إلــيـهــا في الـفــقـرة (8) من هــذه اJـادة فــيـمــا يـتــعـلق
بطائرة تقوم بـتشغيل اخلدمات اJتـفق عليها على الطرق
احملــــددة وكــانت هـــذه احلــقــوق أو الـــشــروط مــســـجــلــة لــدى
مـنــظـمـة الــطـيـران اJــدني الـدولي ولــكـنــهـا تـســمح بـوجـود
اخــــتالف عن اJـــعــــايـــيـــر اJـــقـــررة �ـــوجـب اJـــعـــــاهـــدةq فـــإن
لـسـلـطـات الـطـيـران اJـدني لـدى الـطـرف اJـتـعـــاقـد اآلخـــر
أن تـطـلب إجـراء مـشـاورات مع سـلـطـات الـطـيـران اJـدني
لـدى الـطرف اJـتـعاقـد األول وفـقا ألحـكـام اJادة 16 من هـذا
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االتـــفـــاق بـــهـــدف الـــوصـــول إلـى قــنـــاعـــة بـــأن تـــلـك احلـــقــوق
والـشـــروط مـقـبــولـة لــديـهم. وعـنــد اإلخـفـاق فـي الـتـوصــل
إلى اتــفــاق مـ®ـرض فــإن ذلك ســوف يــشــكـل أســاســا إلعــمـال

أحكـام اJادة  4 من هذا االتفاق.

اJاداJادّة ة 15
أمن الطيرانأمن الطيران

1 - يؤكـد الطرفان اJـتعاقـدانq تمشـيا مع حقـوقهما
والــتـــزامــاتــهــمــا �ـــوجب الــقــانــون الـــدوليq أن الــتــزام كل
منهما نـحو اآلخر بحماية أمن الطيران اJدني من أفعال
الـــتــدخـل غــيــر اJـــشــروعq يـــشــكل جـــزءا ال يــتــجـــزأ من هــذا
االتفـاق. وبدون تـقييـد لعمـومية حقـوقهمـا والتزامـاتهما
�ـوجب الـقـانــون الـدوليq فـإن عـلى الـطــرفـX اJـتـعـاقـدين
أن يـتـصــرفـا عـلـى وجه اخلـصــوص وفـقـا ألحــكـام االتـفــاقـيـة
بـشـأن اجلـرائم وبــعض األفـعـال األخـرى الــتي تـرتـكب عـلى
م» الطـائراتq اJوقعـة في طوكيو في 14 سبـتمبـر سنة
q1963 واتــــفـــاقـــــيـــة قــــمع االســــتــــيالء غــــيـــر اJــــشــــروع عـــلى

q1970 وقـعة في الهاي في 16 ديسـمبـر سنةJا qالطائـرات
واتـفــاقـيـة قـمع األفـعـال غـيـر اJــشـروعـة الـتي تـرتـكب ضـد
سـالمــة الــطــيــران اJــدني  اJــوقــعــة في مــونــتــريــال في 23
سـبـتمـبـر سـنة 1971 والبـروتـوكـول اJكـمل له بـشـأن قمع
األفعال غير اJـشروعة في اJطارات التي تخدم الطيران
q1988 ـوقع في مـونــتـريـال في 24 فـبـرايـر سـنـةJا qـدنـيJا
وأية اتفـاقيـات دولية أخـرى تتـعلق بأمن الـطيـران ينضم

إليها الطرفان اJتعاقدان.

2 - يـــقـــدم الــطـــرفـــان اJـــتـــعـــاقـــدان عــنـــد الـــطـــلب كـل
اJــــســــاعــــدة الـــــضــــروريــــة إلى كــل مـــــنــــهــــمــــا Jــــنع أفــــعــــــال
االســتــيـالء غـــيــر اJـــشـــــروع عـــلـى الــطــائـــــــرات اJــدنــــيــة
وغــيــــر ذلك من األفــعــــال غــيــر اJــشـروعـــة الــتي تـــرتــكب
ضـــــد سـالمــــــة تـــــلـك الـــــطـــــائـــــرات وركـــــابــــــهـــــا وطـــــاقـــــمـــــهـــــــا
واJــطـــارات وتــسـهــيالت اJالحــة اجلـويــةq وأي تـهــديـد آخـر

ضد أمن الطيران اJدني.

3 - يــتـــصــرف الـــطــرفـــان اJــتـــعــاقـــدان في الـــعالقــات
اJتبادلة بيـنهما وفقا ألحكـام الطيران اJوضوعة من قبل
مـــنــــظـــمـــة الــــطـــيـــران اJــــدني الـــدولـي واحملـــددة في صـــورة
مالحق للمـعاهدة وذلك إلى احلـد اJطبق من أحكــام األمن
هـذه لدى الطرفX اJـتعاقدين. وعلـيهما أن يلـزما مشغلي
الـــطــائــرات اJــســجــلــــة لـــديــهــمــا واJــشـــغــلــX الــذين يــكــون
مــركـــز أعـمـالـهم الـــرئـيـسي أو مــحـل إقــامـتـهـم الـرئـيـسي
في إقـليـميـهـماq وكـذلك مـشغـلي اJـطارات في إقـليـمـيهـما

بالتصرف وفقا لهذه األحكام.

4 - يــــوافق كــل طــــرف مـــتــــعــــــاقـــد عــــلى أنه يــــجــــوز
إلـــزام مـــؤســـســات الـــنـــقـل اجلـــــوي الـــتــابـــعــــة لـه �ـــراعـــاة
qادةJـشـار إليـهـا في الـفـقرة  (3) من هـذه اJأحـكـــام األمن ا
والـتي يــشـتـــرطـهــا الـطــــرف اJـتــعـــاقـــد اآلخــــر لــلـدخـــول
إلى إقـــلـــــيـــمه أو مـــغـــادرتــــه أو أثـــنــــاء الـــتـــواجـــــد فـــــيه.
وعـــلـى كل طـــرف مــــتـــعـــاقـــد أو يـــضــــمن اتـــخــــاذ إجـــــراءات
كــافــيـــة ومــطـــبــقــة بـــشــكـل فــعــال داخـــل إقــلــيـــمه من أجـــل
حــــــمـــــايــــــة الــــــطـــــائــــــرات وتــــــفــــــتـــــيـش الــــــركـــــــاب واألطــــــقــم
واألغــــــراض الــشـــخـــصـــــيـــة الــتـي يــحـــمـــلـــونــهـــا واألمـــتـــعــة
والـشـحـنـات ومـسـتـودعـات الـطـائـرات قـبل وأثـنـاء صـعـود
الـركـاب أو حتـمـيـل الـشـحـنـات. وعـلى كـل طـرف مـتـعـــاقـد
أن يــنــظـر بــعــX الـرعــايــة ألي طــلب من الــطــرف اJـتــعــاقـد
اآلخــر بـاتــخــاذ إجــراءات أمــنـيــة خــاصــة مــعـقــولــة Jــواجــهـة

تهـديـد معـيّن.
5 - عـنـد حـدوث واقـعـة أو تـهــديـد بـواقـعـة من وقـائع
االســتــيالء غــيــر اJـشــروع عــلى الــطــائـرات اJــدنــيــة أو أيـة
أفـــعـــال أخـــرى غـــيـــر مــــشـــروعـــة تـــرتـــكب ضــــد سالمـــة تـــلك
الـطـائــرات وركـابــهـا وطـواقــمـهـا أو اJــطـارات وتــسـهـيالت
اJالحــة اجلـويــةq فـإن عــلى الـطــرفــX اJـتــعـاقــدين مـســاعـدة
بعضـها الـبعض عـن طـريق تـسهـيـل االتصاالت وغـير ذلك
من الـتـدابـيـر اJالئـمـــة الـتي تـهـدف إلنـهــاء هـذه الـواقـعـــة
أو الـتـهديـد بـأسـرع مـدة £ـكـنةq لـتـقـلـيل احـتـمـال تـعريض

األرواح للخطـر.

اJاداJادّة ة 16
اJشاورات والتعديالتاJشاورات والتعديالت

1 - حتــقـــيـــقــا لـــلــتـــعـــاون الــوثـــيق واالتـــفــاق عـــلى كـل
األمــور اJــتـعــلــقــة بــتــطــبــيق هــذا االتــفــاقq تــقــوم ســلــطـات
الطيران لدى كل من الطرفX اJتعاقدين بتبادل وجهات

النظر فيما بينها عند احلاجة.

2 - يجـوز ألي طـرف مـتعـاقـد أن يـطلب في أي وقت
إجـراء مشاورات مع الطـرف اJتعـاقد اآلخر بقـصد تعديل
هـذا االتــفــاق أو اجلـدول. ويــجب أن تــبــدأ هـذه اJــشـاورات

خالل ستX (60) يوما من تاريخ تسلّم مثل هذا الطلب.

3 - أي تـعـديالت لــهـذا االتـفـاق يــتـفق عـلــيـهـا نــتـيـجـة
لـــهــــذه اJــــشـــاورات يــــجب اعــــتــــمـــادهــــا من قــــبل كـل طـــرف
مــتــعــاقـد طــبــقــا إلجــراءاته الــدســتــوريــةq وتــصــبح ســاريـة
اJــــــفـــــــعــــــول مـن تـــــــاريخ آخـــــــر إخـــــــطــــــار عـــــــبــــــر اJـــــــذكــــــرات

الدبلوماسية يوضح هذا االعتماد.

q4 - إذا مــا كـانـت الـتــعــديالت تــتـعــلق بــاجلــدول فـقط
فــإن اJـشـــــاورات جتــــري مــــا بـــX سـلــطــــات الـطــيــــران
في الــطـرفـX اJـتـعـاقـدين. وعـنـدمــا تـتـفق هـذه الـسـلـطـات
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عـلى جـدول جديـد أو مـعـدلq فإن الـتـعـديالت اJـتفق عـلـيـها
تـصبح سارية اJفـعول حاJا يـتم تأكيدها بـتبادل مذكرات

دبلوماسية تثبت ذلك.

اJاداJادّة ة 17
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

1 - إذا مــــا نـــشـــأ خالف بـــX الـــطـــرفـــX اJـــتــعـــاقـــدين
فــيـمـــا يــخــتص بــتــفــســيــر أو تــطــبــيق هــذا االتــفــاق فـعــلى
الــــطـــــرفـــــX اJــــتـــــعــــاقـــــدين أن يـــــبـــــذال جــــهـــــدهــــمـــــا إلنــــهـــــائه

باJفاوضات فيما بينهما.
2 - إذا تــعــذر عــلى الــطـرفــX اJــتــعــاقــدين الــتـوصــل
إلـى تـــســـويـــة لـــلـــخالف مـن خالل اJـــفـــاوضـــات في غـــضـــون
سـتX (60) يـومــا وجـب عـلــيــهــمــا إحــالــــة مـوضـــوع اخلالف
Xإلى شـــخص أو جـــهـــة أو بــــنـــاء عـــلى طـــلب أحـــد الـــطـــرفـــ
اJـتعاقدين إلى هيـئة حتكيم لـلفصل فيه. ويـجري تشكيل

هيئة التحكيم على النحو اآلتي :
أ) يـقوم كل طـرف متـعاقـد بـتعـيX مـحكمq فـإذا فشل
أحد الطرفـX اJتعاقدين في تعيX احملكم اخلاص به خالل
سـتـX (60) يـــومــاq يــتم تــعــيـــيــنه من قــبـل رئــيس مــجــلس
منـظـمـة الـطـيـران اJـدني الـدولي بـنـاء عـلى طـلب الـطرف

qتعـاقـد اآلخــرJا
ب) احملــــكم الــــثــــالـث يــــجب أن يــــكـــــون من مــــواطــــني
دولــــة ثـــالــثــــةq ويـــتــولى رئـــاســـة هـــيـــئــة الـــتــحـــكــيـم ويــتم

تعيينه وفقـا Jا يأتي :
1 - باالتفاق ما بX الطرفX اJتعاقدينq أو

2 - إذا لـم يـــتــــفق الـــطــــــرفـــان عــــلى تـــعــــيـــيــــنــه خالل
ستX (60) يـوماq يـجري تـعـييـنه بواسـطـة رئيس مـجلس
مـنــظـمــة الـطــيـران اJــدني الـدولي بــنـاء عــلى طـلب أي من

الطـرفX اJتعـاقدين.

3 - تــتـــخـــذ هـــيـــئـــة الـــتـــحـــكـــيم قـــراراتـــهـــا بـــأغـــلـــبـــيــة
األصـــــــوات. وتـــــكـــــــون هـــــذه الـــــقــــــــرارات مـــــلــــــزمـــــــة لـــــكال
الــــطـــرفــــX اJـــتــــعـــاقــــدين. ويــــتـــحــــمل كـل طـــرف مــــتـــعــــاقـــد
مـصـاريـف الـعـضـو الــتـابع لـه وكـذلك تــكـــالـيف تــمـثــيـلـه
في جــــلـــســـات الــــتـــحـــكـــيـمq أمـــا مـــصــــاريف رئـــيـس هـــيـــئـــة
الـتــحـكـــيم وأيـــة تـكــــالـيف أخـــرى فــإنه يـجــرى حتـمـيــلـهـا
لــكال الــطــرفــX اJــتــعــاقــديـن بـالــتــســاوي. وفــيــمــا يــتــعــلــق
بــكــافـة األمـور األخـرى فــإن عـلى هـيـئـة الــتـحـكـيم أن حتـدد

اJنهـج الذي تتبعـه.

اJاداJادّة ة 18
إنهاء االتفـاقإنهاء االتفـاق

1 - يــكــــون هـــذا االتــفــــاق ســــاري اJــفـــعـــول لــفــتـــرة
غيـر محددة من الزمن.

 2- ألي مـن الــــطـــرفــــX اJــــتــــعــــاقــــدين احلق أن يــــبــــلغ

الـطـــرف اآلخـــر كــتـابـــة عـبـــر الــقـنــــوات الـدبــلـومـاســيـة
فـي أي وقـت بــقـــــراره إنــهــــــاء هـــــذا االتــفـــــــاق. ويــجب
أن يــتــزامن ذلك مــع إرســال نــسـخـــــة مـن هــذا الـتــبــلـــــيغ
إلى أمـــX عــــــام مــنـــظــمـــــة الــطـــيــــران اJــــدني الـــــدولي.
فـإذا مـــا § هــذا التـبلــــيغ ينتهي العمـــل بهـذا االتفــاق
بـــعـــــد انــقـــضـــــاء اثـــني عـــشـــــر (12) شـــهــــرا مـن تـــــــاريخ
تــســلـّـم الــطــــرف اJــتــعـــاقــد اآلخــــر لــلــتـــبــلــيغ إالّ إذا جــــرى
ســــحـــبـه بـــاالتــــفــــــاق بــــX الــــطـــرفــــX اJـــتــــعـــــاقـــديـن قـــبــل
انـقــضـــاء هــذه اJـهــلـــة. وفـي حـالــــة عـــدم إقــــرار الـطــرف
اJتعــاقد اآلخــر بـتسلم التبلـــيغq فإنــه يعتبــر في حكــم
اJــبــلّـــغ بـــه بــعـــــد مــضـي أربــعــة عــشـــــر (14) يــومـــــا من
تـــــاريخ تـــســـلّـم أمـــX عـــــامّ مـــنـــظـــمــــــة الـــطـــيـــــران اJـــدني

الــدولي نسختــه من التبلــيغ.

اJاداJادّة ة 19
التوافـق مـع اJعـاهداتالتوافـق مـع اJعـاهدات

اJتعددة األطرافاJتعددة األطراف

إذا مـا وقّـع أحـد الــطـرفـX اJــتـعــاقـدين عــلى مــعـاهـدة
نـــقـل جـــوي عــــامــــة مــــتـــعــــددة األطـــــراف ودخـــلـت إلى حــــيّـــز
qالـنّـفــــاذ ولـهـا عـالقـــة بـأي مــوضـوع يـتــنـاوله هــذا االتـفـاق
فـإن هـذا االتـفـــاق يـجب تـعـديـلــه �ـا يــتـوافـق مع أحـكــام

تلك اJعــاهدة.

اJاداJادّة ة 20
التسجيلالتسجيل

يـــســجلّ هـــذا االتـــفــــاق وأي تـــعــديـالت جتــــرى عـــلـــيه
لدى منظمة الطيران اJدني الدولي.

اJاداJادّة ة 21
العناوينالعناوين

إن اسـتــخـدام الـعــنـاوين عـلـى رأس كل مـادة في هـذا
االتـفـــاق هـــو بـغـــرض سـهـولــــة الـرجــوع إلــيـهـــا وال تـعـني
بـأي حــال من األحـوال تــعـريف أو حتــديـد أو وصـف نـطـاق

أو فحوى هذا االتفاق.

اJاداJادّة ة 22
الدخول حيالدخول حيّز النز النّفاذفاذ

يــدخل هـذا االتــفـاق إلى حــيّـز الــنّـفــاذ بـعــد اسـتــكـمـال
qاإلجـراءات الــقـانــونـيــة الـداخــلـيــة لـدى كل طــرف مـتــعـاقـد
ويـــقــوم كـل مــنــهـــمــا بــإخـــطــار اآلخـــر عن اســتـــكــمــالـه لــهــذه

اإلجراءات من خالل تبادل اJذكرات الدبلوماسية.
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يـصـبح هـذا االتــفـاق سـاري اJـفـعـول في الـيـوم األوّل
من الشهر الالحق لتاريخ استالم اإلخطار األخير.

وإثـــبــاتــا لـــذلكq فـــإن اJــوقّــعـــX أدنــاه بـــاعــتــبـــارهــمــا
مفوضX من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذا االتفـاق.

§ حتــريــره في مــديــنــة الــكــويت بــتــاريخ 19 جــمــادى
Xوافق 2 يونيو سنة 2010 من نسختJاآلخرة عام 1431 ا
أصــلــيــتــX بــالــلــغــة الــعــربــيّــة ولــكـل مــنــهــمــا ذات احلــجــيّــة

القانونية.

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 11-435 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 16 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 11 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضـــمq يــــتــــضـــمّن

الــــتـــصــــديق عــــلى مــــذكــــرة الــــتـــفــــاهم لــــلـــتــــعــــاون فيالــــتـــصــــديق عــــلى مــــذكــــرة الــــتـــفــــاهم لــــلـــتــــعــــاون في
مـجـاالت الــنـفط والـغــاز ومـصـادر الـطــاقـات اجلـديـدةمـجـاالت الــنـفط والـغــاز ومـصـادر الـطــاقـات اجلـديـدة
واJـــتـــجـــددة بــــX حـــكـــومــــة اجلـــمـــهـــوريواJـــتـــجـــددة بــــX حـــكـــومــــة اجلـــمـــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريــــة اجلـــزائـــريّـــةـــة
qــة وحـــكــومــة دولـــة الــكــويتqالــدالــدّ{ـــقــراطــي{ـــقــراطــيّـــة الــشـــة الــشّــعـــبــيــعـــبــيّــة وحـــكــومــة دولـــة الــكــويت

اJوقاJوقّعة بالكويت في عة بالكويت في 2 يونيو سنة  يونيو سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهJال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّـالع عـلى مـذكـــرة الـتـفــاهم لـلــتـعــاون في
مــــجـــاالت الــــنــــفط والــــغـــاز ومــــصـــادر الــــطــــاقـــات اجلــــديـــدة
واJتجددة بX حكـومة اجلمهوريّة اجلزائـريّة الدّ{قراطيّة
الـشّعـبيّـة وحكـومة دولة الـكويـتq اJوقّعــة بالـكويت في 2

q2010 يونيو سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـصدّق عـلى مـذكـرة الـتفـاهم لـلـتـعاون
فـي مــجـــاالت الـــنـــفط والـــغــاز ومـــصـــادر الـــطــاقـــة اجلـــديــدة
واJتجددة بX حكـومة اجلمهوريّة اجلزائـريّة الدّ{قراطيّة
الـشّـعبـيّـة وحكـومـة دولة الـكويـتq اJوقّـعة بـالـكويت في 2
يــــونــــيــــو ســــنـــة 2010  وتـــنــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الــــرّســــمــــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 16 مــحــرّم عــام 1433 اJــوافق 11
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تفاهم للتعاون مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت النفط والغازفي مجاالت النفط والغاز
ومصادر الطاقات اجلديدة واJتجددة ومصادر الطاقات اجلديدة واJتجددة بX حكومةبX حكومة
اجلمهورياجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة ـة الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّـــة (£ــثــلـة بــوزارة الــطــاقــة واJــنــاجم)q وحــكــومــة
دولـــة الــكــــويت (£ــثــلــة بــوزارة الــنــفط) اJــشـــار إلــيــهــمــا

فيما بعد بـ"الطرفX اJتعاقدين".

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

كر¤ جوديكر¤ جودي
وزير اJاليةوزير اJالية

عن حكومةعن حكومة
 دولة الكويت دولة الكويت

مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي
وزير اJاليةوزير اJالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحقاJلحق
اجلـدولاجلـدول

1 - الـــطـــــرق الـــتـي يـــجــــري تـــشــــغـــيـــلـــهــــا بـــواســـطــــة
مـــؤســـســة / مـــؤســـســـات الـــنـــقل اجلـــوي اJـــعـــيـــنـــة من قـــبل
جـــــمــــهـــــوريـــــــة اجلـــــــزائـــــــر في كـال االجتــــــاهـــــX بــــكــــــامـــل

حقـــوق النقــل :

qطـرابـلس qنـقـاط في اجلـزائــر - الـقـاهـرة أو بـيـروت
تونس - الكويت - نقطة فيما وراء

2 - الــــطــــرق الــــتـي يــــجــــري تــــشــــغـــــيــــلــــهــــا بــــواســــطــــة
مـؤســسـة/مـؤسـســات الـنـقل اجلــوي اJـعـيـنــة من قـبل دولـة

الكويت في كال االجتاهX بكامل حقوق النقل :

الـكـويت - الــقـاهـرة أو بــيـروتq طــرابـلسq تـونس -
اجلزائر - نقطة فيما وراء

مالحظــة :مالحظــة :

1 - يـــجـــوز لـــكل مـــؤســـســـة / مـــؤســـســـات نـــقـل جــوي
مـعــيــنــة حــذف أي نــقــطـة أو كـل الـنــقــاط اJــتــوســطـة و/ أو
qحـسب تـقـديـرهـا qالـنـقـاط فـيـمـا وراء عـلى الـطـرق احملـددة

على إحدى أو كل رحالتها.

2 - يـــجـــوز لـــكل مـــؤســـســـة /مـــؤســـســات نـــقـــل جــوي
مـعيـنــة الـتشـغــيل عـبـر أي من الـنـقــاط اJتـوسـطـة و/ أو
إلـى ومن أي مـن الــــنـــــقـــــاط فــــيـــــمـــــا وراء بــــدون £ـــــارســـــة

حقــوق نقـل احلرية اخلامسة.
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- تأكيـدا منهـما عـلى روابط التعـاون القـائم بينـهما
ورغـبــة في تـطــويـر الــتـعـاون فـي مـجــاالت الـنـفـط والـغـاز
ومـــصـــادر الــطـــاقــات اجلـــديـــدة و اJــتـــجــددة وفـــيـــمــا يـــخــدم

qXالبلدين الشقيق Xشتركة بJصالح واألهداف اJا

فقد اتفق الطرفان على مـا يأتي :فقد اتفق الطرفان على مـا يأتي :

اJاداJادّة األولىة األولى

Xتهـدف مـذكـرة التـفـاهم إلى وضع إطـار لـلتـعـاون ب
الـبــلـدين الــشـقــيـقــX من أجل اإلســهـام بــتـنــمـيــة وتـطــويـر
الــعالقــات بـيــنــهــمـا في مــجــاالت الــنـفـط والـغــاز ومــصـادر

الطاقات اجلديدة واJتجددة.

اJاداJادّة ة 2

دراســــة إمــــكـــــانــــيــــة الــــتـــــعــــاون في إقــــامـــــة مــــشــــاريع
مـشـتـركــــة بـX شـركــــات الـبـلــدين احلـكـومــــيـة واخلــاصـــة
في مـجـاالت الـنـفط والـغـاز ومـصــادر الـطـاقــات اجلــديــدة
واJـتــجــددة في كال الــبـلــدين عــلى ضــوء نـتــائج الــدراسـات
االقتصـادية والفـنيـة التي سيـتم إعدادهـا والتوصل إلـيها
Xوفـي إطــــار األنــــظــــمــــة والــــقــــــوانـــ qXمن قــــبل اجلــــانــــبـــ

اJعمول بهــا في كال البلدين.

اJاداJادّة ة 3

تنسيق اJـواقف بX وفود البلـدين في االجتماعات
الــعـــربــيــة وفي احملـــافل الــدولــيــة بـــشــأن مــخــتـــلف قــضــايــا

النفط والطاقـة والبيئة.

اJاداJادّة ة 4

- الـتــعــــاون في مـجـــــال تـدريب الـكــوادر الــفـنــــيـة
فـي مــجـــاالت الـــنـــفط والـــغـــاز من خالل تـــنـــظــيـم الــدورات
التـخـصصـيـة في اJـراكز الـتـدريـبيـة اJـتاحـة في الـبـلدين
Xالـوزارتـ Xعــلى أن يـتـم الـتــنـسـيـق لـذلك بــ Xالــشـقــيـقـ

اJعنيتX حول كافة التفاصيل.

- تبـادل االستـفــادة من جتـــارب وخبـــرات البـلدين
في مــــخــــتــــلف أوجـه صــــنــــاعــــة الـــنــــفـط والــــغــــاز ومــــصـــادر

الطاقات اجلديدة واJتجددة.

اJاداJادّة ة 5

Xواخملـتـصـ Xتـبـادل الـزيـــارات من قـــبــل الـفـنـيـ -
qفي قطاعي النفط والغاز في كال البلدين

- تــــبــــادل اJــــعــــلــــومــــات والــــدراســــات اJــــتــــخــــصــــصـــة
اJــســـمـــوح بـــتــداولـــهـــا بـــX الــبـــلـــدين في مـــجـــاالت الــنـــفط

والغاز ومصادر الطاقات اجلديدة واJتجددة.

- دعــــــوة اخملــتــصــــX فـي الــبــلـــــديـن لــلــمــشــاركـــــة
فـي اJـــؤتـــمـــرات والـــنـــدوات واألنـــشـــطـــة الــتـي يـــنـــظـــمـــهــا
الــبـلــدان في مــجـاالت الــنـفـط والـغــاز ومـصــادر  الـطــاقـات

اجلـديـدة  واJتجددة.

اJاداJادّة ة 6

تـشكيل جلنة فـنية مشـتركة رفيـعة اJستوى من كال
اجلـانبـX لبـحث سبل تـطويـر التـعاون في مـجالي الـنفط
والغـاز ومـتـابعـة تـنـفيـذ مـا ورد من بـنـود مذكـرة الـتـفاهم
على أن تـعقـد هذه الـلجـنة اجـتمـاعاتـها بـناء عـلى طلب أي
مـن الـــطــــرفـــX ومــــوافـــقــــة الـــطــــرف اآلخـــر فـي عـــاصــــمـــتي

البلدين بالتناوب أو متى كان ذلك ضروريا.

اJاداJادّة ة 7

- تدخل هـذه اJذكـرة حيّـز النّـفاذ من تـاريخ اإلشعار
األخـير الذي يخـطر فيه أحد الـطرفX اJتـعاقدين الطرف
اآلخــر كـتـابـيـا وعــبـر الـقـنـوات الـدبــلـومـاسـيـة بــاسـتـيـفـائه

لكافة اإلجراءات القانونية الالزمة لنفاذ هذه اJذكرة.

- يـجـوز تعـديل هذه اJذكـــورة بنــاء عـلى طلب أحد
الــطــرفـX ومــوافــقـة الــطــرف اآلخــرq وتــدخــل الــتــعـديالت
حيّز الـنّفاذ وفـقا لإلجـراءات اJنصـوص علـيها في الـفقـرة

السابقـة.

(2) Xـدة سـنـتJ فـعـولJـذكـرة سـاريـة اJتـظل هـذه ا -
وجتـــدد تـــلـــقـــائـــيـــا Jـــدة أو Jـــدد £ـــاثـــلــة مـــا لـم يـــخـــطـــر أحــد
الـطـرفــX اJـتـعــاقـدين الــطـرف اآلخـــر كــتـابـة عـن رغـبـتــه
في تـعــديـلـهــــا أو إنـهـــائـهـــا بــسـتــة (6) أشــهـــر عـلى األقــل

من انتهاء اJدة األولية.

وإشهادا على ذلك قام اJفوضون بالتوقيع عليها.

حـرّرت هـذه اJـذكـرة فـي مـديـنـة الـكـويت بـتـاريخ 19
جــمــادى اآلخــرة عــــام 1431 اJــوافـق 2 يـــونــيـــو ســنـة 2010
من نـسخـتX أصـلـيتـX بالـلـغة الـعربـية ولـكل مـنهـما ذات

احلجية القانونية.

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

كر¤ جوديكر¤ جودي

وزير اJاليةوزير اJالية

عن حكومةعن حكومة
 دولة الكويت دولة الكويت

مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي

وزير اJاليةوزير اJالية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  11 -  - 444 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 2 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1433 اJــوافق  اJــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضــــمـنq يـــتـــضــــمـن

حتويل اعـتـمـــاد إلى ميزانيـة تسيير وزارة العملحتويل اعـتـمـــاد إلى ميزانيـة تسيير وزارة العمل
والتشغيل والضمان االجتماعـي.والتشغيل والضمان االجتماعـي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة  األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

q2011 التكميلي لسنة

- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 11 -273 
اJــؤرخ في 7  رمــضــان عــام 1432 اJــوافـق 7  غــشت ســنــة
2011 واJــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
q2011 الية التكميلي لسنةJالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اJــــــاداJــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســــــنــــة 2011
اعــتـمـاد قـدره ثالثـة وأربـعـون مـلــيـونـا وأربـعـمـائـة وثالثـة
وتسعون ألف دينار (43.493.000 دج) مقيّــد فـي ميزانية
الـــتــكـــالــيـف اJــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اJـاداJـادّة ة 2 : : يخصص Jـيزانية سنة 2011  اعتماد قدره
ثالثة وأربـعـون ملـيـونا وأربـعـمائـة وثالثـة وتسـعون ألف
دينار (43.493.000 دج)  يقيّـد في مـيزانية تسيير وزارة
Xالـعـمل والـتـشـغـيل والـضــمـان االجـتـمـاعــي وفـــي الـبـاب

اJبينX في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.
اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : يــــــكـــــلـف وزيـــــر اJــــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الــــــعـــــمل
qكـلّ فــيـــمــا يـــخــصّـه qوالـــتـــشــغـــيل والــضـــمــان االجـــتـــمــاعي
بتـنـفـيذ هـذا اJـرسـوم الذي يـنـشـر في اجلـريدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27

ديسمبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

22 - 3134. 795.000

34. 795.000

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية للتشغيلاJصالح الالمركزية للتشغيل
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واJنح اخملتلفة .................
مجموع القسم األول
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اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

23 - 338. 698.000

8. 698.000

8. 698.000

43. 493.000

43. 493.000

43. 493.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف اخملتلفةاJوظفون - التكاليف اخملتلفة

اJصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي ...........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــجـــمــوع االعـــتــمــادات اخملـــصــصــة لـــوزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل والـــضــمــانمــجـــمــوع االعـــتــمــادات اخملـــصــصــة لـــوزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل والـــضــمــان
االجتماعياالجتماعي .............................................................................

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  11 -  - 445 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 2 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 27 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q q2011 يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن

اJـوافــقـة عــلى اJــلـحـق رقـم اJـوافــقـة عــلى اJــلـحـق رقـم 1 بــالــعـــقـــد اJــؤرخ فــي بــالــعـــقـــد اJــؤرخ فــي
26 ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــــر ســـــــنـــــــــة  ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــــر ســـــــنـــــــــة 2004 لــــــلـــــــبـــــــحــــث عــن لــــــلـــــــبـــــــحــــث عــن

احملــــروقــــــات واســــتــــغاللــــهـــا فـي اJـــســــاحــــة اJـــســــمـــاةاحملــــروقــــــات واســــتــــغاللــــهـــا فـي اJـــســــاحــــة اJـــســــمـــاة
"إزاريـن" (الــكــتــلــتــان : "إزاريـن" (الــكــتــلــتــان : 228 و  و 229 أ) اJـــبــرم �ــديــنــة أ) اJـــبــرم �ــديــنــة
اجلــــزائـــــر في اجلــــزائـــــر في 28 أبـــــريـل ســـــنــــة  أبـــــريـل ســـــنــــة 2011 بــــX الــــشــــركـــة بــــX الــــشــــركـــة
الــــــوطـــــنــــــيــــــة ســــــونــــــاطـــــــراكq شــــــركـــــــــة ذات أســــــهـمالــــــوطـــــنــــــيــــــة ســــــونــــــاطـــــــراكq شــــــركـــــــــة ذات أســــــهـم
وشـــركـــتـي "بــتــروســــالــتـيـك أنـــتــرنـــاسـيــونــــالوشـــركـــتـي "بــتــروســــالــتـيـك أنـــتــرنـــاسـيــونــــال

ب ل س" و"إينيـل ترايـد ش.ذ.أ".ب ل س" و"إينيـل ترايـد ش.ذ.أ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJتـعلق باحملـروقاتq اJـعدل واJتـممq ال سيّمـا اJادتان 30

qو 31 منه
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اJـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اJــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJوا

- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممJعدل واJا q"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اJـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اJـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واJـــتــضـــمن اJــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اJـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-336 اJؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1428 اJــوافق 31 أكـــتـــوبـــر ســــنـــة 2007
الـــذي يــحـــدد ¨ط حـــســـاب وتـــصـــفـــيــة حـق حتـــويل احلـــقــوق
وااللــتـزامــات في عـقــد بـحث واســتـغـالل أو عـقـد اســتـغالل

qاحملروقات
- وبــعــد االطـالع عــلى اJــلــحق رقم 1 بـــالــعــقــد اJــؤرخ
في 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2004 لــــلــــبــــحث عن احملــــروقــــات
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واسـتـغاللـــهـا في اJــسـاحـة اJــسـمــاة "إزارين" (الـكـتــلـتـان :
228 و 229 أ) اJــبــرم �ـــديــنــة اجلــزائــر في 28 أبــريل ســنــة

2011 بX الشركـة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم

وشـــركـــتـي "بـــتــــروســـالــــتـــيـك أنـــتــــرنـــاســــيـــونـــال ب ل س"
q"و"إينيل ترايد ش.ذ.أ

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلـى اJـــلـــحق رقم 1 بـــالـــعـــقـــد
اJؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن احملــروقات
واســتـغاللـــهـا في اJــسـاحـة اJـسـمـاة "إزاريـن" (الـكـتـلـتـان :
228 و 229 أ) اJــبــرم �ـــديــنــة اجلــزائــر في 28 أبــريل ســنــة

2011 بX الشركـة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم

وشـــركـــتـي "بـــتــــروســـالــــتـــيـك أنـــتــــرنـــاســــيـــونـــال ب ل س"
و"إيــــنــــيـل تــــرايــــد ش.ذ.أ"q ويــــنـــــفـــــذ طــــبــــقــــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيـم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  11 -  - 446 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 2 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 27 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q q2011 يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن

اJــوافـقــة عـلى الــعــقـد من أجل رفـع مـعــدل اسـتــرجـاعاJــوافـقــة عـلى الــعــقـد من أجل رفـع مـعــدل اسـتــرجـاع
احــــتـــيـــاطـــات الـــبــــتـــرول اخلـــام اJـــتـــواجــــدة في حـــقـلاحــــتـــيـــاطـــات الـــبــــتـــرول اخلـــام اJـــتـــواجــــدة في حـــقـل
"غـورد البــقـل" اJبرم �ديـنة اجلزائر في "غـورد البــقـل" اJبرم �ديـنة اجلزائر في 20 يـوليو يـوليو
ســنــة ســنــة 2011 بــX الــوكـالــة الــوطـنــيــة لــتـثــمـــX مـوارد بــX الــوكـالــة الــوطـنــيــة لــتـثــمـــX مـوارد
qاحملـروقات (ألنـفط) والشركة الـوطنيـة سوناطـراكqاحملـروقات (ألنـفط) والشركة الـوطنيـة سوناطـراك

شركـة ذات أسهـم.شركـة ذات أسهـم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريـة

qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJتـعلق باحملـروقاتq اJـعدل واJتـممq ال سيّمـا اJادتان 30

qو 102 منه

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اJـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اJــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJوا

- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممJعدل واJا q"سوناطراك"

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 96-227 اJؤرخ
في 13 صــــفــــر عــــام 1417 اJــــوافق 29 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1996
واJـتضـمـن اJـوافقــة عـلى عـقـــد تـقـسـيـم اإلنـتــاج من أجـل
رفــع مــعـــــدل اســـتـــرجـــاع  احـــتـــيـــاطــــات الـــبـــتـــرول اخلـــام
اJــــتــــواجـــــدة فـي حــــقل "غـــــورد الــــبــــقـل" اJــــبـــــرم �ــــديــــنـــة
اجلــــزائــــر فــي 15 فـــبــــرايـــــر ســـنــــة 1996 بـــX اJـــؤســســـة

q"الوطنيـة "سوناطـراك" وشـركـة "أركو اجلزائر كو

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــــعــــد االطالع عــــلـى الــــعــــقـــــد من أجـل رفع مــــعــــدل
اسـتـرجـاع احـتـيـاطـات الـبـتـرول اخلـام اJـتـواجـدة في حـقل
"غـورد الـبـقل" اJـبـرم �ـديـنة اجلـزائـر في 20 يـولـيـو سـنـة
2011 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكq شــركــة ذات
qأسهم

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يوافق علـى العقـد من أجل رفع معدل
اسـتـرجـاع احـتـيـاطـات الـبـتـرول اخلـام اJـتـواجـدة في حـقل
"غـورد الـبـقل" اJـبـرم �ـديـنة اجلـزائـر في 20 يـولـيـو سـنـة
2011  بـX الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــتــثـمــX مـوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكq شــركــة ذات
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أسهمq وينـفــذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 07-05
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اJـــــوافق 28 أبـــــريل
سـنة 2005 واJتـعلق بـاحملروقـاتq اJـعدل واJـتممq مـوضوع
عـقـد الشـراكـة اJبـرم �ـدينـة اجلـزائر في 15 فـبـرايـر سـنة
1996 بX اJـؤسسـة الوطنـية "سـوناطراك" وشـركة "أركو

اجلزائر كو".

اJاداJادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي مــــرســـوم رئــــاسي رقمرقم  11 -  - 447 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 2 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 27 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q q2011 يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن

اJـوافـقـة علـى اJلـحـق رقـم اJـوافـقـة علـى اJلـحـق رقـم 2 بـالـعــقــد اJـؤرخ في  بـالـعــقــد اJـؤرخ في 16
أبـريل سنة أبـريل سنة 2000 للبـحث عن احملروقات واسـتغاللها للبـحث عن احملروقات واسـتغاللها
فــي اJـــســــاحــة اJــسـمــاة "غــورد الـرونـي" (الـكــتــلـة :فــي اJـــســــاحــة اJــسـمــاة "غــورد الـرونـي" (الـكــتــلـة :
401 ج) اJـبرم �ـديـنـة اجلـزائـر في  ج) اJـبرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 9  أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة

qبـــــيــن الــــــشــــركـــــة الــــوطـــنــــيـــــة ســـونــــاطــــراك q2011 بـــــيــن الــــــشــــركـــــة الــــوطـــنــــيـــــة ســـونــــاطــــراك

شـــــركـــــــة ذات أســــــهـم  وشـــــــركـــــــتـي "هــــــيــس (غـــــوردشـــــركـــــــة ذات أســــــهـم  وشـــــــركـــــــتـي "هــــــيــس (غـــــورد
الـــــرونـي) لــــيـــــمـــــيــــتــــــد" و "بـــــتــــرونــــــاس كـــــريــــغـــــالـيالـــــرونـي) لــــيـــــمـــــيــــتــــــد" و "بـــــتــــرونــــــاس كـــــريــــغـــــالـي

أوفرسياس س. د. نq ب.ح. د".أوفرسياس س. د. نq ب.ح. د".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اJــعـدل واJـتــممq ال سـيّــمـا اJـادة 30

qمنه
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اJـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اJــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJوا
- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998

واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممJعدل واJا q"سوناطراك"

- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اJـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اJـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واJتضمن اJوافقة على عقود استغالل احملروقات اJبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عــلى اJـلـحق رقم 2 بـالـعـــقـد اJـــؤرخ
في 16 أبــــــريـل  ســـــــنــــــة 2000  لــــــلـــــــبـــــــحث عـن احملـــــــروقــــــات
واســـــتــــغــاللــــهــــا في اJــــســـاحــــة اJـــســــمـــاة "غــــورد الـــروني"
(الكتلة : 401 ج) اJبرم �دينة اجلزائر في 9 أكتوبر سنة
2011 بX الشركـة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم

وشـركتـي "هـيس (غـورد الروني) لـيـميـتــد" و "بتـروناس
q"ب.ح. د qكريغالي أوفرسياس س. د.ن

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى  اJــلـــحق رقم 2 بــالـــعـــقــد
اJــؤرخ في 16 أبـريل  سنة 2000  للـبحث عن احملـروقـات
واســـــتــــغــاللــــهــــا في اJــــســـاحــــة اJـــســــمـــاة "غــــورد الـــروني"
(الكتلة : 401 ج) اJبرم �دينة اجلزائر في 9 أكتوبر سنة
2011 بX الشركـة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم

وشـركتي "هـيـس (غــورد الروني) لـيـميـتـد" و "بتـروناس
كـريـغـالي أوفـرسـيــاس س. د.نq ب.ح . د"q ويـنــفــذ طـبـقـــا

للتشريع والتنظيـم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



3 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2071
28 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة  2011 م م

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  11 -  - 448 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 2 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
يـــتـــضـــمـنيـــتـــضـــمـن  q q2011 ــــوافق 27 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةJــــوافق  اJ1433 ا

اJـوافــقــة عــلى اJــلــحـق رقــم اJـوافــقــة عــلى اJــلــحـق رقــم 3 بــالـعـــقــــد اJـؤرخ في بــالـعـــقــــد اJـؤرخ في
23 أبـــــريـــل ســـــنـــــة  أبـــــريـــل ســـــنـــــة 2005 لـــــلـــــبـــــحـث عـن احملـــــروقـــــات لـــــلـــــبـــــحـث عـن احملـــــروقـــــات

وتــقــديـــرهـــا وتــطــويـــرهــا واســتـــغاللــهــا فـي اJــســاحــةوتــقــديـــرهـــا وتــطــويـــرهــا واســتـــغاللــهــا فـي اJــســاحــة
اJـسمـاة "حاسي بـاحمـو" ( الكتل : اJـسمـاة "حاسي بـاحمـو" ( الكتل : 317 ب و  ب و 322 ب ب3
و و 347 ب و  ب و 348 و  و 349 ب) اJــبـــرم �ـديــنـــة اجلـزائــر ب) اJــبـــرم �ـديــنـــة اجلـزائــر
في في 11 أكـتـوبــر ســنـة  أكـتـوبــر ســنـة 2011 بـX الـشـركــة الـوطـنـيـة بـX الـشـركــة الـوطـنـيـة
ســـونــــاطـــــراكq شــــركــــة ذات أســـــهـم وشـــركــــة "ب غســـونــــاطـــــراكq شــــركــــة ذات أســـــهـم وشـــركــــة "ب غ

نورث سي هولدينقس ليميتد".نورث سي هولدينقس ليميتد".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJــتـعـلق بــاحملـروقـاتq اJـعــدل واJـتـممq ال ســيّـمـا اJـواد 30

qو101 و102 منه

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اJـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اJــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJوا

- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممJعدل واJا q"سوناطراك"

- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اJـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اJـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واJـــتــضـــمن اJــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اJـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
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- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عــلى اJـلـحق رقم 3 بـالـعـــقـد اJـــؤرخ
في 23 أبــــــريـل  ســـــــنــــــة 2005  لــــــلـــــــبـــــــحث عـن احملـــــــروقــــــات
وتـقــديـرهـا وتـطــويـرهـا واسـتـغـاللـهـا في اJـســاحـة اJـسـمـاة
"حــــاسـي بــــاحــــمــــو" (الــــكــــتل : 317 ب و 322 ب 3  و 347 ب
و348 و 349 ب) اJـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 11 أكـــتـــوبــر
سـنة 2011 بX الـشركـة الوطنـية سـوناطـراكq شركة ذات

q"أسهم وشركة "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى اJـــلـــحق رقم 3 بـــالـــعــــقـــد
اJـــؤرخ في 23 أبـريل  سـنة 2005  لـلـبـحث عن احملـروقات
وتـقــديـرهـا وتـطــويـرهـا واسـتـغـاللـهـا في اJـســاحـة اJـسـمـاة
"حــــاسـي بــــاحــــمــــو" (الــــكــــتل : 317 ب و 322 ب 3  و 347 ب
و348 و 349 ب) اJـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 11 أكـــتـــوبــر
سـنة 2011 بX الـشركـة الوطنـية سـوناطـراكq شركة ذات
q"أســهم وشــركــة "ب غ نــورث سي هــولــديــنــقـس لــيــمــيــتـد

وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسي رقماسي رقم  11 -  - 449 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــامام
1433 اJ اJــــــــوافق وافق 27 دي ديــــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة q2011 يq يــــــــتــــــــضــــــمـنمـن

اJوافاJوافـقـة علقـة علـى اJلـحـق رقــم ى اJلـحـق رقــم 2 بال بالـعـقـعـقــد اJؤرخ في د اJؤرخ في 18
ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة 2006 ل لــــــــــلــــــــــبــــــــــحث عحث عـن احملن احملــــــــــروقروقــــــــاتات
واسـواســـــــتـتـــــــــغـاللغـاللــــــهــــــــا في اJـا في اJـــــــســــــاحـاحـــــــــة اJة اJــــــسـســـــــمـمـــــــــاة "الاة "الــــــعـعـــــــسـل"سـل"
اJـــــــــــــــــــــبـبـــــــــــــــــــــرمرم (ال(الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــتـل : ل : 236 ب و  ب و 404 أ أ1  و و 405 ب ب1) اJـ) 
Xبـ Xــــديـديــنـنـــــة اجلة اجلــــزائــزائـــر في ر في 12 أك أكــــتـوبــوبــــــر ســر ســــــنـة ة 2011 بـ�
الالــــــوكـوكـــــــالـالـــــــة الة الــــــــوطوطــــــنــــــيـيـــــــة لة لــــــتــــــــثــــــمـمـــــــX مX مــــــوارد احملوارد احملــــــروقروقــــــاتات
(ألنفط) والش(ألنفط) والشـركة الوطنية سوناطـراكq شركـة ذاتركة الوطنية سوناطـراكq شركـة ذات
أسأســــــهـهــم وشم وشــــــركـركـــــــة "غة "غــــــــازبـازبـــــــروم إ.ب إنروم إ.ب إنــــــــتــــــرنرنــــــاشاشــــــــيــــــونـونـــــــالال
بــــــــــــــــســــــــــــــــلــــــــــــــــــوطـن فوطـن فــــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــوتوتــــــــــــــــــشــــــــــــــــيـيــب (غب (غــــــــــــــــازبازبــــــــــــــــروم إ.بروم إ.ب

إنترناشيونال ب.ف)".إنترناشيونال ب.ف)".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -
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- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اJـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اJــعـدل واJـتــممq ال سـيّــمـا اJـادة 30

qمنه

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اJـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اJــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJوا

- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممJعدل واJا q"سوناطراك"

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-164 اJـؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اJــــوافق 30 مـــايــــو ســـنـــة
2007 واJتضمن اJـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللهـا اJبرمـة �دينـة اجلزائر في 18 سبـتمبر سنة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
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- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عــلى اJـلـحق رقم 2 بـالـعـــقـد اJـــؤرخ
في 18 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2006 لــــلــــبــــحث عن احملــــروقــــات
واستغاللهـا في اJساحة اJسمـاة "العسل" (الكتل : 236 ب
و 404 أ1 و 405 ب1) اJبرم �دينة اجلزائر في 12 أكتوبر
ســـــنــــة 2011 بــــX الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــتــــثــــمــــX مـــوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكq شركة
ذات أســـــهم وشـــــركــــة "غـــــازبـــــروم إ.ب إنــــتـــــرنـــــاشــــيـــــونــــال
بــســلــوطـن فــيــنــوتــشـيـب (غــازبــروم إ.ب إنــتــرنــاشــيــونـال

q"(ب.ف

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى اJـــلـــحق رقم 2 بـــالـــعــــقـــد
اJــؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن احملروقات
واستغـاللها في اJساحة اJسماة "العسل" (الكتل : 236 ب
و 404 أ1 و 405 ب1) اJبرم �دينة اجلزائر في 12 أكتوبر
ســـــنــــة 2011 بــــX الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــتــــثــــمــــX مـــوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكq شركة
ذات أســـــهم وشـــــركــــة "غـــــازبـــــروم إ.ب إنــــتـــــرنـــــاشــــيـــــونــــال
بـسـلوطن فـيـنـوتشـيب (غـازبروم إ.ب إنـتـرناشـيـونال ب.

ف)"q وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 450 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJـــــوافق  اJـــــوافق 27 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة q q2011 يـــــعـــــــدليـــــعـــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
q2011 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اJــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 qتمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اJـعـدّل

   qتممJوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



3 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2271
28 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة  2011 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعتـمـاد دفع قـدره سـبـعـة ماليـيـر ومـائـة وثالثـون مـلـيــون
ديـــنـــــار (7.130.000.000 دج) ورخـــصــــة بــــرنـــامــج قــــدرهـــا
أربـــــعـــــة وعــــشـــــرون مـــــلـــــيـــــارا ومـــــائـــــتـــــا مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(24.200.000.000 دج) مـقيــدان فــي النـفــقـات ذات الطابع
الــنـــهـــائي (اJــنــصـــــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون رقم 11-11
اJـؤرخ في 16 شـعــبــان عـام 1432 اJـوافق 18 يــولـيــو ســنـة
q(2011 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةJــتـضـمن قــانـون اJ2011 وا

طبقا للجدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Jـيـزانـيـة سـنــة 2011  اعـتمــاد
دفــــع قــــدره ســـبـــعـــة مـاليـــيـــر ومـــائـــة وثـالثـــون مــــلـــيــــــون
ديـــنـــــار (7.130.000.000 دج) ورخـــصــــة بــــرنـــامــج قــــدرهـــا
أربـــــعـــــة وعـــــشــــرون مـــــلـــــيـــــارا ومــــائـــــتـــــا مـــــلــــيـــــون ديـــــنـــــار
(24.200.000.000 دج) يقـيــدان فــي الـنفـــقـات ذات الـطابع
الــنــهـــائي  (اJــنــصــــوص عــلــيــهـا فـــي الــقـانــون رقم 11-11
اJـؤرخ في 16 شـعــبــان عـام 1432 اJـوافق 18 يــولـيــو ســنـة
q(2011 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةJــتـضـمن قــانـون اJ2011 وا

طبقا للجدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

7.130.000

7.130.000

24.200.000

24.200.000

البـرنامج الـتكـميـلي لـفائدة
الواليات

اجملموعجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

427.500

5.090.000

450.000

172.500

690.000

300.000

7.130.000

2.850.000

10.600.000

3.000.000

1.150.000

4.600.000

2.000.000

24.200.000

الفالحة والري
اJـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة

االقتصادية واإلدارية
التربية والتكوين

اJـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االجتماعية والثقافية
دعم احلصول على سكن

اخملططات البلدية للتنمية
اجملموعاجملموع

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 451 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJـــــوافق  اJـــــوافق 27 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة q q2011 يـــــعـــــــدليـــــعـــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
q2011 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اJــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 qتمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اJـعـدّل

   qتممJوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 3 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
28 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتــمــاد دفع قــدره ثـــمــانــيــة ماليــيـــر وأربــعــمــائــة واثــنــان
وتــســـعــون مـــلـــيــون ديـــنــار (8.492.000.000 دج)  ورخـــصـــة
بـــرنــامــج قــــدرهــا ثـــمــانـــيــة مـاليــيـــر وأربــعـــمــائـــة واثــنــان
وتسـعـون مـلـيـون ديـنار (8.492.000.000 دج) مـقـيّدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اJـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
الــــقـــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
اJـوافق 18 يــولــيــو ســنـة 2011 واJــتــضــمن قــانــون اJــالــيـة
الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q(2011 طـبـقــا لـلـجــدول "أ" اJـلــحق بـهـذا

اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Jـيــزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
دفــع قــدره  ثمـانيـة مالييـر وأربعمـائة واثـنان وتـسعون
مــلـــيــــون ديـــنــــار (8.492.000.000 دج) ورخـــصــــة بـــرنــامــج
قـــدرهــا ثــمـــانــيــة ماليـــيــر وأربــعــمــائـــة واثــنــان وتــســعــون
مـلـيـون ديـنار (8.492.000.000 دج) يـقيّـدان فــي الـنـفـــقات
ذات الـطــابع الــنـهـــائي (اJـنــصــــوص عـلــيـهــا فــي الـقــانـون
رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اJــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة q(2011 طبقا للجدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مـــرســوممـــرســوم تـــنــفـــيــذي  تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 452 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJوافق  اJوافق 27 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2011 يتـضــمـن نقلq يتـضــمـن نقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اJـاليـة.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اJـاليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11 -46 
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اJالية من ميزانية التسيير �وجب قانون اJالية  لسنة

q2011

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2011  اعــتــمــــــاد قــــــدره مـائــــة وسـبــعــة وسـتــون مـلــيـون

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

8.492.000

8.492.000

8.492.000

8.492.000

احـــتــــيـــاطي لـــنــــفـــقـــات غـــيـــر
متوقعة

اجملموعجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

8.492.000

8.492.000

8.492.000

8.492.000

اJـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االقتصادية واإلدارية
اجملموعجملموع
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ديــنــار (167.000.000 دج) مــقــــيّـــد فــي مــيــزانــيـة تــســيــيــر
وزارة اJالـية وفي األبـواب اJبـينـة في اجلدول "أ" اJـلحق

بهذا اJرسوم.

اJــــــاداJــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـص Jــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2011
اعــتـــمـــاد قـــــدره مـــائــــة وســبــعــة وســتـــون مــلــيــون ديــنــار
(167.000.000 دج)  يــقــــيّــــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة
اJـاليـة وفي األبـواب اJبـيـنة في اجلـدول "ب" اJـلحق بـهذا

اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 3 : :  يـــكـــلــف وزيـــــر اJــالـــيـــــة بـــتــنـــفـــيــــذ هــــذا
اJرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

11 -  31

01 -  43

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

وزارة اJاليةوزارة اJالية
الفرع الرابعالفرع الرابع

اJديرية العامة للضرائباJديرية العامة للضرائب
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط..................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع

الفرع السادسالفرع السادس
اJديرية العامة للميزانيةاJديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
اJـديـريــة الـعـامــة لـلــمـيـزانــيـة - اJـنـح - تـعـويــضـات الـتــدريب - الـرواتب
اJسبقة - نفقات التكوين ...........................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

12 -  315.000.000

5.000.000

5.000.000

17.000.000

17.000.000

167.000.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية للميزانية - التعويضات واJنح اخملتلفة ...............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس
مجموع االعتمادات اJلغـاةمجموع االعتمادات اJلغـاة .............................................................

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

12 -  31150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

وزارة اJاليةوزارة اJالية
الفرع الرابعالفرع الرابع

اJديرية العامة للضرائباJديرية العامة للضرائب
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واJنح اخملتلفة.................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الرابع
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اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 -  31

11 -  43

5.000.000

5.000.000

5.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

17.000.000

17.000.000

167.000.000

الفرع السادسالفرع السادس
اJديرية العامة للميزانيةاJديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
qالـرواتب qـتـعـاقـدونJـسـتــخـدمـون اJـصـالح الالمـركـزيــة لـلـمـيـزانـيـة - اJا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اJصالح الالمركزية لـلميزانية - اJنح - تـعويضات التدريب - الرواتب
اJسبقة - نفقات التكوين ...........................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة .........................................................

مـــرســوممـــرســوم تـــنــفـــيــذي  تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 453 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJوافق  اJوافق 27 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q q2011 يتـضــمـن نقليتـضــمـن نقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 3 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
28 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11 -51 
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اجملـاهـدين من مـيــزانـيـة الـتــسـيـيـر �ـوجب قــانـون اJـالـيـة

q2011 لسنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2011  اعــتــمـــــاد قــــــدره خـمـسـة وعــشـرون مـلــيـون ديـنـار

(25.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
اجملــاهــدين وفي الــبــاب رقم 31-12 "اJــصـالـح الالمــركــزيـة

التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة".

اJـاداJـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Jـيزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
قـــدره خمسـة وعـشرون ملـيــون دينــار (25.000.000 دج)
يــــقــــيّــــــد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيـــر وزارة اجملــاهـــدين  وفي

البابX اJبينX في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.

3 : :  يـــــــكـــــــلـــــف وزيــــــــــر اJـــــــالــــــــيـــــــــة ووزيـــــــــر اJــــــاداJــــــادّة ة 
اجملاهدينq كلّ فـيمـا يخـصّـهq بتـنفيــذ هــذا اJـرسـوم الذي
يـنـــشــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ{قراطيّـة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

11 - 31

13 - 33

20. 000.000

20. 000.000

5. 000.000

5. 000.000

25. 000.000

25. 000.000

25. 000.000

25. 000.000

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ...........

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ....................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدينمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين ..................................
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مـــرســوممـــرســوم تـــنــفـــيــذي  تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 454 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJوافق  اJوافق 27 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2011 يتـضــمـن نقلq يتـضــمـن نقل

اعـــتـــمــــاد في مــيــزانـيـــة تــســيــيــر وزارة الــتـضــامناعـــتـــمــــاد في مــيــزانـيـــة تــســيــيــر وزارة الــتـضــامن
الوطني واألسرة.الوطني واألسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 11 -271 
اJــؤرخ في  7  رمــضــان عـام 1432 اJــوافـق 7  غــشت ســنـة
2011 واJـــــــتـــــــضـــــــمـن تـــــــوزيـع االعـــــــتـــــــمـــــــادات اخملـــــــصـــــــصــــــة

لوزيرالـتضـامن الوطني واألسـرة من ميـزانية الـتسـيير
q2011 الية  التكميلي لسنةJوجب قانون ا�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2011  اعتـمــــاد قــــدره تـسعة وأربعون مليونا وستمائة

وخـــــمـــــســـــون ألـف ديـــــنــــار (49.650.000 دج) مـــــقــــــــيّــــــد فـي
ميـزانـية تسـيـير وزارة الـتضـامن الوطـني واألسرة وفي
الـباب رقم 31-12 "اJصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلدولة -

التعويضات واJنح اخملتلفة".

اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنــة 2011  اعـتـماد
قــــدره تسـعة وأربـعون مـليـونا وسـتمائـة وخمـسون ألف
ديــنــار (49.650.000 دج)  يـــقــــيّـــــد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر
XبينJا Xوزارة التضامن الـوطني واألسرة  وفي البابـ

في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 3 : :  يكلــــف وزيـــر اJاليــة ووزيـــر التضامن
الـــوطــــني واألســـرةq كـلّ فـــيـــمــــا يـــخـــصّــهq بـــتـــنــــفـــيــــذ هـــــذا
اJرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

11 -  3146. 000.000

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ...........
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اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

13 -  31

3. 650.000

49. 650.000

49. 650.000

49. 650.000

49. 650.000

49. 650.000

qــتـــعـــاقــدونJـــســـتــخـــدمـــون اJـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابــعـــة لـــلـــدولــة - اJا
الرواتبq منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي .......
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التضامن الوطني واألسرة...........

مـــرســوممـــرســوم تـــنــفـــيــذي  تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 455 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJــوافق  اJــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضــــمـنq يـــتـــضــــمـن

نــقــل اعــتــمـــاد في ميـزانـيــة تـسيـيـر وزارة الـعملنــقــل اعــتــمـــاد في ميـزانـيــة تـسيـيـر وزارة الـعمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 11 -273 
اJــؤرخ في 7  رمــضــان عــام 1432 اJــوافـق 7  غــشت ســنــة
2011 واJــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
q2011 الية التكميلي لسنةJالتسيير �وجب قانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2011  اعـتــمـــــاد قـــــدره مـليـون وتـسـعـمـائـة وثالثــة آالف

ديـنــار (1.903.000 دج) مــقــــيّـــد فـي مــيــزانــيـــة تـســيـــيـــر
وزارة الــعــمـــل والــتــشــغــيـل والــضـــمــان االجــتــمــاعي وفي

البابX اJبينX في اجلدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Jـيزانـيـة ســنـة 2011  اعـتـمـاد
قـــــــــدره  مـــــلـــــيــــــون وتـــــســـــعـــــمــــــائـــــة وثـالثـــــــة آالف ديـــــنــــــار
(1.903.000 دج)  يــــقــــيّــــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
Xالــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمــان االجــتــمـاعـي وفي الــبــابـ

اJبينX في اجلدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يــكــلــــف وزيـــر اJــالــيـــة ووزيــــــر الــعـمل
qكـلّ فــيـــمــا يـــخــصّـه qوالـــتـــشــغـــيل والــضـــمــان االجـــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اJـــرســـــــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ{ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

01 - 34

21 - 35

613.000

613.000

613.000

613.000

1.290.000

1.290.000

1.290.000

1.290.000

1.903.000

1.903.000

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات....................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اJصالح الالمركزية للتشغيلاJصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالث العنوان الثالث 

وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اJباني...................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اJلغاةمجموع االعتمادات اJلغاة...............................................................
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اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

90 - 34

24 - 34

613.000

613.000

613.000

613.000

1.290.000

1.290.000

1.290.000

1.290.000

1.903.000

1.903.000

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية للتشغيلاJصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالث العنوان الثالث 
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

أدوات وتسيير اJصالحأدوات وتسيير اJصالح
اJصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اJلحقة...............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة..........................................................

مـــرســوممـــرســوم تـــنــفـــيــذي  تـــنــفـــيــذي رقمرقم  11 -  - 456 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اJــوافق  اJــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q q2011 يـــتـــضــــمـنيـــتـــضــــمـن

إحــــــداث أبــــــواب ونــــقل اعـــــتـــــمــــــاد فـي مــــيــــزانــــيــــةإحــــــداث أبــــــواب ونــــقل اعـــــتـــــمــــــاد فـي مــــيــــزانــــيــــة
.XهنيJتسيير وزارة التكوين والتعليم ا.XهنيJتسيير وزارة التكوين والتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11 -62 
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
التكوين والتعليم اJهنيX من ميزانية التسيير �وجب

q2011 الية لسنةJقانون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتــكــويـن والــتــعــلــيم اJـــهــنــيــX لــســنــة 2011 ضــمن

الفرعX اجلزئيX األول والثاني األبواب اآلتية :
الـفــرع اجلــزئي األول : اJــصــالح اJــركــزيــةq الــعــنـوان
الــثـــالث -  وســائل اJــصـــالحq الــقــسم الــســـابع - الــنــفــقــات

اخملتلفة :
- الـباب رقم 37-04  الـذي عـنوانه "اإلدارة اJـركـزية
q"XهنيJبياد الوطني للتكوين والتعليم اJتنظيم األو -
- الـباب رقم 37-05  الـذي عـنوانه "اإلدارة اJـركـزية
- نــفــقـات تــسـيــيــر مـجــلس الـشــراكــة لـلــتـكــوين والــتـعــلـيم

."XهنيJا
الـفرع اجلزئي الـثاني : اJصالح الالمـركزية الـتابعة
لـــلـــدولــــةq الـــعــــنـــوان الــــثـــالث - وســــائل اJــــصـــالحq الــــقـــسم

السابع-  النفقات اخملتلفة :

- الــــــبـــــــاب رقم 37-12 الـــــــذي عـــــــنـــــــوانـه  "اJـــــــصـــــــالح
الالمــركــزيـة الــتــابــعـة لــلــدولــة - تــنـظــيم األوJــبــيــاد احملـلي

."XهنيJواجلهوي للتكوين والتعليم ا

اJـــاداJـــادّة ة 2 : :  يـــلــــغــــى مــن مـــيـــزانــيــــــة ســــنـــــــة 2011
اعــتــمــــــاد قـــــدره خــمـســة وخـمــســون مـلــيـونــا وثالثـمــائـة
ألف دينار (55.300.000 دج) مقـــيّــد فـي ميزانية تسـيير
وزارة التكوين والتعليم اJهنيX وفي الباب رقم 05-36
"إعـانــات لــلــمــعــاهـد الــوطــنــيــة اJـتــخــصــصــة في الــتــكـوين

اJهني".

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Jـيزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
قـــدره خمسة وخمسـون مليونــا وثالثمائــة ألف دينــار
(55.300.000 دج) يـــقـــــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر وزارة
الــتــكـويـن والــتـعــلــيم اJــهــنــيــX وفي األبــواب اJــبــيـنــة في

اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 4 : :  يــكــلـف وزيـــر اJــالــيـــة ووزيــــر الــتــكــوين
والـــتــعــلــيم اJـــهــنــيــqX كـلّ فــيــمــا يـــخــصّـهq بــتـــنــفــيـــذ هــــذا
اJرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1433 اJــــوافق 27
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

01 -  34

03 -  34

90 -  34

2.300.000

2.900.000

800.000

6.000.000

XهنيJوزارة التكوين والتعليم اXهنيJوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح
اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات ...................................................
اإلدارة اJركزية - اللوازم ..............................................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات ...............................................
مجموع القسم الرابع
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اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنــــــاويــــنالعنــــــاويــــن

01 -  35

04 -  37

05 -  37

11 -  34

12 -  34

13 -  34

14 -  34

91 -  34

12 -  37

1.400.000

1.400.000

16.400.000

6.000.000

22.400.000

29.800.000

29.800.000

400.000

900.000

6.000.000

600.000

200.000

8.100.000

17.400.000

17.400.000

25.500.000

25.500.000

55.300.000

55.300.000

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني .....................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

..XهنيJبياد الوطني للتكوين والتعليم اJركزية - تنظيم األوJاإلدارة ا
اإلدارة اJـركـزيـة - نـفــقـات تـسـيـيــر مـجـلس الـشـراكــة لـلـتـكـويـن والـتـعـلـيم
................................................................................... XهنيJا
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات .........................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثـاث ........................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم ....................................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اJلحقة ......................
اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات .....................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـدولـة - تـنظـيم األوJـبـيـاد احملـلي واجلـهوي
......................................................... XهنيJللتكوين والتعلـيم ا
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفـتشن إنــهــاء مــهــام مــفـتش

للبيئة في والية أم البواقيللبيئة في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـســمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

رابـــح خـلـــــوفـيq بصـفـتـــه مـفـتـشـــا لـلـبـيـئـــة فـي واليــة
أم البـواقيq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

البيئة في والية ميلة.البيئة في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـســمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

qبـصـفـته مـديرا لـلـبـيئـة في واليـة مـيـلة qإسـمـاعـيل جيـني
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اJــديــرـن إنــهــاء مــهــام اJــديــر
العــامالعــامّ لـلمـؤسسـة الـعمـومــية لـلن لـلمـؤسسـة الـعمـومــية لـلنّـقـــل احلضــري فيـقـــل احلضــري في

مدينـة قسنطينة.مدينـة قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـســمــبـر ســنـة 2011 تـنــهىq ابــتـداء من 9

يـــونــيــو ســنــة q2011 مــهــام الــسّــيــد حـــســX شــليq بــصــفــته
مـديـــرا عــامـا لـلـمـؤسـســـة الـعـمـومـــيـة لـلـنّـقـــل احلـضـــري

في مدينة قسنطينةq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 9 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1433
اJوافق اJوافق 4 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2011 يتضـمq يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجــب مـــــــــرســــــــوم رئــــــــاسـيّ مــــــــؤرّخ فــــي 9
مـــحــــرّم عــــام 1433 الــــمــــوافــق 4 ديــــســــمــــبـــــر ســــنـــة

2011 تـــنـــهى مـــهــــام الـــسّـــادة اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهم بــــصـــفـــتـــهم

مـديرين للتربـية في الواليات اآلتـيةq لتكلـيفهم بوظائف
أخـرى :

qفي والية سكيكدة qعبد العزيز بزاله -

qةJفي والية قا qعباس صحراوي -

- بوجمعة سليمانيq في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJوافق 4 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهـى مهـام السّـيدين

Xاآلتي اسـماهما بصـفتهما مـديرين للتربـية في الواليت
: Xاآلتيت

qفي والية اجللفة qعبد احلميد بلعالية دومة -

- الطاهر خليلq في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
Xن إنــهــاء مــهــام األمــXيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمــ qيــتــضــم q2011 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة

العامالعامّ جلامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران. جلامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـســمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

الـــوادي درغـــامq بـــصــــفـــته أمــــيـــنـــا عـــامــــا جلـــامـــعــــة الـــعـــلـــوم
والتكنولوجيا بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر
الـصالـصّـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة بـوزارة اJـؤسـسـات الـصـغـيـرةـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة بـوزارة اJـؤسـسـات الـصـغـيـرة

واJتوسطة والصواJتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا.ناعة التقليدية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـســمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

محـمد بـشير كـشرودq بصـفته مديـرا للصّـناعة الـتقلـيدية
بــوزارة اJــؤســســات الـــصــغــيــرة واJــتــوســـطــة والــصّــنــاعــة

التقليدية - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 9 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1433
Xـنــان تـعــيـXيــتـضــمّـنــان تـعــيـ qيــتـضــم q2011 4 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة اJـوافق اJـوافق 

نائبي مدير بوزارة الننائبي مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيد شـكـيب

بــوراويq نـــائب مــديــر Jــراقــبــة الــسالمــة واJالحــة اجلــويــة
بوزارة النّقـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJوافق 4 ديسـمبـر سنة 2011 تـعيّن الـسّيـدة عائـشة

بــــورويـسq نــــائـــــبـــــــة مــــديـــــــر لـــــضـــــبط الـــــنّــــقـــــل اجلـــــــوي
بـــوزارة النّقــل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن الـــتن الـــتّــعـــيــX بــوزارةــعـــيــX بــوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJوافق 4 ديـسـمبـر سـنة 2011 يعـيّن السّـيدان اآلتي

اسماهما بوزارة التربية الوطنية :

- مـولــود بـولـســانq نـائـب مـديـر لــلـتــنـظــيم اJـدرسي
qديرية التعلـيم األسـاسي�

- عـبـد الـعـالي بـوشـالغمq مـفـتـشـا بـاJـفـتـشـيـة الـعـامة
للبيداغوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن تـــعــيـــX مــديــرينن تـــعــيـــX مــديــرين

للتربية في الواليات.للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـيـة

أسماؤهم مديرين للتربية في الواليات اآلتية :

qفي والية اجللفة qعباس صحراوي -

qفي والية قسنطينة qبوجمعة سليماني -

- عبد العزيز بزالهq في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 9 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1433
Xـنــان تـعــيـXيــتـضــمّـنــان تـعــيـ qيــتـضــم q2011 4 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة اJـوافق اJـوافق 

.Xبجامعت Xعميدي كليت.Xبجامعت Xعميدي كليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJــوافــق 4 ديـــســمـــبــــر ســنــة 2011 يــعـــــيّن الـــسّــــيــد

عـــبــــد اجملـــيـــد دهـــومq عــمـــيـــدا لــكـــلـــيـــة الــعـــلـــوم اإلنــســـانـــيــة
واالجتماعية بجامعـة اجلـزائر 2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـسـمبـر سـنة 2011 تعـيّن الـسّـيـدة صـفـية

مـــطـــهــــريq عـــمـــيـــدة لـــكـــلـــيــــة اآلداب والـــلـــغـــــات والـــفـــنــون
بجامعــة وهـران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعــيـX اJـديــر الـعـامن تـعــيـX اJـديــر الـعـامّ

للسياحة بوزارة السياحة والصللسياحة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيـد مـحـمـد

بـشـيــر كـشـرودq مـديــرا عـامـا لـلــسـيـاحـة بــوزارة الـسـيـاحـة
والصّناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1433 اJـوافق  اJـوافق 4
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2011 يـتـضمq يـتـضمّن تـعـيـX مـديـر تـطـويرن تـعـيـX مـديـر تـطـوير
الـصالـصّـنــاعـة الـتـقــلـيـديـة بــوزارة الـسـيـاحــة والـصـنــاعـة الـتـقــلـيـديـة بــوزارة الـسـيـاحــة والـصّـنـاعـةـنـاعـة

التقليدية.التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1433 اJـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 يـعيّـن الـسّـيـد شـكري

بن زعرورq مـديـرا لـتطـويـر الـصّـناعـة الـتـقلـيـديـة بوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية.
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك  مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك  مـــؤرّخ  في في 30 مــــحــــر مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1433
اJــوافق اJــوافق 25 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة q2011   يــحــدد كــيــفــيــاتq   يــحــدد كــيــفــيــات
تـــطـــبـــيق اJـــواد تـــطـــبـــيق اJـــواد 6 و و27 و و28  من اJـــرســـوم الـــرئـــاسي  من اJـــرســـوم الـــرئـــاسي
اJــوافق رقم رقم 03-309 اJــؤرخ في  اJــؤرخ في 14 رجب عــام  رجب عــام 1424 اJــوافق 
11 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة 2003 واJـتضـمن تنـظـيم التـكوين واJـتضـمن تنـظـيم التـكوين

وحتسX اJستوى في اخلارج وتسييرهما.وحتسX اJستوى في اخلارج وتسييرهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيـر الشؤون اخلارجية
 qاليـةJووزيــــر ا

qووزيــــر التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئــاسي رقم 02-403 اJـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اJـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-309 اJـؤرخ
في 14 رجب عــام 1424 اJــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
واJتـضمن تنـظيم الـتكوين وحتـسX اJسـتوى في اخلارج

 qواد 6 و27 و28 منـهJال سيما ا qوتسييرهما
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اJؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اJـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

 qالعلمي
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اJـوافق  15 فـبـرايــر سـنـة 1995

 qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرخ في 5
رجب عـام 1432 اJـوافق 7 يــونـيــو ســنـة 2011 الــذي يــحـدد
مـدونـة نـفـقـات وإيرادات حـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم

q"058-302 الذي عنوانه" تسيير التكوين باخلارج

يـقــريـقــرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـواد 6 و27 و28 من
اJـرســوم الـرئـاسي رقم 03 -309 اJـؤرخ في 14 رجب عـام

qـــذكــور أعالهJوا q2003 ــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــةJ1424 ا

يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد مـبــالـغ اJـنــحــة الــدراســيـة
واالمتيازات اJلحـقة اخملصصة للمستفيدين من التكوين

في اخلارجJ qدة تزيد عن ستة (6) أشهر.

اJــادة اJــادة 2 :  : يـــتم الـــتـــكـــفل بـــاJـــصـــاريف واالمـــتـــيــازات
اJمـنـوحـة لـلـمـستـفـيـد من الـتـكـوين في اخلـارجq من طرف

اإلدارة أو اJؤسسة األصليةq كما يأتي :
- يـتــلــقى اJــسـتــفـيــد من الــتــكـوين اإلقــامي بــاخلـارج
مـنحـة دراسـية حتـسب مـدتهـا بـاثني عـشر (12) شـهرا عن
كل سنـة جامعـية. غيـر أنه {كن أن تقل اJـنحة الـدراسية
عن اJــدة اJـذكــورة أعاله إذا كــانت مــدة الــتـكــوين تــقل عن

qاثني عشر (12) شهرا
- يدفع لـلمـستـفيـد من التـكوين اإلقـامي في اخلارج
qعــنـد الـذهــاب لـلــتـكـوين qتـســبـيق يــغـطي ثالثـة (3) أشـهـر
ويتقاضى عن باقي مدة التكوين منحة تدفع له كل ثالثة
(3) أشـهر من طـرف اJـمثـليـة الـدبلـومـاسيـة أو القـنـصلـية
اخملـــتــــصـــة إقـــلــــيـــمـــيــــا. ويـــتم الــــدفع بـــعــــد تـــقـــد¤ الــــوثـــائق
الـثبـوتـية لـتـسجـيل اJـستـفيـد ابـتداء من تـاريخ الـوصول

qستقبلJالفعلي إلى البلد ا
- يـــتـم الـــتـــكـــفل �ـــصـــاريف احلـــمـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة
لـلــمـســتـفــيـد مـن الـتــكـوين اإلقــامي في اخلــارجq من طـرف

qؤسسة األصليةJاإلدارة أو ا
qتمنح للـمستفيد من التكوين اإلقامي في اخلارج -
تــذكـــرة ســفــر ذهــابـــا وإيــابــاq ســنـــويــاq بــالــطـــريــقــة األكــثــر
اقـــتــصــاديــةq من اجلــزائــر نـــحــو الــبــلــد اJــســتـــقــبل تــتــكــفل

qؤسسة األصليةJنحها اإلدارة أو ا�
- {نـح للـمـستـفـيـد من التـكـوين اإلقـامي في اخلارج
ســــنـــد شــــحن فــــائض وزن األمــــتـــعــــة قــــدره ثـــمــــانـــون (80)
كــيـلــوغـرامـاq عــنـد انــتـهــاء فـتــرة الـتـكــوينq تـتــكـفل �ــنـحه

qؤسسة األصليةJاإلدارة أو ا
- تــتـــكــفل اJــمــثــلـــيــة الــدبــلــومــاســيـــة أو الــقــنــصــلــيــة
اخملـتـصـة إقلـيـمـيا بـكل الـتـكـالـيف النـاجـمـة عن مـصاريف
الـتــسـجـيل والــتـكـوين خـالل اJـسـار الـدراسـي لـلـمـســتـفـيـد

من التكوين اإلقامي في اخلارج.

اJادة اJادة 3 :  : يتم تـعويض تـكالـيف التـسجـيل والدراسة
واخملـبر عندمـا تكون على عـاتق الطالب أو العـامل بتقد¤

النسخ األصلية للوثائق احملاسبية التبريرية.
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عــنـــدمــا يـــتــجــاوز مــبــلـغ هــذه الــتــكــالـــيف  اJــعــايــيــر
اJعــتــمــدة لـدى الـبـــلـدان اJســـتــقـــبــلةq فــإنّ الـتــعويـض

يتـطلب اJـوافـقـة اJسبقة من الهيئة اJرسلة.
4 :  : عــنــدمــا تــكــون تــكــالــيف طــبــاعــة اJــذكــرات اJـادة اJـادة 
واألطــــــروحـــــــات عــــــلى عــــــاتـق الــــــطــــــالـب أو الــــــعــــــاملq فــــــإنّ
تعـويضـها من طرف اJـمثلية الدبلومـاسية أو القنصـلية
اخملــتصـة يـتم بـتقـد¤ فـواتـير الـعـمـليـة وإيــداع خـمس (5)
نـــــسـخ مــن اJـــــذكـــــرة أو األطــــروحـــــة تــــوجه إلـى الــــهـــــيــــئــــة

اJرسلة التي يتبعها الطالب أو العامل.
ال {ــكن أن يـتــجـاوز مــبـلغ الــتـعــويضq الـقــيم احملـدّدة

أدناه :
- مذكرة اJاستر أو ما يعادلها : 1200 دج

- أطـروحة دكـتـوراه فلـسـفة  ''Ph.D '' والـدكتوراه أو
ما يعادلهما : 1800 دج.

اJــــادة اJــــادة 5 : : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اJـــادة 27 من اJـــرســـوم
الـــــــرئـــــــاسـي رقم 03-309 اJــــــــؤرخ في 14 رجـب عـــــــام 1424
اJــوافق 11 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2003 واJـــذكـــور أعالهq حتــدد
مبالغ اJـنحة الـدراسية اخملـصصـة للمـستفـيدين من اJنح
حــسب فــئــات الــبـلــدان اJــســتــقــبـلــة طــبــقــا لــلـجــدول رقم 1

اJلحق بهذا القرار.
اJـادة اJـادة 6 :  : حتـدد فـئات الـبـلـدان اJـسـتقـبـلـة اJـنـصوص
عـلـيـهـا في اJادة 2 أعاله طـبـقا لـلـجدول رقم 2 اJلـحق بـهذا

القرار.
اJــــادة اJــــادة 7 :  : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اJـــادة 28 من اJـــرســـوم
الـــــــرئـــــــاسـي رقم 03-309 اJــــــــؤرخ في 14 رجـب عـــــــام 1424
اJوافق 11 سبـتمبر سنة q 2003 واJذكـور أعالهq يتقاضى

اJــســـتــفــيــدون مـن مــنــحـــة مــقــدمـــة من  دولــة أو مـــنـــظــمــة
أجـنبـيـةq يكـون مـبلـغـهـا أقل  من اJنـحـة الدراسـيـة احملددة
في اJـادة 2 أعالهq مـنحـة تـكمـيـليـة يـحدد مـبـلغـهـا الشـهري

طبقا للجدول رقم 3 اJلحق بهذا القرار.
في حالة التعـليق اJؤقت للمـنحة من طرف الطرف
األجـنبيq {كن تـمديـد صرف مبـلغ اJنـحة التـكمـيليـة بعد
اJوافقة اJسبـقة من الهيئة اJرسـلةJ qدة ال تتجاوز اثني

عشر (12) شهرا. 

اJادة اJادة 8 : : إذا تـوجب على الطـالب اJسـتفيـد أن يتابع
فـي إطـــار دراســـاته تــــدريـــبـــاq فـــإن مـــصــــاريف اJـــشـــاركـــة
تـتحمـلهـا ميـزانية الـدولةq إذا لم تـكن اJصـاريف مكـفولة

ماليا من الطرف األجنبي.

وفي جمـيع احلـاالتq وبشرط احلـصول عـلى اJـوافقة
اJــســبـقــة مـن الـهــيــئــة اJــرســلــةq فــإنه ال {ــكن اJــمــنـوح أن
يسـتفـيد من هـذا الـتكـفل إال لفـترة ال تـتعـدى  سنـة واحدة

من التكوين. 

اJادة اJادة 9 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اJاJـادة ادة 10 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرّم عــام 1433 اJــوافق 25
ديسمبر سنة 2011.

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير اJاليةوزير اJالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

اJــلحــــق رقم اJــلحــــق رقم 1

الفئـة األولى
الفئـة الثانية
الفئـة الثالثة

زيادات األساتذةزيادات األساتذة اJاستر وما بعد التدرجاJاستر وما بعد التدرجالتدرج والطورالتدرج والطور  األول األولفئات البلدان اJستقبلةفئات البلدان اJستقبلة

500 دج

 450 دج

 400 دج

4500 دج

4000 دج

 3500 دج

5000 دج

4500 دج

4000 دج

اJــلحــــق رقم اJــلحــــق رقم 2

الفئـة األولى
الفئـة الثانية

الفئـة الثالثة

اJملكة اJتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشماليةq اليابان.
الواليـات اJتحدة األمريكـيةq بلدان االحتاد األوروبي ما عدا اJـملكة اJتحـدة لبريطانيا
الــعـظـمى وإيــرلـنـدا الــشـمـالـيــةq روسـيـاq جـمــهـوريـة كــوريـاq الـصـqX ســويـسـراq اإلمـارات

العربية اJتحدةq الكويتq األردن.
البلدان األخرى.



3 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3871
28 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة  2011 م م

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرمــــؤرّخ  في في 30 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
اJــــوافق اJــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة q q2011  يـــعــــدل الـــقـــرار يـــعــــدل الـــقـــرار
الــوزاري اJـــشـــتــرك اJـــؤرخ في الــوزاري اJـــشـــتــرك اJـــؤرخ في 27 ربـــيع األول عــام ربـــيع األول عــام
1425 اJـوافق  اJـوافق 17 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة 2004 الـذي يـحــدد مـبـلغ الـذي يـحــدد مـبـلغ

الــتــعــويض الــقــابـل لــلــتــحــويل واJــتــعــلق بــالــتــكــوينالــتــعــويض الــقــابـل لــلــتــحــويل واJــتــعــلق بــالــتــكــوين
وحتــســX اJـــســتــوى بــاخلــارج Jـــدة تــســاوي ســتــة (وحتــســX اJـــســتــوى بــاخلــارج Jـــدة تــســاوي ســتــة (6)

أشهر أو تقل عنها.أشهر أو تقل عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيـر الشؤون اخلارجية

qاليةJووزيـر ا

 qووزيـر التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئــاسي رقم 02-403 اJـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اJـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-309 اJـؤرخ
في 14 رجب عــام 1424 اJــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
واJــــتـــضــــمـن تــــنــــظـــيـم الــــتــــكــــوين والــــتــــحــــســــX بــــاخلـــارج

qادة 30 منهJال سيما ا qوتسييرهما

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اJؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اJـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

 qالعلمي

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

 qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرخ في
27 ربـيع األول عام 1425 اJوافق 17 مايـو سنة 2004 الذي

يـــحــدد مــبـــلغ الــتـــعــويــضـــات الــقــابـل لــلــتـــحــويل واJـــتــعــلق
بالتكوين وحتسX اJستوى باخلارج Jدة تساوي ستة (6)

أشهر أو تقل عنها.

يقــــــررون ما يأتي:يقــــــررون ما يأتي:

اJـادةاJـادة األولى:  األولى:  يـهــدف هــذا الـقــرار إلى تــعـديـل بـعض
أحـــكــام الــقـــرار الــوزاري اJــشــتـرك اJــؤرخ في 27 ربـيـع

األول عـام 1425 اJـوافـق 17 مايو q2004 واJذكور أعاله.

اJـــــادةاJـــــادة  2 :   :  تـــــعــــــدل اJـــــواد األولى و2 و6 مـن الـــــقـــــرار
الــوزاري اJـــشـــتــرك اJـــؤرخ في 27 ربـــيع األول عــام 1425
اJـــوافـق 17 مـــايــــو ســـنـــة q2004 واJــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اJــادة األولى : يــحــدد مـــبــلغ الـــتــعــويـض اJــنــصــوص
عــــلــــيه فـي اJـــادة 30 من اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 309-03
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
q2003 واJــذكـور أعالهq طــبـقـا لــلـجـدول رقم 1 اJـلــحق بـهـذا

القرار".

" اJادة 2 : تــمـنـح زيــادة قـدرهــا عـشرون في اJـائة
(20 %) مـن اJـبــلغ احملــدد في اJــادة األولى أعالهq لألســاتـذة
Xواألساتـذة البـاحث Xاجلامـعيـ Xاالستـشفـائيـ Xالبـاحثـ
Xـــؤســـســـات الــــتـــعـــلـــيـم والـــتـــكـــويـن الـــعـــالـــيـــJ Xالـــتـــابــــعـــ
qـــؤســـســـات الـــبـــحثJ Xالـــتـــابـــعــــ Xالـــدائـــمـــ Xوالـــبــــاحـــثـــ

اJستفيدين من تربص في اخلارج". 

" اJــادة 6 : حتـــدد قـــائــمـــة بــلـــدان اJـــنــطـــقـــتــX األولى
والــــثـــــانــــيــــة اJــــذكــــورتــــX فـي اJــــادة األولـى أعالهq طــــبــــقــــا

للجدول رقم 2 اJلحق بهذا القرار".

اJـادةاJـادة  3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرّم عــام 1433 اJــوافق 25
ديسمبر سنة 2011.

اJــلحــــق رقم اJــلحــــق رقم 3

جميع الفئات

اJاستر وما بعد التدرجاJاستر وما بعد التدرجالتدرج والطورالتدرج والطور  األول األولفئات البلدان اJستقبلةفئات البلدان اJستقبلة

2600 دج2200 دج

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير اJاليةوزير اJالية
كر¤ جوديكر¤ جودي
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اJــلحــــق رقم اJــلحــــق رقم 1

من اليوم األول 
إلى اليوم العاشر كامال
من اليوم احلادي عشر  

إلــى الــــــــــــــيـــــــــــــــوم الــــــــــــــتـــــــــــــــاسـع
والعشرين كامال

شــــــــهــــــــر واحـــــــد واJــــــــضــــــــاعف
الكامل للشهر

شهر واحد وجزء من الشهر

اJنطقة الثانيةاJنطقة الثانيةاJنطقة األولىاJنطقة األولىاJدةاJدة

 12.000 دج لليوم الواحد

مــبــلغ جــزافـي قـدره  120.000 دج و 4.000 دج
لـــلـــيـــوم الـــواحـــد ابـــتـــداء من الـــيـــوم احلـــادي

عشر
 200.000 دج للشهر

مــبــلغ جــزافـي قـدره  200.000 دج و 6.000 دج
لـــلــيـــوم الـــواحــد  ابـــتــداء مـن الــيـــوم احلــادي

Xوالثالث

 10.000 دج لليوم الواحد

مـبــلغ جـزافي قـدره  100.000 دج و 3.000 دج
لــلــيـــوم الـــواحــد ابــتــداء من الــيــوم احلـادي

عشر.
 160.000 دج للشهر.

مـبـلغ جـزافـي قدره  160.000 دج و 5.000 دج
Xابتداء من اليوم احلادي والثالث

اJلحق رقم اJلحق رقم 2
اJنطقة األولى :اJنطقة األولى :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بلدان االحتاد األوروبي
اليابان

سويسرا
الواليات اJتحدة األمريكية

جمهورية كوريا
Xالص

اإلمارات العربية اJتحدة
الكويت
األردن
روسيا

اJنطقة الثانية :اJنطقة الثانية : باقي البلدان

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرقـــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 5 شــعـــبــان عــــام  شــعـــبــان عــــام 1432
اJــوافق اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة q2011 يــحــدq يــحــدّد إطـــار تـــنــظــيمد إطـــار تـــنــظــيم
اJـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاJـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اJــهـــنــــيـــة لاللـــتــحـــــاق بـــاألسالك الـــتـــقـــنــيـــة اخلـــاصــةاJــهـــنــــيـــة لاللـــتــحـــــاق بـــاألسالك الـــتـــقـــنــيـــة اخلـــاصــة

باإلدارة اJكلباإلدارة اJكلّفة بالسفة بالسّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإنّ األم
qووزير السكن والعمران

- �ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم رقم 66-145 اJـــــؤرّخ في 12
صـــفـــرعـــام 1386 اJــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واJـــتـــعـــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمJعدّل واJا qXوظفJأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 66-146 اJــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اJــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واJـــتـــعــلّق
بالـتـعـيـX في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اJـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1416 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اJؤرّخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اJـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واJـتعلّق بـكيـفيـات تنـظيم اJسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اJـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اJــــــؤســــــســــــات واإلدارات
qالعمومية

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-241 اJؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اJـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XــــوظــــفــــJــــتـــــضــــمّن الــــقــــانــــون األســـــــاسي اخلــــــاصّ بــــاJوا
اJــنـــتـــمـــX لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصّـــة بـــاإلدارة اJـــكـــلّـــفــة

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

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اJــشــتــــرك اJـؤرّخ
في 27 جـمادى األولى عام 1418 اJوافق 29 سـبـتمـبر سـنة
1997 الـذي يـحدّد كـيـفـيات تـنـظـيم اJـسابـقـات عـلى أساس

الـشهـادات واالمـتـحانـات واالخـتـبارات اJـهـنيـة لاللـتـحاق
qكلّفة بالسّـكنJباألسالك التقنية اخلاصّة باإلدارة ا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :
اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 2 من اJـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 95-293 اJــؤرّخ في 5 جــمــادى األولى عـام
1416 اJوافق 30 سـبـتمـبر سـنـة 1995 واJـتعـلّق يـكيـفـيات

تـنـظــيم اJـسـابــقـات واالمـتـحـانـات واالخــتـبـارات اJـهـنــيـة
في اJـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـةq يـهـدف هـذا الـقــرار
إلـى حتـــــديـــــد إطــــــار تـــــنـــــظـــــيـم اJـــــســـــابـــــقــــــات عـــــلى أســـــاس
االخــتــبـارات واالمــتــحـانــات اJــهـنــيــة لاللـتــحــاق بـاألسالك

التقنية اخلاصّة باإلدارة اJكلّفة بالسّكن والعمران.
2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اJــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اJــــــاداJــــــادّة ة 
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اJــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرّر من

.Xالسلطة التي لها سلطة التعي
يـنـشــر قـرار أو مـقـــرر فـتح اJــسـابـقـات عـلى أسـاس
االخــتـبــارات واالمــتـحـــانــات اJـهــنــيـة اJــنـصــــوص عـلـــيه
فـي الــفــقــرة أعالهq فـي شــكل إعالن عـن طــريق الــصــحــافــة
اJـكتوبة وفي موقع األنـترنت للمديـرية العامّة لـلوظيفـة

العمومية أو في شكل ملصقات داخليـةq حسب احلـالـة.
3 :  : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـX أعضـاء اجليش اJاداJادّة ة 
الــوطــنـي واJــنــظــمـــة اJــدنــيـــة جلــبــهــة الـــتــحــريـــر الــوطــني
وأبــنــاء وأرامـل الـشــهـداء طــبـقــا لـلــتـشــــريـع والــتـنــظــــيم

اJعمـول بهما.
4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اJــاداJــادّة ة 

الوثائق اآلتية :
: XوظفJغير ا Xأ) بالنسبة للمترشح: XوظفJغير ا Xأ) بالنسبة للمترشح

qطلب خطي للمشاركة -
qصورتان (2) شمسيتان -

- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة
qفعولJالتعريف الوطنية سارية ا

- نـسـخــة طـبق األصـــل مـصـــادق عـلـيـهـا من اJـؤهــل
أو الــــشـــــهـــــادة اJـــــطــــلـــــوبـــــة أو اJـــــســــتـــــوى الـــــدراسي و/ أو

qالتكوين
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

إثبات الوضعية إزاء اخلدمة الوطنية.
- مــســتـخــرج من صــحــيـفــــة الــســــوابق الــقـضـــائـــيـة

qفعولJ(البطاقة رقم 3) سارية ا

بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اJــســابــقــات عــلى أســاس
االخــــــتــــــبـــــاراتq يــــــجب عــــــلـى اJـــــتـــــــرشـح إتــــــمـــــــام مـــــلــــــفــه

بالـوثــائق اآلتـية :
qشهادة اجلنسية اجلزائرية -

qعند االقتضاء qدنيةJشهادة عائلية للحالة ا -
- شـهــادتــان طــبــيــتــان (الــطب الــعـام وطـب األمـراض
الصـدريـة مسـلـمـتان من طـبـيب مـختص)q تـثـبـتان أهـلـية

qطلوبJنصب اJترشح لشغل اJا
- أربع (4) صور شمسية.

: XوظفJا Xب) بالنسبة للمترشح: XوظفJا Xب) بالنسبة للمترشح
تــقـوم اإلدارةq في الــوقت اJــنـاسبq بــتـعــلـيق قــائـمـة
اJــوظــفــX الــذيـن تــتــوفــــر فــيـــهم الــشــــروط الــقــانــونــــيــة
األســــاســـيــــة لـــلــــمــــشـــاركــــــة في  اJـــســــابــــقـــات عــــلى أســـاس
االختبارات أو االمتحانات اJهنية في أماكن العمل وكذا

تبليغ اJعنيX فرديا.
يـتـعـيّن عـلى اJـوظــفـــX اJـعـنـيــX الـقــيـام خالل مـدة
عـشـــرة (10) أيــام الـتي تـلي الـتــبـلـيغ بـتـأكــيـد مـشـاركـتـهم

في اJسابقة أو االمتحان اJهني كتابيا.

اJــــــاداJــــــادّة ة 5 :  : تــــــتـــــــضــــــمّـن اJــــــســـــــابــــــقــــــــات عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اJهنيةq االختبـارات اآلتــية :

- رتــــبــــة مــــهــــنــــدس دولــــة في الــــسرتــــبــــة مــــهــــنــــدس دولــــة في الــــسّــــكـن والــــعــــمـــران :ــــكـن والــــعــــمـــران :
(مسابقة على أساس االختبارات) :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عاملJا

- اخـتـبار حـول مـوضوع تـقـني في التـخـصص (اJدة
q(3 عاملJا qثالث (3) ساعات

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتـــبــــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــسرتـــبــــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــسّـــــكن والــــعــــمـــران :ـــــكن والــــعــــمـــران :
(امتحان مهني) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

- اخـتـبار حـول مـوضوع تـقـني في التـخـصص (اJدة
q(3 عاملJا qثالث (3) ساعات

q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري (ا -
اJعامل 2).

- رتــبــة مــهــنـدس رئــيــسي فـي الــسرتــبــة مــهــنـدس رئــيــسي فـي الــسّـــكن والــعــمـران :ـــكن والــعــمـران :
(مسابقة على أساس االختبارات) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

- اخـتـبار حـول مـوضوع تـقـني في التـخـصص (اJدة
q(3 عاملJا qأربع (4) ساعات
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- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتــبــة مــهــنـدس رئــيــسي فـي الــسرتــبــة مــهــنـدس رئــيــسي فـي الــسّـــكن والــعــمـران :ـــكن والــعــمـران :
(امتحان مهني) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

- اخـتـبار حـول مـوضوع تـقـني في التـخـصص (اJدة
q(3 عاملJا qثالث (3) ساعات

q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري (ا -
اJعامل 2).

- رتـبــة رئـيس اJـهــنـدسـX فـي الـسرتـبــة رئـيس اJـهــنـدسـX فـي الـسّــكن والــعـمـران :ــكن والــعـمـران :
(امتحان مهني) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

- اخــــتـــــبـــــار في دراســـــة حـــــالـــــة في مـــــجـــــال الــــسّـــــكن
q(3 عاملJا qدة أربع (4) ساعاتJا) والعمران

- اخـــــتـــــبــــــار حـــــول مـــــوضــــــوع إداري (اJـــــدة ثالث (3)
ساعاتq اJعـامـل 3).

- رتــبــة مــهــنــدس مــعــمـاري : رتــبــة مــهــنــدس مــعــمـاري : (مــســابــقــة عـلـى أسـاس
االختبارات) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

qـدة ثالث (3) سـاعـاتJاخــتـبــار في االخــتــصــاص (ا -
q(3 عـامـلJا

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتـبـة مــهـنـدس مـعــمـاري رئـيـسي : رتـبـة مــهـنـدس مـعــمـاري رئـيـسي : (مـسـابــقـة عـلى
أساس االختبارات) :

- اخــــتــــبــــار في الــــثــــقــــافــــة الــــعـــامــــة  (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

qـدة أربع (4) ســاعــاتJاخــتـبــار في االخــتــصــاص (ا -
q(3 عاملJا

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتـــبــــة مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري رئـــيـــسي : رتـــبــــة مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري رئـــيـــسي : (امـــتـــحـــان
مهني) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

qـدة ثالث (3) سـاعـاتJاخــتـبــار في االخــتــصــاص (ا -
q(3 عاملJا

- اخــــتــــبــــار فـي الــــتــــحــــريــــر اإلداري (اJــــدة ثالث (3)
ساعاتq اJعامل 2).

- رتــبــة رئـيس اJــهــنــدسـX اJــعــمــاريـX : رتــبــة رئـيس اJــهــنــدسـX اJــعــمــاريـX : (امــتــحـان
مهني) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

- اخــــتـــــبـــــار في دراســـــة حـــــالـــــة في مـــــجـــــال الــــسّـــــكن
q(3 عاملJا qدة أربع (4) ساعاتJا) والعمران

- اخــــتــــبــــار فـي الــــتــــحــــريــــر اإلداري (اJــــدة ثالث (3)
ساعاتq اJعامل 3).

- رتبة مفتش التعمير : رتبة مفتش التعمير : (امتحان مهني) :
- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)

q(2 عـامـلJا qساعات
- اختبار في الـتشريع الوطني واJقارن واخملالفات
q(3 عـامـلJا qدة ثالث (3) ساعاتJا) qفي مجال التعمير

- اخــــتــــبــــار فـي الــــتــــحــــريــــر اإلداري (اJــــدة ثالث (3)
ساعاتq اJعامل 2).

- رتبة مفتش تعمير رئيسي : رتبة مفتش تعمير رئيسي : (امتحان مهني) :
- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)

q(2 عـامـلJا qساعات
- اختبار في الـتشريع الوطني واJقارن واخملالفات
q(3 عـامـلJا qدة ثالث (3) ساعاتJا) في مجال التعمير

- اخــــتــــبــــار فـي الــــتــــحــــريــــر اإلداري (اJــــدة ثالث (3)
ساعاتq اJعامل 2).

- رتبة رئيس مفتشي التعمير : رتبة رئيس مفتشي التعمير : (امتحان مهني) :
- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)

q(2 عـامـلJا qساعات
- اختبار في الـتشريع الوطني واJقارن واخملالفات

q(3 عـامـلJا qدة أربع (4) ساعاتJا) في مجال التعمير
- اخــــتــــبــــار فـي الــــتــــحــــريــــر اإلداري (اJــــدة ثالث (3)

ساعاتq اJعامل 3).
- رتــبـة تــقــني في الــســكــن والــعـــمـران : رتــبـة تــقــني في الــســكــن والــعـــمـران : (مـســابــقــة

على أساس االختبارات  واالمتحان اJهني) :
- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)

q(2 عـامـلJا qساعات
- اخــــتــــبــــار تــــقــــني في الــــتــــخــــصص (اJــــدة ثالث (3)

q(3 عـامـلJا qساعات
- اخــتـبــار حــول اJــصــطــلـحــات الــعــلــمــيـة والــتــقــنــيـة

(اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).
- رتبـة تـقني سـام في السـكن والعـمران : رتبـة تـقني سـام في السـكن والعـمران : (مسـابـقة

على أساس االختبارات) :
- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)

q(2 عـامـلJا qساعات
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- اخــــتــــبــــار تــــقــــني في الــــتــــخــــصص (اJــــدة ثالث (3)
q(3 عـامـلJا qساعات

- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو
إجنليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتبة تـقني سام  في السـكن والعمران : رتبة تـقني سام  في السـكن والعمران : (امـتحان
مهني) :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اJــــدة ثالث (3)
q(2 عـامـلJا qساعات

- اخــــتــــبــــار تــــقــــني في الــــتــــخــــصص (اJــــدة ثالث (3)
q(3 عـامـلJا qساعات

q(2) دة  سـاعـتانJاخـتبـار في الـتحـريـر اإلداري (ا -
اJعامل 2).

- رتـــبــــة مــــســـاعــــد تــــقــــني في الــــســــكن والــــعــــمـــران :رتـــبــــة مــــســـاعــــد تــــقــــني في الــــســــكن والــــعــــمـــران :
(امتحان مهني) :

qدة ثالث (3) سـاعاتJاخـتـبار في دراسـة الـنص (ا -
q(2 عـامـلJا

q(2) ـدة سـاعـتانJاخـتبـار تـقـني في االخـتـصاص (ا -
q(2 عـامـلJا

q(1) ـدة ساعةJاختـبار تـطبيـقي في االختـصاص (ا -
اJعـامل 1).

- رتـــــبــــــة عــــــون تــــــقـــــنـي مــــــتـــــخــــــصـص في الــــــســــــكــنرتـــــبــــــة عــــــون تــــــقـــــنـي مــــــتـــــخــــــصـص في الــــــســــــكــن
والعمـران : والعمـران : (امتحان مهني) :

q(2) ـــدة ســـاعـــتـــانJاخـــتــــبـــار في دراســـة الـــنـص  (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخــــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــني فـي االخـــتـــصــاص
q(2 عـامـلJا q(2) دة ساعتانJا)

q(1) ـدة ساعةJاختـبار تـطبيـقي في االختـصاص (ا -
اJعـامل 1).

6 :  : تــــــعــــــد كـل عالمــــــة تــــــقـل عن 20/5 في أحــــــد اJـــــاداJـــــادّة ة 
االختبارات الكتابية اJذكورة أعاله إقصائية.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يــعــتـبــر نــاجـحـــX نــهـائــيــا في اJــسـابــقـــات
qـــــهـــــنـــــيــــةJعـــــلـى أســـــاس االخـــــتـــــبـــــارات واالمـــــتـــــحـــــانـــــات ا
اJـتـرشـحون الـذيـن حتـصــلـوا علـى مـعــدل عـام يـســاوي أو
يــــــفــــــوق 20/10 حــــــسب درجــــــة االســـــتــــــحــــــقـــــاق وفـي حـــــدود

اJناصب اJالية اJراد شغلها.

XـــقــبـــولــJا XـــتـــرشــحـــJ8 :  : تــضـــبط قـــائـــمــــة ا اJــاداJــادّة ة 
نــــهــــائــــيــــا في اJــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو
االمــتــحـــانــات اJــهــنــيــة من طــرف جلـــنــة الــقــبــول الــنــهــائي

اJذكـورة في اJادة 9 أدناه.

تكـون الـقـائـمـة مـوضوع تـعـلـيق في مـركـز االمـتـحان
واإلدارة اJستخدمة.

9 :  : تـــتـــكـــــون الـــلـــجـــنــــة اJـــذكــــورة في اJـــادة 8 اJــاداJــادّة ة 
أعـاله مـن :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو £ــثــلــهـا
qؤهـل قانوناJا

- £ثل السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 10 :  : يــتـــعــX عــلى مــســؤول اJــؤســســة اJــنــشــأة
كـــمـــركـــز امـــتـــحــان أن يـــســـلم إلـى  أعــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبــول

النهائيq ال سيما الوثائق اآلتية :
qنسخة من مواضيع االختبارات -

qواضيعJنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
qنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اJــــاداJــــادّة ة 11 :  : كلّ مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــؤســســة الـتــكــوين أو مــنـصـب تـعــيــيــنه في أجـل أقــصـاه
خمـسة عشر (15) يوما ابتـداء من تاريخ تبليـغه بالنجاح
qهنيJسابقـة على أساس االختبارات أو االمتحان اJفي ا
يـفـقــد حـقـه في الــنـجــاح ويــعــوض بـاJــتــرشح الــذي يـلـــيه

في القائمة االحتياطية حسب درجة الترتيب.

اJــاداJــادّة ة 12 :  : يــجـب عــلى اJـــتــرشــحـــX لــلــمـــشــاركــة في
اJـسـابـقـات عــلى أسـاس االخـتـبـارات أو االمــتـحـان اJـهـني
اJــنـصــوص عـلـيــهـا في هــذا الـقـرارq أن يــسـتــوفـوا مـســبـقـا
جـمـيع الـشـروط الـقـانـونـيـة اJـطـلـوبـة لاللـتـحـاق �ـخـتـلف
األسـالك والـرتب كـمـا حتــددهـا أحـكــام اJـرسـوم الـتــنـفـيـذي
رقم 09-241 اJــــــؤرّخ في 29 رجب عــــــام 1430 اJــــــوافق 22

يوليو سنة 2009 واJذكور أعاله. 

13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اJــشــتــرك اJـاداJـادّة ة 
اJـــــــــؤرّخ في 27 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اJـــــــــوافق 29

سبتمبر سنة 1997 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 5 شــعـــبــان عــام  1432 اJــوافق 7
يوليو سنة 2011.
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