
العدد العدد 69
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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

الثالثّالثاء الثاء 8  شو  شوّال عام ال عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 31  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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
اتاتّفاقيات فاقيات واتواتّفاقات دوليفاقات دوليّة

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 06 -376 مـؤرّخ في 5 شـوّال عام 1427 اIـوافق 28 أكــتـوبـر سـنـة q2006 يـتـضـمّن الـتّــصـديق عـلى اتـفـاق
الـتـعاون فـي اجملال الـفالحي بـX حـكـومة اجلـمـهـوريّـة اجلزائـريّـة الـدّ|ـقراطـيّـة الـشّعـبـيّـة وحـكومـة جـمـهـوريّة فـيـتـنام
االشتراكيةq اIوقّع باجلزائر في 21 نوفمبر سنة 2004.................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 06 - 377 مـؤرّخ في 5 شـوّال عام 1427 اIـوافق 28 أكـتـوبـر سـنة q2006 يـتـضـمّن الـتّـصـديق عـلـى اتـفاق
الـتـعاون في مـجـال اIنـاجم والـطـاقة بـX حـكومـة اجلـمهـوريّـة اجلزائـريّـة الدّ|ـقـراطـيّة الـشّـعبـيّـة وحكـومـة جمـهـوريّة
الشيليq اIوقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنة 2005.........................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 06 - 378 مـؤرّخ في 5 شـوّال عام 1427 اIـوافق 28 أكـتـوبـر سـنة q2006 يـتـضـمّن الـتّـصـديق عـلـى اتـفاق
التـعاون بـX اجلمـهـوريّة اجلـزائريّـة الدّ|ـقراطـيّة الـشّعـبيّـة واجلمـهوريّـة البـرتـغالـية في مـيادين الـتربـية والـتعـليم
العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة واالتصالq احملرر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005.............

مراسيم مراسيم تنظيميتنظيميّة
مـرسـوم تــنـفـيـذيّ رقم 06 -  379 مـؤرّخ في 5 شــوّال عـام 1427 اIـوافق 28  أكــتـوبـر سـنـة q2006 يـتــضـمــن نـقـل اعـتـمـاد فــي
ميزانيــة تسيير مصالح رئيس احلكومة......................................................................................................
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ميزانيــة تسيير وزارة اIالية...................................................................................................................
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ميزانيــة تسيير وزارة اIالية...................................................................................................................
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ميزانيــة تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال......................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 اIوافق 17  أكتوبر سنة q2006 يتضمــن تغيير اللّقب...........................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 اIوافق 28  أكتوبر سنة q2006 يتضمــن إنهاء مهام والي والية الطارف.......

قراراترارات; مقر; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مؤرخ في12 شعـبان عام 1427 اIوافق5  سـبتـمبـر سنة q2006 يـتضـمّن تعـيX أعـضاء مـجلس الـتوجـيه Iركـز الفـنون
والثقافة في قصر رؤساء البحر.................................................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
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الوطنية للذبذبات....................................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 اIوافق 30  يـولـيو سـنة q2006 يـحدد حـصة اIـوارد اخلاصـة بالـتظـاهرات
الرياضية التي جتري في اIنشآت الرياضية لدواوين  اIركبات اIتعددة الرياضات للواليات..............................

قـرار مؤرخ في 20 شـعـبـان عام 1427 اIوافق 13  سـبتـمـبر سـنة q2006 يتـضمـن تعـيX األمـX العـام لـلجـنة تـنـظيم األلـعاب
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- اعـتـبـارا لألهـميـة الـتي يـولـيـهـا الطـرفـان لـتـعـزيز
qعالقات التعاون في اجملال الفالحي والتنمية الريفية

- واعـــتـــبـــارا ألهـــمـــيــة تـــســـطـــيـــر بـــرنـــامج مـــشـــتــرك
لــلـتــنــمــيـة الــفالحــيــة الســتـغـالل فـعّــال Iــوارد الــبـلــدين في

qوجودة في البلدينIاجملال الفالحي نظرا لإلمكانيات ا
- واعــتـبـــارا لــضـــرورة تـنـمــيــة اIــوارد الــبـشــريــة
في الـبـلدين لـتـدعيم اجلـهـد اIشـتــرك في تنـمـيـة الـفالحـة
ســـواء فــيـــمــا يـــخص الـــتــســـويق أو بــالـــنــســـبــة لـــلــتّـــجــــارة

qالدوليـة
- واعــتـبــارا بـأن تــدعـيـم الـتــنـمــيـة الــفالحــيـة في كال
الـــبــــلـــدين |ــــ� أواصل الـــتــــعـــاون بـــX هــــيـــئـــات الــــقـــطـــاع

qالعمومي التي تأخذ على عاتقها النشاط الفالحي

اتاتّفقتا فقتا على ما يأتي :على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
اIوضوعاIوضوع

يــهـدف هــذا االتــفـاق لــتـشــجــيع الـنــقل الــتـكــنــولـوجي
والــتّــجـــارة والــتــكــوين وأيــضــا تــرقـــيــة الــتــعــاون الــعــلــمي

.Xالطرف Xوالتقني  في اجملال الفالحي ب

اIاداIادّة ة 2
اجلهات اخملتصةاجلهات اخملتصة

تـــعـــود صـالحـــيـــات تـــطـــبـــيـق هـــذا االتـــفـــاق لـــلـــجـــهـــات
اخملتصة للطرفX وهما :

qوزارة الفالحة والتنمية الريفية للجزائر -
- ووزارة الفالحة والتنمية الريفية للفيتنام.

اIاداIادّة ة 3
موقع موقع االتفاقاالتفاق

يـتكفل الطرفـان بالدعم الضـروري لتفعيل الـتنمية
Xــشـتـركـة لــبـرامج الـفالحــة في كال الـبـلــدين آخـذين بـعـIا
االعتبـار خاصة اإلمـكانـيات التي يـزخر بـها البـلدان وكذا

مناطق انتمائهما اجلغرافي.

اIاداIادّة ة 4
محاور محاور التعاونالتعاون

تــتـــمــثــل احملــــاور الــكــبــــرى لــلــتــعــــاون احملــــدّدة مـن
الطـرفـX في :

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 06 - - 376 م مــــؤرؤرّخ في خ في 5   ش شــــوّال عال عــــامام
1427 اI اIـوافـــق وافـــق 28   أك أكـتـوبوبــــر ر  س سـنـة ة q2006 يq يــــتـضـمّن

التالتّـصديق عصديق عـلى اتلى اتـفاق الفاق الـتـعاون في اجملعاون في اجملـال الفالحيال الفالحي
بــــX حX حـكـومومـة اجلة اجلـمـهـوريوريّـة اجلة اجلــــزائزائـريريّـة الة الـدّ|ـقـراطراطـيّـة
qتراكيةqالشالشّعـبيبيّة وحة وحـكومة جمكومة جمـهوريهوريّة فة فـيتنام االشيتنام االشـتراكية

اIوقاIوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 21 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2004.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـر الــدّولـةq وزيــر الـشّــؤون

qاخلــارجيّـة
qادّة 77-9 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــــعـــــد االطّالع عـــــلى اتــــفـــــاق الــــتــــعـــــاون في اجملــــال
الـفالحي بX حكومـة اجلمهوريّـة اجلزائريّة الـدّ|قـراطيّــة
qالشّعـبيّــة وحـكــومـــة جـمهـوريّـــة فيتـنـــام االشـتـراكيـة

q2004 وقّـع باجلـزائـر في 21 نـوفمبـر سنــةIا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى : ة األولـى : يـــصـــدّق عــــلى اتـــفــــــاق الــتــعـــــــاون
فـي اجملــال الـــفالحي بــX حـــكــومـــة اجلــمــهـــوريّــة اجلـــزائــريّــة
الـدّ|قـراطـيّــة الـشّعبـيّـــة وحـكــومــة جـمهــوريّـــة فيـتنام
q2004 وقّع بـاجلـزائر في 21 نـوفـمبـر سـنةIا qاالشـتراكـيـة
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28
أكتوبر سنة 2006. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون في اجملال الفالحياتفاق تعاون في اجملال الفالحي
بيـــنبيـــن

حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
وحكومة جمهوريوحكومة جمهوريّة فيتنام االشتراكيةة فيتنام االشتراكية

ديبـاجــة :ديبـاجــة :
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
الشّعـبيّة من جهـة وحكومة جـمهوريّة فـيتنام االشـتراكية

q"Xشار إليهما فيما يأتي بـ "الطرفIمن جهة أخرى ا

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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4 - جتــتــمع الــلّــجــنــة اIــشــتــركــة الــقــطــاعــيــة ســنــويــا
وبــالـــتــنـــاوب في اجلـــمـــهــوريّـــة اجلــزائـــريّـــة الــدّ|ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبيّة وجمـهوريّة فيتنـام االشتراكيةq لـتقييم برنامج

العمل والتقارير السنوية.
اIاداIادّة ة 7

الدعم الهيكليالدعم الهيكلي

تتمثــل تنمـية نشاطات التعاون بX الطرفX على
الـــعــمــوم في اIـــســاعــدة الــعـــلــمــيــة والـــتــقــنــيـــةq والــتــكــوين

واإلعالم خاصّة عن طريق :
qXوالباحث X1 - تبادل التقني

qساعدة التقنيةI2 - دراسة وإعداد مشاريع ا
3 - تـبادل اIـعـلومـات الـعـلمـيـة والتـقـنيـة في مـيدان

qسيّرة في كال البلدينIالبحث العلمي ا
4 - اIـــــشــــاركـــــة في الـــــدروسq الــــنـــــدواتq الــــرحالت

qهنية األخرى الضروريةIالدراسية والتكوينات ا
5 - تـــنــــمــــيــــة الـــســــوق وتــــرقــــيـــة عـالقـــات الــــتّــــجـــارة

qالثنائية
6 - االســـتـــعـــمــــال اIـــتـــبـــادل لـــلـــمــــخـــابـــر الـــذي يـــدمج
مـــشــاركــة الــقــطــاعــX اخلــاصّ والـــعــامّ في مــيــدان الــصّــحــة

qاحليوانية واحلماية النباتية
7 - تـــبــادل الـــبـــرامج لـــتـــحـــســـX اإلنـــتـــاج احلــيـــواني

qوخصبة التربة qوالنباتي
8 - تـبـادل الـبـرامج لـلـمـحـافـظـة واالسـتـعـمـال الـدائم

للموارد الوراثية احليوانية والنباتية.
اIاداIادّة ة 8

شروط شروط البرامج اIشتركةالبرامج اIشتركة

يشـجع الـطـرفان عن طـريق الـهيـئـات اIؤهّـلـةq إعداد
برامج مشتركة تتضمن تفاصيلها :
q1 - أهداف ومدة االقتراحات

q2 - الطبيعة الدقيقة للبحث ومشروع البرنامج
qكلّفون باإلجنازIستخدمون اI3 - ا

qسؤولياتIالي واI4 - التقييم ا
5 - التـقارير اIـصدقة من طـرف اللّجـنـة اIشـتـركـة

qالقطـاعيـة
6 - االعتراف بحقوق اIلكية الفكرية.

اIاداIادّة ة 9
الواجبات اIاليالواجبات اIاليّة

1 - يقـدر الطـرفان لكل مـشروع مـشترك الـواجبات
qاليّـة على كل طـرفIا

X2 - ولـــكل مـــشــروع مـــشــتـــرك يـــجب عــلـى الــطـــرفــ
تـوقع شروط عمل اIسـتخدمX احملـوّلqX �ا فيـها احترام

qالبحث العلمي والتكوين -
qحماية النباتات والصّحة احليوانية -

qالــري الفالحي -
qالثروات الغابية -

qراعيIا Xحماية وتثم -
- إنتاج النبتات الطبية والعطرية.

اIاداIادّة ة 5
األهــدافاألهــداف

يـهــدف هــذا االتــفــاق إلى جتــســيـد تــنــمــيــة الــبـرنــامج
الــفـالحي اIــشــتــركq  اIــشــار إلــيه فــيــمــا بــعـد بــالــبــرنــامج
اIشـتـرك بـغض الـنـظـر عن إمـكانـيـة الـتـعـاون في مـيادين

أخرى مستقبال خاصّة :
q1 - البحث والتجربة في الفالحة

qيدان الفالحيIهني في اI2 - التكوين ا
q3 - اإلرشاد الفالحي اإلعالم الفالحي والتوثيق

q4 - اإلنتاج النباتي وحماية النباتات
q5 - اإلنتاج احليواني والصحة احليوانية

q6 - تنمية السوق وترقية التبادالت التّجارية
q7 - تـرقية الصـادرات

8 - تــرقـيــة االتـصـاالت بــX اIـؤســسـات واIـنــظـمـات
qّاخلاص والعام Xالتابعة للقطاع

qــيـــاهIا qـــوارد الــطـــبــيــعـــيــة (الـــتــربـــةI9 - تـــســيـــيــر ا
q(وارد الـوراثيـةIوا

10 - التنميـة الـريفيـة.

اIاداIادّة ة 6
التسييرالتسيير

1 - تــنـشـأ جلــنـة مــشـتـركــة قـطــاعـيـة مــكـلّــفـة �ـتــابـعـة
qتطبيق هـذا االتفــاق

2 - تتكون اللّـجنة اIشتركة الـقطاعية من ثالثة (3)
qلكل طرف Xثل�

3 - يجب على اللّجنة اIشتركة القطاعية :
qأ) إعداد برنامج عمل لعدة سنوات

qقــيّــمت qب) الــتــأكــيــد عـلـى أن األعــمـال قــد فــحــصت
qمـوّلت وأجنــزت

جـ) تــــــقـــــــد� في آخـــــــر كـل ســـــــنــــــةq تــــــقـــــــــريـــــــر حــــــول
النشاطات التنمويةq و

د) إن اقـــــــــتـــــــــضـت الـــــــــضـــــــــرورة أن تــــــــــدعـم من قــــــــــبل
شخصيات مؤهّلـة.
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الـقــوانX اIـعـمـول بـهـا فـي كال الـبلــديـن وكـذا احلـصـانات
واالمـــــتـــــيـــــازات الــــتـي |ـــــكـن أن يـــــتـــــطــــلـــــبـــــهـــــا مــــخـــــتـــــلف

qستخـدمــونIا
3 - اتــفق الــطـرفــان عــلى حتــضــيـر بــرامج مــشــتــركـة
|ـكن تقد|ـها لـلهيـئات الـدوليـة أو كل هيئـة مالـيّة أخـرى

qقصـد تمويلها
4 - اتفق الـطرفـان على تـوفيـر الدعم اIــالي إلجنـاز
نشـاطـات هـذا االتفــاق طـبـقا لـلـبـرنـامج السـنـوي اIـصـدق

qعلـيــه
5 - يــــســــهـل الــــطــــرف اIـــــضــــيف الـــــوســــائـل احملــــلّــــيــــة

الضرورية واجلوانب األخرى اIتعلّقة بالتنقل.

اIاداIادّة ة 10
تعديل االتفاقتعديل االتفاق

|ـكن تعديل هـذا االتفاق �ـوافقة الـطرفX من خالل
تبادل اIذكرات عن طريق القنوات الدّبلوماسية.

اIاداIادّة ة 11
تسوية تسوية النزاعاتالنزاعات

كل اخلـالفــات أو الــنــزاعـات الــنــاجتــة عـن تــفــســيـر أو
تطـبيق هـذا االتفـاق تسـوى وديا عن طـريق اIشاورات أو

.Xالطرف Xفاوضات بIا
اIاداIادّة ة 12

الدخول الدخول حيحيّز التز التّنفيذنفيذ
يــدخل هــذا االتــفــاق حــيّــز الــتّــنـفــيــذ ابــتــداء مـن آخـر
تـبــلـيغ الــذي من خالله يــتم إكــمـال اإلجــراءات الـقــانـونــيـة

الداخلية اIطلوبة لهذا الغرض.
يـبـقى سـاري اIــفـعـول Iـدة خـمس (5) ســنـواتq |ـكن
تمـديده بإيجـاز ضمني Iـدة جديدة �ـاثلة مـا لم يبلغ أحد
الـطرفX الطـرف اآلخر عن طريق القـنوات الدّبلـوماسية
رغـبــته فـي إلـغــائه وذلك بــإشــعــار مــسـبـق مـدّتـه ثالثـة (3)

أشهر.
ال |س إلــغـــاء هــذا االتــفـــاق اIــشــاريع اجلـــاريــة الــتي

تواصل نشاطاتها طبقا ألحكام هذا االتفاق.
حــرّر بــاجلـــزائــر في 21 نـوفـمبــر سنــة q2004 في
نــســخــتــX أصــلــيـــتــX بــالــلّــغــات الــعــربــيّــة والــفــيــتــنــامــيــة
والــفـرنــســيــة ولـكـل من الـنــصــوص الــثالثـة نــفس احلــجــيـة
الـــقــــانــونـــيـــة. في حــــالـــة االخــتالف فـي الــتـــفــســـيــر يـــؤخــذ

بالنص الفـرنسي.

عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
اجلزائرياجلزائريّة

الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
الدكتور السعيد بركاتالدكتور السعيد بركات

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

عن حكومة جمهوريعن حكومة جمهوريّة
فيتنام االشتراكيةفيتنام االشتراكية

هوا هوا دوك نيدوك ني
نائب وزير الفالحةنائب وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 - - 377 م مــــؤرؤرّخ في خ في 5 ش شــــــوّال عال عــــامام
يــــــتــــــضــــمّن  qي q2006 ــــوافق وافق 28  أك أكــــتــــــوبوبــــــر سر ســــــنــــة ةIا I1427 ا

الالـتّـصـديق عديق عـلى اتلى اتـفـاق التاق التـعـاون في ماون في مـجـال اIال اIـناجمناجم
والوالــــــطــــــاقاقــــــــة بة بــــــX حX حــــــكــــــومومــــــة اجلة اجلــــــمــــــهــــــوريوريّــــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــريريّــــــة
الالــــــدّ|ــــقــــــراطراطــــــيّــــــة الة الــــــشّــــــعــــــبــــــيّــــة وحة وحــــــكــــــومومــــــة جة جــــــمــــــهــــــوريوريّــــة
الالــــشــــــيــــلـيq اIيq اIــــوقوقّع بع بــــــســــانانــــــتــــيــــــاغاغــــو دي شو دي شــــــيــــلي في لي في 16

مايو سنة مايو سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـر الــدّولـةq وزيــر الـشّــؤون

qاخلــارجيّـة
qادّة 77-9 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــــعـــد االطّـالع عـــلـى اتـــفــــاق الــــتـــعــــاون في مــــجـــال
اIـــنــاجـم والـــطــاقـــة بـــX حـــكــومـــة اجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريّــة
qالــدّ|ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّــة وحــكــومــة جــمــهــوريّــة الــشــيــلي

q2005 وقّـع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنـةIا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــــدّق عــــلى اتـــفـــاق الـــتـــعـــاون في
مجال اIـناجم والطـاقة بـX حكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّة
qالــدّ|ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّــة وحــكــومــة جــمــهــوريّــة الــشــيــلي
q2005 ــوقّـع بــسـانــتــيــاغــو دي شـيــلي في 16 مـايــو ســنــةIا
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28
أكتوبر سنة 2006. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاق اتفاق تعاون في مجال اIناجم والطاقةتعاون في مجال اIناجم والطاقة
بـيــنبـيــن

حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة ة الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
وحكومة وحكومة جمهوريجمهوريّة الشيلية الشيلي

إنّ حــكــومـــة اجلــمــهـــوريّــة اجلـــزائـــريّــة الــدّ|ـــقــراطــيّــة
الـشّـعـبـيّـةq من جـهـة وحـكـومـة جـمـهـوريـة الـشيـلـي من جـهة
أخــرىq اIشــار إليـهمــا فيـمـا يــلي بـ"الطـــرفـX" مـعــا أو

qبـ"الطــرف" فـرديا
اعتبــارا منهمـا لـ :

- األهميــة التي يـشغلها قطاع الطـاقـة واIناجم في
الـتطـور االقتـصـادي للـجـمهـوريّة اجلـزائـريّة الـدّ|ـقراطـيّة

qالشّعبيّة وجمهوريّة الشيلي
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- اإلطــــــــــار الـــــــقــــــــانـــــــونـيq انـــــــســـــــجـــــــام اIــــــــعـــــــايـــــــيـــــــر
واإلجـــراءاتq وفـي عمليــات التــرقيـة اIالئمة لتسهيـل
جــــذب االســـتــــثـــمــــار في مــــشـــاريـع الـــتــــطـــويـــــر اIـــنــــجـــمي

qوالطاقوي
- الـــســـيـــاســـات الـــوطــنـــيـــة والـــبـــرامـج واIـــعـــلـــومــات
اIـتـعــلّــقــــة بـالـصـنـــاعـــــة اIـنـجـمـيــــة اIـعــدنـيــــة وغـيـــر
اIعدنيةq واالعتبـارات البيئية اIرتبطة بتطوير القطاع

qستـدامـــةIناجم في التنمية اIومساهمة ا

- تـــــبـــــادل اIـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول مـــــشـــــاريع االنـــــدمـــــاج
qنجميIفي اجملال ا Xالطرف Xوالتّجارة ب

- تـــنـــمـــيـــة وتـــســـهـــيل الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
لـلــتـخــصص والـتــكـوين اIــتـواصل لــلـمــسـاهــمـة في تــعـزيـز

qؤسساتيةIالقدرات ا
- حتـســX وســــائل الـتــرقـيـة وتــهـيـئـة اIـنــاخ اIالئم
لالســـتــــثـــمـــارات فـي قـــطــــاعـي الـــطــــاقـــــة واIـــنـــــاجـم بــــكال

qالبلـديـن
- تـرقـيـة ودعم حتـسX الـظـروف الـصـحيـة واألمـنـية

qناجم وحقول البترول والغازIفي ا
- ضـــــمـن اإلطــــــار الــــــقـــــانــــــونـي اIـــــعــــــمــــــول به فـي كال
الدولـتqX يتـم عنـد الـضــرورة دراســة وحتـسـX تـطبيق
مقـاييس حـمايـة الـبيـئة وإعـادة تأهـيل اIنـاطق اIتـضرّرة

qنجمي والطاقويIمن النشاط ا
* وكـل مــــجـــــــال آخــــــر في قــــطــــــاع اIــــنــــــاجم الــــــذي

يتّـفـق علـيه الطـرفـان.

اIاداIادّة ة 3

من أجل تـطـبيـق خطط الـنـشاطـاتq |ـكن أن يـتدخل
اIـتخصصـون في اIصالح العـمومية والـقطاع اخلاص مـن
أجـــــل ضمـان جنـــاح األهــداف اIسطـــرة سـويـا من قبـل

.Xالطـرفـ

و|كــن لـلتـعـــاون بــX الطـــرفـX أن يـتخــذ إحــدى
الصيـغ اآلتية :

- تـــــبــــــادل اIـــــتـــــخــــصـــــصــــــX لــــتـــــنــــفـــــيـــــذ مــــشـــــــاريع
الـــــتــــعـــــــــاون اجلـــــــاريــــــة أو الـــــدّراســـــــات ذات الـــــطــــــابـع

qالتـقـني أو اإلداري
qعارف التقنيةIنقل التكنولوجيا وا -

qتواصـلIالتكوين ا -
- تنـظــيم التـظاهراتq مـثــل اIنتـديات واIلـتقيات

qؤتمراتIوا

- مـسـاهمـة الـتعـاون اIـؤسـساتي والـتـقني والـعـلمي
اIـتـعـلّق بـإدارة اIـوارد الـطـبـــيـعـيـةq في تـوطـيـد العـالقات
مــا بــX اجلــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة الــدّ|ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّـة

qوجمهوريّـة الشـيلي
Xال ســيّــمــا بـ qXالــطــرفــ Xاحلــاجــة إلى شــراكــة بــ -
هيـئـات الـقـطـاع اخلـاص من أجل تـطـويـر قـطـاعـات اIنـاجم

qوالطـاقـة في كال البلدين
- درجــة الــكــفـــاءة اIــهــنــيــة الــتي وصـل إلــيــهــا كل من
اجلـــزائـــر والـــشـــيــــلي في مــــجـــاالت الـــطـــاقــــة واIـــعـــلـــومـــات
اجلـيـوعــلـمـيـة وتـكـنـولـوجـيـا الــتـعـدين واIـعـادن والـتـشـريع
اIنجـمي وحماية الـبيئة اIرتـبطة بالـنشاطات اIـنجميـة

qوالطـاقـويـة
- مـسـاهمـة الـبلــدين في اIـنـظمـات اجلـهويـة اخلـاصّة
بــاجملــاالت الــطــاقــويــة واIــنــجــمــيــة الــتي يــكــون الــطـــرفـان
أعضـــاء فـــيهاq كـمــنظـمة أمــريكــا الــالتيـــنية لـلــطـاقـة

q(OLADE)

- اخلـبــرة الــعــمــومــيـة واخلــاصّــة لــلــشــيـلـي في مــجـال
االســـــتــــكـــــشــــاف والـــــتــــطـــــور واإلنــــتـــــاج وتــــســـــويق اIــــوارد
اIـنـجمـيةq واخلـبـرة اجلزائـريّـة في مجـال تطـويـر صنــاعـة

qاحملـروقـات
- خـبــرة الـشـيـلي ومــؤسـسـاته الــعـمـومــيـة في قـطـاع
اIـــنـــاجم والـــطـــاقـــة فـــيـــمـــا يـــخـص اIـــعـــرفـــة اجلـــيـــولـــوجـــيــة
والـــتـــقـــنـــيــــة والـــتـــكـــنــــولــــوجـــيـــة في مـــجـــــال الـــتـــطــــويــــر
وتــسـيــيـــر الـشــؤون اIــنـجــمــيـة والــبــتـرولــيــة في مــنـطــقـة

qأمـريكـا الالتينيـة
قد اتقد اتّفقتا على ما يأتي :فقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى

يطـور الطـرفـان التـعاون الـثنـائي الـعلـمي والتـقني
والـتكـنـولـوجي والقـانـوني واإلداري فـيمـا يـتـعلّق بـتـطور

وتسيير مواردهما اIنجمية واحملروقات.

اIاداIادّة ة 2

يتعلّق مجال تـطبيق هذا االتفاق بـالتعاون الثنائي
وخــاصـة التبــادالت التقنـيـة واIهـارات بــX البلدين في

اجملاالت اآلتية :
- تعـزيـز الـتـسيـيـر الـنـاجع والـفعـال لـرصـيـد اIوارد

qنجميIنجمية وكذا القانون اIا
- تـبـادل اIـعلـومـات واخلـبرات فـيـما يـخص الـقـانون
اIــــنـــجــــمي والــــتـــنــــظـــيـم الـــقــــطـــاعـي واIـــعــــايـــيــــر األمـــنــــيـــة

qواصفات التقنية واحملافظة على البيئةIوا
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اIاداIادّة ة 7

باسـتثنــــاء اIعـلــومـات الــتي ال |كـن نـشـرهـا مـن
قــبـــل أي من الــطـــــرفــX العـــتــبـــارات األمـن الــــوطــني أو
جتـاريـة أو صـناعـيـةq |ـكن لـلـمـؤسـسـات الـعـلـميـة لـكل من
الدولـتــX الــوصـــول إلـى اIعـلــومـات احملـصــلــة في إطار
هـذا االتفـاقq غيـر احملـميـة بـحقـوق اIلـكـية الـفـكريـةq ما لم

يتفق الطرفان على غير ذلك.

اIاداIادّة ة 8

Xـكـن تعديــل هــذا االتفــاق بـاتفــاق مـشتـــرك بـ|
الـطــرفـqX وكل تــعـديل ســوف يـدخل حــيّـز الــتّـنــفـيــذ وفـقـا
لـــنــفس اإلجـــراءات اIــطــلــوبـــة لــدخــول هــذا االتـــفــاق حـــيّــز

التّنفـيذ.

اIاداIادّة ة 9

يـــدخـل هـــذا االتـــفـــاق حـــيّـــز الـــتّـــنـــفـــيـــذ بـــتـــاريخ آخـــر
اإلشــعـــارات الـــتي يــبـــلغ �ـــوجـــبــهـــا الـــطــرفـــان بـــعــضـــهـــمــا
الـبــعضq عــبـر الــقــنـاة الــدّبـلــومــاسـيــةq بــإتـمــام اإلجـراءات
الـــدســـتـــوريـــة اIـــطــلـــوبـــة لـــهـــذا الـــغـــرض. ويــبـــــقـى ســاري
اIـــفـــــعــــول Iـــــدّة ثــالث(3)  ســــنـــوات قـــــابـــلـــة لــــلــــتـــجـــديـــد
تلـقـــائيـا لـنفس اIـدّةq مـــا لم يقــم أحـــد الـطرفـX بإبــالغ
الـــطرف اآلخرq عـبر الـقنـاة الدّبـلوماسـيةq بـقراره بـإنهاء
الـعــمل بهq وذلك بــواسـطـة إشـعــار مـسـبـق مـدته ثالثـة (3)

أشهر.

qفـي هــذه احلـالــة ومــا لم يــقــرّر الــطــرفــان خالف ذلك
فـإن اIـشاريع والـبـرامج الي تـكون قـيـد اإلجنـاز في إطار

هذا االتفاقq ال تتأثر بهذا اإللغاء.

حـــرّر بـــســـانــتـــــيـــاغـــو دي شــيـــلي في 16 مـــايـــو ســـنــة
q2005 مـن نــــســــخــــتــــX أصــــلــــيــــتــــX بــــالــــلّــــغــــات الــــعــــربــــيّـــة

واإلسبانية والفرنسيةq وللنصوص الثالثة نفس احلجّية
القانونية.

Xاجلـــــزائــــريّــــ Xاخملـــــتــــصــــ Xتــــنــــظـــــيم لــــقـــــاءات بــــ -
والشيليX عـند إقامة تظاهرات بـاجلزائر أو بالشيلي أو

بـدول أخــرى.

بـــــــإمـــــــكـــــــــان كـل طــــــــرف دعــــــــوة وكــــــــاالت أو فـــــــــروع
شــركـات أخـــرىq مـؤسـسـات حكــومـيـة وهـيـئـات عـمـومـية
وخـاصــة من بلــده لـلمشـاركـةq عـلى نفقـاتـه اخلــاصـةq في
الـنشاطـات الـتي سـوف تنجـز وفقـا لهــذا االتفــاقq ما لم

يتّفق الطرفان على غير ذلك من الشروط.

اIاداIادّة ة 4

يـتـفق الـطـرفان عـلى إحـداث جلـنـة مـخـتـلـطـة Iـتـابـعة
الــتــعــاون اIـنــجــمي والــطــاقــوي والــتي ســوف يــتم حتــديـد
تـشكـيلـها وكـيفـية عـملـهـا الحقـا باتـفاق مـشتـركq مع األخذ
بــعـX االعــتـبــار التـفــاقـات الــتـعــاون والـدّراســات اIـســبـقـة

.Xالطرف Xب

تتولّى اللّجـنة اخملتلطة عـلى وجه اخلصوص بـرمجة
وتـــقـــيـــيم الـــنـــشـــاطـــات اIـــنـــجــــزة وكـــذا مـــصـــــادر وطــــرق

التمويـل.

جتـتـمــع هـــذه الـلّــجـنـــة اخملـتـلــطــة بـالـتـنـــــاوب فـي
اجلــزائـــر وفي الــشـيــلي وســوف تــتــكـفّـل بــتـقــد� تـقـــريــر
سنـوي حـول الـنشاطـات اIنـجــزة فـي إطــار هــذا االتفاق
وكـــذا اIــشــاريع اIــســتــقــبـــلــيــة. وحتــدد تـــواريخ االجــتــمــاع

باتفــاق مشتــرك.

إذا تــــــــعــــــــلق األمــــــــر بــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات ال تــــــــدخـل ضــــــــمن
اخــتــصـــاصــاتـــهــمــاq يـــلــتـــزم الــطــرفـــان بــتـــســهــيـل االتــصــال

بالوزارات األخرى والهيئات واIؤسسات اخملتصة.

اIاداIادّة ة 5

يـسـهــر الـطـرفــان عـلى تــطـبـيـق هـذا االتـفــاق بـحـسب
إمكانياتهما وأولوياتهما اIاليّة.

يـــتـــحــمـل كل طـــرف جـــزء نـــفــقـــات الـــســـفـــر واإلقـــامــة
لــــوفـــــده في إطــــار مــــشـــــاركــــته فـي الــــتــــعــــاون واIــــبــــادالت

اIنصوص عليها في هذا االتفاق.

بـإمكـان الطـرفـان اللـجوء إلى مـصـادر تمـويل أخرى
من أجل إجناز النشاطات احملدّدة باتفاق مشترك.

اIاداIادّة ة 6

ال يــــــؤثـــــــر هــــــذا االتــــــفـــــــاق ال عــــــلـى حــــــقـــــــوق وال عــــــلى
التزامات أي من الطرفX اIتعهد بها في إطار اتفاقيات

مع أطراف أخـرى.

عن حكومــةعن حكومــة

اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

شكيب شكيب خليلخليل
وزير الطاقة واIناجموزير الطاقة واIناجم

عن حكومــةعن حكومــة

جمهوريجمهوريّة ة الشيليالشيلي
ألفنسو دولنتو رنكرتألفنسو دولنتو رنكرت

وزير اIناجموزير اIناجم
لويس سانشس كستيونلويس سانشس كستيون
الوزيرالوزيرq رئيس اللq رئيس اللّجنةجنة

الوطنيالوطنيّة للطاقةة للطاقة
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وإذ حتــــذوهـــمـــــــا إرادة فـي تــشـــجــــــيع الــتـــعـــــــاون
فـي مـــجــــــــاالت الــــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيم الــــعـــالي والـــبـــحث
الــعـلــمي والـثــقــافـــة والـشــبـيــبــة والـــريــاضـــة واالتـصــــال

qبلديهمــا Xبـ
قد اتقد اتّفقتا على ما يأتي :فقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
ميادين التعاونميادين التعاون

يـقــــوم الـطـــرفـان بــتـشـجـــــيع وتـــرقـيــــة الـتـعــــاون
في مـجـاالت الـتـربـيـة والـتـعلـيـم العـالـي والبـحـث العـلـمي

والثقافة والشبيبة والرياضة واالتصال.
اIاداIادّة ة 2

تبادل الوثائقتبادل الوثائق
تعهّـد الطـــرفانq في حــدود إمـكــانـياتهـمـاq بـتبــادل
الــــــوثــــــائق واإلصــــــدارات وكــــــذا الـــــوســــائل الـــــســــمــــعــــيــــة
الـــــبــــصـــــــريـــــــة حـــــــول الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــــات اجلـــــــديـــــــدة لإلعالم
واالتصــال اIطبقـة في مجـاالت التربية والتعليم العالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــيـــبـــة والــــريـــاضـــة

واالتصال.
اIاداIادّة ة 3

التعاون بX اIؤسساتالتعاون بX اIؤسسات
يــشــجع الــطــرفــان إقــامــة وتــطــويــر عالقــات تــعــــاون
بــX الــســلـطــات واIـنــظـمـــات واIــؤسـســــات اخملـتــصــة في
بلـديـهمـا في مـجـاالت التـربـيـة والتـعـليم الـعـالي والـبحث
الــعـلــمي والـثــقـافــة والـشــبــيـبــة والـريــاضـة واالتــصــال من

خالل :
Xوأســـاتـــذة وخـــبـــراء وفـــنـــانــ Xأ) تـــبــــادل الـــبــاحـــثـــ
ومــخــتـصــX فـي كل اIــيــادين اIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي هــذا

qاالتفــاق
ب) تــــخـــــصــــيص مــــنـح دراســــيــــة وIـــــا بــــعــــد الــــتــــدرج
والـــبـــحث في اجلــــامـــعـــات ومــؤســـســـات الــتـــعـــلـــيم الـــعــالي

qاألخــرى
جـ) تخصـيص مـنـح قصـيرة اIدى لــدروس صيفيـة

ومتخصصـة.
اIاداIادّة ة 4

البحث العلميالبحث العلمي
اتـــفق الـــطــــرفـــان عـــلى تـــكـــثـــيـف الـــتـــعـــاون الـــعـــلـــمي
والتقني بX مـراكز البحث في بلديـهما في شكل شراكة

مع منح أفضلية للنشاطات اآلتية :
qأ) إحداث فرق بحث مشتركة

ب) إجنــاز مـشتـــرك Iـشــاريـع بـحث ذات مـصلـحـة
qمتبادلـة

جـ) تــبــــادل الــبـــاحــثـــX قــصــــد اIــســـاهــمـــة فـي وضـع
وإجنــــاز مــشـــــاريـع بــحث حــــول مـــواضــيـع ذات اهــتـــمــام

مشتــرك.

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 - - 378 م مــــؤرؤرّخ في خ في 5 ش شــــــوّال عال عــــامام
يــــــتــــــضــــــمّن  qي q2006 ــــــــوافق وافق 28 أك أكــــــتــــــوبوبــــــــر سر ســــــنــــــة ةIا I1427 ا

الالـتّــــصــــديق عديق عــــلى اتلى اتـفــــاق الاق الــــتـعــــاون باون بــــX اجلX اجلـمــــهــــوريوريّـة
اجلاجلــــزائزائـريريّــــة الة الـدّ|ــــقـراطراطــــيّـة الة الــــشّــــعـبــــيّـة واجلة واجلــــمـهــــوريوريّـة
الالــــــبــــرترتــــــغــغــــــالالــــيــــــة في مة في مــــــيـيـــــادين الادين الــــــتــــربربــــــيــــة والة والــــــتــــعــــــلــــيميم
الالـعـالي والالي والــــبـحث الحث الـعــعــــــلـمي والمي والـثــثــــــقـافافـة والة والـشــــبـيـبـة
والوالــــــريريــــاضاضــــــة واالتة واالتــــــصــــــالq احملالq احملــــرر برر بــــــلــــــشــــــبــــونونــــــة في ة في 31

مايو سنة مايو سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـنـاء عــلى تـقــريـر وزيـر الــدّولـةq وزيــر الـشّــؤون

qاخلــارجيّـة
qادّة 77-9 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عـــلى اتــفـــاق الــتــعــاون بـــX حــكــومــة
اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ|قـراطيّة الشّـعبيّة واجلـمهوريّة
الـــبـــرتــغـــالـــيـــة في مـــيـــادين الـــتـــربــيـــة والـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والـــبــــحث الــــعـــلـــمـي والـــثـــقــــافـــة والــــشـــبـــيــــبـــة والــــريـــاضـــة

q2005 احملرّر بلشبونة في 31 مايو سنة qواالتصال
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Xـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــدّق عــــلى اتــفـــاق الــتـــعــاون بــIـــاداIا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ|ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
واجلـمـهـوريّـة الـبـرتـغـالـيـة في مـيـادين الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
الـعـالي والبـحث الـعـلـمي والـثـقـافـة والشـبـيـبـة والـريـاضة
q2005 احملـــرّر بـــلـــشــــبـــونـــة في 31 مـــايـــو ســـنـــة qواالتـــصــــال
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28

أكتوبر سنة 2006. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاق اتفاق تعاونتعاون
بـيـــنبـيـــن

اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
واجلمهوريواجلمهوريّة البرتغاليةة البرتغالية

في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلميفي ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
والثقافة والشبيبة والرياضة واالتصالوالثقافة والشبيبة والرياضة واالتصال

إنّ اجلــــمـــــــهـــــوريّــــة اجلــــــــزائـــــريّــــة الـــــــدّ|ـــــــقــــراطـــــيّــــة
الــــشّــعـــبـــيّـــة واجلـــمـــهــــوريّــــة الــبـــــرتـــغــــــالـــيـــــة اIـــشـــــــــار

q"Xإليهمــــا فـيمـــا يأتي بـ"الـطرف
رغــبـــــة مــنــهــمـــا فـي تــدعــــيم عالقـــــات الــصــــداقـــــة

qشعبيهمـا Xبـ
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اIاداIادّة ة 11
اIهرجانات واIعارضاIهرجانات واIعارض

يـشـجـع الـطــرفـان تـبــادل فــرق اIـوسـيـقى واIـسرح
والــــرقص وتــنـــظـــيم مـــعــــارض ثـــقـــافــيــــة وفــنـــيـــة في كال

البلدين.
اIاداIادّة ة 12

اIتاجرة اIتاجرة غير الشرعية لألعمال الفنيةغير الشرعية لألعمال الفنية
يــضـــمن الــطـــرفــانq في ظـل احــتــرام تـــشــريـــعــاتـــهــمــا
الــوطــنـــيــة والــقــانــون الـــدوليq تــبــنـي إجــراءات مــكــافــحــة
اIــتـــاجــرة غـــيــر الـــشــرعـــيــة بـــاألعــمـــال الـــفــنـــيــة والـــوثــائق

واألشياء ذات القيمة التاريخية أو األثرية األخرى.
اIاداIادّة ة 13

تنقل األشخاص واIمتلكاتتنقل األشخاص واIمتلكات

1 - في إطــار تــنـفــيـذ هــذا االتـفــاقq يــتـخــذ الـطــرفـان
الـتـدابيـر الالزمـة قـصـد تـسهـيل دخـول وإقـامـة األشـخاص

في بلديهما مع مراعاة تشريعاتهما الوطنية.

2 - كما يـسهالن اسـتيـراد وإعادة تـصديـر اIنـتجات
والـتجـهيـزات اIسـتـعمـلة لـغايـات غـير جتـارية عـند إقـامة
التظـاهرات الثقافـية والفنـية والعلمـية اIنصـوص عليها

في هذا االتفاق.
اIاداIادّة ة 14

احملافظة على التراث الثقافياحملافظة على التراث الثقافي
1 - قـصــد احملـافــظـة عــلى الــتـراث الــثـقــافي الــوطـني
لكال الـبلدينq يـسهـر الطرفـان على أمن واحملــافـظــة عــلى
األعــمـــال الــفــنــيــــة اIــسـتــــوردة مــؤقــتــــا تــطـبــيــقـــا لــهـــذا

االتفـــاق.
2 - يـتـعـهــد الـطــرفـان �ـنـع اخلــروج والـدخـول غـيـر
الــشـــرعــيــX في إقــلـــيــمــيــهـــمــا لألعــمــال الـــفــنــيــة أو أنــواع
الـــوثـائق ذات الــقــيـمــة الــتـاريــخــيـة واألثــريـة والــتي تــعـد

إرثــا وطنيــا.
اIاداIادّة ة 15

االلتزامات الدوليةااللتزامات الدولية
إن هـــــذا االتـــفـــــاق ال |س بـــااللـــتـــــزامـــات الـــدولـــيــة

التي اتخذها كل طرف على عاتقه.

اIاداIادّة ة 16
حماية حقوق اIؤلف واألعمال الثقافية والفنيةحماية حقوق اIؤلف واألعمال الثقافية والفنية

يسـهر الطـرفان علـى حمايـة حقوق اIـؤلف واحلقوق
اللـصيقـة بها وفق الـتشريع الـوطني السـاري اIفعول في
كال البـلديـن وطبـقـا لالتـفاقـات الــدوليــة التي هـما طــرفا

فيها.

اIاداIادّة ة 5
االعتراف بالرتب واأللقاب والشهادات األخرىاالعتراف بالرتب واأللقاب والشهادات األخرى

1 - يضع الطرفـان الطرق والشروط الـتي �وجبها
يــعــتــرف كل واحــد مــنـهــمــا �ــعــادلــة الــدّراســات لــشــهـادات

وإجازات التعليم االبتدائي والثانوي.
2 - يحـفز الطـرفان تبـادل اIعلـومات حول مـنظومة
الــتـــعــلــيـم الــعــالـي قــصـــد تــســهـــيل االعــتـــراف بــالـــشــهــادات
والــــــــرتب الــــــــصـــــــادرة عـن الـــــــطـــــــرف اآلخــــــــر وذلك حــــــــسب

التشريع اIعمول به في هذا اجملال.
اIاداIادّة ة 6

اIشاركة في التظاهرات الثقافيةاIشاركة في التظاهرات الثقافية
1 - يـقوم كل طـرف بـتسـهـيل مشـاركـة �ثـلي ووفود
الـطــرف اآلخـر في اIـؤتــمـرات واالجـتـمــاعـات واIـلــتـقـيـات

والتظاهرات الثقافية األخرى.
2 - يـــدرس الـــطـــــرفـــان إمـــكـــانـــيـــة تـــنـــظـــيم أســـابـــيع
ثقافية بـالتنــاوب في كــل من اجلـــزائـر والبــرتغـال في
إطـــار تــنـفــيـذ بــــرامج الـتــعـــاون اIــنـصــــوص عـلـيــهــا فـي

اIــادّة 22.
اIاداIادّة ة 7

نشر اللنشر اللّغة والثقافةغة والثقافة
1 - يـشـجع الـطـرفـان تــعـلـيم لـغـتـيــهـمـا وكـذا اIـعـرفـة
اIـتـبــادلـة لـتـاريـخـهـمـا وآدابـهـمــا وفـنـونـهـمـا وكل اIـيـادين

األخرى اIتعلّقة بالثقافة.
qــــوجـب هـــــذا االتــــفـــــاق� q2 - يـــــشــــجــع الـــــطــــــرفـــــان
تـــــرجـــــمـــــة ونـــــشـــــــر األعــــمــــــال ذات الــــطــــــابـع الـــــثــــقـــــــافي

اIنشــور في بلديهمـا.
3 - ويشجعـــان اIشــاركــة فـي اIـعـــارض الـدوليـة

للكتـاب.
اIاداIادّة ة 8

التعاون بX اIكتبات الوطنيةالتعاون بX اIكتبات الوطنية
يشجـع الطــرفـان التعــاون بX اIكـتبات الـوطنيـة

للبلدين.
اIاداIادّة ة 9

التعاون في مجال اآلثارالتعاون في مجال اآلثار
يــــشــــجـع الــــطــــرفــــان الـــــتــــعــــاون في مـــــجــــال الــــبــــحث
واحلــــفــــريــــات وكــــذا الـــتــــرمــــيـم واحملــــافـــظــــة عــــلـى الــــتـــراث
الثقـافيq ال سّيمــا اIعــالم التـاريخيـــة واألعمـال الفنيـة

واخملطـوطـات.
اIاداIادّة ة 10

التعاون في ميادين السينما والسمعي البصريالتعاون في ميادين السينما والسمعي البصري
يـشــجـع الــطــرفــان الــتــعــاون فـي مـيــادين الــســيــنــمـا
والـسـمــعي الـبـصــــري من خالل تـنـظــــيم أســابــيع لــلـفـيـلم
في كال الـــبــلــدين واإلنـــتــاج اIــشــتـــــرك لألفالم واألشــرطــة

الـوثـائقيـة.
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3 - يـــتـــم االتـــفـــاق عـــلى بـــرامـج الـــتـــعـــاون في إطـــار
جلـــنـــة مـــشـــــتـــركـــةq جتـــتـــمـع مـــبـــدئـــيـــا بـــالــــتـــنـــاوب في كال

البلدين.

4 - بــصـــرف الــنـظــــر عـن مـدة صـالحـيــتـهــا ومـا عـدا
فـي حــالـــة إبــداء إرادة مــغـــايــرة لـــلــطــرفـــqX تــبـــقى بــرامج
التعــاون هـذه ســاريـة اIفعـول حــتى يتم التـوقـيع عـلى

بـرنامج جـديـد.
اIاداIادّة ة 23

الدخول الدخول حيحيّز التز التّنفيذنفيذ

1 - مـع دخــول هـــذا االتــفــاق حـــيّــز الـــتّــنـــفــيــذq يـــنــهى
مــفـــعــول االتـــفـــاق الــثـــقــافـي بــX اجلـــمـــهــوريّـــة اجلــزائـــريّــة
الدّ|ـقراطـيّـة الشّـعـبيّـة واجلـمهـوريّة الـبـرتغـالـية اIـمضي

باجلزائر في 8 ديسمبر سنة 1982.

2 - يــدخل هــذا االتــفــاق حــيّـز الــتّــنــفــيـذ ثـالثـون (30)
يــــومــــا بــــعــــد تـــــاريخ اســــتـالم آخــــــر إشــــعــــــارq عن طـــــريق
الــقـنـــاة الــدّبـلـومــاسـيـةq الســتـيـفــاء اإلجـراءات الـقــانـونـيـة

الداخليـة الضـروريـة.
اIاداIادّة ة 24

اIداIدّة ة واإلبطالواإلبطال

1 - يـدخل هـذا االتـفـاق حـيّـز التّـنـفـيـذ Iـدّة خمس (5)
ســنــوات ويــجــدّد تــلـــقــائــيــا Iــدّة �ــاثـــلــة إالّ إذا أبــطــله أحــد
الــطـرفــX كــتـابــيــا وعـبــر الــقـنــاة الــدّبـلــومــاسـيــة ســتـة (6)

أشهر قبل تاريخ نفاذه على األكثر.

2 - إن إبـــطــــال هـــذا االتـــفـــــاق ال يـــؤثـــــر في تـــنــــفـــيـــذ
بـــرامج الـــتــبــــادل أو اخملــطــطــات أو اIـــشـــاريع الــســـاريـــة

وفـق هـذا االتفــاق.

وإثـبــاتـا لــذلكq قــام اIـوقّــعــان أدنـاه اخملــوّالن قـانــونـا
بالتوقيع على هذا االتفاق.

حـــــرّر بـــــلــــــــشــــبـــــونـــــة في 31 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2005 في
نسـختX بـاللــّـغات الـعــربيّـة والبـــرتغـــالية والـفرنـسية
ولـــكل الــنــصــوص نــفس احلــجـــيــة الــقــانــونــيــة. وفي حـــالــة

االختالف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.

اIاداIادّة ة 17
التعاون في مجال الشبيبةالتعاون في مجال الشبيبة

يــشــجع الــطــرفــان تـرقــيــة الــتــعــاون بــX اIــنــظــمـات
الـشـبانـية لـبلـديـهمـا من خالل تبـادل اIـعلـومات والـوثائق

بغية تعميق معرفة واقع الشبيبة في كال البلدين.

اIاداIادّة ة 18
التعاون في مجال الرياضةالتعاون في مجال الرياضة

يـشـجع الطـرفـان التـعـاون بX اIـنـظمـات الـرياضـية
احلكومية واحلركة الرياضية في البلدين.

اIاداIادّة ة 19
التعاون في ميدان االتصالالتعاون في ميدان االتصال

يـــقــــوم الـــطــــرفـــان بـــتــــشـــجــــيع وتــــطـــويــــر اIـــبـــادرات
اIـباشرة بX الهـيئات اIكلّفـة �هام اخلدمة الـعمومية في

مجاالت اإلذاعة والتلفزيون والوكاالت اإلعالمية.

اIاداIادّة ة 20
التعاون اIتعدالتعاون اIتعدّد األطرافد األطراف

Xيـــســـــعى الـــطــــرفـــان لـــدعم الـــعـالقـــات الـــقـــائـــمـــة بـــ
اللّجـان الوطنيـة لليونـسكو وبX وفـديهما الـدائمX لدى
اIـــنـــظـــمــــات الـــدولـــيـــة ذات الـــطـــابع الــــتـــربـــوي والـــعـــلـــمي

والثقافي والرياضي والشباني واالتصالي.

اIاداIادّة ة 21
أشكال أخرى للتعاونأشكال أخرى للتعاون

ال يـســتـثــني هـذا االتـفــاق األشـكــال األخـرى لـلــتـعـاون
في اIـيـادين الـتـربـويـة والـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة والـريـاضـية

والشبانية واالتصالية التي يقرر الطرفان جتسيدها.

اIاداIادّة ة 22
برامج التعاون واللجنة اIشتركةبرامج التعاون واللجنة اIشتركة

1 - بـــغــرض تـــطـــبـــيق هـــذا االتـــفـــاق وإقـــامـــة أشـــكــال
مفـصلـة للـتعــاون والـتبـادلq |ـكن للطـرفX إعداد برامج
للـتعاون والـتي ستـدر مبدئـيا نـتائج في ظــرف ثالث (3)

سنوات.

2 - تــــــعـــــــتــــــبـــــــر بــــــرامـج الــــــتـــــــعــــــاون هــــــذه جـــــــزءا من
االلـتـــزامـات اIـتــخـذة �ــوجب هــذا االتـفـــــاقq و|ـكــن أن
تــــنــص عـــــلى مـــــســــؤولــــيـــــات الــــتــــكـــــفل اIــــالـي اIــــتــــعـــــلّــــقــــة

بتطبيقـــه.

عن اجلمهوريعن اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

qوزير الدولةqوزير الدولة
اIمثل الشخصياIمثل الشخصي
لرئيس الدولةلرئيس الدولة

عن اجلمهوريعن اجلمهوريّة البرتغاليةة البرتغالية
ديوغو فريتاش دو أمارالديوغو فريتاش دو أمارال

وزير الدولةوزير الدولة
والشؤون اخلارجيةوالشؤون اخلارجية
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واIتـضمن توزيع االعـتمـادات اخملصصـة لرئيس احلـكومة
من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �وجب قـانـون اIـالـيـة الـتـكـمـيلي

q2006 لسنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغـى من مـــيــزانـــيـــة ســــــنــة 2006
اعـتـــمـــاد قــدره مــلـيـونــا ديـنـار (2.000.000 دج) مــقـيّـد في
ميزانية تسـيير مصالح رئيس احلكومةq الفرع الثاني -
احملافظة العـامة للتخطـيط واالستشراف وفي الباب رقم
37-21 "اجملـــــــلس الــــــوطـــــــني لـإلحــــــصــــــائـــــــيــــــات - نــــــفــــــقــــــات

التسيير".
2 : : يــــــخــــــصــص Iــــيـــــــزانـــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2006 اIـــــاداIـــــادّة ة 
اعـتـــمـــاد قـــدره  مليونا دينار (2.000.000 دج) يــقـيّــــد
فــي مــيـــزانـــيــــة تــســـيـــيــر مـــصـــالح رئـــيس احلـــكـــومــة وفي

البابX اIبينX في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIاداIادّة ة 3 : :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28

أكتوبر سنة 2006. 
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــرسرسـوم توم تـنــــفـيـذيذيّ  رقمرقم 06 -  -  379 م مـؤرؤرّخ في خ في 5 ش شـوّال عال عـامام
1427  اIوافق اIوافق 28  أكت  أكتـوبر سنة وبر سنة q2006 يتq يتـضمــن نقلضمــن نقل

اعاعــــتــــــمــــاد فــي ماد فــي مــــــيــــزانزانــــــيــيــــــة تة تــــســــــيــــيــــــر مر مــــصــــــالح رئالح رئــــيسيس
احلكومة.احلكومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس احلكومة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

q2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

q2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-307 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

24-34

90-34

مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة
الفرع الثانيالفرع الثاني

احملافظة العامة للتخطيط واإلستشرافاحملافظة العامة للتخطيط واإلستشراف
 الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات...............................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
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واIتضمن توزيع االعتمادات اخملصصة لوزير اIالية من
ميزانـية التسـيير �وجب قـانون اIاليـة التكمـيلي لسنة

q2006

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغـى من مـــيــزانـــيـــة ســــــنــة 2006
اعتـــمـاد قــدره تسـعـة وعشـرون ملـيونـا وخمـسمـائة ألف
ديـنار (29.500.000 دج) مقـيّد في مـيزانـية تـسيـير وزارة
اIالـيـة وفي البـابـX اIبـيّـنX في اجلـدول "أ" اIـلحق بـهذا

اIرسوم.

2 : : يــــــخــــــصــص Iــــيـــــــزانـــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2006 اIـــــاداIـــــادّة ة 
اعــتــــمــــاد قــــدره تـســعـة وعـشـرون مـلـيــونـا وخـمـسـمـائـة
ألف ديـــنـــار (29.500.000 دج)  يــــــقــــيّــــــــد فـي مــــيـــزانــــيــــة
تسـيـيـر وزارة اIـالـيـة وفي الـبـابـX اIـبـيّـنX فـي اجلدول

"ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 3 : :  يـكـلّف وزيـر اIـاليـة بـتـنـفيـذ هـذا اIـرسوم
الـــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمـــيّـــــة لــــلــــجـــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28

أكتوبر سنة 2006. 
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذيذيّ  رقمرقم 06 -  - 380 م مـؤرؤرّخ في خ في 5 ش شــــوّال عال عــــامام
1427  اIوافق اIوافق 28  أكت  أكتـوبر سنة وبر سنة q2006 يتq يتـضمــن نقلضمــن نقل

اعتماد فــي ميزانيــة تسيير وزارة اIالية.اعتماد فــي ميزانيــة تسيير وزارة اIالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

q2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

q2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-310 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

وزارة اIاليةوزارة اIالية

الفرع الفرع الرابعالرابع
اIديرية اIديرية العامة للضرائبالعامة للضرائب

الفرع الفرع اجلزئي األولاجلزئي األول
اIصالح اIصالح اIركزيةاIركزية

العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل وسائل اIصالحاIصالح

القسم القسم الرابعالرابع
األدوات األدوات وتسيير اIصالحوتسيير اIصالح

اIديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات.....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000
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اجلدول "أ"اجلدول "أ" (تابع)(تابع)

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 34

الفرع الفرع اجلزئي الثانياجلزئي الثاني
اIصالح اIصالح الالمركزية التابعة للدولةالالمركزية التابعة للدولة

العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل وسائل اIصالحاIصالح
القسم القسم الرابعالرابع

األدوات األدوات وتسيير اIصالحوتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للضرائب - تسديد النفقات...............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الرفع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع
مجموع االعتمادات اIلغاةمجموع االعتمادات اIلغاة

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

29.500.000

29.500.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

وزارة اIاليةوزارة اIالية

الفرع الفرع الرابعالرابع
اIديرية اIديرية العامة للضرائبالعامة للضرائب

الفرع الفرع اجلزئي األولاجلزئي األول
اIصالح اIصالح اIركزيةاIركزية

العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل وسائل اIصالحاIصالح

القسم القسم الثالثالثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للضرائب - اIنح العائلية........................................
مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغـى من مــيــزانـيــــة ســـــــنـة 2006
اعــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــاد قـــــــــــــــــدره عــــــــــــشــــــــــــــرون مـــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــون
ديــــنــــار(20.000.000 دج) مـــقـــيّــــد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر
وزارة اIـالـيـة وفي الـبـاب رقم  37-03 " اإلدارة اIــركـزيـة

- دراسات".

2 : : يــــــخــــــصــص Iــــيـــــــزانـــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2006 اIـــــاداIـــــادّة ة 
اعـــــــتــــــــــــمـــــــــاد قـــــــــــدره عــــــشــــــــرون مـــــــلــــــيـــــــــون ديـــــــنــــــار
(20.000.000 دج) يــــقـــيّـــــد فـي مــيــزانـيـــة تــسـيــيـر وزارة
اIـــــالـــــيـــــة وفـي الـــــبـــــاب رقم 34-04 " اإلدارة اIـــــركـــــزيـــــة -

التكاليف اIلحقة".

اIــــاداIــــادّة ة 3 : :  يـــكــــــلّـف وزيـــــر اIــــالــــيــــة بــــتـــنــــفــــيــــذ هـــذا
اIــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر في اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28
أكتوبر سنة 2006. 

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم رقم 06 -  - 381 م مـؤرؤرّخ في خ في 5 ش شــــوّال عال عــــامام
1427 اIوافق  اIوافق 28  أكت  أكتـوبر سنة وبر سنة q2006 يتq يتـضمــن نقلضمــن نقل

اعتماد فــي ميزانيــة تسيير وزارة اIالية.اعتماد فــي ميزانيــة تسيير وزارة اIالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

q2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 310-06
اIؤرخ في 17 شعـبان عام 1427 اIوافق 10 سبـتمبر سنة
2006    واIــتـضــمن تـوزيـع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر

اIـــالــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــر �ـــوجب قــانــون اIــالــيــة
q2006 التكميلي لسنة

اجلدول "ب"اجلدول "ب" (تابع)(تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

14- 34

الفرع الفرع اجلزئي الثانياجلزئي الثاني
اIصالح اIصالح الالمركزية التابعة للدولةالالمركزية التابعة للدولة

العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل وسائل اIصالحاIصالح
القسم القسم الرابعالرابع

األدوات األدوات وتسيير اIصالحوتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للضرائب - التكاليف اIلحقة.............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

29.500.000

29.500.000
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واIــتـضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملـصـصــة لـوزيـر الـبـريـد
وتـكنـولـوجـيات اإلعالم واالتـصـال من مـيزانـيـة الـتسـيـير

q2006 الية لسنةIوجب قانون ا�
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغـى من مـــيــزانـــيـــة ســــــنــة 2006
اعـــتــــمــــاد قــــدره أربــــعـــة مــاليـــX وثــالثــــمـــائـــة وثالثــون
ألـف ديــنـار (4.330.000 دج) مـقـيّـد في مــيـزانـيـة تــسـيـيـر
وزارة الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــالq وفي
الـــبـــاب رقم 37-03 "اإلدارة اIـــركـــزيــــة - حـــمـــايـــة األمـــاكن

االستراتيجية".
2 : : يــــــخــــــصــص Iــــيـــــــزانـــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2006 اIـــــاداIـــــادّة ة 
اعـتـــمـــاد قــــدره أربعة ماليX وثالثمائة وثالثون ألـف
ديـــنــار (4.330.000 دج) يـــقـــيّــــــد فـي مــيــزانــيـــة تــســيــيـر
وزارة الـــبــريـــد وتـــكــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصــال وفي

البابX اIبيّنX في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــــاداIــــادّة ة 3 : :  يــــكــــلّف وزيـــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــبــــريــــد
qكلّ فـــيـــمـــا يـــخـــصّه qوتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعـالم واالتـــصـــال
بـتنـفـيذ هـذا اIـرسـوم الذي يـنـشر في اجلـريـدة الرّسـمـيّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 شـــوّال عـــام 1427 اIــــوافق 28

أكتوبر سنة 2006. 
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم رقم 06 -  - 382 م مـؤرؤرّخ في خ في 5 ش شــــوّال عال عــــامام
1427 اIوافق  اIوافق 28  أكت  أكتـوبر سنة وبر سنة q2006 يتq يتـضمــن نقلضمــن نقل

اعاعــــــتــــــمــــــاد فــي ماد فــي مــــــيــــــزانزانــــــيــيــــــة تة تــــــســــــيــــــيــــــر وزارة الر وزارة الــــــبــــــريريــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

q2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

q2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-45 اIـؤرخ
في 25 ذي احلــجــة عـام 1426 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة 2006

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

90-34

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الفرع الفرع األولاألول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع الفرع اجلزئي األولاجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم القسم الرابعالرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات...............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

3.830.000

3.830.000

3.830.000

3.830.000
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- شــادي عــثــمــانq اIــولــود في  19 مــايــو ســنــة 1974 
بــوادي األبــطــال (واليــة مــعــســكــر) شــهــادة اIــيالد رقم 309 

ويدعى من اآلن فصاعدا: شادلي عثمان.
- شــادي احلـبــيـبq اIـولــود في  4 يــولــيــو ســنـة 1943
بــوادي األبــطـال (واليــة مـعــســكـر) شــهــادة اIـيالد رقم 1276
وعـقـد الزواج رقم  11 احملـرر بـتاريخ  20 مايـو سـنة 1968
بـوادي األبـطال (واليـة مـعسـكـر) ويدعى من اآلن فـصـاعدا:

شادلي احلبيب.
- شادي اخملـتاريـةq اIولودة في  9 يولـيو سـنة 1971
بـــوادي األبــطــال (واليــة مـــعــســكــر) شـــهــادة اIــيالد رقم 345

وتدعى من اآلن فصاعدا: شادلي اخملتارية.
- شـــادي ألــيـــفــةq اIـــولــودة في  16 مــايـــو ســنــة 1977
بـــوادي األبــطــال (واليــة مـــعــســكــر) شـــهــادة اIــيالد رقم 130

وتدعى من اآلن فصاعدا: شادلي أليفة.
- بـوكــلـبــة مـحــمـدq اIــولـود في  16 مـايــو سـنـة 1949
بـــالــنـــزلــة (واليـــة ورقــلـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم  674 و عـــقــد
الــــزواج رقم  101 احملـــرر بـــتـــاريخ  27 مـــارس ســـنـــة 1974

بتقرت (والية ورقلة) وابنتاه القاصرتان:

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 رم رمـضان عام ضان عام 1427 اIوافق اIوافق
17  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة q2006 يتضمــن تغيير اللq يتضمــن تغيير اللّقب.قب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهورية

- بناء على الدستورq السيما اIادتان 77 -  6 و125 
q(الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 70 - 20 اIــؤرخ في 13  ذي
احلجة عـام 1389 اIوافق  19 فبـراير سنة  1970 و اIتعلق

qادتان  55 و56 منهIالسيما ا qدنيةIباحلالة ا
   - و�قـتضى اIـرسوم رقم 71 - 157 اIؤرخ في 10
ربـــيع  الـــثـــانـي عــام  1391 اIــوافق  3 يــونـــيـــو ســـنــة 1971
واIتعلق  بتـغيير اللقب q اIتممq  السيما اIواد  3 و 4 و5

qمنه
 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اIــادة اIــادة األولى :األولى :  يـــــرخـص بــــتــــغــــيـــيــــر الـــلـــقبq وفـــقـــا
لـلـمـرسـوم رقم 71 - 157 اIـؤرخ في  10 ربـيع الـثـانـي عام
 1391 اIــوافق  3  يــونــيــو ســنـة  1971 واIــتــعــلق بــتــغــيــيـر

اللّقبq اIتممq لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

91- 34

الفرع الفرع اجلزئي الثانياجلزئي الثاني
اIصالح اIصالح الالمركزية التابعة للدولةالالمركزية التابعة للدولة

العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل وسائل اIصالحاIصالح
القسم القسم الرابعالرابع

األدوات األدوات وتسيير اIصالحوتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات.....................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

500.000

500.000

500.000

500.000

4.330.000

4.330.000

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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-  بـــوكـــلــبـــة الـــزهـــرةq اIــولـــودة في  10 غـــشت ســـنــة
 1954 بــــتـــقــــرت (واليـــة ورقــــلـــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 1605

وعــقـد الـزواج رقم 21 احملــرر بـتـاريخ 20 مـايــو سـنـة 1978
بتـقرت (واليـة ورقلـة) و تدعـى من اآلن فصـاعدا: بن عـبد

الله الزهرة.
-  بـــوكــلـــبــة نـــعــيـــمــةq اIـــولــودة في  20 مــارس ســنــة
 1965 بــــالـــنــــزلــــة (واليـــة ورقــــلــــة) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 390

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن عبد الله نعيمة.
-  بوكلـبة سعادq اIولودة في  11 أكتـوبر سنة 1970
بــتــقـرت (واليــة ورقــلـة) شــهــادة اIـيالد رقم  1973 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله سعاد.
-  بــوكــلــبــة ســلــيــمــةq اIــولــودة في  2 فـــبــرايــر ســنــة
 1977 بـــــتــــقــــرت (واليــــة ورقـــــلــــة) شــــهــــادة اIـــــيالد رقم 272

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله سليمة.
- بـوكــلـبـة ســعـيــدةq اIـولـودة في  6 مـايــو سـنـة 1952
بــــتـــقــــرت (واليـــة ورقــــلـــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم  886 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 170 احملــــرر بـــــتــــاريخ 26 مــــارس ســـــنــــة 1973
بتـقرت (واليـة ورقلـة) و تدعـى من اآلن فصـاعدا: بن عـبد

الله سعيدة.
- بوكـلـبة مـلـيكـةq اIـولودة في  10 أبـريل سـنة 1961
بتقـرت (والية ورقلة) شهادة اIيالد رقم  412 و تدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مليكة.
- بوكلـبة بحـريq اIولود في  8 سبـتمبـر سنة 1972
بــتــقـرت (واليــة ورقــلـة) شــهــادة اIـيالد رقم  1940 و يـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله بحري.
- بــوكـلـبـة خـديــجـةq اIـولـودة في  27 سـبــتـمـبـر سـنـة
 1942 بــــتـــقــــرت (واليـــة ورقــــلـــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 2267

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
- بـوكــلـبــة مـســعـودةq اIــولـودة في  12 فـبـرايــر سـنـة
 1945 بتقـرت (والية ورقلـة) شهادة اIيالد رقم  196 وعـقد

الـزواج رقم 2 احملـرر بـتاريخ 3 يـنـايـر سـنة 1963 بالـنـزلة
(واليـــة ورقــلـــة) و تــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا: بـن عــبـــد الــله

مسعودة.
- بـوكـلـبـة تـركيـةq اIـولـودة في أول مـايـو سـنة 1947
بـــتـــقـــرت (واليـــة ورقــلـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم  1485 وعـــقــد
الــزواج رقم 163 احملــرر بــتــاريخ 14 نــوفــمـــبــر ســنــة 1962
بتـقرت (واليـة ورقلـة) و تدعـى من اآلن فصـاعدا: بن عـبد

الله تركية.
- سـلـوقي أحمـدq اIـولود في  15  مـارس سـنة 1937 
بــــأفــــلــــو (واليــــة األغــــواط) شــــهــــادة اIــــيالد رقم   879 / 315
وعــقــد الـزواج رقم  108 احملــرر بــتـاريخ  9 نــوفــمــبــر ســنـة
 1976 بأفلـو (والية األغواط) ويـدعى من اآلن فصاعدا: بن

شهرة أحمد.

* ســــمـــيــــةq اIــــولـــودة في  30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990
q348 يالد رقمIبتقرت (والية ورقلة) شهادة ا

* صفـاءq اIـولودة في  13 يـنـايـر سـنة  1995 بـتـقرت
q86 يالد رقمI(والية ورقلة) شهادة ا

 و يـدعون من اآلن فصـاعدا: بن عـبد الله مـحمدq بن
عبد الله سميةq بن عبد الله صفاء.

-  بـوكلـبـة مـر�q اIـولـودة في  5 فـبـرايـر سـنـة 1987
بـتـقـرت (واليـة ورقـلـة) شـهادة اIـيالد رقم  30  وتـدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مر�.
-  بـوكــلــبـة عــمــرq اIــولـود في  28 يــنـايــر ســنـة 1984
بــتـقـرت (واليـة ورقـلــة) شـهـادة اIـيالد رقم  82 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله عمر.
-  بـوكلـبـة جنـاةq اIـولـودة في  28 يـونـيـو سـنـة 1975
بــتــقـرت (واليــة ورقــلـة) شــهــادة اIـيالد رقم  1225 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله جناة.
-  بـــوكــلـــبــة زيـــنبq اIـــولــودة في  2 نــوفــمـــبــر ســنــة
 1982 بـــــتــــقــــرت (واليــــة ورقـــــلــــة) شــــهــــادة اIـــــيالد رقم 777

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله زينب.
-  بوكلـبة عائشةq اIولودة في 5  أكتوبر سنة 1979
بـتقـرت (والية ورقـلـة) شهـادة اIيالد رقم  675 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله عائشة.
-  بــوكــلــبــة لــيــلىq اIــولــودة في  24 ديــســمــبــر ســنــة
 1976 بــــتـــقــــرت (واليـــة ورقــــلـــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 2482

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله ليلى.
-  بـوكلـبة حـسqX اIـولود في 3 ديسـمبـر سنة 1958
بـــتــقــرت (واليـــة ورقــلـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم  3111 و عـــقــد
الزواج رقم  4 احملرر بتاريخ  8 ينـاير سنة  1983 بتقرت

(والية ورقلة) و أوالده القصر:

* ســــمــــيــــرq اIــــولــــود في  10 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1988
q1390 يالد رقمIبباتنة (والية باتنة) شهادة ا

* مــحـمــد الــفــاحتq اIــولـود في  26 يــنــايــر ســنـة 1992
q892 يالد رقمIبباتنة (والية باتنة) شهادة ا

* ريـاضq اIـولود في  6 أكـتـوبـر سـنة  1993 بـبـاتـنـة
q 6800  يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

ويـدعـون مـن اآلن فـصـاعـدا: بن عـبـد الـله حـسـqX بن
عـبـد الـله سـمـيـرq بن عبـدالـله مـحـمـد الـفـاحتq بن عـبـد الله

رياض.
- بـوكــلــبـة هــشــامq اIــولـود في  6 يــونـيــو ســنـة 1985
بـبـاتنـة (واليـة بـاتنـة) شـهـادة اIيالد رقم  631 و يـدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله هشام.
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- ســلـوقي بــومـزراقq اIـولــود  سـنـة  1962 بـســبـقـاق
(والية األغواط) شهادة اIيالد رقم  288/288 و عقد الزواج
رقم  283 احملــرر بــتـاريخ  30 نــوفــمــبــر ســنـة  1988 بــأفــلـو

(والية األغواط) وأوالده القصر:
* خالـديةq اIولودة في  14 أكتـوبر سنة  1989 بأفلو

q1315 يالد رقمI(والية األغواط) شهادة ا
 * عـادلq اIـولود في  13 نـوفـمـبـر سـنـة  1992 بـأفـلو

q1899 يالد رقمI(والية األغواط) شهادة ا
* مـحـمـدq اIـولـود في  23 فـبـرايـر سـنـة  2002 بـأفـلو

q303  يالد رقمI(والية األغواط) شهادة ا

ويدعـون من اآلن فـصـاعدا: بن شـهـرة بـومزراقq بن
شهرة خالديةq بن شهرة عادلq بن شهرة محمد.

- سلوقي موزةq اIولودة في  3 سبـتمبر سنة 1975
بـــأفــــلـــو (واليـــة األغـــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم  1046 وعـــقــد
الـزواج رقم  413 احملــرر بــتـاريخ  3 ســبــتـمــبــر ســنـة 1996
بــــأفـــلــــو (واليـــة األغــــواط) و تــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا: بن

شهرة موزة.
- سلـوقي ميـرةq اIولودة في  19 أكتـوبر سنة 1968
بــــأفـــلــــو (واليــــة األغــــواط) شـــهــــادة اIــــيالد رقم  684 وعـــقـــد
الــــزواج رقم  128  احملـــرر بـــتـــاريخ  4 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1995
بــــأفـــلــــو (واليـــة األغــــواط) و تــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا: بن

شهرة ميرة.
- ســلــوقي مــحــمـدq اIــولــود في أول ســبــتـمــبــر ســنـة
 1970 بــســـبـــقــاق (واليـــة األغــواط) شـــهــادة اIـــيالد رقم 707

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن شهرة محمد.
- ســـلــوقي رقـــيــةq اIـــولــودة في  16 ديـــســمـــبــر ســـنــة
 1981 بــسـبــقــاق (واليــة األغــواط) شــهـادة اIــيالد رقم 1761

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن شهرة رقية.
- ســلـوقـي هـواريq اIــولـود في  4 يــنـايــر ســنـة 1979
بـأفـلـو (واليـة األغـواط) شـهـادة اIـيالد رقم  13 و يـدعى من

اآلن فصاعدا: بن شهرة هواري.
- راعي عـبـد الـغـانيq اIـولـود في  21 نـوفـمـبـر سـنـة
 1961 بــعـX الـكـبــيـرة (واليـة تــلـمـسـان) شــهـادة اIـيالد رقم

 133 وعـقد الزواج رقم  22 احملـرر بتاريخ  4 أكتـوبر سنة

 1994 بعX الكبيرة (والية تلمسان) وابنتاه القاصرتان:

* أمــــيـــــنـــــةq اIــــولـــــودة في  28 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1995
q646 يالد رقمIبندرومة (والية تلمسان) شهادة ا

* حــــنــــانq اIــــولــــودة في  23 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2000
 q480  يالد رقمIبندرومة (والية تلمسان) شهادة ا

qويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا: قـــصــاب عـــبـــد الــغـــاني
قصاب أمينةq قصاب حنان.

- ســلـــوقي قــدورq اIــولــود في  22 غــشت ســنــة 1965
بــســبـقــاق (واليــة األغـواط) شــهــادة اIـيالد رقم  521 و عـقـد
الــــزواج رقم  144 احملــــرربــــتـــاريخ  3  يــــولــــيـــو ســــنـــة 1996

بأفلو (والية األغواط) وولداه القاصران:
* لـــعــيــدq اIــولــود في  16 أبــريل ســنــة  1997 بــقـــلــتــة

q121 يالد رقمIسيدي سعد (والية األغواط) شهادة ا
* مبـاركq اIـولود في  2 ديـسـمبـر سـنة  1999 بـأفـلو

q1771  يالد رقمI(والية األغواط) شهادة ا
 ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعـــدا: بـن شـــهـــرة قـــدورq بن

شهرة لعيدq بن شهرة مبارك.
- ســلـــوقي كـــلــتـــومq اIـــولــودة ســـنــة  1960 بـــســـبـــقــاق
(واليــــة األغـــواط) شــــهـــادة اIــــيالد رقم  393 / 1318 و عـــقـــد
الـزواج رقم  297 احملـرر  بـتاريخ  11 ديـسـمـبـر سـنة 1989
بــــأفـــلــــو (واليـــة األغــــواط) و تــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا: بن

شهرة كلتوم.
- سـلــوقي فـغــولq اIـولـود في  6 أكـتـوبــر سـنـة 1960
بــــأفــــلــــو (واليــــة األغــــواط) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم  54 و عــــقــــد
الـزواج رقم  233 احملــرر بــتـاريخ  9 ســبــتـمــبــر ســنـة 1984

بأفلو (والية األغواط) و أوالده القصر:
* أحــمـــدq اIــولــود في  18 مــارس ســنــة  1989 بــأفــلــو

q363 يالد رقمI(والية األغواط) شهادة ا
* بن عــدةq اIــولـودة في  7 غــشت ســنـة  1991 بــأفــلـو

q1265 يالد رقمI(والية األغواط) شهادة ا
*  أم اخلــــيــــرq اIــــولــــودة في  7 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1994

q406 يالد رقمIبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا
*  إسالمq اIولود في  23 نوفمبر سنة 2001 بورقلة

q3180  يالد رقمI(والية ورقلة) شهادة ا
ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعــــدا: بن شـــهــــرة فـــغـــولq بن
شــهــرة أحـمــدq بن شـهــرة بن عــدةq بن شــهـرة أم اخلــيـرq بن

شهرة إسالم.

- سلوقي فاطمةqاIولودة في  19 أكتوبر سنة 1986
بــأفــلــو (واليــة األغــواط) شـهــادة اIــيالد رقم  1386 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: بن شهرة فاطمة.

- سـلـوقي بـلـقـاسمq اIـولـود سـنة  1972 بـأفـلـو (واليـة
األغـواط) شــهـادة اIـيالد رقم 1160 و عــقـد الـزواج رقم 327
احملـــرر بـــتـــاريخ  10 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة  1999 بـــأفـــلـــو (واليــة

األغواط) و ابنته القاصرة :

* فـــاطــمـــة الـــزهــراءq اIـــولــودة في  21  يــنـــايــر ســـنــة
q126  يالد رقمI2001 بأفلو (والية األغواط) شهادة ا 

 و يـدعيـان من اآلن فـصـاعـدا: بن شـهـرة بـلقـاسمq بن
شهرة فاطمة الزهراء.
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* نـاصـر الـدينq اIـولود في  30 سـبـتمـبـر سـنة 1991
q2757 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) بالعطاف

* عــبــد الــقـــادرq اIــولــود في  17 فـــبــرايــر ســنــة 1993
q246 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) بالعطاف

* فـــــطــــومــــةq اIـــــولــــودة في  16 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995
q724 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) بالعطاف

* عـــبــد الـــعـــزيـــزq اIــولـــود في  28 أبـــريل ســـنــة 1999
q450 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) بالعطاف

* سـارةq اIولودة في  9 غـشت سنة  2000 بالـعـطاف
q1078 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع)

* ســـــــعــــــيــــــدةq  اIـــــــولــــــودة في  8 غــــــشـت ســــــنــــــة 2005
q 683 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) بالعطاف

ويدعـون من اآلن فـصاعـدا :  بصـادق صادقq بـصادق
حـسانq بصادق نـاصر الدينq بـصادق عبد الـقادرq بصادق
فـــطــومــةq بــصــادق عــبــد الـــعــزيــزq بــصــادق ســارةq بــصــادق

سعيدة.
- حــمــيــر مـــلــيــكـــةq اIــولــودة في  8 مــايـــو ســنــة 1974
بـالـقـلـيـعة (واليـة تـيـبـازة) شـهادة اIـيالد رقم  783 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي مليكة.
- حـمـيــر بـراهــيمq اIـولـود في  13 أبــريل سـنـة 1981
بـالقلـيعة (واليـة تيبازة) شـهادة اIيالد رقم  1138 و يدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي براهيم.
- حمـيـر عـائـشـةq اIـولودة في  29 يـولـيـو سـنة 1983
بـالقـلـيعـة (واليـة تيـبازة) شـهـادة اIيالد رقم  1891 وتدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي عائشة.
- حـمــيـر عــليq اIـولـود في  10 سـبــتـمـبــر سـنـة 1978
بـالقلـيعة (واليـة تيبازة) شـهادة اIيالد رقم  2431 و يدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي علي.
- حـمـيـر فــاطـمـةq اIـولـودة في  15 غــشت سـنـة 1985
بـالقلـيعة (واليـة تيبازة) شـهادة اIيالد رقم  2315 و تدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي فاطمة.
- حميـر |ينـةq اIولودة في  28 ديسـمبـر سنة 1987
بـالقلـيعة (واليـة تيبازة) شـهادة اIيالد رقم  2984 و تدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي |ينة.
- حـــمـــيـــر أمـــالq اIـــولـــودة في  11 مـــايـــو ســـنـــة 1990
بـالـقـلـيـعة (واليـة تـيـبـازة) شـهادة اIـيالد رقم  838 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي أمال.
- حــمـيــر ســعـادq اIــولـودة في  19 يــونـيــو ســنـة 1993
بـالقلـيعة (واليـة تيبازة) شـهادة اIيالد رقم  1336 و تدعى

من اآلن فصاعدا: حميدي سعاد.

- راعي غــوتيq اIــولــود في  15 أكــتــوبــر ســنـة 1966
بـنـدرومـة (واليـة تـلـمـسـان) شـهـادة اIـيالد رقم  658 و عـقد
Xالزواج رقم  8 احملـرر بتاريخ  31 يولـيو سـنة  1991 بع
الـكـبـيـرة (واليـة تـلــمـسـان) و عـقـد الـزواج رقم  217 احملـرر
بــــتــــاريخ  10 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  1995 بــــنــــدرومــــة (واليـــة

تلمسان) و ابنته القاصرة :

* ســـــامـــــيــــــةq اIـــــولـــــودة في  6 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992
q344  يالد رقمIبندرومة (والية تلمسان) شهادة ا

 ويـدعـيـان من اآلن فــصـاعـدا: قـصـاب غـوتيq قـصـاب
سامية.

- راعـي مــحــمــدq اIــولــود في  11 يـــولــيــو ســنــة 1969
بندرومة (واليـة تلمسـان) شهادة اIيالد رقم  359  ويدعى

من اآلن فصاعدا: قصاب محمد.
- راعي ربـيـعـةq اIـولـودة سـنة  1957 بـعـX الـكـبـيرة
(والية تـلـمـسـان) شـهادة اIـيالد رقم  12 وعـقـد الزواج رقم
 28 احملـــرر بـــتــاريخ  8 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  1985 بـــنـــدرومــة

(واليـــة تــــلــــمــــســـان)  و تــــدعى مـن اآلن فــــصـــاعــــدا: قــــصـــاب
ربيعة.

- بوبربـارة محمدq اIولود في  22 غشت سنة 1952
بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم 2016
وعـقد الزواج رقم  2549 احملـرر بتاريخ  21 سبـتمبـر سنة

 1986 بقسنطينة (والية قسنطينة) و أوالده القصر:

* كـوثـر كر|ـةq اIـولودة في  9  سـبـتمـبر سـنة 1989
q11861 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* أحــــمــــد نـــديــــرq اIــــولــــود في  14 مــــايــــو ســــنـــة 1993
q6306 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* مـــلـــيك لـــطـــفيq اIـــولـــود في  30 غـــشت ســـنــة 1996
q10806 يالدIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

 ويــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا: بن بــراهـم مــحــمــدq بن
بــراهم كــوثـر كــر|ــةq بن بــراهـم أحـمــــد نــديــرq بـن بـراهم

مليك لطفي.
-  بــوبـربــارة فــيــروزq اIــولــودة في  15 غــشت ســنـة
 1987 بـقـسـنـطــيـنـة (واليـة قــسـنـطـيـنــة) شـهـادة اIـيالد رقم

 q12046

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن براهم فيـروز.
- شــحـمـة صــادقq اIـولـود فـي أول يـنـايــر سـنـة 1962
بـالعـطـاف (واليـة عـX الـدفـلى) شـهادة اIـيالد رقم  1 وعـقد
الــزواج رقم  198 احملـــرربـــتــاريخ  18 أكــتـــوبــر ســـنــة 1989

بالعطاف (والية عX الدفلى) و أوالده القصر:

* حـــــــســــــانq اIــــــولــــــود في  24 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1990
q1710 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) بالعطاف
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* عـبـد الــرزاقq اIـولـود في  29 نــوفـمـبــر سـنـة 1987
 q364  يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا

و يــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: حـدادي مــحــمــدq حـدادي
عـبــد الـوهـابq حـدادي مــحـمـدq حــدادي صـفـيــةq حـدادي عـبـد

الرزاق.
- زنزيـر الزهرةq اIولودة في  24 مارس سنة 1983
بــأوقـــروت (واليـــة أدرار) شـــهــادة اIـــيالد رقم  96 و تــدعى

من اآلن فصاعدا: حدادي الزهرة.
- زنــزيــر جـــمــعــةq اIــولــودة في  13 ســبـــتــمــبــر ســنــة
 1985 بـــــأوقـــــروت (واليــــة أدرار) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 338

وتدعى من اآلن فصاعدا: حدادي جمعة.
- زنــزيــر عــائـــشــةq اIــولــودة  ســنــة  1931 بــأوقــروت
(واليـــة أدرار) شـــهــــادة اIـــيالد رقم  11376 و عـــقـــد الـــزواج
رقم  10 احملــرر بــتـاريخ  18 مــارس ســنـة  1968 بـأوقـروت

(والية أدرار) و تدعى من اآلن فصاعدا: حدادي عائشة.
- زنـــزيــر زيـــنـبq اIـــولـــودة  ســـنــة  1976 بـــأوقــروت
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم  175 و عــقــد الـزواج رقم
12 احملـرر بـتاريخ  9 فـبـرايـر سـنة  2000 بـأوقـروت (والية

أدرار)  وتدعى من اآلن فصاعدا: حدادي زينب.
- زنـــزيـــر خـــيـــرةq اIـــولـــودة  ســـنــة  1967 بـــأوقــروت
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم  174 و عــقــد الـزواج رقم
60 احملـرر بـتاريخ  16 غـشت سـنة  1987 بـأوقـروت (والية

أدرار) و تدعى من اآلن فصاعدا: حدادي خيرة.
- زنــزيـــر فـــاطــنـــةq اIـــولــودة ســـنــة  1962 بـــأوقــروت
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم  11389 و تــدعى من اآلن

فصاعدا: حدادي فاطنة.
- زنـزيـر مــسـعـودةq اIـولـودة في  9 مـايـو سـنـة 1979
بــأوقــروت (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم  115 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: حدادي مسعودة.
- زنــزيـــر فـــاطــنـــةq اIـــولــودة ســـنــة  1960 بـــأوقــروت
(واليـــة أدرار) شـــهــــادة اIـــيالد رقم  11377 و عـــقـــد الـــزواج
رقم  116 احملـرر بتاريخ  2 نوفـمبـر سنة  1977 بـأوقروت

(والية أدرار) و تدعى من اآلن فصاعدا: حدادي فاطنة.
- زنــزيـــر أحـــمــيـــدةq اIـــولــود ســـنــة  1933 بـــأوقــروت
(واليـــة أدرار) شـــهــــادة اIـــيالد رقم  11373 و عـــقـــد الـــزواج
رقم  80 احملــرر بـتـاريخ  31 يــولـيــو ســنـة  1986 بـأوقـروت

(والية أدرار) و يدعى من اآلن فصاعدا: حدادي أحميدة.
- زنــزيــر الــزهــرةq اIــولــودة  ســنـة  1954 بــأوقــروت
(والية أدرار) شـهادة اIيالد رقم  11386 وعـقد الزواج رقم
 17 احملـرر بتاريخ  16 يونـيو سنة  1970 بـأوقروت (والية

أدرار) و تدعى من اآلن فصاعدا: حدادي الزهرة.

- جـرانـة مــحـمـدq اIـولـود في  9 نـوفـمـبـر سـنـة 1932
بـبــورقـيـقــة (واليـة تـيــبـازة) شـهــادة اIـيالد رقم  70 و عـقـد
الــــــزواج رقم  36 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ  3 غــــــشـت ســــــنـــــة 1955
بـأحـمـر الـعـX  (واليـة تـيـبـازة) و يـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

حاج خليفة محمد.
- جـــرانــة مـــصـــطـــفىq اIـــولـــود في  22  مـــارس ســـنــة
 1959 بـأحـمـر الـعـX (واليـة تـيـبـازة) شهـادة اIـيالد رقم 95

و عـــقـــد الــزواج رقم  124 احملـــرر بـــتــاريخ  2 يــولـــيــو ســـنــة
 1989بحجوط (والية تيبازة) و أوالده القصر:

* فـاطمـة الـزهراءq اIـولودة في  15 مايـو سـنة 1990
q624 يالد رقمIبحجوط (والية تيبازة) شهادة ا

* أمــــيــــنـــةq اIــــولــــودة في  16 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1992
q1660 يالد رقمIبحجوط (والية تيبازة) شهادة ا

* ســــارةq اIـــــولــــودة في  29 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1994
q 2015  يالد رقمIبحجوط (والية تيبازة) شهادة ا

qويــدعــون من اآلن فـصــاعــدا: حــاج خـلــيــفـة مــصــطـفى
حــاج خــلـيــفــة فــاطـمــة الــزهــراءq حـاج خــلــيــفـة أمــيــنــةq حـاج

خليفة سارة.
- جـرانة نـصـيرةq اIـولودة في  22 أبـريل سنة 1962
بأحمر الـعX (والية تيـبازة) شهادة اIيالد رقم  103 وعقد
الــــزواج رقم  181 احملــــرر بــــتــــاريخ  28 غــــشت ســــنــــة 1983
بــحـجــوط (واليـة تــيـبــازة) وتـدعى مـن اآلن فـصــاعـدا: حـاج

خليفة نصيرة.
- جــرانـة خــديــجــةq اIــولــودة في  20  نــوفــمــبــر ســنـة
 1971بــحـــجـــوط (واليـــة تــيـــبـــازة) شــهـــادة اIـــيالد رقم 914 

وعـقد الزواج رقم  141  احملـرر بتاريخ  14  نـوفـمبـر سـنة
 1996 بـــــجـــــنـــــدل (واليـــــة عــــX الـــــدفـــــلـى) و تـــــدعى من اآلن

فصاعدا: حاج خليفة خديجة.
- جرانـة براهيمq اIولود في  5 سبـتمبـر سنة 1973
بـحــجـوط (واليـة تـيـبـازة) شـهـادة اIـيالد رقم  950 و يـدعى

من اآلن فصاعدا: حاج خليفة براهيم.
- زنـــزيــــر مـــحـــمــــدq اIـــولــــود ســـنـــة  1958 بـــأوقـــروت
(والية أدرار) شـهادة اIيالد رقم  11387 وعـقد الزواج رقم
8 احملرر بتـاريخ أول فبرايـر سنة  1978 بـأوقروت (والية

أدرار) و أوالده القصر:

* عـبـد الوهـابq اIـولود في  24 سـبـتمـبر سـنة 1999
q168 يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا

* مــــحــــمــــدq اIــــولــــود في أول نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1992
q266 يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا

* صـــــفـــــيــــــةq اIـــــولـــــودة في  25 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1990
q156 يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا
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* كــــنـــزةq اIــــولــــودة في أول ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 1997 
q 230  يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فصـاعـدا: حـدادي بوجـمـعـةq حدادي
عبد احلميدq حدادي حسqX حدادي أمال q حدادي كنزة.

2 :  : عـــمــال بــــأحــكــام اIــادة  5 مـن اIـرســوم رقم اIـاداIـادّة ة 
71 -  157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام  1391 اIـوافق

 3 يـونـيـو سـنـة  q1971 اIتـمّـم واIذكـور أعـالهq يؤشـر عـلى

هـوامش عـقود احلـالة اIـدنيـة لـلمـعنـيـX باأللـقاب اجلـديدة
اIـمـنـوحـة �ــقـتـضى هـذا اIـرســوم  و ذلك بـنـاء عـلى طـلب

وكيل اجلمهورية.

3 : :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم  فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــــجــــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ|ـــقـــراطـــيّـــة

الشعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 24 رمـضـان عام 1427 اIـوافق 17

أكتوبر سنة 2006. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5 ش شـوّال عام ال عام 1427 اIوافق  اIوافق 28
 أك أكــــــتــــوبوبــــر سر ســــنــــة ة q2006 يq يــــتــــضــــــمــن إنمــن إنــــهــــاء ماء مــــهــــام واليام والي

والية الطارف.والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 5 شـــوّال عـــام
1427 اIـوافق 28  أكـتـوبـر سـنة 2006 تـنهـى مـهـام الـسـيّد

جياللي عرعارq بصفته واليا لوالية الطارف.

- زنــزيــر مـبــاركــةq اIـولــودة  ســنـة  1937 بـأوقـروت
(واليـــة أدرار) شـــهــــادة اIـــيالد رقم  11381 و عـــقـــد الـــزواج
رقم  58 احملرر بتاريخ  12 سبـتمبر سنة  1981 بأوقروت

(والية أدرار) و تدعى من اآلن فصاعدا: حدادي مباركة.
- زنـزيــر مـبــروكـةq اIـولــودة  سـنـة  1924 بـأوقـروت
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم  11375 و تــدعى من اآلن

فصاعدا: حدادي مبروكة.
- زنـزير فـاطـمةq اIـولودة في  19 يونـيو سـنة 1972
بــأوقــروت (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم  183 و تـدعى

من اآلن فصاعدا: حدادي فاطمة.
- زنــزيـر مــحــمـدq اIــولـود في  4  يــولـيــو ســنـة 1975
بــأوقــروت (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم  209 و يـدعى

من اآلن فصاعدا: حدادي محمد.
- زنـزيـر عــبـد الـلهq اIـولـود في  2 أبـريل سـنة 1981
بــأوقـــروت (واليـــة أدرار) شـــهــادة اIـــيالد رقم  75 و يــدعى

من اآلن فصاعدا: حدادي عبد الله.
- زنـزيــر بـوجــمـعـةq اIــولـود في أول ديــسـمـبــر سـنـة
 1965 بـــأوقــروت (واليـــة أدرار) شــهـــادة اIــيالد رقم 11379

وعــقــد الـزواج رقم  7 احملــرر بــتـاريخ  8 غــشت ســنـة 1989
بأوقروت (والية أدرار) وأوالده القصر:

* عـــبــد احلـــمـــيــدq اIـــولــود في  17 مـــارس ســـنــة 1991
q81 يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا

* حسـqX اIولود في  5 يولـيو سنة  1993 بأوقروت
q159 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

* أمــــــالq اIـــــــولــــــودة في  29 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 1996
q66 يالد رقمIبأوقروت (والية أدرار) شهادة ا

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
رؤســــاء الـبـحـــرq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه Iـركـــز الـفـنـون
والـــثـــقـــافـــة فـي قـــصـــر رؤســــاء الـــبـــحــــرq األعـــضـــــاء اآلتي

ذكــرهمq السّيدات والسّادة :

qكــلّف بـالثـقافـةIثــلــة الوزيـــر ا� qزادم رشـيـدة -
qرئيسة

- إبــراهــــيم فــرحـــاتq �ـثـــل الـــوزيــــــر اIـكـــلّف
qاليّــةIبا

- أســــامــــة حـــــامــــد صـــــاحليq �ـــــثل الـــــوزيــــر اIـــــكــــلّف
qبالداخليّة واجلماعات احمللّية

- يــــــــوسف بـــــــودوانq �ــــــثـــل الـــــــوزيــــــــر اIـــــــكــــــــلّف
qبالسّـــكن والعمـران

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
سبـتمبرتمبر قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 12 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 5 سب 
ســــــــنــــــــة ة q2006 يq يــــــــتــــــــضــــــــمّن تن تــــــــعــــــــيــــــــX أعX أعــــــــضــــــاء ماء مــــــــجــــــــلسلس
الالــــتـتـــــوجـوجـــــيه Iيه Iــــركـركـــــز الز الــــفــــنــــون والون والـثــــقـقـــــافـافـــــة فة فـي قي قــــصـصــر

رؤســاء البحــر.رؤســاء البحــر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 12 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1427
اIوافق 5 سبـتمبر سنة 2006 يعيّنq تـطبيقا للمادّة 9 من
اIـــرســوم الـــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 93-282 اIــؤرّخ في 9 جـــمــــادى
الــثــانــيــــة عـــام 1414 اIـوافــق 23 نــوفــمــبـــر ســنـــة 1993
واIــتـضــمّن إنــشــاء مـــركـــز الـفــنــون والـثــقـافــة في قــصـــر
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- الــسـيــد مــســعــود بن شـمــامq �ــثل الــوزيــر اIــكـلف
qبالنقل

- الــســيــد مــصــطــفى حــمــوديq �ــثل الــوزيــر اIـكــلف
qبالصناعة

- الــــســــيــــد مــــحــــمــــد دردورq �ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
qبالتعليم العالي والبحث العلمي

- الــســيــد عــبــد اIــالك حــويــوq �ــثل الــوزيــر اIــكــلف
qباالتصال

- اآلنـــســة حـــوريــة خـــنــشالويq �ـــثــلـــة ســلــطـــة ضــبط
qواصالت السلكية والالسلكيةIالبريد وا

- الــســيـدة حــبــيـبــة دريــاسq مـديــرة اIــعـهــد الــوطـني
qلإلعالم اآللي

- الـسـيـد رشـيـد وقـيـنيq األمـX الـعـام Iـركـز تـنـمـية
qتقدمةIالتكنولوجيات ا

- الـسـيـد الهـواري مـقـالـيشq مديـر مـعـهـد اIواصالت
qالسلكية والالسلكية بوهران

- السيد محمد عثمانيq �ثل العمال.

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 24 ذي الــقــعــدة عــام
Xـــتــضـــمن تـــعـــيــIــــوافق 27 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2003 واI1423 ا

أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذباتq اIعدل.

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة
قــــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 رجب ع رجب عــــــــــــامام1427
اIاIـوافقوافق 30  ي  يـولولـيـو سو سـنـة ة q2006 يq يـحـدد حدد حـصـة اIة اIـواردوارد
اخلاخلــــاصاصـة بة بــــالالــــتــــظــــاهاهـرات الرات الــــريريــــاضاضــــيــــة الة الـتـي جتي جتـري فيري في
اIاIــــنـشــــآت الآت الــــريريـاضاضــــيـة لة لــــدواوين  اIدواوين  اIــــركركـبــــات اIات اIـتــــعـددةددة

الرياضات للواليات.الرياضات للواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الــــدولــــة q وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعـــات
 qاحمللية

 qاليةIو وزير ا
qو وزير الشباب والرياضة

- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اIــؤرخ
في  27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  1427 اIــوافق 25 مـــايـــو ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 96-166 اIؤرخ
في  20 ذي احلـــجـــة عــام  1416 اIــوافق 8 مـــايـــو ســـنــة 1996
الـــذي يــــحـــدد كـــيـــفـــيـــات تــــنـــظـــيم الـــرابــــطـــات الـــريـــاضـــيـــة

qوسيرها
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-405 اIؤرخ
في  14 رمـضان عام  1426 اIـوافق  17 أكتـوبر سـنة2005 
الـــذي يــــحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيـم االحتـــاديـــات الـــريـــاضـــيـــة
الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط االعـتـراف لــهـا بـاIــنـفـعـة

 qالعمومية والصالح العام

- عــلي حمـالويq �ـثــل الـوزيـــر اIـكـــلّف بـالبحث
qالعـلمي

- مـحـمد دحـمـانيq مـدير الـديـوان الوطـني لـتسـيـير
qمتلكات الثقافية احملمية واستغاللهاIا

- العيــد مغـمـولq اIديــر العــامّ للـديـوان الــوطني
qللسياحة

- عـــبـــد اجلـــلـــيـل كـــاســـوسيq اIــــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــوكـــالـــة
qالوطنيّة للصناعات التقليدية

- حـــمــــيــــدة أكــــســـوسq مــــديــــــرة اIــــدرســـــة الــــعــــلــــيــــا
qللفنـون اجلميلــة

- سليمان حــاشيq مديــر اIركـز الــوطني للبحوث
فـي عـــــصــــــــور مـــــــا قـــــبــل الـــــتــــــاريـخ في عــــــلـم اإلنـــــســــــــان

qوالتــاريخ
qثلة والـي والية اجلزائر� qغنيـة مختــاري -

- فــريــد بــوســـاحــيــةq �ــثـل رئــيس اجملــلـس الــشــعــبي
qلبلـديـة القصبـة

- عـــــبـــــد الــــــكـــــــر� مـــــزيـــــانـيq �ـــــثـل عـن اجلـــــمـــــعـــــيـــــة
qالتأسيسية لتراث القصبة

- عـائشــة عمـامـرةq �ثـلـة عن جمعيــة مالك عقــار
القصبــة.

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــــرار رار مــــؤرؤرّخ  في خ  في 6 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 2
يـولولـيـو سو سـنـة ة q2006 يq يـتـضـمّن تن تـعـيـX أعX أعـضاء مضاء مـجـلسلس

إدارة الوكالة الوطنية للذبذباتإدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 6 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اIــــوافق 2 يــــولــــيــــو ســــنـــة q2006  يــــتــــشــــكل مــــجــــلس إدارة
الـوكـالة الـوطنـية لـلـذبذبـاتq تطـبـيقـا ألحكـام اIادة 10 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذيّ رقم 02-97 اIـؤرخ في 18 ذي احلـجـة
عـام 1422 اIـوافق 2 مــارس سـنـة 2002  واIـتـضــمن إنـشـاء

الوكالة الوطنية للذبذباتq اIتمّمq كما يأتي :
- الـــســـيــد عـــلي يـــونـــســـيــويq �ـــثل الـــوزيـــر اIـــكــلف

qرئيسا qبالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الــسـيـد مــحـنــد سـعـيــد تـمـبــالq �ـثل وزيــر الـدفـاع

qالوطني
- الـــســـيــدة راضـــيـــة حـــدومq �ـــثـــلـــة الـــوزيــر اIـــكـــلف

qبالداخلية واجلماعات احمللية
- السيد نور الـدين بلبركانيq �ـثل الوزير اIكلف

qبالشؤون اخلارجية
- الـسـيـد حـمـزة بن جـاب الـلهq �ـثل الـوزيـر اIـكـلف

qاليةIبا
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- 20% لفائـدة االحتاديـة الرياضـية الـوطنيـة اIعـنية
الـتي تـتكـفل بكل اIـصـاريف اIرتـبطـة بالـتـنظـيم التـقني
لــلـمـنـافــسـة الـريـاضــيـةq ال سـيـمــا تـلك اIـرتــبـطـة بـتــغـطـيـة
qستخدمي التحكيم وجلان التحكيمI منوحةIالعالوات ا

- 30%  لــفــائــدة الـــنــادي الــريـــاضي اIــســتـــقــبل وهــذا
Xـــنـــافــــســـة الـــريـــاضـــيـــة ومــــخـــطط تـــوطـــIوفـــقــــا لـــنـــظـــام ا
اIـــقـــابالت الـــذي حتـــدده االحتـــاديـــة الــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة

اIعنية.
اIـادة اIـادة 4 : : حتــدد حــصـة اIــوارد اخلــاصـة بــالــتـظــاهـرات
الــريـاضـيـة الــتي جتـري في اIــنـشـآت الـريــاضـيـة لـدواوين
اIــركـــبـــات اIـــتـــعــددة الـــريـــاضـــات لــلـــواليـــات الـــنــاجتـــة عن
اIنافـسات الـرياضيـة حلسـاب بطوالت الـواليةq بـعد خصم
احلــــقــــوق والــــرســـوم اIــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في الــــتــــشــــريع

والتنظيم اIعمول بهما كما يأتي :
- 50% لـــفــائـــدة ديـــوان اIـــركب اIـــتــعـــدد الـــريـــاضــات
لـلوالية الذي يتـكفل بكل اIصاريف اIـرتبطة بالـتحضير
والـتــنـظـيم اIــاديـX لـلــمـنـافــسـة الـريــاضـيـةq ال سـيــمـا تـلك
اIـــرتــبـــطــة �ـــصـــاريف مـــصــالح األمـن واحلــمـــايـــة اIــدنـــيــة
والــــتـــذاكــــر وحــــقـــوق اIــــســــتـــخــــدمــــX اIـــؤقــــتـــX الــــذين ®

qتوظيفهم لهذا الغرض
 - 20% لفائدة االحتاديـة الرياضية الوطـنية اIعنية
الـتي تـتكـفل بكل اIـصـاريف اIرتـبطـة بالـتـنظـيم التـقني
لــلـمـنـافــسـة الـريـاضــيـةq ال سـيـمــا تـلك اIـرتــبـطـة بـتــغـطـيـة
qستخدمي التحكيم وجلان التحكيمI منوحةIالعالوات ا
- 30% لــــفــائــدة الـــنــادي الـــريــاضي اIـــســتــقـــبل وهــذا
Xـــنـــافــــســـة الـــريـــاضـــيـــة ومــــخـــطط تـــوطـــIوفـــقــــا لـــنـــظـــام ا
اIـــقـــابالت الـــذي حتـــدده االحتـــاديـــة الــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة

اIعنية.
اIـادة اIـادة 5 : :  حتـدد حـصـة اIــوارد اخلـاصـة بـالــتـظـاهـرات
الــريـاضـيـة الــتي جتـري في اIــنـشـآت الـريــاضـيـة لـدواوين
اIــركـــبــات اIــتــعــددة الـــريــاضــات لــلـــواليــات حلــســاب كــأس
اجلزائرq بعد خـصم احلقوق والرسوم اIنصوص عليها في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما كما يأتي :

- 50% لـــفــائـــدة ديـــوان اIـــركب اIـــتــعـــدد الـــريـــاضــات
لـــــلـــــواليـــــة الـــــذي يـــــتـــــكــــــفل بـــــكـل اIـــــصـــــاريف اIـــــرتـــــبـــــطـــــة
بـالـتـحـضـيـر والـتـــنـظــيم اIـاديـX  لـلـمـنـافـسـة  الـريـاضـيـة
السيـمـا تلك اIـرتـبطـة �ـصاريف مـصالـح األمن واحلمـاية
اIـدنيـة والتـذاكر وحـقوق اIـستـخدمX اIـؤقتـX الذين ®

 qتوظيفهم لهذا الغرض

- 20% لفائـدة االحتاديـة الرياضـية الـوطنيـة اIعـنية
الـتي تـتكـفل بكل اIـصـاريف اIرتـبطـة بالـتـنظـيم التـقني
لــلـمـنـافــسـة الـريـاضــيـةq ال سـيـمــا تـلك اIـرتــبـطـة بـتــغـطـيـة
qستخدمي التحكيم و جلان التحكيمI منوحةIالعالوات ا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-492 اIؤرخ
في  20 ذي الـقــعــدة عـام  1426 اIـوافق 22  ديــســمــبــر ســنـة
2005 واIــــتـــضــــمن تــــعـــديل  الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــدواوين

qادة  19 منهIال سيما ا qتعددة الرياضاتIركبات اIا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يــهــدف هـذا الــقــرار إلى حتـديــد حــصـة
اIوارد  اخلـاصـة  بالـتـظـاهرات الـريـاضيـة الـتي جتري في
اIـــــنـــــشــــآت الـــــريــــاضـــــيــــة لـــــدواوين اIـــــركــــبـــــات اIــــتـــــعــــددة
الرياضات لـلوالياتq تطبيقا ألحكام اIادة 19 من اIرسوم
التنفيذي رقم 05 -492 اIؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426

اIوافق  22 ديسمبر سنة 2005 واIذكور أعاله.

اIـادةاIـادة 2 : :  حتــدد حـصـة اIــوارد اخلـاصــة بـالـتــظـاهـرات
الـريـاضيـة الـتـي جتـري في اIـنـشـآت الـرياضـيـة  لـدواوين
اIــركـــبـــات اIـــتـــعــددة الـــريـــاضـــات لــلـــواليـــات الـــنــاجتـــة عن
اIـنـافـسـات الـريـاضـيـة الـرسـمـيـة حلـسـاب بـطـوالت الـقـسم
الوالئي األول أو مـا شابـههـاq بعـد خصم احلـقوق والـرسوم
اIـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اIـعـمـول بـهـما

كما يأتي:
- 50% لـــفــائـــدة ديـــوان اIـــركب اIـــتــعـــدد الـــريـــاضــات
لـلوالية الذي يتـكفل بكل اIصاريف اIـرتبطة بالـتحضير
والـتــنـظـيم اIــاديـX لـلــمـنـافــسـة الـريــاضـيـةq ال سـيــمـا تـلك
اIـــرتــبـــطــة �ـــصـــاريف مـــصــالح األمـن واحلــمـــايـــة اIــدنـــيــة
والــــتـــذاكــــر وحــــقـــوق اIــــســــتـــخــــدمــــX اIـــؤقــــتـــX الــــذين ®

qتوظيفهم لهذا الغرض
- 20% لفائـدة االحتاديـة الرياضـية الـوطنيـة اIعـنية
الـتي تـتكـفل بكل اIـصـاريف اIرتـبطـة بالـتـنظـيم التـقني
لــلـمـنـافــسـة الـريـاضــيـةq ال سـيـمــا تـلك اIـرتــبـطـة بـتــغـطـيـة
qستخدمي التحكيم وجلان التحكيمI منوحةIالعالوات ا
- 30%  لــفــائــدة الـــنــادي الــريـــاضي اIــســتـــقــبل وهــذا
Xـــنـــافــــســـة الـــريـــاضـــيـــة ومــــخـــطط تـــوطـــIوفـــقــــا لـــنـــظـــام ا
اIـــقـــابالت الـــذي حتـــدده االحتـــاديـــة الــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة

اIعنية.
اIـادة اIـادة 3 : : حتــدد حــصـة اIــوارد اخلــاصـة بــالــتـظــاهـرات
الــريـاضـيـة الــتي جتـري في اIــنـشـآت الـريــاضـيـة لـدواوين
اIــركـــبـــات اIـــتـــعــددة الـــريـــاضـــات لــلـــواليـــات الـــنــاجتـــة عن
اIـنــافـسـات الـريـاضـيـة حلـسـاب بـطـوالت األقـسـام اجلـهـويـة
وما شـابهها بـعد خصم احلـقوق والرسوم اIـنصوص عـليها

في التشريع والتنظيم اIعمول بهما كما يأتي :
- 50% لـــفــائـــدة ديـــوان اIـــركب اIـــتــعـــدد الـــريـــاضــات
لـلوالية الذي يتـكفل بكل اIصاريف اIـرتبطة بالـتحضير
والـتــنـظـيم اIــاديـX لـلــمـنـافــسـة الـريــاضـيـةq ال سـيــمـا تـلك
اIـــرتــبـــطــة �ـــصـــاريف مـــصــالح األمـن واحلــمـــايـــة اIــدنـــيــة
والــــتـــذاكــــر وحــــقـــوق اIــــســــتـــخــــدمــــX اIـــؤقــــتـــX الــــذين ®

qتوظيفهم لهذا الغرض



qعن وزير الدولةqعن وزير الدولة
وزير الداخلية واجلماعات وزير الداخلية واجلماعات احملليةاحمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطابةميلود بوطابة

وزير الشبابوزير الشباب
والرياضةوالرياضة

يحيى يحيى قيدومقيدوم

-  50% لـــفــائــدة ديــوان اIـــركب اIــتــعـــدد الــريــاضــات
للـوالية الـذي جتري فـيه اIنـافسـات اIذكـورة أعاله والذي
يــتـــكــفـل �ــصـــاريف الـــتـــنــظـــيمq الســـيــمـــا تـــلك اIـــرتــبـــطــة
�ــصـــاريف مـــصــالـح األمن واحلـــمــايـــة اIــدنـــيـــة والــتـــذاكــر
واحلقوق اIـعترف بـها  لـلمسـتخـدمX اIؤقـتX  الذين  ®

qتوظيفهم لهذا الغرض
- 20% لـــفــائـــدة االحتــاديـــة الــريـــاضـــيــة الـــوطــنـــيــة أو
الــرابــطــة اجلــهــويــة أو الــوالئــيــة الــتي تــتــكــفل �ــصــاريف
qـذكورة أعالهIالـتنـظـيم التـقـني للـمـنافـسـات الريـاضيـة ا
السـيـما تـلك اIـرتـبـطة بـاحلـقـوق اIعـتـرف بـها Iـسـتـخدمي

التحكيم وجلان التحكيم.
توزع احلصة اIتبقية لـ 30% كما يأتي :

1 - بــالــنــســبــة لــلــمــنـافــســات الــريــاضــيــة الــرســمــيـة
اIـزدوجــة بــX الــنـوادي الــريــاضـيــة في اIــسـتــوى اجلــهـوي

والوالئيq حتدد احلصص  كما يأتي :
q %20 : ستوى اجلهويIالنادي الرياضي في ا *
* النادي الرياضي في اIستوى الوالئي : %10.

2 - بــالــنــســـبــة لــلــمــنــافــســات الـــريــاضــيــة الــوطــنــيــة

الـرسـميـة اIـزدوجـة بX الـنـوادي الـريـاضيـة في اIـسـتوى
الــوطـنـي و الـنــوادي الــريــاضــيـة فـي اIـســتــوى اجلــهـوي أو

الوالئيq حتدد احلصص كما يأتي :
q%25 : ستوى الوطنيIالنادي الرياضي في ا *

* الـــــنـــــادي الــــــريـــــاضي فـي اIـــــســـــتـــــوى اجلـــــهــــــوي أو
الوالئي : %5.

اIـادة اIـادة 9  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 5 رجب عـــــام 1427 اIـــــوافق30
يوليو سنة 2006.

-  30% لفـائـدة النـوادي الـرياضـيـة اIعـنـية أي حـصة
منصفة تقدربـ  15 %  لكل ناد رياضي.

اIـادة اIـادة 6 :  :  حتـدد حـصـة اIــوارد اخلـاصـة بـالــتـظـاهـرات
الــريـاضـيـة الــتي جتـري في اIــنـشـآت الـريــاضـيـة لـدواوين
اIــركـــبـــات اIـــتـــعــددة الـــريـــاضـــات لــلـــواليـــات الـــنــاجتـــة عن
اIـنــافـســات الـريـاضــيـة الــدولـيـة الــرسـمــيـة والـوديــةq بـعـد
خــصم احلـقــوق والـرســوم اIـنــصـوص عـلــيـهــا في الـتــشـريع

والتنظيم اIعمول بهما كما يأتي :
- 50% لـــفــائـــدة ديـــوان اIـــركب اIـــتــعـــدد الـــريـــاضــات
لـلـواليـة الـذي جتـري فـيه اIـنـافـسـات اIـذكـورة في الـفـقـرة
األولى أعـاله والـــذي يــــتـــكــــفل بــــكل مـــصــــاريف الــــتـــنــــظـــيم
السيـمـا تلك اIـرتـبطـة �ـصاريف مـصالـح األمن واحلمـاية
اIـدنيـة والتـذاكر وحـقوق اIـستـخدمX اIـؤقتـX الذين ®

qتوظيفهم لهذا الغرض
 - 50% لـــفــــائـــدة االحتــــاديـــة الــــريـــاضــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة
أوالنادي الـرياضي الـذي يتـكفل بـاIصـاريف اIتـرتبة عن
تـنـظـيم هـذه اIـنـافـسـاتq ال سـيـمـا تـلـك اIـرتـبـطـة بـاإليواء
واإلطــعــام ونـقـل الــفـرق األجــنــبــيــة اIــعــنــيــة وكــذا تــغــطــيـة
احلقوق اIعترف بها Iستخدمي التحكيم وجلان التحكيم.
اIادةاIادة 7 :  حتدد حـصة اIـوارد اخلـاصة  بـالـتظـاهرات
الــريـاضـيـة الــتي جتـري في اIــنـشـآت الـريــاضـيـة لـدواوين
اIــركـــبـــات اIـــتـــعــددة الـــريـــاضـــات لــلـــواليـــات الـــنــاجتـــة عن
اIنافـسات الريـاضية الوطـنية الـودية اIرخص لهـا بصفة
قـــانــــونـــيــــة من  طـــرف االحتــــاديـــة الــــريـــاضـــيــــة الـــوطــــنـــيـــة
أوالــرابــطــات الــريـاضــيــة اجلــهــويـة والــوالئــيــةq بــعــد خـصم
احلــــقــــوق والــــرســـوم اIــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في الــــتــــشــــريع

والتنظيم اIعمول بهما كما يأتي :
- 50% لــفـــائــدة ديـــوان اIــركب اIـــتــعــدد الـــريــاضــات
لـلـواليـة الـذي جتـري فـيه اIـنـافـسـات اIـذكـورة في الـفـقـرة
األولى  أعاله والذي يـتكـفل �صـاريف التـنظـيمq ال سيـما
تـلك اIـرتـبطـة �ـصاريـف مصـالح األمن واحلـمـاية اIـدنـية
Xــعـتـرف بـهــا لـلـمـســتـخـدمـIوالـتــذاكـر وتـغـطــيـة احلـقـوق ا

 qالذين ® توظيفهم لهذا الغرض XؤقتIا
- 50% لفـائدة الـنادي الـرياضي أو أي مـتعـامل آخر
الـــذي يــتــكـــفل �ــصـــاريف تــنـــظــيم هـــذه اIــنــافـــســات وكــذا
تـغطـيـة احلقـوق اIعـترف بـها Iـسـتخـدمي التـحكـيم و جلان

التحكيم . 
اIـادة اIـادة 8 : : حتـدد حـصـة اIــوارد اخلـاصـة بـالــتـظـاهـرات
الــريـاضـيـة الــتي جتـري في اIــنـشـآت الـريــاضـيـة لـدواوين
اIــركـــبـــات اIـــتـــعــددة الـــريـــاضـــات لــلـــواليـــات الـــنــاجتـــة عن
اIـنـافـســات الـريـاضـيـة الـرسـمــيـة اIـزدوجـة ذات اIـسـتـوى
الـــــوطــــنـي أو اجلــــهـــــوي أو الـــــوالئيq بـــــعــــد خـــــصم احلـــــقــــوق
والـــرســوم اIـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم

اIعمول بهما كما يأتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــــــــــرار مرار مــــــــــــــــؤرخ فيؤرخ في 20 ش شــــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــــان عان عــــــــــــــامام 1427 اI اIــــــــــــــــوافقوافق13
سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة q2006 يq يـتضتضـمن تعمن تعـيـX األمX الX األمX الـعامعام
لــــــلــــــجــــــــنــــــة تة تــــــنــــــظــــــــيم األليم األلــــــعــــــاب االفاب االفــــــــريريــــــقــــــيــــــة الة الــــــــتــــــاساســــــعــــــة

باجلزائر.باجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 20 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام1427
اIوافق 13  سـبـتمـبر سـنة q2006 يـعX الـسيـد سيـد أحمد
سـلــميq أمــيــنـا عــامــا لــلـجــنــة تــنـظــيم األلــعــاب اإلفـريــقــيـة

التاسعة باجلزائر.
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