
العدد العدد 04
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 25  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 14    يناير يناير سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

إعالنات وقـراراتإعالنات وقـرارات

اجمللس اجمللس الدالدّستوريستوريّ

إعالن رقم 01/ إ. م د/07  مـؤرّخ في 12  ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافق أوّل يـنــايـر سـنـة r2007 يـتـضــمّن نـتـائج جتــديـد نـصف
....................................................................................................................WنتخبHأعضاء مجلس األمّة ا

قرار رقم 01 / ق. م د /07 مؤرّخ في 12 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق أوّل يناير سنة 2007............................................

قرار رقم 02 / ق. م د /07 مؤرّخ في 12 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق أوّل يناير سنة 2007............................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 07 - 08  مـؤرّخ في 22  ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنة r2007 يـحــدد قـائـمــة الـنـشـاطــات
والــسـلـع واخلـدمــات اHــســتـــثــنــاة مـن اHــزايـا احملــددة في األمــر رقم 01-03 اHــؤرخ في أول جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 
اHوافـق 20  غشت سـنة 2001 واHتعلـق بتطوير االستثمار..............................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 07 - 09 مؤرّخ في 22  ذي احلجّـة عام 1427 اHوافق 11  يـنـاير سـنة r2007 يـعدّل ويـتـمّم  اHـرسوم رقم
84 - 45  اHؤرخ في 16 جمـادى األولى عام 1404 اHوافـق 18  فـبـراير ســنة 1984 واHتـضمّن إنـشاء مـنطـقة لـلمـحافـظة

على تكاثر الصيد في زرالدة......................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 07 - 10 مـؤرّخ في 22  ذي احلـجّــة عـام 1427 اHـوافق 11  يـنــايـر ســنـة r2007 يـحــدّد شـروط وكــيـفــيـات
تطبيق التخفيض في سعر اإليجار وسعر بيع السكنات العمومية اإليجارية لفائدة اجملاهدين وذوي احلقوق.........

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلجّة عام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة r2007 يـتضمّن إنهـاء مهامّ مدير الـتّجارة بوالية
اHدية....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافـق 2  يـنـايـر سـنـة r2007 يتـضـمّن إنـهـاء مـهامّ مـديـر الـنّـقل بـوالية
تيزي وزو..............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلجّة عام 1427 اHوافـق 2  يناير سنـة r2007 يتضمّن إنهاء مهامّ اHدير العامّ للصندوق
الوطني للتعاون الفالحي.........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلجّـة عام 1427 اHـوافـق 2  يـنـاير سـنـة r2007 يتـضـمّن إنـهاء مـهـامّ نائب مـديـر بوزارة
اHؤّسسات الصّغيرة واHتوسّطة والصّناعة التقليدية...................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلجّـة عام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة r2007 يـتضـمّن إنهـاء مهامّ مـدير اHـعهـد الوطني
اHتخصّص في التكوين اHهني بسيدي بلعباس...........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلجّة عام 1427 اHوافـق 2  يناير سنـة r2007 يتضمّن تعيW مفتّش بواليـة بسكـرة.....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13   ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافـق 2  يـنـايـر سـنـة r2007 يتـضـمّن تـعـيW اHـديـر اجلـهوي لـلـتّـجارة
بعنابة...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13   ذي احلــجّــة عــام 1427 اHـوافـق 2  يــنــايــر ســنــة r2007 يــتــضـمّن تــعــيـW مــديــر الـنّــقل بــواليـة
معسكر..................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13   ذي احلــجّـــة عــام 1427 اHـــوافـق 2  يـــنــايـــر ســنـــة r2007 يـــتــضــمّن تـــعــيــW مـــديــر الــدّراســات
االستشرافية واالبتكار التكنولوجي بوزارة اHؤسّسات الصّغيرة واHتوسّطة والصّناعة التقليدية.....................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قراراتH مقرقراراتH مقرّراتH آراءراتH آراء
مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة

قرار مؤرّخ في 25  ذي القعدة عام 1427 اHوافـق 16  ديسمبر سنـة r2006  يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير الديوان.....

وزارة اOاليةوزارة اOالية

قـرار مؤرّخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اHـوافق 6 ديـسمـبـر سـنة r2006 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار اHؤرّخ في 3 جـمادى الـثـانـية
عام 1415 اHوافق 7 نوفمبر سنة 1994 واHتعلّق بسلّم أتعاب محافظي احلسابات..............................................

وزارة اOوارد اOائيةوزارة اOوارد اOائية

قــرارمؤرّخ في 13 رجب عام 1427 اHوافق 8  غشت سنــة r2006 يتضمّـن اHوافقة عـلى التنظيم الداخلي للديوان الوطني
للسقي وصرف اHياه...............................................................................................................................

وزارة  التربية الوطنيةوزارة  التربية الوطنية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 اHوافق 13  نوفمـبر سنة r2006  يـتضمن تصـنيف اHناصب الـعليا في
معهد تكوين معلمي اHدرسة األساسية وحتسW مستواهم..............................................................................

وزارة اOؤسسات الصغيرة واOتوسطة والصناعة التقليديةوزارة اOؤسسات الصغيرة واOتوسطة والصناعة التقليدية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 5 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اHوافق 26 نـوفمـبر سـنة r2006 يـحـدّد عدد اHـنـاصب العـلـيا لإلدارة
اHركزية في وزارة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية..........................................................

وزارة العالقات مع البرOانوزارة العالقات مع البرOان

قـرار مؤرّخ في8 ذي القـعدة عام 1427 اHوافق 29  نـوفمـبر سـنة r 2006 يـحدّد تـشكـيلـة اHكتب الـوزاري لألمن الداخـلي على
مستوى وزارة العالقات مع البرHان وسيره.................................................................................................
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- و�قتضى الـقرار الصادر عـن وزير الدولةr وزير
الداخـليـة واجلمـاعات احملـليـة اHؤرخ في 12 ذي القـعـدة عام
1427 اHــوافق 3 ديــســمـــبــر  ســنــة 2006  الــذي يـــحــدد شــكل

ورقــة الـــتــصــويـت الــتي تــســـتــعــمـل في االنــتـــخــابr قــصــد
جتديـد نـصف أعـضـاء مـجلس األمـة اHـنـتـخبـW و�ـيـزاتـها

rالتقنية
- وبــعــد االطالع عــلى الــنــتــائـج اHـدونــة فـي مــحــاضـر

rرفقة بهاHفرز األصوات والوثائق ا

rقرّرينHوبعد االستماع إلى األعضاء ا -
- واعــتــبـارا أنـه بـعــد الـتــحــقـيـق في صـحــة عــمـلــيـات
التصويت و تصحيح األخطاء اHادية التي تمت معاينتها

rفي محاضر فرز األصوات
- واعــــتــــبــــارا أنّ اجملــــلس الــــدســــتـــوري ألــــغـى نـــتــــائج
اقتراع جتديد نصف أعضاء مجلس األمة اHنتخبW الذي
جرى يـوم اخلـميس 28  ديـسـمـبـر سـنة 2006 بـواليـة اجلـلـفة
�ـــــــــوجـب قــــــــــراره رقم 01/ ق. م د/07  اHـــــــــؤرّخ في 12 ذي

 r2007 وافق أوّل يناير سنةHاحلجّة عام1427 ا
- واعــــتــــبــــارا أنّ اجملــــلس الــــدســــتـــوري ألــــغـى نـــتــــائج
WـنــتـخـبـHاقـتــراع جتـــديـد نـــصـف أعـضـاء مـجــلس األمـة ا
الــذي جـرى يــوم اخلــمـيس 28 ديـســمــبـر ســنـة 2006 بـواليـة
قـســنــطـيــنــة �ـوجـــب قـــراره رقــم 02/ ق. م د/07 اHـؤرّخ
r2007 وافق أوّل يناير سنةHفي 12 ذي احلجّة عام 1427 ا

يـعلــن يـعلــن ما يأتي ما يأتي :

أوال أوال : أن نــتــائـج االقـتــراع الــذي جــرى يـــوم اخلــمــيس
28 ديسمبر سنة r2006 قصد جتديد نصف أعضاء مجلس

األمة اHنتخبrW هي كما يأتي :

1 - النتائج اإلجمالية لالنتخابات : - النتائج اإلجمالية لالنتخابات :
- عدد الواليات اHعنية : 46

- الناخبون اHسجلون : 15296
- الناخبون اHصوتون : 14144
- الناخبون اHمتنعون : 1152

- نسبة اHشاركة : %92,47  
- عدد األصوات اHلغاة : 1051

- عدد األصوات اHعبر عنها : 13093
- عدد اHترشحW الفائزين : 46

اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ

إعـالنإعـالن رقم  رقم 01/ إ. م د// إ. م د/07  مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 12  ذي احلــــج  ذي احلــــجّـــــة عــــامـــــة عــــام
1427 اHـوافق أو اHـوافق أوّل يـنايـر سـنة ل يـنايـر سـنة r2007 يـتـضـمr يـتـضـمّن نـتائجن نـتائج

.WنتخبHة ا.WنتخبHجتديد نصف أعضاء مجلس األمجتديد نصف أعضاء مجلس األمّة ا
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ اجمللس الدّستوري

- بـــــنــــاء عــــلـى الــــدســــتــــورr الســـــيــــمــــا اHــــواد 98 و102
r(الفقرة 3) و163 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 97 � 07 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون
rـتــمـمHـعــدل واHا rـتـعلق بـنـظام االنـتـخابـــاتHالـعـضوي ا
ال ســـــيـــــمــــــا اHـــــواد 122 و123 و124 و127 و146 و147 و148

rمنه
- و�قـتـضى األمر رقم 97 � 08 اHؤرخ في 27 شوال
عـــــام 1417 اHـــــوافــق 6 مـــــارس ســــــنـــــة 1997 الـــــذي يــــــحـــــدد
الـدوائــر االنـتــخـابــيـة وعــدد اHـقــاعــد اHـطــلــوب شــغـلــهـا في

rعدلHا rانHانتخابات البر
- و�ــــقـــتــــضـى الــــنـــظــــام اHــــؤرخ في  25 ربــــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 06 � 392 اHؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1427 اHــوافق 11 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006
واHـتـضـمن اسـتـدعـاء الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـة لـتـجـديـد نـصف

rWنتخبHأعضاء مجلس األمة ا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 97 �278 اHؤرّخ
في 21 ربـيع األول عام 1418 اHـوافق 26 يـولـيـو سـنة 1997
الــذي يـحــدّد كــيـفــيـات تــطـبــيق أحــكـام اHــادّتـW 97 و99 من
األمـر رقم 97 � 07 اHـؤرّخ في 27 شـوال عـام 1417 اHـوافق
6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانـون الـعضـوي اHتـعلّق
بنـظام االنـتخابـاتr لتـحديـد عدد اHـقاعد اHـطلـوب شغـلهـا

rالنتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 97 � 423
اHــــــؤرخ في 10 رجب عــــــام 1418 اHـــــوافـق 11 نـــــوفـــــمـــــبـــــر
سنة 1997 واHتعلق بتـنظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة

rعدلHا rو سيره WنتخبHا

إعالنـات وقـراراتإعالنـات وقـرارات
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2 - النتائج حسب كل والية موزعة وفق اجلدول  - النتائج حسب كل والية موزعة وفق اجلدول اآلتي :اآلتي :

الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

اHمتنعوناHمتنعوناHصواHصوّتوتوناHسجلواHسجلون
نسبةنسبة

اHشاركةاHشاركة
عددعدد

األصــواتاألصــوات
اHلغاةاHلغاة

عددعدد
األصـواتاألصـوات
اHعبراHعبر
عنهاعنها

اHترشـــح الفائـــزاHترشـــح الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

دحان عبد القادر 
بلعرج نور الدين

بن سعيدان الشائب
عساس رشيد 

مختاري لزهر  
مقراني ناصر

رافع خليل
حجراوي محمد
العيفة مسعود 

بوقرّة عبد القادر
قمامة مسعود

سعدي حمّة علي 
سابق محمد

بوعالم بوعالم
سمودي محند أكلي

بوعالق شعبان

بومسالت التهامي
عباوي كر�

بوشيخ بلحاج 
بوساليم الطيب

ميم ميلود
زيتوني محمد صالح

بوسلبة مصطفى

هني أحمد
لزرق محمد

أدرار

الشّلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاHة

قسنطينة

اHدية

مستغا�

261

398

236

298

568

503

322

202

318

422

117

287

496

404

656

746

ملغــــاةملغــــاة

307

631

185

399

437

183

323

ملغــــاةملغــــاة

569

345

255

392

229

292

528

348

313

197

297

361

115

285

459

388

443

567

298

545

184

391

418

182

322

505

338

06

06

07

06

40

155

09

05

21

61

02

02

37

16

213

179

09

86

01

08

19

01

01

64

07

%97,70

%98,49

%97,03

%97,99

%92,96

%69,18

%97,20

%97,52

%93,40

%85,55

%98,29

%99,30

%92,54

%96,04

%67,53

%76,01

%97,07

%86,37

%99,46

%97,99

%95,65

%99,45

%99,69

%88,75

%97,97

07

31

13

17

50

08

15

05

24

25

06

14

37

34

16

43

11

55

20

18

44

07

31

41

43

248

361

216

275

478

340

298

192

273

336

109

271

422

354

427

524

287

490

164

373

374

175

291

464

295

 82

 195

 68

 170

 224

 95

 83

 53

 174

 155

 44

 88

 165

 163

 216

 250

 91

 283

 79

 200

 144

 71

 166

 235

 113
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اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

اHمتنعوناHمتنعوناHصواHصوّتوتوناHسجلواHسجلون
نسبةنسبة

اHشاركةاHشاركة
عددعدد

األصــواتاألصــوات
اHلغاةاHلغاة

عددعدد
األصـواتاألصـوات
اHعبراHعبر
عنهعنها

اHترشـــح الفائـــزاHترشـــح الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

Wداود حس

بسايح محمد 

لعروسي إبراهيم 

خضرة براهمة جلول

رحالي محمد 

حماني محمد

بن التومي عبد الله

درامشيني بوعالم

عروسي سعيد

يحياوي محمد

عدلي محمد 

رحال مولدي

شخاب خلميسي

جوامع صالح

بوزيدي عمار 

حد مسعود عمار

حنوفة أحمد

نبو اجملدوب

بلونيس سعيد

فخار محمد

بلعالية أحمد

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

    برج
 بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عW الدفلى

النعامة

Wع     
 تيمـوشنـت

غرداية

غليزان

اجملمــوعاجملمــوع

466

432

240

324

200

79

343

346

249

53

214

309

218

257

289

346

373

131

266

162

386

15296

465

416

237

302

199

79

326

282

244

53

210

305

216

254

282

336

367

131

259

158

371

14144

01

16

03

22

01

00

17

64

05

00

04

04

02

03

07

10

06

00

07

04

15

1152

%99,79

%96,30

%98,75

%93,21

%99,50

%100

%95,04

%81,50

%97,99

%100

%98,13

%98,71

%99,02

%98,83

%97,58

%97,11

%98,39

%100

%97,37

%97,53

%96,11

%92,47

35

46

14

16

22

01

19

39

14

01

22

08

19

10

17

20

39

09

45

07

33

1051

430

370

223

286

177

78

307

243

230

52

188

297

197

244

265

316

328

122

214

151

338

13093

 200

 199

 57

 146

 107

 43

 140

 130

 78

 17

 93

 126

 115

 103

 136

 154

 113

 90

 101

 58

102
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WـنـتـخـبHبـانـتـخـاب جتـديـد نـصف أعـضـاء مـجـلس األمـة ا
الذي جرى يوم اخلميس 28  ديسمبر سنة 2006 والوثائق

rالسيما قائمة توقيعات الهيئة االنتخابية rرفقة بهHا

rقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

- واعـتــبـارا أن اجملــلس الــدسـتــوري مـكــلف بــالـســهـر
عــلى صــحــة عــمــلــيــات االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــةr وإعالن

rنتائجـها طـبقا للمادة 163 ( الفقـرة 2) من الدستور

- واعتبارا أنه يـتعW على اجمللس الدستوري r عند
مـراقـبة صـحـة الـعـملـيـات االنـتخـابـيـةrالتـصـدي لـكل خرق

rإلجراء جوهري �س بصحة عملية التصويت

- واعـــتــــبــــارا أنه ثــــبت بــــعــــد فـــحـص مـــحــــضــــر فـــرز
األصوات اHـعـد من طـرف مكـتب الـتصـويت لـوالية اجلـلـفة
و الــوثــائق اHـــرفــقــة بهr أن أعــضــاء مــكـــتب الــتــصــويت لم
يـوقــعــوا بــعـد نــهــايــة االقـتــراع عــلى الــقـائــمــة االنــتـخــابــيـة
اHـمــضى عــلـيــهـا مـن طـرف الــنـاخــبــrW خالفـا Hــا تــقـتــضـيه
أحــكــام اHـادة 142 من الــقــانــون الــعــضــوي اHــتــعـلـق بــنــظـام

rتممHعدل واHا rاالنتخابات

- واعتبارا أن عـدم توقيع أعضاء مـكتب التصويت
عـــلـى الــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة اHـــمــضـى عـــلـــيــهـــا مـن طــرف
الـــنــــاخــــبــــrW من شــــأنه اHــــســـاس بــــصــــحـــة االقــــتــــراعr �ـــا

rيستوجب إلغاء نتائجه

لهذه لهذه األسباباألسباب

يقرر يقرر ما يأتي :ما يأتي :

اHـادة األولى اHـادة األولى : إلـغـاء نـتـائج االقـتـراع الـذي جـرى يوم
اخلــمــيس 28  ديــســمــبــر ســنــة 2006  بــواليــة اجلــلــفــة قــصـد

.WنتخبHجتديد نصف أعضاء مجلس األمة ا

اHادة اHادة 2 : : يتعW عـلى اجلهات اخملتـصة إعادة االقتراع
في الـواليـة اHـعـنـيــةr في اآلجـال الـقـانـونـيــةr طـبـقـا لـلـمـادة
149 (الــفــقــرة 3) من الــقــانـــون الــعــضـــوي اHــتــعــلـق بــنــظــام

االنتخابات.

rادة 3 : : يبلغ هـذا القـرار إلى رئـيس مجلس األمةHادة اHا
rوزيـــر الــداخـــلـــيــة و اجلـــمـــاعــات احملـــلـــيــة rو وزيـــر الــدولـــة

.WترشحHحافظ األختام و جميع ا rووزير العدل

4 : :  يـــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســـمـــيــة  لـــلـــجـــمـــــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيــة

الشعبية.

ثــانـيـا ثــانـيـا : تــفـتح آجـال الـطـعن فـي نـتـائج االقـتـراع إلى
غـــايـــة يــــوم الـــثالثـــاء 2 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2007 عـــلى الــــســـاعـــة

الثامنة مساء.
rيـبـلغ هــذا اإلعالن إلى رئـيس مـجـلس األمـة  : ثـالـثا ثـالـثا 

ووزير الدولة وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
رابــعــا رابــعــا : يــنــشــر هــذا اإلعالن في اجلــريــدة الــرســمــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــتــاريخ 10 و11 و12 ذي احلــجــة عــام 1427 اHــوافق 30 و31

ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 .

رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
بوعـالم بوعـالم بسايـحبسايـح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة
rمحمد حبشي
rنذير زريبي

rدين بن جبارة
rمحمد فادن

rالطيب فراحي
rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي

خالد دهينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار رقم قــرار رقم 01 / ق. م د /  / ق. م د / 07 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12  ذي احلــج  ذي احلــجّــة عــامــة عــام
1427 اHوافق أو اHوافق أوّل يناير سنة ل يناير سنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rّإنّ اجمللس الدّستوري

- بـــــنـــــــاء عــــلـى الــــدّســـــتـــــورr ال ســـــــيّــــمــــــا اHــــادة 163
r(الفقرة 2) منـه

- و�قـتـضى األمر رقم 97 � 07 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق  6 مارس سنة 1997 واHتـضمن القانون
rـتــمـمHـعــدل واHا rـتـعلق بـنـظام االنـتـخابـــاتHالـعـضوي ا

rادتان 142 و149 منهHال سيـمـا ا
- و�ـقـتــضى الـنــظـام اHـؤرخ في 25 ربـيع األول عـام
 1421 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة 2000  احملــدد لــقـواعــد عــمل

rواد 38 و39 و41 و42 منهHالسيما ا rاجمللس الدستوري
- و بــعــد االطالع عــلى مــحــضــر فــرز األصــوات اHــعــد
من طــــرف مـــــكــــتب الـــــتــــصــــويـت بــــواليــــة اجلـــــلــــفــــةrاخلــــاص
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- واعـــتــــبــــارا أنه ثــــبت بــــعــــد فـــحـص مـــحــــضــــر فـــرز
األصــــوات اHــــعـــــد من طــــرف مـــــكــــتب الـــــتــــصــــويـت لــــواليــــة
قـــســـنـــطــــيـــنـــة والـــوثـــائق اHـــرفـــقـــة بـهr أن أعـــضـــاء مـــكـــتب
الـتــصـويت لم يـوقــعـوا بـعـد نـهــايـة االقـتـراع عــلى الـقـائـمـة
االنتـخـابـية اHـمـضى عـليـهـا من طـرف الـناخـبـrW خالفـا Hا
تـقتـضـيـه أحـكـام اHادة 142 من الـقـانـون الـعـضـوي اHـتـعـلق

rتممHعدل واHا rبنظام االنتخابات
- واعتبارا أن عـدم توقيع أعضاء مـكتب التصويت
عـــلـى الــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة اHـــمــضـى عـــلـــيــهـــا مـن طــرف
الـــنــــاخــــبــــrW من شــــأنه اHــــســـاس بــــصــــحـــة االقــــتــــراعr �ـــا

rيستوجب إلغاء نتائجه

لهذه األسبابلهذه األسباب
يقرر يقرر ما يأتي :ما يأتي :

اHـادة األولى اHـادة األولى : إلـغـاء نـتـائج االقـتـراع الـذي جـرى يوم
اخلـميس 28 ديـسـمبـر سـنة 2006  بواليـة قـسنـطـينـة قـصد

.WنتخبHجتديد نصف أعضاء مجلس األمة ا

اHادة اHادة 2 : : يتعW عـلى اجلهات اخملتـصة إعادة االقتراع
في الـواليـة اHـعـنـيــةr في اآلجـال الـقـانـونـيــةr طـبـقـا لـلـمـادة
149 (الــفــقــرة 3) من الــقــانـــون الــعــضـــوي اHــتــعــلـق بــنــظــام

االنتخابات.
rادة 3 : : يبلغ هـذا القـرار إلى رئـيس مجلس األمةHادة اHا
rوزيـــر الــداخـــلـــيــة و اجلـــمـــاعــات احملـــلـــيــة rو وزيـــر الــدولـــة

.WترشحHحافظ األختام و جميع ا rووزير العدل

اHـادة اHـادة 4 : :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمــهورية اجلــزائرية الد�ـقراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــتــاريخ 10 و11 و12 ذي احلــجــة عــام 1427 اHــوافق 30 و31

ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007.

رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
بوعـالم بوعـالم بسايـحبسايـح

أعضاء أعضاء اجمللس الدستوري :اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة
rمحمد حبشي
rنذير زريبي

rدين بن جبارة
rمحمد فادن

rالطيب فراحي
rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي

خالد دهينة.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــتــاريخ 10 و11 و12 ذي احلــجــة عـام 1427 اHـوافق 30  و31

ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 .

رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
بوعـالم بوعـالم بسايـحبسايـح

أعضاء أعضاء اجمللس الدستوري :اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة
rمحمد حبشي
rنذير زريبي

rدين بن جبارة
rمحمد فادن

rالطيب فراحي
rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي

خالد دهينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم قـرار رقم 02 / ق. م د /  / ق. م د / 07  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 12  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عامـة عام
1427 اHوافق أو اHوافق أوّل يناير سنة ل يناير سنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rّإنّ اجمللس الدّستوري

- بــــنــــــاء عــــــلـى الــــدّســـــتـــــورr ال ســـــيــّــــمــــــا اHــــادة 163
r(الفقرة 2) منـه

- و�قـتـضى األمر رقم 97 � 07 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون
rـتـمّمHـعــدل واHا rـتـعـلق بـنــظـام االنـتـخـابـــاتHالـعـضـوي ا

rادتان 142 و149 منهHالسيـمـا ا
- و�ـقـتــضى الـنــظـام اHـؤرخ في 25 ربـيع األول عـام
 1421 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة 2000  احملــدد لــقـواعــد عــمل

rواد 38 و39 و41 و42 منهHالسيما ا rاجمللس الدستوري
- و بــعــد االطالع عــلى مــحــضــر فــرز األصــوات اHــعــد
مـن طـرف مــكــتب الـتــصــويت بـواليــة قــسـنــطــيـنــةr اخلـاص
WـنـتـخـبHبـانـتـخـاب جتـديـد نـصف أعـضـاء مـجـلس األمـة ا
الذي جـرى يوم اخلميس 28 ديسـمبر سنة 2006 والوثائق

rالسيما قائمة توقيعات الهيئة االنتخابية rرفقة بهHا

rقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

- واعـتــبـارا أن اجملــلس الــدسـتــوري مـكــلف بــالـســهـر
عــلى صــحــة عــمــلــيــات االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــةr وإعالن
نــــتــــائــــجــــــهـــــا طـــــبــــــقــــا لــــلــــمــــــادة 163 ( الـــــفـــــقــــرة 2 ) مــن

rالدستور
- واعتبارا أنه يـتعW على اجمللس الدستوري r عند
مـراقـبة صـحـة الـعـملـيـات االنـتخـابـيـةrالتـصـدي لـكل خرق

rإلجراء جوهري �س بصحة عملية التصويت
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- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 06-356 اHؤرخ
في 16 رمـــضـــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2006
واHــــتــــضــــمن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطــــنــــيـــة لــــتــــطــــويـــر

rاالستثمار وتنظيمها وسيرها
يرسميرسم  ما يأتي :  ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام أحكام عامةعامة

اHاداHادّة األولى :  ة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 3 من األمر رقم
01-03 اHـؤرخ في أول جــمــادى الــثـانــيــة عـام 1422 اHـوافق

rــتـــعــلـق بـــتــطـــويـــر االســـتــثـــمــارH20  غــشت ســنــة 2001 وا

اHـعــدل واHـتــممr واHـذكــور أعالهr يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى
حتـديد قائمة الـنشاطات والـسلع واخلدمات اHـستثناة من

اHزايا وكذا الواجبات اHتعلقة بها.

2 : : حلـــاجـــات تـــطـــبـــيـق هـــذا اHـــرســـومr يـــقـــصــــد اHــاداHــادّة ة 
بـــالـــســـلـع واخلـــدمــــات الـــتـي تـــدخـل مـــبـــاشـــــرة فــي إطـــار

إجنـاز االستثمـار ما يأتي :

أ - كل اHـمــتـلـكــاتr اHـنـقــولـة أو الــعـقـاريــة أو اHـاديـة
وغــــيــــر اHــــاديـــــة أو اHـــقــــتــــنــــــاة أو اHــــســـتــــحــــدثـــــة من أجـل
الـتـكـويـن أو الـتـطـويـر أو إعـادة الـتـنـظـيم أو إعـادة تـأهـيل
النـشـاطـات االقـتصـاديـة إلنـتـاج الـسلع واخلـدمـات اHـوجـهة

rستد� بنفس الشكلHلالستعمال ا

ب - كل اخلـدمات اHـرتـبطـة باقـتنـاء الـسلع اHـذكورة
في الفقرة "أ" أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني
النشاطات النشاطات اHستثناةاHستثناة

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــســـتـــثــنـى من اHـــزايــا اHـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا
�ـوجب األمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في أول جــمـادى الـثـانـيـة
عـام 1422 اHــوافق 20  غــشت ســنــة r 2001 اHــعــدل واHــتــمم

واHذكور أعاله :
أ - الـنـشاطـات احملـددة في الـقائـمـة اHنـصـوص علـيـها

rرسومHلحق األول بهذا اHفي ا
ب - الـــنــشــاطـــات اHــمـــارســة حتت الـــنــظــام اجلـــبــائي

rاجلزافي

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذي ذي رقمرقم07 -  - 08 م مــــؤرؤرّخ في خ في 22   ذي احل ذي احلــــجّــــة
عــــــــام ام 1427  اHاHــــــــوافق وافق 11 ي يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r r2007 يــــــــحـحـــــــــدددد
قــــــــائائــــــــمـمـــــــــــة الة الــــــــنــــــــشــــــــــاطـاطـــــــــات والـات والـــــــــسـســـــــــلــلـــع والـع والـــــــــخـخـــــــــدمــدمــــــــــاتات
اHاHـسـتـثتـثـنــنـــاة مـن اHاة مـن اHـزايــا الـزايــا الــمــمـــحــحـــدّدة في األمر رقمدة في األمر رقم
01-03 اH اHــــــؤرخ في أول جؤرخ في أول جــــــمــــــادى الادى الــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1422

اHاHـوافـق وافـق 20  غ  غـشت سـشت ســنة نة 2001 واH واHـتعتعـلـلــق بق بـتـطـويــرويــر
االستثمـار.االستثمـار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
-  بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر اHـــســـاهـــمـــات وتـــرقـــيــة

rاالستثمارات
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــواد  83 و85

rو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 75-35 اHــؤرخ في 17ربــيع
الـثـاني عام 1395 اHـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واHـتـضمن

rعدلHا rاخملطط الوطني للمحاسبة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اHــوافق 20  غــشت ســنـة 2001
واHـتـعـلـق بـتـطــويــر االسـتـثـمـارr اHـعــدل واHـتـممr السـيـمـا

rادّة 3 منهHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اHــــوافق  3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

rناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 05-07 اHـــــؤرخ في19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتممHعدل واHا rتعلق باحملروقاتHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06- 175 اHؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06- 176 اHؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-355 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHــــتــــعــــلـق بــــصالحــــيــــات اجملــــلـس الــــوطــــني لالســــتــــثــــمــــار

rوتشكيلته وتنظيمه وسيره

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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rبــالـعــمـلــيـة لــدى الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر االســتـثــمـار
مــدعـــومــا بــالـــتــزام اHــســتـــفــيــد بـــالــتــكـــفل بــكـل الــواجــبــات

اHترتبة على اHستثمر األصلي.

يـصــبح وجـوب الــتـصــريح اHـذكــور في الـفــقـرة أعاله
غير إجباري عـند االهتالك الكامل للـسلع اHقتناة �وجب

نظام جبائي �يز وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : الـــــتــــنــــازل الــــكـــــامل عـن األصــــول اHــــكــــونــــة
rـادة 7 أعالهHــذكـورة فـي اHمــا عــدا األحــكــام ا rلالســتــثـمــار
يــنــجم عــنه تــســديـد اHــزايــاr بــغض الــنـظــر عن الــعــقــوبـات

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

اHاداHادّة ة 9 :  : الـتنـازل اجلزئي عن األصـول اHنـفردة الذي
¥ّ وفـق أحـــكــــام اHـــادة 7 اHـــذكــــورة أعاله واHـــقــــتـــنــــاة وفـــقـــا
لـنـظام جـبـائي �ـيـزr يـنـجم عـنه تـسديـد اHـزايـا اHـمـنـوحة
بـــعــنـــوان األصل أو األصــول اHـــتـــنــازل عـــنــهـــا. يــتمّ حتـــديــد

اHبلغ اHسدّد حسب مدة االستهالك اHتبقية.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : االســتـثــنـاءات اHــنــصـوص عــلــيـهــا في هـذا
اHـرسـوم ال تـعني مـشـاريع االسـتثـمـار التـي تولي أهـمـية
خــــاصـــة لالقـــتـــصـــاد الـــوطــــني واHـــذكـــورة في اHـــادة 10 من
األمــــر رقم 01-03 اHـــؤرخ في أول جــــمـــادى الــــثـــانــــيـــة عـــام
rـــــتـــــممHـــــعـــــدل واHا r2001 ـــــوافق 20  غـــــشـت ســـــنــــةH1422 ا

واHذكور أعاله.

11 :  : تـتـمّ مــراجـعــة دوريــة لــقــوائم الــنــشــاطـات اHـاداHـادّة ة 
والـسلع واخلدمات اHـستثنـاة �قتضى هـذا اHرسومr وفقا
ألحــكـام األمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في أول جــمـادى الـثــانـيـة
rــتــممHــعــدل واHا r2001 ــوافق 20  غــشت ســنـةHعـام 1422 ا

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : �ـــكن أن تـــوضّح كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبــيـق هــذا
اHرسـومr عند احلـاجةr بقـرار مشتـرك بW الوزيـر اHكلف

بترقية االستثمارات والوزير اHكلف باHالية.

13 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 22  ذي احلــجــة عـام 1427 اHـوافق
11 يناير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

ج - الـــنــــشـــاطـــات الـــتـي ال تـــخـــضـع لـــلـــتـــســــجـــيل في
الـسـجل الـتـجـاري. غـيـر أن �ـارسة هـذه الـنـشـاطـات وفق
صـــيــغــة تـــســتــوجب تـــســجــيــلـــهــا في الــســـجل الــتــجــاري أو

تسجيلها بصفة إراديةr يحق لها االستفادة من اHزايا.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــســتـــثــنى أيـــضــا من اHــزايـــا اHــذكــورة في
اHادة األولى أعاله النشاطات :

أ - الـتي تخـرج عن مجـال تـطبـيق األمر رقم 03-01
اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1422 اHــــوافق 20
غـشت سـنة r2001 اHعـدل واHـتـمم واHـذكـور أعالهr �ـوجب

rتشريعات خاصة

rزايا اخلاص بهاHب - التي تخضع لنظام ا

ج - الــتي ال �ــكــنــهــا االســتــفــادة من مــزايــا جــبــائــيـة
�وجب نص تشريعي.

الباب الثالثالباب الثالث
السلع واخلدمات اHستثناةالسلع واخلدمات اHستثناة

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــســــتــــثــــنـى من اHــــزايــــاr إال إذا اعــــتــــبــــرت
عــنــصـرا أســاسـيــا Hـمــارسـة الــنـشــاطr الــسـلع اHــدرجـة في
حــــســـــابــــات بــــاب االســـــتــــثـــــمــــارات لـــــلــــمــــخـــــطط الـــــوطــــني
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة واحملــــددة في اHـــلـــحق الـــثــــاني اHـــرفق بـــهـــذا

اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــســــتــــثــــنى من اHــــزايــــا ســــلع الــــتــــجــــهــــيـــز
rسـتـعمـلـة أو تـلـك النـــاجـمـة عن االستـثـمـارات القـائـمةHا

ما عدا األراضي والعقارات.

غــيـــر أنه تـــســتــفـــيــد الـــســلـع أدنــاه من اHـــزايــاr إذا لم
تــقـيـد في قـائــمـة الـسـلـع اHـسـتـثـنــاة اHـنـصـوص عــلـيـهـا في

اHادة 5 أعاله :

أ - ســلع الــتـجــهـيــز اHـســتــعـمــلـة اجملــددة واHـســتـوردة
وفـقـا لـلــشـروط احملـددة في الــتـشـريع والــتـنـظــيم اHـعـمـول

rفي إطار حتويل النشاط من اخلارج rبهما

ب - سـلع التجهـيز اHستـعملة التـي ¥ّ اقتناؤها في
إطار عمليات اخلوصصة.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

7 :  : ال �ــكـن الـتــنــازل عـن االســتـثــمــارات الــتي اHـاداHـادّة ة 
اســـتــــفـــادت من اHــــزايـــا أو حتـــويــــلـــهـــا إال بــــعـــد الـــتــــصـــريح
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التسميةالتسمية

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة النشاطات اHستثناة من اHزايا قائمة النشاطات اHستثناة من اHزايا 

( حسب جدول النشاطات االقتصادية اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاري)( حسب جدول النشاطات االقتصادية اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاري)

اHالحظاتاHالحظاتالرمزالرمز

الصناعة التقليدية واحلرفالصناعة التقليدية واحلرف

كل أشكال النشاطات الـتقليدية اHمارسة بـصفة متنقلة في األسواق أو
اHـنـازل وكــذا الـصـنــاعـات الـتــقـلـيـديــة والـفـنــيـة في مــفـهـوم اHـادة 6 من
األمـر رقم 96-01 اHـؤرخ في 10 يـنـايـر سـنة 1996 الـذي يـحـدد الـقـواعد

اHسيرة للصناعة التقليدية واحلرف.

جتارة اجلملةجتارة اجلملة

جتارة التجزئةجتارة التجزئة

االستيراداالستيراد
كل أشكال االستيرادكل أشكال االستيراد

اخلدماتاخلدمات

مخبزة وحلويات تقليدية

مخبزة

حلويات

مرقد

إطعام كامل ( مطعم)

مطاعم الوجبات السريعة

مطعمr مقهى ( محطات الطرق)

بائع احلليب ومشتقاته واHثلجات وعصير الفواكه

دكان شواء

كشك اHشروبات والفطائر واHثلجات

مقهى - مطعم

جامع ألبسة

مقهى

محالت استهالك اHشروبات الكحولية

قاعة شاي

الباب الباب 2

البابالباب 3

البابالباب 4

البابالباب 5

البابالباب 6

407-202

408-200

202-501

110-601

201-601

202-601

203-601

204-601

205-601

206-601

207-601

208-601

301-601

302-601

303-601

كل الباب

كل الباب

ما عدا الصناعية

ما عدا الصناعية

ما عدا سلسلة
كاملة Hطاعم مصنفة

ما عدا سلسلة
كاملة من اHطاعم 
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

304-601

402-601

403-601

101-602

102-602

108-602

109-602

111-602

001-603

107-604

611-604

612-604

614-604

616-604

618-604

619-604

620-604

020-605

023-605

012-607

026-607

001-608

002-608

003-608

استغالل اHوزعات اآللية للقهوة واHشروبات

�ون األطعمة

تموين

صيدلية

بائع نظارات

بائع أعشاب

خدمات جنائزية

مرمّم أسنان ( ترميم أسنان)

مرائب

مـؤســســة الـتــمــوين بـالــتــجـهــيــزات واHـعــدات واHـواد الــغــذائـيــة واHــقـاهي
واHطاعم واجلماعات

نشاطات إعادة بيع محطات اخلدمات على حالتها

مدرسة تعليم السياقة

وسيط الشحن

وكالء نقل البضائع

نشاطات إعادة بيع محطات الوقود على حالتها

نشاطات إعادة بيع اHضخات والصهاريج على حالتها

تزويد البواخر والطائرات بالوقود
استيديو التصوير

إحياء احلفالت
مؤسسة احلراسة واألمن

قاعة اإلنترنت

توضيب وتغليف اHنتجات واHواد الغذائية

توضيب وتغليف اHواد األولية لألنسجة

توضيب وتغليف اHنتجات الكيميائية واألسمدة

التسميةالتسمية اHالحظاتاHالحظاتالرمزالرمز

ما عدا اخلدمات
اHمارسة بصفة أساسية

ما عدا اخلدمات
اHمارسة بصفة أساسية

ما عدا اخلدمات
اHمارسة بصفة أساسية



13اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04
25 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ
14 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

004-608

003-609

002-610

005-610

006-610

004-611

201-612

202-612

203-612

204-612

205-612

206-612

132-613

204-613

001-614

002-614

003-614

004-614

001-615

002-615

توضيب اHنتجات اخملتلفة األخرى

صنع األختام وطوابع اإلمضاءات

مؤسسة الطرود والصحف

هاتف عمومي

تسيير الصناديق البريدية

وكالة عقارية

مكتب الصرف

وكيل الصرف

Wسمسار تأمينات أو شركة سمسرة التأم

وكيل عام للتأمينات

مكتب أعمال

وكيل جتاري

جتهيز وتركيب لواحق السيارات

الـتـصـلــيح اHـيـكـانـيـكي لــلـسـيـارات والـتـصـلـيـح اHـتـخـصص ألقـسـام وقـطع

ميكانيكية لكل السيارات

احلالقة وعالج التجميل

حمام وحمام بخاري

مرشات

تنظيف اHالبس وصباغة ومغسل

�ثلية أو وكالة جتارية للدول واجلماعات األجنبية

�ثلية أو وكالة جتارية للمؤسسات العمومية األجنبية

التسميةالتسمية اHالحظاتاHالحظاتالرمزالرمز

ما عدا اخلدمات
اHمارسة بصفة أساسية

جمع وتوزيع

ما عدا سلسلة كاملة

ما عدا سلسلة كاملة
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 84-45 اHــــؤرّخ في  16
جـــمـــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
واHـتضـمن إنـشـاء منـطـقـة  للـمـحـافظـة عـلى تـكاثـر الـصـيد

rفي  زرالدة

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرّخ
في 26 ربيع الثاني عام 1427 اHوافق 24  مايو سنة 2006

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1410 اHـوافق  أوّل يـنـايـر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الّذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

 يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى ة األولى :  يــعــدّل ويـتـمّم  هــذا اHـرسـوم  أحـكـــام
اHـــرســـوم  رقم  84-45 اHــــؤرّخ في 16 جـــمـــادى األولى عـــام

1404 اHوافق 18 فبراير سنة 1984 واHذكور أعاله.

2 :  : تـــعـــدّل أحـــكـــام اHـــــادّة 2 من اHـــــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
84-45 اHـؤرّخ في 16 جــمــادى األولى عـام 1404 اHـوافق 18

فبراير سنة 1984 واHذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

مـرسرســــوم توم تــــنـفــــيـذي ذي رقم رقم 07 -  - 09 م مـؤرؤرّخ في خ في 22   ذي احل ذي احلـجّـة
عــــــــام ام 1427  اHاHــــــــوافق وافق 11   ي يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r r2007 يــــــــعــــــــدّل
ويويــــــــــــــــتــــــــــــــــمّم  اHم  اHــــــــــــــــرسرســــــــــــــــوم رقم وم رقم 84 -  - 45  اH  اHــــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 16
جـمـادى األولى عام ادى األولى عام 1404 اHاHـوافـق وافـق 18  ف  فـبـرايرايـر سـر ســنةنة
1984 واH واHــــتــــضــــمّن إنن إنــــشـاء ماء مــــنــــطــــقــــة لة لـلــــمــــحــــافافــــظــــة عة عـلىلى

تكاثر الصيد في زرالد ة.تكاثر الصيد في زرالد ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

- بـــــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــر وزيــــر الـــفالحــــة والـــتـــنــــمـــيـــة
rالريفية

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr الســيّـــمــا اHـــادّتــان 85  - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقــم  84-12 اHــؤرّخ في 23
رمــــــضـــــــان  عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

rتمّمHعدّل واHا r تضمن النظام العام  للغاباتHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-07 اHــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rتعلّق بالصيدHوا

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة السلع اHستثناة من اHزايا ما عدا تلك التي تشكل عنصرا أساسيا Hمارسة النشاطقائمة السلع اHستثناة من اHزايا ما عدا تلك التي تشكل عنصرا أساسيا Hمارسة النشاط

رقم احلساب أو حساب فرعي رقم احلساب أو حساب فرعي 
اHالحظاتاHالحظاتالتسميةالتسميةللمخطط الوطني للمحاسبةللمخطط الوطني للمحاسبة

مستخرج رقم 244

245

246

247

25

مـــــــواد الـــــــنـــــــقـل الـــــــبـــــــري لـــــــلـــــــبـــــــضـــــــائع
واألشخاص حلسابهم اخلاص

جتـــــهــــــيـــــزات اHـــــكـــــتـب واالتـــــصـــــال غـــــيـــــر
اHستعملة مباشرة في عملية اإلنتاج

تغليف مسترجع

ترتيب وتركيب

جتهيزات اجتماعية

مـا عــدا مـواد الـنـقـل الـبـري لـلــبـضـائع واآلالت حـتى
تـــلك اHـــســـتـــعـــمــــلـــة حلـــســـابـــهم اخلـــاص من طـــرف
مـــصــــانع اآلجـــر واإلســــمـــنت واحملـــاجــــر والـــبـــنـــاء
واألشغال العمومية والري والنشاطات اHماثلة
مــا عــدا احلــســـاب الــفــرعي رقم 2455 اخلــاص

باألجهزة اإلعالمية

بـــاســـتــثـــنـــاء الــتـــرتــيـب والــتـــركـــيب اخلــاص
بــــــالـــــــفــــــنـــــــادق واHــــــطـــــــاعم ذات الـــــــنــــــجــــــوم
ومـؤســسـات اإليــواء والـعــيش ومـســاحـات

األعمال واHكاتب
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اHــاداHــادّة 7  : :    تـــعــــدّل أحـــكــــام اHــــادّة 12 مـن اHـــرســــوم
رقـــم 84-45 اHــــــــــؤرّخ في 16 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1404
اHـوافق  18 فـبـرايـر سـنـة 1984 واHـذكـــــور أعاله وحتــرّر

كما يأتي :

" اHادّة 12 :    يعيّن مدير مـنطقة احملافـظة على تكاثر
الـصـيـد في زرالـدة بقـرار من الـوزيـر اHـكلّف بـالـغـابات .

وتنهى مهامه  باألشكال نفسها".

اHاداHادّة 8 : تتمم أحكام اHرسوم رقم 84-45 اHؤرّخ في
 16 جمادى األولى عام 1404 اHوافق 18 فبراير سنة 1984

واHذكور أعالهr �ادة 20  مكرر حترر كما يأتي :

" اHادة 20 مكرر: ال�كن إجناز أيّ بـناء داخل منطقة
احملافظة على تكاثر الصيد في زرالــدة".

اHاداHادّة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 22  ذي احلــجــة عـام 1427 اHـوافق
11 يناير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم وم تــــنـفــــيـذي ذي رقم رقم 07 -  - 10 م مـؤرؤرّخ في خ في 22   ذي احل ذي احلـجّـة
عــــــــام ام 1427  اHاHــــــــوافق وافق 11   ي يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r r2007 يــــــــحــــــــدّد
شــــــروط وكروط وكــــيــــفــــيــــــات تات تــــطــــبــــيـق الق الــــتــــخــــفــــــيض في سيض في ســــعــــر
اإليجاإليجـار وسعر بار وسعر بـيع السكيع السكـنات العنات العـموميموميـة اإليجاريةة اإليجارية

لفائدة اجملاهدين وذوي احلقوق.لفائدة اجملاهدين وذوي احلقوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

- بــنــاء عــلى الــتــقـريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر الـســكن
rاليةHوالعمران ووزير اجملاهدين ووزير ا

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور r الســيـــمــا اHـــادتــان 85 -4
r و125 (الفقرة 2) منه

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

rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اHـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

rادة 44  منهHالسيما ا rباجملاهد والشهيد
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 175-06
اHؤرخ فــي 26 ربيع الـثـاني  عام 1427 اHوافـــق 24 مـايو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنــة 2006  وا

" اHــادّة 2 : تــــوضع مـــنـــطــــقـــة احملـــافـــظـــة عــــلى تـــكـــاثـــر
الــــــصــــــيــــــد فـي زرالــــــدة حتت وصــــــايــــــة الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

بالغابات".
اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــعـــدّل أحــــكـــام اHــادّة 3 من اHـــرســوم رقــم
84-45 اHـؤرّخ في  16 جـمـادى األولى عام 1404 اHـوافق 18

فبراير سنة 1984 واHذكورأعاله وحترّر كما يأتي :

" اHـادّة 3 : يــكـون مـقـر مـنــطـقـة احملـافـظــة عـلى تـكـاثـر
الصيد في زرالدة ".

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تـعـدّل  وتــتـمّم أحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
رقم 84-45 اHؤرّخ في 16 جمادى األولى عام 1404 اHوافق

 18 فبراير سنة 1984 واHذكورأعاله  وحترّر كما يأتي :

" اHــادّة 4 : تـــغـــطي مـــنـــطــقــــة احملـــافـــظـــة عـــلى تـــكـــاثــر
الـصـيــد أقـالـيم غـابـة األمالك الـوطـنـيـة لـوادي الـعـقـار في
بلدية  زرالدة  وغابة األمالك الوطنية لسيدي فرج طبقا

للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم".

اHــاداHــادّة 5 :   :  تـــتـــمّم أحـــكـــام اHـــادّة 5 من اHـــرســــوم رقــم
84-45 اHـؤرّخ في 16 جــمـادى األولى عـام 1404 اHـوافق 18

فبرايـر سنة 1984 واHذكورأعاله وحترر كما يأتي :

" اHادّة 5 :.......................................................
-  تهيئة  اHساحات اخلضراء وصيانتها".

اHـاداHـادّة 6  :  :  تـعدّل  وتـتـمّـم أحـكـام اHادّة 7 من اHـرسـوم
رقم 84-45 اHؤرّخ في 16 جمادى األولى عام 1404 اHوافق

18 فبراير سنة 1984 واHذكورأعاله  وحترّر كما يأتي :

" اHادّة 7 : يتكوّن مجلس التوجيه من :
rرئيسا rالوالي أو �ثله -

rصالح الفالحية للواليةHمدير ا -
rمدير الري للوالية -

rمدير البيئة للوالية -
rالي للواليةHراقب اHا -

rمحافظ الغابات للوالية -
rعهد الوطني لألبحاث الغابيةHثل ا� -

rثل احتادية الصيادين  للوالية� -
- �ثل الدرك الوطني.

يــشــارك اHــديــر والــعـون احملــاسـب Hــنــطــقــة احملــافــظـة
عــــلى تــــكـــاثــــر الـــصــــيـــد فـي زرالـــدة فـي مـــداوالت مــــجـــلس

التوجيه  بصوت استشاري.
�ـكن أن يـسـتـعـW مـجـلس الـتـوجـيه بـأي شـخص من

شأنه أن يفيده في مداوالته".
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- 30 %  لـلـمـستـأجـرين الـذين يـفـوق دخلـهم الـشـهري
 r30.000 دج أو يساوي 60.000 دج

- 20 %  لـلـمـستـأجـرين الـذين يـفـوق دخلـهم الـشـهري
60.000 دج.

ال تعـتـبـر اHـنح اHـدفـوعـة لـلـمـجـاهـدين وذوي احلـقوق
في إطــــار الـــتــــشــــريع اHـــعــــمـــول بـه دخال في مــــفـــهــــوم هـــذا

اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــســــتــــفــــيــــد اجملــــاهـــدون وذوو احلــــقــــوق من
تــخــفــيض نــســبـته 40 % من ســعــر الـســكــنــات الــعــمــومــيـة

اإليجارية حسب الكيفيات اHبينة أدناه.

4 : :  يـقــصى مـن االســتـفــادة من الــتــخــفــيــضـات اHـادة اHـادة 
اHـــنــــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في هــــذا اHـــرســــومr اجملـــاهـــدون وذوو

احلقوق الذين سبق لهم االستفادة �ا يأتي :

rسكن عمومي إيجاري -
- قــــطــــعــــة أرض مــــوجــــهــــة لــــلــــبــــنــــاء لــــدى الــــدولـــة أو

rاجلماعات احمللية
- إعانة مالية من الدولة في إطار ترقية السكن.

اHـادة اHـادة 5 :   :  يـتمّ الـتـكـفل �ـبـالغ الـتـخـفـيض اHـنـصوص
عـلـيـهـا في هـذا اHـرسـوم بـعـنـوان اإليـجـارr في إطـار دفـتـر
شــروط تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــةr الــذي يــربط الــدولــة

بدواوين الترقية والتسيير العقاري.

اHـادة اHـادة 6 : :  يـتـعـيّـن عـلـى كـل صـاحب طـلـب يـسـتـوفـي
الـشـــروط اHـنــصـــوص عـلــيـهـا فــي هـذا اHـرســومr أن يـقـدم

للمصلحة أو الهيئة اHؤجرة أو البائعة :

rشهادة تثبت صفة اجملاهد أو ذي احلق -

- تصـريـحـا شـرفـيـا يـثـبت أن اHـعـني لم يـسـتـفد من
سـكن عــمـومـي إيـجــاري أو من أرض مــوجـهــة لـلــبـنــاء لـدى

الدولة أو اجلماعات احمللية.

7 : : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة  اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســـمـــيــّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 22  ذي احلــجــة عـام 1427 اHـوافق
11 يناير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06- 176 اHؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عـــام 1427 اHــوافق 25 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدّد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكr اHعدّل
rتمّمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-506 اHؤرخ
في 29 شـعـبـان عـام  1418 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة 1997
الذي يحدّد القـواعد اHنظمة لإليجار اHطبق على اHساكن
الـتـابعـة لألمالك اإليـجاريـة لـدواوين التـرقـية والـتـسيـير
الــعــقــاري واHــوضــوعــة لالســتــغالل ابــتــداء مـن أول يــنــايـر

rادة 15 منهHالسيّما ا r1998 سنة

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHادة األولىاHادة األولى ::  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 44 من الـقانون
رقم 99-07 اHــؤرخ في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5
أبـــريل ســـنـــة 1999 واHـــذكـــور أعـالهr يـــحـــدّد هـــذا اHـــرســـوم
شـروط وكـيـفــيـات تـطــبـيق الـتـخــفـيض في مــبـلغ اإليـجـار
وســعـــر بـــيع الـــســكـــنـــات الـــعــمـــومـــيــة اإليـــجـــاريــة لـــفـــائــدة

اجملاهدين وذوي احلقوق.

يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

- الـــســـــكــنـــات الـــعـــمــومـــيـــة اإليــجـــاريـــةr الــســـكـــنــات
الــتــابــعــة لألمالك اخلــاصــة لـــلــدولــة أو الــتي هي من ضــمن
األمـــالك الـــعــــمـــومــــيـــة لــــدواوين الــــتـــرقــــيــــة والـــتــــســـيــــيـــر

rالعقاري
- ذوي احلـقـوقr الـفــئـات االجـتـمـاعـيـة احملـددة بـأحـكـام
اHـادتـW 13 و 14 من الــقــانــون رقم 99-07 اHـــؤرخ فـي 19
ذي احلـجـة عام 1419 اHـوافق 5 أبـريل سـنة 1999 واHـذكور

rأعاله
- مـــبــلـغ اإليــجـــارr اإليـــجــار الـــرئــيـــسي دون األعـــبــاء

اإليجارية.

rــــادة 2 :: يــــحـــدّد الــــتـــخــــفـــيـض في مــــبـــلغ اإليــــجـــــارHــــادة اHا
حـســب مــسـتــــويـات مــداخـيــل اجملــاهـديـــن وذوي احلـقــوق

كمــا يأتي :
- 40 %  لــلــمــســتــأجــرين الــذين هم بــدون دخل أو أن

rدخلهم الشهري يساوي أو يقل عن 30.000 دج
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مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13 ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
اHوافـق اHوافـق 2  ين ينـاير ساير سـنـة نـة r2007 يr يـتضتضـمّن إنن إنـهاء مهاء مـهامهامّ
مــــديديــــــر اHر اHــــعــــهــــد الد الــــوطوطــــــني اHني اHــــتــــخــــصّـص في الص في الــــتــــكــــوينوين

اHهني بسيدي بلعباس.اHهني بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة 2007 تنهـى مهامّ الـسّيد
ميلـود مزيانr بـصفته مـديرا للـمعهـد الوطني اHـتخصّص

في التكوين اHهني بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13   ذي احلذي احلــــــــجّــــــــــة عة عــــــــام ام 1427
Wيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيــــ rي r2007 ــــوافـق وافـق 2   ي  يــــنــــــايايــــر سر ســــــنـنـــــة ةHاHا

مفتمفتّش بواليـة بسكـرةش بواليـة بسكـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـــــام 1427 اHـــوافـق 2  يـــنــايــر ســنـــة 2007 يـــعــيّن الــسّــيــد

عمر طورشr مفتّشا بوالية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13   ذي احلذي احلــــــــجّــــــــــة عة عــــــــام ام 1427
Wيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيــــ rي r2007 ــــوافـق وافـق 2   ي  يــــنــــــايايــــر سر ســــــنـنـــــة ةHاHا

اHدير اجلهوي للتاHدير اجلهوي للتّجارة بعنابة.جارة بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـــام 1427 اHــوافـق 2  يـــنـــايـــر ســـنــــة 2007 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عبــــد القـادر بتيشr مديرا جهويا للتّجارة بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13   ذي احلذي احلــــــــجّــــــــــة عة عــــــــام ام 1427
Wيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيــــ rي r2007 ــــوافـق وافـق 2   ي  يــــنــــــايايــــر سر ســــــنـنـــــة ةHاHا

مدير النمدير النّقل بوالية معسكرقل بوالية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـــام 1427 اHــوافـق 2  يـــنـــايـــر ســـنــــة 2007 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

صليح عزيزr مديرا للنّقل بوالية معسكر.

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13   ذي احلذي احلــــــــجّــــــــــة عة عــــــــام ام 1427
اHوافـق اHوافـق 2  ين ينـاير سنـة اير سنـة r2007 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهاّم

مدير التمدير التّجارة بوالية اHدية.جارة بوالية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13  ذي احلـــجـّــة
عـام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة 2007 تنهـى مهامّ السّيد
rديةHبصفـته مديـرا للتّـجارة بواليـة ا rعبد الـقادر بتـيش

لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ذي احلذي احلــــــــــجّــــــــــة عة عــــــــــام ام 1427
اHوافـق اHوافـق 2  ين ينـاير سنـة اير سنـة r2007 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهامّ

مدير النمدير النّقل بوالية تيزي وزو.قل بوالية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة 2007 تنهـى مهامّ السّيد
rبـصـفــته مـديــرا لـلـنّــقل بـواليــة تـيـزي وزو rكــر� مـجـبــور

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم وم رئرئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13   ذي احلذي احلــــــــجّــــــــــة عة عــــــــام ام 1427
اHوافـق اHوافـق 2  ين ينـاير سنـة اير سنـة r2007 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهامّ
اHدير العاماHدير العامّ للصندوق الوطني للتعاون الفالحي. للصندوق الوطني للتعاون الفالحي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة 2007 تنهـى مهامّ السّيد
جــمــال مـدنـيr بــصـفــتـه مـديــرا عــامّــا لــلــصــنــدوق الـوطــني

للتعاون الفالحيr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ذي احلذي احلــــــــــجّــــــــــة عة عــــــــــام ام 1427
اHوافـق اHوافـق 2  ين ينـاير سنـة اير سنـة r2007 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهامّ
نــــــــــائب مائب مــــــــــديديــــــــر بر بــــــــــوزارة اHوزارة اHــــــــــؤسؤسّــــــــســــــــــات الات الــــــــــصّــــــــغــــــــــيــــــــرةرة

واHتوسواHتوسّطة والصطة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـّـــة
عـام 1427 اHوافـق 2  ينـاير سنـة 2007 تنهـى مهامّ السّيد
مــراد عــريفr بــصـــفــته نــائب مــديـــر لــتــرقــيــة الــصــادرات
بــوزارة اHــؤسّــســات الـــصّــغــيــرة واHــتــوسّـــطــة والــصّــنــاعــة

التقليديةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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14 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

وزارة اOاليةوزارة اOالية
قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15 ذي ال ذي الــــــــــــقــــــــــعــــــــــــدة عـدة عـــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــوافق وافق 6
ديديـسـمـبـر سر سـنة نة r2006 يr يـعدعدّل ويل ويـتـمّـم الم الـقـرار اHؤررار اHؤّرخ
في في 3 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1415 اHوافق  اHوافق 7 نوف نوفـمبرمبر
1994 واH واHــــــــتــــــعــــــــلّق بق بــــــــســــــــلّم أتم أتــــــــعــــــاب ماب مــــــــحــــــافافــــــــظيظي ســــــنــــــة ة 

احلسابات.احلسابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
- �قـتضى الـقانون رقم 91-08 اHؤرّخ في 12 شوّال
عــام 1411 اHــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991 واHــتــعــلّـق �ــهــنــة
rـعـتـمدHاخلـبـير احملــاسـب ومـحـافظ احلـسـابـات واحملــاسب ا

rادّة 44 منهHالسيّما ا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 92-20 اHـؤرّخ
في 8 رجب عــام 1412 اHــوافق 13 يــنــايــر ســنـة 1992 الّـذي
Wيحدّد تشكيل مجـلس النقابة الوطنية للخبراء احملاسب
ومــحــافــظي احلــســابــات واحملــاســبــW اHــعــتــمــدين ويــضــبط

rتمّمHعدّل واHا rاختصاصاته وقواعد عمله
- و�قتضى القرار اHؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام
1415 اHوافق 7 نوفـمبـر سنة 1994 واHـتعـلّق بـسلّم أتـعاب

rمحافظي احلسابات
يقــريقــرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
اHؤرّخ في 3  جمـادى الثانـية عام 1415 اHوافق 7 نوفـمبر

سنة 1994 واHتعلّق بسلّم أتعاب محافظي احلسابات.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــعــدّل ســـلّم أتـــعـــاب مـــحــافـــظي احلـــســـابــات

ويتمّم حسب السلّم اHلحق بهذا القرار.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنــشــر هـذا الــقـرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 15 ذي القـعدة عام 1427 اHوافق 6

ديسمبر سنة 2006.
مراد مدلسيمراد مدلسي

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ذي احلــجذي احلــجّــة عــام ــة عــام 1427 اHــوافـق  اHــوافـق 2   يــنـــايــر ســـنـــة   يــنـــايــر ســـنـــة r2007 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن تــعــيـــW مــديــر الــدن تــعــيـــW مــديــر الــدّراســاتراســات
االستشرافية واالبتكار التكنولوجي بوزارة اHؤساالستشرافية واالبتكار التكنولوجي بوزارة اHؤسّسات الصسات الصّغيرة واHتوسغيرة واHتوسّطة والصطة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rـوافـق 2  يـنـايـر سـنـة 2007 يـعيّـن السّـيـد مـراد عريفHـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ذي احلـجـّـة عـام 1427 ا�
مديرا للدّراسات االستشرافية واالبتكار التكنولوجي بوزارة اHؤسّسات الصّغيرة واHتوسّطة والصّناعة التقليدية.

قراراتH مقرقراراتH مقرّراتH آراءراتH آراء
مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة

قــــــــرار مرار مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1427 اH اHــــــــوافـق وافـق 16
ديديـســــمــــبـر سر ســــنـنــة ة r2006  يr  يــــتـضــــمّن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضـاءاء

إلى مدير الديوان.إلى مدير الديوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06 - 175 اHـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 03 - 176
اHؤرّخ في 13 صفر عام 1424 اHوافق 15 أبريل سنة 2003

rتضــمّن مهام مصالح رئيس احلكومة وتنظيمهاHوا

- وبــعــد االطالع عــلى اHــرســوم الـرّئــاسيّ اHــؤرّخ في
28 شــــــوّال عـــــام 1427 اHـــــوافق 20 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2006

واHـتـضـمّن تـعـيـW الـسّـيـد حـسـW مـغالويr مـديـرا لـديـوان
rرئيس احلكومة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rمــغالوي Wــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــســـيّــد حـــســHــاداHا
مــــديــــر الــــديــــوانr اإلمــــضـــاء فـي حــــدود صالحــــيــــاتهr بــــاسم
رئــيس احلـكــومـةr عــلى جـمــيع الـوثــائق واHـقــرّرات �ـا في

ذلك القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1427 اHـوافق
16 ديسمبر سنة 2006.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 16 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذي رقم 05-183 اHــؤرّخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام
1426 اHـوافق 18 مـايــو ســنـة 2005 واHـذكــور أعالهr يــهـدف

هـذا القـرار إلى اHـوافـقـة على الـتّـنـظـيم الداخـلي لـلـدّيوان
الـــوطـــني لـــلـــســـقي وصـــرف اHـــيــاهr الـــذي يـــدعى في صـــلب

النص "اHؤسسة".

اHاداHادّة ة 2 :  : يشـتمل الـتّنظـيم الـداخلي لـلمؤسـسة حتت
سلطة اHدير العامrّ على ما يأتي :

* أربع * أربع (4) مديريات مركزية : مديريات مركزية :

rفوضةHشاريع اHركزية إلجناز اHديرية اHا -
- اHـديــريـة اHــركـزيـة الســتـغـالل وصـيــانـة اHــسـاحـات

rسقيةHا
rركزية لألشغال والهندسةHديرية اHا -

- اHديرية اHركزية لإلدارة واHالية.

اHلحــــقاHلحــــق
السلـمالسلـم

اHبلغ االجمالي اخلام عن اHوازنة السنويةاHبلغ االجمالي اخلام عن اHوازنة السنوية
األتعاب حسب كلم / دج (األتعاب حسب كلم / دج (*)العدد العادي لساعات العملالعدد العادي لساعات العمل(االستثمارات غير اHعادة للتقو� وعائدات االستغالل)(االستثمارات غير اHعادة للتقو� وعائدات االستغالل)

حتى أقل من 50 مليون دج
من 50 إلى أقل من 100 مليون دج

من 100 إلى أقل من 200 مليون دج
من 200 إلى أقل من 400 مليون دج
من 400 إلى أقل من 800 مليون دج

من 800 إلى أقل من 1.600 مليون دج
من 1.600 إلى أقل من 3.200 مليون دج
من 3.200 إلى أقل من 6.400 مليون دج

من 6.400 إلى أقل من 12.800 مليون دج
من 12.800 إلى أقل من 25.600 مليون دج

أكـــثــر من 25.600 مـــلـــيـــون دج يـــضــــاف إلى 2.400 ســـاعـــة
نــســبــة 2% أي 48 ســـاعــة لــكل حـــصــة إضــافــيــة بـ 5.000

مليون دج حتى احلد األقصى 4.500 ساعة.

من 80 إلى أقل من 160
من 160 إلى أقل من 240
من 240 إلى أقل من 340
من 340 إلى أقل من 460
من 460 إلى أقل من 600
من 600 إلى أقل من 760

من 760 إلى أقل من 1.030
من 1.030 إلى أقل من 1.400
من 1.400 إلى أقل من 1.800
من 1.800 إلى أقل من 2.400

حد أقصى 4.500 ساعة

من 40 إلى أقل من 80
من 80 إلى أقل من 120

من 120 إلى أقل من 170
من 170 إلى أقل من 230

من 230 إلى من 300
من 300 إلى أقل من 380
من 380 إلى أقل من 515
من 515 إلى أقل من 700
من 700 إلى أقل من 900

من 900 إلى أقل من 1.200
حد أقصى 2.250

(*) يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل الساعات �بلغ 500 دج.

وزارة اOوارد اOائيةوزارة اOوارد اOائية
قــقــــــــــرارمرارمــــــــــؤرؤرّخ خ في في 13 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــوافق وافق 8  غ غــــــــــشتشت
ســــــنــنــــــة ة r2006 ي يــــــتــــضــــــمّـن اHـن اHــــــوافوافــــقــــــة عة عــــــلى اللى الــــتــــــنــــــظــــيميم

الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيّةHوارد اHإن وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربـــيع  الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 25 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2006 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-183 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عـام 1426 اHوافق 18 مايـو سنـة 2005
واHــتـضــمّن تـعــديل الـقــانـون األســاسي لـلــوكـالــة الـوطــنـيـة
إلجناز هـياكل الري األسـاسية وتـسييـرها للـسقي وصرف

rياهHا
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اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــشـتــمل اHــديـريــة اجلـهــويــة عـلى الــوحـدات
اآلتية :

rوحدة االستغالل -
rشروعHوحدة ا -
- وحدة األشغال.

اHاداHادّة ة 9 :  : تتكون الوحدة من اHصالح اآلتية :
rمصلحة تقنية -
rمصلحة إدارية -
- مصلحة العتــاد.

10 :  : يـــعـــW اHـــديـــرون اHـــركـــزيـــون ومـــســـاعــدو اHــاداHــادّة ة 
اHـــديـــر الـــعــام واHـــديـــرون اجلـــهــويـــون بـــقـــرار من الـــوزيــر
اHـكلف بـاHوارد اHـائيـة بنـاء على اقـتراح من اHـدير الـعام

للمؤسسة.
ويــعـW اHــسـتــشــار اHـكــلف بـأمـن األمالك ومـســؤولـو
rـــركـــزيــة ومـــديـــرو الـــوحــداتHاخلاليـــا ورؤســـاء الــدوائـــر ا
�ـقــرر من اHــديـر الـعــام لـلــمـؤســسـة بــعـد مــوافـقــة الـوزيـر

اHكلف باHوارد اHائية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  13رجـب عـــام  1427 اHــــوافق 8
غشت سنة 2006.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة وزارة التربية الوطنيةالتربية الوطنية
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   شــــــــوال عوال عــــــــامام1427
اHوافقاHوافق 13  نوف  نوفـمبر سنة مبر سنة r2006  يتr  يتـضمن تصنيفضمن تصنيف
اHاHـنـاصب الاصب الـعـلـيـا في ما في مـعـهـد تد تـكـوين موين مـعـلـمي اHمي اHـدرسةدرسة

األساسية وحتسW مستواهم.األساسية وحتسW مستواهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم
rووزير التربية الوطنية

 rاليةHووزير ا
- �ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم رقم 85-58 اHـــــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

rعدلHا rبتعويض اخلبرة
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 85-59 اHــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية

* مـسـاعـدان اثـنـان * مـسـاعـدان اثـنـان (2)   لـلـمـديـر الــعـام يـكـلـفـان عـلى لـلـمـديـر الــعـام يـكـلـفـان عـلى
التوالي باالستغالل والتنمية.التوالي باالستغالل والتنمية.

* مستشار يكلف بأمن األمالك.* مستشار يكلف بأمن األمالك.

* خليتان * خليتان (2) تكلفان : تكلفان :
rراقبة احلسابات والتّسيير� -

- باإلعالم اآللي واالتصال.

* خمس * خمس (5)  مديريات جهوية : مديريات جهوية :
rديرية اجلهوية لوهرانHا -
rديرية اجلهوية للشلفHا -
rديرية اجلهوية للجزائرHا -

rديرية اجلهوية لقسنطينةHا -
- اHديرية اجلهوية للصحراء.

اHاداHادّة ة 3 :  : تشـتمل اHـديريـة اHركـزية إلجنـاز اHشاريع
اHفوضة على الدوائر اآلتية :

r"فوضة "أشغالHشاريع اHدائرة إجناز ا -
r"شاريع "دراساتHدائرة إجناز ا -

- دائرة التخطيط وتسيير الصفقات.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــشـــتــــمل اHــــديـــريــــة اHـــركــــزيـــة الســــتـــغالل
وصيانة اHساحات اHسقية على الدوائر اآلتية :

r"سقيةHساحات اHدائرة "استغالل ا -
r"سقيةHساحات اHدائرة "احملافظة وصيانة ا -

- دائرة "دعم السقي".

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــشــــتــــمل اHــــديــــريــــة اHــــركــــزيــــة لـألشــــغـــال
والهندسة على الدوائر اآلتية :

r"دائرة "األشغال ومتابعة اخلدمة العمومية -
r"ساعدة التقنيةHدائرة "الهندسة وا -

- دائرة "العتــاد".

6 :  : تـشـتمل اHـديـرية اHـركـزية لإلدارة واHـالـية اHاداHادّة ة 
على الدوائر اآلتية :

r"الية واحملاسبةHدائرة "ا -
r"والوسائل العامة WستخدمHدائرة "ا -

- دائرة "ميزانية التجهيز".

7 :  : تــتــوفــر كل مــديــريــة جــهــويــة عــلى مــســاعــد اHـاداHـادّة ة 
يكلف بأمن األمالك وتشتمل على الدوائر اآلتية :

r"دائرة "تقنية -
r"اليةHدائرة "اإلدارة وا -

- دائرة "العتاد واألشغال".



21اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04
25 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ
14 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

ســنــة 1987 واHــــتــعــلق بـــالــتــصــنــيف الــفـــرعي لــلــمــنــاصب
الـــعــــلـــــيـــا فـي اHـــؤســــــســـات الــــعـــمـــــومــــــيـــة ذات الــــطـــــابع

rاإلداري
- و�ـقـتــضى  الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرخ في
21 شعـبان عام 1426 اHوافق 25 سبـتمبـر سنة 2005 الذي

يــحـدد الــتــنـظــيم الــداخـلي Hــعـهــد تــكـوين مــعــلـمي اHــدرسـة
rمستواهم Wاألساسية وحتس

يقريقرّرون رون ما يأتي :ما يأتي :

اHاداHادّة ة األولى :األولى :  يصنف معـهد تكوين معلمي اHدرسة
األسـاسـيـة وحتسـW مـسـتـواهم حسـب عدد الـنـقـاط احملصل
عـليـهاr عـمال بأحـكـام القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في
19 جمادى الثانية عام 1407 اHوافق 18 فبراير سنة 1987

واHـذكور أعالهr ضمن شـبكة األرقام االسـتدالليـة القصوى
اHــنـصـوص عـلـيــهـا في اHـرسـوم رقم 86-179 اHـؤرخ في 29
ذي القـعـدة عام 1406 اHـوافق 5 غـشت سـنة 1986 واHـذكور

أعالهr وفقا للجدول اآلتي :

- و�ـقـتـضى اHـرسوم رقم 86-179 اHـؤرخ في 29 ذي
الــقـــعــدة عــام 1406 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 1986 واHـــتـــعــلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

rستخدمةHا
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-343 اHؤرخ
في 21 رمــضــان عـام 1425 اHــوافق 4 نــوفــمــبــر ســنـة 2004
واHـتـضــمن الـقــانـون األسـاسي الــنـمـوذجـي Hـعـاهــد تـكـوين

rمستواهم Wدرسة األساسية وحتسHمعلمي ا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقــتــــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 19 جــمـــادى الــثــــانـــيــة عــام 1407 اHــــوافق 18 فــبــرايــر

التصنيفالتصنيفاHؤسسة العموميةاHؤسسة العمومية
مــعــهــد تــكــوين مــعــلــمي اHــدرســة األســاســيـة

وحتسW مستواهم
794 1 ب 2

الرقم االستدالليالرقم االستداللي القسمالقسم الصنفالصنف اجملموعةاجملموعة

rادة األولى أعالهHنـصوص عـليه في اHصـنفـة في اجلدول اHنـاصب العلـيا لـلمؤسـسة الـعمومـية اHادّة ة 2 : :  تسـتفيـد اHاداHا
من تصنيف فرعي ضمن شبـكة األرقام االستداللية القصوى اHنصوص عليها في اHرسوم رقم 86 -179 اHؤرخ في 29 ذي

القعدة عام 1406 اHوافق 5 غشت سنة 1986 واHذكور أعالهr كما يأتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلميالسلمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

شروط االلتحاقشروط االلتحاقالتصنيفالتصنيف

باHناصبباHناصب

794م1ب

معهد 

تكوين 

معلمي 

اHدرسة 

األساسية
 Wوحتس

مستواهم

1. من بــــW مــــفــــتــــشي الــــتــــربــــيــــة والــــتــــكــــوينمدير
احلـــامـــلـــW شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي الـــذين
يــثــبــتــون ثالث ( 3 ) ســنــوات أقــدمــيــة عــلى

األقل بهذه الصفة.
2. مـن بـــــW مـــــديـــــري مـــــؤســــســـــات الـــــتـــــعـــــلـــــيم
الـــــثـــــانــــويr الـــــذيـن يـــــثــــبـــــتـــــون خـــــمس ( 5 )

سنوات أقدمية على األقل بهذه الصفة.
3. مـن بــــW مــــفــــتــــشي الـــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيم
األســاسي احلـامــلـW شــهـادة الــتـعــلـيم الــعـالي
الذين يـثبـتون خمس ( 5 ) سنـوات أقدمـية

على األقل بهذه الصفة.

قرار من
وزير

التربية
الوطنية
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلميالسلمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

شروط االلتحاقشروط االلتحاقالتصنيفالتصنيف
باHناصبباHناصب

معهد 

تكوين 

معلمي 

اHدرسة 

األساسية
 Wوحتس

مستواهم

(تابع)

658م - 11ب نائب
مدير

للدراسات

1. مـن بــــW مــــفــــتــــشي الـــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيم
األســاسي احلـامــلـW شــهـادة الــتـعــلـيم الــعـالي
الـذين يـثـبـتـون ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة

على األقل بهذه الصفة.
2. من بـــــــW مـــــــديـــــــري اHـــــــدارس األســـــــاســـــــيــــــة
احلـــامـــلـــW شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي الـــذين
يــثــبــتــون أربع ( 4 ) ســنــوات أقــدمــيــة عــلى

األقل بهذه الصفة.

قرار من
وزير

التربية
الوطنية

658م - 11ب نائب
مدير

للتداريب
والتكوين
أثناء
اخلدمة

1. مـن بــــW مــــفــــتــــشي الـــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيم
األســاسي احلـامــلـW شــهـادة الــتـعــلـيم الــعـالي
الـذين يـثـبـتـون ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة

على األقل بهذه الصفة.
2. من بـــــــW مـــــــديـــــــري اHـــــــدارس األســـــــاســـــــيــــــة
احلـــامـــلـــW شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي الـــذين
يــثــبــتــون أربع ( 4 ) ســنــوات أقــدمــيــة عــلى

األقل بهذه الصفة.

قرار من
وزير

التربية
الوطنية

658م - 11ب نائب
مدير
اإلدارة
واHالية

1. من بــــــW اHـــــتـــــصـــــرفـــــW الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــW أو
اHــقــتــصــدين الــرئـيــســيــW احلــامــلــW شــهـادة
الــتـعـلــيم الـعـالـي الـذين يـثــبـتـون ثالث ( 3 )

سنوات أقدمية على األقل بهذه الصفة.
2. من بــــــW اHــــــتـــــصــــــرفــــــW أو اHــــــقـــــتــــــصــــــدين
احلـــامـــلـــW شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي الـــذين
يــثـبــتــون خـمس( 5 ) ســنــوات أقــدمــيـة عــلى

األقل بهذه الصفة.

قرار من
وزير

التربية
الوطنية

581م - 12ب رئيس
مصلحة
بيداغوجية

1. من بـــــــW مـــــــديـــــــري اHـــــــدارس األســـــــاســـــــيــــــة
احلـــامـــلـــW شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي الـــذين
يــثـــبــتــون ســـنــتــW( 2 ) أقـــدمـــيــة عـــلى األقل

بهذه الصفة.
2. مـن بــــW نــــواب اHــــديــــرين لــــلــــدراســــات في
مـؤسسات التـعليم الـثانوي احلامـلW شهادة
( 2 )Wالـتعـليـم العـالي الذين يـثـبتـون سنـت

أقدمية على األقل بهذه الصفة.

مقرر
من
مدير
اHعهد

581م - 12ب رئيس
مصلحة
إدارية

Wقتـصدين احلاملHأو ا WتصـرفHا W1. من ب
شهـادة التـعلـيم العـالي الذين يـثبـتون ثالث
(3) سنوات أقدمية على األقل بهذه الصفة.

مقرر
من مدير
اHعهد

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 89-224 اHؤرّخ
في 7 جــمــادى األولى عــام 1410 اHــوافق 5 ديــســمــبــر ســنــة
1989 واHــتــضــمّن الــقــانــون األســاسي اخلــاصّ اHــطــبق عــلى

الـعـمـال اHـنــتـمـW إلى األسالك اHـشـتــركــة في اHـؤسـسـات
rتمّـمHعـدّل واHا rواإلدارات العموميّـة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 95-144 اHؤرّخ
في 20 ذي احلــجـة عـــام 1415 اHـوافـق 20 مـايــو سـنــة 1995
واHــتــضــمـن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص الــذي يـــطــبق عــلى
الــعــمــال اHــنـــتــمــW إلى األسالك اخلـــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة

rتممHا rبالسياحة والصناعة التقليدية
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 03-81 اHـؤرّخ
في 25 ذي احلـجـة عام 1423 اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنـة 2003
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيـــرة

rتوسطة والصناعة التقليديةHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 03-82 اHـؤرّخ
في 25 ذي احلـجـة عام 1423 اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنـة 2003
واHـتـضمن تـنـظيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة اHـؤسـسات

rتوسطة والصناعة التقليديةHالصغيرة وا
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــادّة 85 من اHـــرســوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 89-224 اHـؤرّخ في 7 جــمــادى األولى عــام
1410 اHــــوافق 5 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r1989 اHــــعــــدل واHـــتــــمم

واHــذكــور أعالهr يــحــدد هــذا الـقــرار عــدد اHــنــاصب الــعــلــيـا
لـإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة في وزارة اHــــــؤســـــســـــات الــــــصـــــغـــــيـــــرة

واHتوسطة والصناعة التقليدية كما يأتي :

اHاداHادّة ة 3 : :  يـستـفيـد العـمال اHـعنـيون قـانونـا في أحد
اHنـاصب الـعـليـا اHـذكورة في اجلـدول اHـنصـوص عـليه في
اHــادة 2 أعالهr من األجــر الــقـــاعــدي اHــرتــبط بـــقــسم صــنف

الترتيب في اHنصب اHشغول.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : :  زيــــادة عــــلى األجـــر الــــقـــاعــــديr يـــســــتـــفــــيـــد
الـعـمـال اHـذكورون فـي اHادة 3 أعالهr مـن تعـويـض اخلـبرة
اHـــهــــنـــيــــة اHـــكــــتـــســــبـــة بـــعــــنـــوان الــــرتـــبــــة األصـــلــــيـــة وكـــذا
الـــتـــعــويـــضـــات واHـــنح اHـــنــصـــوص عـــلـــيــهـــا في الـــتـــنــظـــيم

اHعمول به.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوال عــام 1427 اHــوافق 13
نوفمبر سنة 2006.

 وزير اHالية وزير اHالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
بوبكر بن بوزيدبوبكر بن بوزيد

عن/ األمW العام للحكومةعن/ األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة اOؤسسات الصغيرة واOتوسطةوزارة اOؤسسات الصغيرة واOتوسطة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 5 ذي الق ذي القـعـدة عـام دة عـام 1427
اHوافق اHوافق 26 نوف نوفـمبر سنة مبر سنة r2006 يحr يحـدّد عدد اHناصبد عدد اHناصب
الالــــــــعــــــلــــــــيــــــا لا لـإلدارة اHإلدارة اHــــــركركــــــــزيزيــــــة فة فـي وزارة اHي وزارة اHــــــؤسؤســــــــســــــاتات

الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإن وزير ا
ووزير اHؤسـسات الـصغـيرة واHتـوسطـة والصـناعة

rالتقليدية
rالعامّ للحكومة Wواألم

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 85-59 اHـــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rواإلدارات العموميّة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

عدد اHناصبعدد اHناصبتسمية اHنصب العاليتسمية اHنصب العالي

رئيس مشروع
مكلّف بالدّراسات

ملحق بالدّيوان
مكلّف باالستقبال والتّوجيه

اجملموعاجملموع

1

3

3

1

8

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يتـرتب عـلى الـتّـعــيـW في اHـنـاصب العـلـيا
اHــذكـــورة أعالهr حتــويل اHـــنــصب اHـــالي اخلــاص بـــالــرتــبــة
الـتي كـان يـشغـلـهـا سـابقـا الـعـون اHـعني بـاHـنـصب الـعالي

�وجب مقرّر يتّخذه اآلمر بالصرف.
يـعـــاد إدمــــاج الـعـون بـعـد إنـهــاء مـهـامـه من اHـنـصب
العـــالي بقـوّة الــقــــانـون وبـنفس األشـكــــالr في رتـبتــه

األصلـيـة.



- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98 - 04 اHؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
الـــذي يـــحـــدّد صالحـــيـــات الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــعالقـــات مع

rانHالبر
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 144
اHــؤرّخ في 26 مـــحـــرم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة
2003 واHــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اHــــركـــــزيــــة في وزارة

rانHالعالقات مع البر
- وبــــــعـــــد االطـالع عــــــلى رأي وزيــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــر
الــداخــلـــيــة واجلــمـــاعــات احملـلــيــة اHـــؤرخ في 27 نـوفــمــبـر

 r2006 سنة
يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 410 اHـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419
اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهr يـحـدّد هـذا
الـــقــرار تــشـــكــيـــلــة اHـــكــتـب الــوزاري لألمـن الــداخـــلي عــلى

مستوى وزارة العالقات مع البرHان وسيره.

2 : زيـادة علـى مسـؤول اHكـتب الوزاري لألمن اHادة اHادة 
Wيـضم هذا الهـيكل رئـيسي دراسات (2) ومكـلف rالـداخلي

إثنW بالدراسات (2).

اHــــادة اHــــادة 3 : : يــــســــاعـــد رئــــيـــســــا الــــدراســـات واHــــكـــلــــفـــان
بـالدراسـات مسـؤول اHـكتب الـوزاري في التـكـفل بجـميع
اHــســائل اHــرتــبــطــة بــالــصالحــيــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 98 - 410 اHـؤرّخ في 18 شــعـبـان

عام 1419 اHوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1427 اHوافق 29
نوفمبر سنة 2006.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــنــــــــــشــــــر هـــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة اجلــــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 5 ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اHــوافق
26 نوفمبر سنة 2006.

عن / األمW العامعن / األمW العامّ للحكومة للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العاماHدير العامّ للوظيفة العمومية للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHؤسساتوزير اHؤسسات
الصغيرة الصغيرة واHتوسطةواHتوسطة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير اHاليوزير اHاليّة
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة العالقات مع البرOانوزارة العالقات مع البرOان
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ فيخ في8 ذي ال ذي الــــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــدة عدة عــــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــــوافق وافق 29
نــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة r 2006 يr يــــــــحــــــدّد تد تــــــــشــــــــكــــــيــــــــلــــــة اHة اHــــــــكــــــتبتب
الالــــــــــوزاري لألموزاري لألمـن الن الــــــــــداخداخــــــــــلـي عي عــــــــــلى ملى مــــــــــســــــــــتــــــــــوى وزارةوى وزارة

العالقات مع البرHان وسيره.العالقات مع البرHان وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rانHإن وزير العالقات مع البر

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

 rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  98 - 410
اHـؤرّخ في 18  شعـبـان عام 1419 اHـوافق 7 ديـسـمبـر سـنة
1998 واHــتــضـــمن إنــشـاء مــكــاتب وزاريّــة لألمـن الـدّاخــلي

في اHـؤسـسـة واختـصـاصـاتـها وتـنـظـيـمهـاr السـيـمـا اHادّة 6
rمنه

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 24
25 ذو احلج ذو احلجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

14 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م
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