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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

األربعاء األربعاء 28  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـهـ
اHوافق اHوافق 17  يناير سنة   يناير سنة 2007 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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يــــعـــتــــمـــد فـي هـــذا الــــيـــوم الــــتــــاسع عـــشــــر من شــــهـــر
حـزيـران/ يـونــيـو سـنــة سـبع وتـســعـW وتـســعـمـائـة وألف
rالـصك الــتـالي لــتـعـديل دســتـور مـنــظـمــة الـعـمل الــدولـيـة
الذي سيسمى صك تـعديل دستور منظمة العمل الدولية

r1997 لسنة

اHاداHادّة األولىة األولى

rاعـــتـــبـــارا من تـــاريخ بـــدء نـــفـــاذ صك الـــتـــعـــديـل هــذا
تـعدل اHادّة 19 من دسـتور منـظمة الـعمل الدولـية بإدراج

فقرة جديدة بعد الفقرة 8 :

"9 - بـــــنـــــاء عــــــلى اقـــــتـــــراح مــــــجـــــلس اإلدارة يـــــجـــــوز
لــلـمــؤتـمـرr بــغـالـبــيـة ثــلـثي أصـوات اHــنـدوبــW احلـاضـرين
اHقـترعـW أن يلـغي أي اتفـاقيـة معـتمـدة وفقـا ألحكـام هذه
اHـادّةr إذا تبـW أن االتفـاقيـة فقـدت غايـتها أو أنـها لـم تعد

تقدم أي إسهام يفيد في حتقيق أهداف اHنظمة".

اHاداHادّة ة 2

تـوثق نـســخـتـان (2) من صك الـتــعـديل هـذا بــتـوقـيع
رئـــيس اHــــؤتـــمــــر وتـــوقـــيـع اHـــديــــر الـــعـــام Hــــكـــتب الــــعـــمل
الـدوليr وتـودع إحــدى هـاتـW الـنـسـخـتـW في مـحـفـوظـات
مــكــتب الــعــمل الــدولي وتــرسل األخــرى إلى األمــW الــعـام
لأل� اHـتــحـدة لـتــسـجـيــلـهــا وفـقـــا لــلـمـادّة 102 من مــيـثــاق
األ� اHـــتــحــدةr.وســيــرسل اHــديـــر الــعــام نــســخـــة مــصــدقـــا
عــلـيـهـا مـن الـصك إلى جـمــيع الـدول األعـضـاء فـي مـنـظـمـة

العمـل الدوليـة.

اHاداHادّة ة 3

1 - تـــرسل الــتـــصــديــقـــات الــرّســـمــيّــة أو قـــبــول صك
التـعديل هـذا إلى اHدير الـعام Hكـتب العـمل الدوليr الذي

يخطر الدول األعضاء في اHنظمة بتلقيها.

2 - يـبـدأ نــفـاذ صك الـتـعـديـل هـذا وفـقـا ألحـكـام اHـادّة
36 من دستور منظمة العمل الدولية.

3 - مـتـى بـدأ نــفـاذ هــذا الـصكr يــخـطــر اHـديــر الـعـام
Hــكـتب الـعــمل الـدولي جـمــيع الـدول األعـضـاء فـي مـنـظـمـة

العمل الدولية واألمW العام لأل� اHتحدة بذلك.

مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسي رقم اسي رقم 07 - 12 مـؤرؤرّخ في خ في 25 ذي احلذي احلــــجّــــة عة عـامام
1427  اH  اHــــــــــوافق وافق 14 ي يــــــــــنــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة r  2007 يr يــــــــــتــــــــــضــــــــــمنمن

الالـتّصـديق عديق عـلى صــك تعــلى صــك تعـــديل دستديل دستـور مور مـنظنظـمة المة الـعملعمل
الالـدولدولـيــــةr اHةr اHـعـتــتــــــمـد بد بـجــــنـيــف في يــف في 19 ي يـونونـيــيــــــو ســو ســـنـة

.1997

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بنـاء على تـقـريــر وزيـر الـدّولــةr وزيـر الشّؤون
rاخلـارجيّـة

rادّة 77- 9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعـد االطـالع عـلى صـك تـعــديــل دســتــور مـنــظــمـة
الــعــمـــل الــدولــيــــةr اHــعــتــمـــــد بــجــنــيف في 19 يــــونــيـــــو

سنــة 1997.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــــصــــدّق عـــــلى صـك تــــعــــديـل دســــتــــور
مـنـظـمـة الـعـمل الـدولـيـةr اHـعـتـمـد بـجـنـيف في 19 يـونـيو
سـنـة r1997 ويــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر باجلزائر في 25 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 14
يناير سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

صك تعديــل دستــور صك تعديــل دستــور منظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدولية

rنظمة العمل الدوليةH ؤتمر العامHإن ا

وقــد دعــاه مــجــلس إدارة مــكـــتب الــعــمل الــدولي إلى
Wحيث عقد دورته اخلامـسة والثمان rاالنعقاد في جنـيف

r1997 في 3 حزيران/ يونيو سنة

وإذ قـرر اعـتـماد تـعـديل عـلى دستـور مـنـظمـة الـعمل
الدولـيةr وهي مـسألـة يـتضـمنـها الـبنـد السـابع من جدول

rأعمال هذه الدورة

اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
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مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 07 -  - 13  مؤر  مؤرّخ في خ في 25  ذي احلجذي احلجّة عامة عام
يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمّن  rي r 2007 ــــــــــوافق وافق 14 ي يــــــــــنــــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــة ةHا H1427 ا

الالــــــتّــــــصــــــديق عديق عــــــلى االتلى االتــــــفــفــــــاق الاق الــــــتّــــــجــجــــــــاري باري بــــW حW حــــــكــــــومومــــة
اجلاجلــــــمــــهــــــوريوريّــــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــريريّــــــة الة الــــــدّ�ــــــقــــراطراطــــــيّــــــة الة الــــــشّــــــعــــــبــــــيّــــة
وحوحـكـومومــــة اجلة اجلـمـهـوريوريّـة الة الــــفـيـدرالدرالـيـة لة لــــلـبـرازيلr اHرازيلr اHـوقوقّع

باجلزائر في باجلزائر في 8 فبـرايـر سنـة  فبـرايـر سنـة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة

- بنـاء على تـقـريــر وزيـر الـدّولــةr وزيـر الشّؤون
rاخلـارجيّـة

rادّة 77-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعــد االطالع عـلى االتـفــاق الـتّـجـاري بــW حـكـومـة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اجلمـهـوريّـة الـفـيـدراليـة لـلـبـرازيلr اHـوقّع بـاجلـزائر في 8

r2006 فبراير سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Wــادّة األولى :ة األولى : يــصــدّق عــلـى االتــفــاق الـــتّــجــاري بــHــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريّـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــلـــبـــرازيلr اHـــوقّع
بــاجلـزائـر في 8 فـبـرايــر سـنـة r2006 ويـنـشــر في اجلـريـدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر باجلزائر في 25 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 14
يناير سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتفــاق جتــاري  اتفــاق جتــاري  بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّة
اجلزائرياجلزائريّة ة الدالدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

 وحكومة اجلمهوري وحكومة اجلمهوريّة الفيدرالية للبرازيلة الفيدرالية للبرازيل

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعـبــيّــة وحــكــومــة اجلــمــهـوريّــة الــفــيــدرالــيــة لــلـبــرازيل

r"Wشــار إليهمـا بـ  : "الطـرفHا

- حــرصـــــا مـنهـمـا على تـــرقـيــة الـصـداقــة ورغـبـة
في تـنــمـيــة وتـنــويع الـعالقــات االقـتــصـاديــة والـتّــجــــاريـة
بـــــW الـــــبــــلـــــدينr عـــــلـى أســــاس اHـــــســـــاواة في اHـــــعـــــــامـــــلـــــة

rتبـادلـةHصلحـة اHوا

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
WــــتــــعــــامــــلــــHا Wــــبــــادالت الــــتّــــجــــاريـــــة بــــH1 - تــــتـم ا
االقـــتـــصـــاديــW لـــلـــجـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقـــراطـــيّــة
الــشّــعـــبــيّــة واجلــمــهـــوريّــة الــفــيـــدرالــيــة لــلــبـــرازيلr طــبــقــا

للقوانW والنظم السارية اHفعول في كل من البلدين.
2 - لــهـذا الـغـرضr يـتـخـذ الـطــرفـان جـمـيع الـتـدابـيـر
الـالزمــــة بـــــهـــــدف تــــســـــهــــيـلr تـــــدعــــيـم وتــــنـــــويع اHـــــبــــادالت

التّجارية في إطار هذه القوانW والنظم.

اHاداHادّة ة 2

WـــتــــعـــامــــلـــHا Wــــتـــبــــادلـــة بــــHـــنــــتـــوجــــات اHتــــشـــمـل ا
االقـــتــصـــاديــW في الـــبــلــديـن مــجـــمل اHــنـــتــجــات اHـــوجــهــة

للتصدير في كل منهما.

اHاداHادّة ة 3

�ـنح الــطـرفــان لـبــعــضـهــمـا الــبـعض مــعـامــلـة الــدولـة
األكــثـر رعــايــة فـيــمـا يــخص احلــقــوق اجلـمــركـيــة ويــسـهالن
جــمـيع إجــراءات الــتّـجــارة اخلـارجــيـة اHــتـعــلـقــة بـعــمـلــيـات
اســـتــيـــراد و/ أو تــصـــديـــر اHــنـــتـــجــــاتr طـــبــقــــا لـــلــقـــواعــد

الدولـية القـائمـة.

اHاداHادّة ة 4

ال تـــطـــبق أحـــكـــام اHــادّة الـــثـــالـــثـــة عـــلى االمـــتـــيــازات
واHــنـــافـع والــتــنــــازالت واإلعــفــــاءات اHــمــنــوحــة من قــبل

: Wأحـد الطـرف
أ) لـــبـــلـــدان مــــجـــــاورة بـــغـــيـــــة تـــســـهـــــيـل الـــتّـــجـــــارة

rاحلـدوديـة أو الساحلية
ب) لـبـلدان أعـضـاء في احتادات جـمـركيـة أو مـناطق
الـتـبـــادل احلـــــرr إذا كــــان أحـــد الـطـــرفـW عـضـــوا فـيـهــا

rأو سيصبح كذلك إليها
جـ) ألطــراف أخـرى نـتــيـجـة Hـشــاركـتـهــا في اتـفـاقـات
مـــتـــعـــدّدة األطـــرافr جــهـــويـــة و/ أو إقـــلــيـــمـــيـــة تــهـــدف إلى

االندماج االقتصادي.

اHاداHادّة ة 5

تــتــم عــمـلــيــــات الــتـصــديـــــر واالســتـيـــــراد لــلــسـلــع
Wاألشـــخـــاص الـــطـــبـــيـــعـــيــ Wعـــلى أســـاس عـــقـــود تـــبـــرم بـــ
Wطــــبـــقــــــا لــــلـــقــــــوانـــ rلـــكال الـــبــــلـــــديـن Wواالعــــتـــبـــــاريـــــ
والنـــظم الوطـنيـة في كـل مـنهـما ولـلمـمارسـات الدولـيـة

في هـذا اجملـــال.
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اHاداHادّة ة 6

يــتم تـــســديــد قــيــمـــة الــعــقــود اHــبـــرمــة في إطــار هــذا
االتــفـــاق بـــالـــعـــمالت الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــويل بـــحـــريـــةr وفـــقــا

للقوانW والنظم السارية اHفعول في كل من البلدين.

اHاداHادّة ة 7

1 - يــــســـمـح الـــطــــرفـــان طــــبــــقـــا لــــلــــقـــوانــــW والــــنـــظم
الـــــســــاريــــة اHــــفـــــعــــول في كـل من الــــبـــــلــــدينr بـــــاســــتــــيــــراد

اHنتوجات اآلتية معفاة من احلقوق اجلمركية :

أ) اHــنـتـجــات اHـســتـوردة مـؤقــتـا �ــنـاسـبــة اHـعـارض
rوالتظاهرات التّجارية

ب) اHـــنـــتــجــــــات اHــســـتــــوردة مــؤقـــتــــا لـــلــتـــصـــلــــيح
rوالــتي يجب تصديـرهــا

ج) اHــنـتــجـات ذات اHـنــشـإ األصـلـيr الـقـادمــة من بـلـد
ثــالث والــعــابـــرة مــؤقــتــا إلقــلــيـم أحــد الــطــرفــW في اجتــاه

rالطرف اآلخر

د) اHــنــتـجـــــات اHــقــبـول دخـــولــهـــا مـؤقــتــــا لــغــــرض
البحث والتجــريب.

2 - ال �ــــــكن بــــــيـع اHــــــنـــــتــــــجــــــات اHــــــذكــــــورة أعاله إالّ
بترخيص كتابي مسبقr وبعد تسديد الرسوم اجلمركية.

اHاداHادّة ة 8

Wـســتـوردة من أحـد الــطـرفـHيـخــضع دخـول الـســلع ا
rإلقــــلـــــيـم الـــطــــــرف اآلخـــر إلـى احـــتــــرام قـــواعــــد الـــصّــــحـــة
الــصّــحــة الـنــبــاتـيــة والــصّـحــة الــبــيـطــريــة طـبــقــا لـلــقــواعـد
الدولـيـة والـوطـنـيـةr أو إن لم تـوجـدr الـقـواعـد التـي يتـفق

عليها الطــرفان.

اHاداHادّة ة 9

1 - يـــــــشـــــــجـع الـــــــطـــــــرفـــــــان وضـع أدوات لـــــــتـــــــرقـــــــيــــــة
مــبـادالتــهــمــا الــتّـجــاريــة اHــتــبــادلـةr بــاجتــاه مــتــعـامــلــيــهــمـا
االقــتــصـاديــrW ال ســيّــمــا من خـالل إقــامــة أنــظـمــة مـالئــمـة
لــتـبــادل اHـعـلــومـات وربط االتــصـاالت بـW رجــال األعـمـال
وكـذا اHشاركة في اHـعارض والتـظاهرات التّـجارية التي
يــنــظـمــهــا كل مــنــهــمــاr وفــقــا لـلــقــوانــW والــنــظم الــســاريـة

rفعول في كل من البلدينHا

2 - لهـذا الغرضr يـسهر الـطرفان بـصفة خـاصة على
إقــامــة تــعــاون بــW الــهــيــئــات اHــكــلــفــة بــتــرقــيــة الــتّــجــارة

اخلارجية في كال البلدين.

اHاداHادّة ة 10

يعـتـمد الـطـرفان اإلجـراءات الالزمـة لضـمـان حمـاية
حـقوق اHـلـكـية الـفـكـريةr طـبـقـا للـتـشـريع السـاري اHـفـعول
في كل مـن الـبـلــدين وفي إطـار االتــفـاقـيــات الـدولـيـة ذات

الصلة التي يكون البلدان طرفW فيها.

اHاداHادّة ة 11

يــــشـــــجع الــــطــــرفـــــانr في إطــــار الــــقـــــوانــــW والــــنــــظم
الــــوطـــنــــيــــةr فـــتـح وإقـــامــــة شــــركـــات و�ــــثــــلـــيــــات وفـــروع

وأشخاص اعتبارية أخرى في إقليم كل طرف.

اHاداHادّة ة 12

ال �ـــكن أن تــــكـــــون أحــــكـــــام هــــذا االتـــفــــاق مـــوضـــوع
تـأويـــل أو تـطــبـيق من شــأنــه عـــرقــلـــة اعــتـمــاد واحـتـرام
كل طـــرف لـإلجـــراءات الـــضـــروريــــة لألمن الــــوطـــني وكـــذا
حلـمــايــة الـبــيـئــة والــتـــراث الــوطــني ذي الـقــيـمـــة الــفـنــيـة

والتـاريخيـة أو األثـريـة.

اHاداHادّة ة 13

1 - يـــعـــمـل الـــطـــرفــــان عـــلى احلـل الـــودي لـــلــــخالفـــات
WـــتــعـــامـــلــHا Wـــبـــرمــة بـــHالـــنــاجتـــة عن تـــنـــفــيـــذ الـــعـــقــود ا

االقتصاديW لكال البلدين.

rإلى اتــفــاق W2 - في حــالــــة عـــدم تــوصــل الــطـــــرفــ
تــــتـم تـــــــســـــويـــــة اخلالفـــــــات بـــــحـــــسب أحـــــكــــــــام الـــــعـــــقــــــود
اHــذكـــــورةr وفي مــرحـــلــة أخــيـــرةr بــالــلـــجــوء إلى هـــيــئــات

القـانـون الـدولي.

اHاداHادّة ة 14

1 - لـغـرض تـطـبـيق أحــكـام هـذا االتـفـاقr تـنـشـأ جلـنـة
.Wمشتركة للتجارة مكونة من �ثلي الطرف

2 - جتتمع الـلّجنـة اHشتـركة لـلتّجـارة بانتـظام مرّة
كل سـنة أو بـطـلب من أحـد الـطرفـW في اHـكـان والـتاريخ

اللذين يحددهما الطرفان باتفاق مشترك.

3 - تكلّف اللّجنة اHشتركة بـ :

Wأ) إجــراء تــقــيــيـم شــامل لــلــمــبــادالت الــتّــجــاريــة بــ
الـــــطـــــرفــــW وحتـــــديــــد الـــــســـــبل والـــــوســــائـل الــــتـي تــــســـــمح

rبالتطبيق األمثل لهذا االتفاق

ب) اقتراح كل قـرار تراه نافعـا وضروريا في إطار
أحكـام اHادّة r13 الفقرة األولى.
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اHاداHادّة ة 15

1 - يدخل هذا االتفاق حـيّز التّنفيـذ بعد التبليغ من
كـال الـطـرفـW عن إتــمـام اإلجـراءات الــقـانـونـيــة اHـنـصـوص

عليها في تشريعات كل من البلدين.

2 - يـسـري مـفـعـوله Hـدة سـنـتـW (2) ويـجـدد ضـمـنـيـا
لفـترات جـديدة مـدة كل منـها سـنتان (2) ما لم يـشعـر أحد
الــطـرفــW الـطــرف اآلخـر كــتـابــيـا بــنـيــته في إنــهـاء الــعـمل

بهذا االتفاقr وذلك ثالثة (3) أشهر مسبقا.

اHاداHادّة ة 16

عند انتهـاء العمل بهذا االتفـاق تبقى أحكامه سارية
اHـفعـول بالنّـسبـة لكل الـعقـود اHبـرمة خالل مـدة صالحيته

والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهائه.

اHاداHادّة ة 17

Wـوقّع بHيـحل هـذا االتفـاق مـحل االتفـاق الـتّجـاري ا
حــكــومــة اجلـمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة الــدّ�ـقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّـة
وحـكــومــة اجلـمـهـوريّــة الـفـيـدرالـيـة لـلـبـرازيـل بـبـرازيـلـيـا

في 3 يونيو سنة 1981.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 8 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة r2006 من
نـــســخـــتـــW أصــلـــيـــتــrW بـــالـــلّــغـــة الـــعــربـــيّـــة والــبـــرتـــغــالـــيــة
والـفرنسـيةr ولـلنصـوص الثالثـة نفس احلـجية الـقانـونية.
في حـــالــة خـالف في الـــتــرجـــمــةr تـــكـــون اHــرجـــعــيـــة لـــلــنص

الفرنسي.

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر
rالشّـؤون اخلـارجيّـة

rادّة 77-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـW حكومـة اجلمـهوريّة
اجلـزائــريّـة الـدّ�ــقـراطـيّــة الـشّـعــبـيّـة وحــكـومـة اجلــمـهـوريّـة
الــفـرنــسـيـة اHــتـعـلّـق بـفـتح مــدرسـة ابــتـدائـيــة في اجلـزائـر
rــغــتــربــة لـــلــمــؤســســاتHقــصــد تـــدريس أبــنــاء اإلطـــارات ا

r2006 وقّع باجلزائر في 16 يوليو سنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى :    يــصـــدّق عــلـى االتــفــاق بــW حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اجلـمـهـوريّـة الـفـرنـسـيـة اHـتـعـلّق بـفـتح مـدرســـة ابـتـدائـيـة
في اجلــــزائـــر قـــصــــد تـــدريس أبــــنـــاء اإلطـــارات اHــــغـــتـــربـــة
r2006 ـوقّع بــاجلـزائـر في 16 يـولـيــو سـنـةHا rلـلــمـؤسـســات
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر باجلزائر في 25 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 14
يناير سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق اتفاق بW حكومة  اجلمهوريبW حكومة  اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة اجلمهوريوحكومة اجلمهوريّة الفرنسيةة الفرنسية

يتعلق بفتح يتعلق بفتح مدرسة ابتدائية  في اجلزائر قصد تدريسمدرسة ابتدائية  في اجلزائر قصد تدريس
أبناء اإلطارات اHغتربة للمؤسساتأبناء اإلطارات اHغتربة للمؤسسات

الـديبـاجــةالـديبـاجــة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـــشّــعــبــيــّــة وحــكــومــــة اجلــمــهــوريّــة  الــفــرنــســيــة اHــشــــار

r"Wإليهما فيمـا يأتي بـ "الطرف

رغــبــة مــنــهــمــا فـي اHــسـاهــمــة فـي تــطــويــر الــتــعـاون
االقـــتـــصــــادي بـــW الــــبـــلــــدين وبــــالـــتــــالي تـــســــهـــيـل نـــشـــاط
اHـؤسـسـات األجـنـبـيــة أو اجلـزائـريّـة وذلك �ـنح اإلطـارات
اHـغتـربـة لهـذه اHـؤسسـات إمـكـانيـة ضـمان ألبـنـائهمr خالل
إقـامتهم بـاجلزائرr تـعلـيما في اHـرحلة االبـتدائـية مطـابقا

rلبرامج التعليم الوطني الفرنسي

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة

الفيدرالية للبرازيلالفيدرالية للبرازيل
سيلسو أمور¤سيلسو أمور¤
وزير الدولةوزير الدولة

للعالقات اخلارجيةللعالقات اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

محمد بجاويمحمد بجاوي
rوزير الدولةrوزير الدولة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسيّ رقم  رقم 07 -  - 14 م مـؤرؤرّخ في خ في 25 ذي احل ذي احلــــجّـة عة عـامام
1427 اH اHــــــــــوافق وافق 14 ي يــــــــــنــــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة r2007  يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمّن

الالــــتــــــصــــديق عديق عــــــلى االتلى االتــــفــــــاق باق بــــW حW حــــكــــــومومــــة اجلة اجلــــمــــــهــــوريوريّــــة
اجلاجلــــــــزائزائــــــــريريّــــــة الة الــــــــدّ�ــــــقــــــــراطراطــــــيّــــــــة الة الــــــــشّــــــعــــــــبــــــيّــــــــة وحة وحــــــكــــــــومومــــــة
اجلاجلــــــمــــــهــــــوريوريّــــــة الة الــــــفــــــرنرنــــــســــــيــــــة اHة اHــــــتــــــعــــــلّق بق بــــــفــــــتح متح مــــــدرسدرســــــة
ابابـتدائيتدائيـة في اجلزائر قة في اجلزائر قـصد تدريس أبصد تدريس أبـناء اإلطاراتناء اإلطارات
اHغتربة للمؤسساتr اHوقاHغتربة للمؤسساتr اHوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 16 يوليو يوليو

سنة سنة 2006.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
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يتفقان على ما يأتي :يتفقان على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

وفــــــقـــــــــا لألمـــــــــر رقـم 05-07 اHـــــؤرّخ في 23 غـــــشت
سـنـة 2005 احملـدّد لـلـقـــواعــد الـعـــامــة الـتي حتــكـم الـتـعـلـيم
في مـــؤســـســات الـــتــربـــيـــة والــتـــعـــلـــيم اخلـــاصـــةr فــإنـه يــتم
إنــشـــاء مــدرســــة ابـتــدائـــيـة بــاجلـــــزائـر r يــشـــــار إلـيــهـــا

فيما يأتي بـ"اHؤسسة".
وتـطـبـيـقـا لـلـمـادّة 25 من األمـر اHـذكـور أعالهr تـهـدف
هـــذه اHــــؤســـســــةr الـــتي ال �ــــكـــنــــهـــا اســــتـــقـــبــــال الـــتـالمـــيـــذ
اجلــزائــريــrW إلى تــدريـس األطــفــال الــفــرنــســيــW ورعــايــا
بـــــلــــــدان االحتـــــاد األوروبـي األخـــــرى أو األجـــــانـب اآلخـــــرين
اHــتـكـلــمـW بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــةr أبـنــاء اإلطـارات اHـغــتـربـة
الـــــعــــامــــلـــــW في اHــــؤســـــســــات األجــــنـــــبــــيــــة أو اجلـــــزائــــريّــــة
واHستخدمW اHغتربW التابعH Wصالح سفارة فرنسا.

اHاداHادّة ة 2

تــوضع هــذه اHــؤســســة حتت وصــايــة ســفــارة فــرنــسـا
بـاجلـزائـر الــتي تـضـمـنr خـاصـةr أن يـكــون الـتـعــلـيم اHـقـدم

مطابقا لبرامج التربية الوطنية الفرنسية.

اHاداHادّة ة 3

تـتم اHـتـابعـة الـبـيـداغوجـيـة والـتـوظـيف ودفع أجور
األسـاتــذة اHــرسـمــW لــدى الـتــربـيــة الــوطـنــيـة الــفــرنـســيـة
الـــضــــروريـــW حلــــسن ســـيــــر اHـــؤســــســـةr وفــــقـــا لــــلـــشـــروط
اHـنصـوص علـيهـا في التـشريع والـنظـام الفرنـسي اخلاص
بــاHــؤسـســات اHـدرســيـة بــاخلـارجr واHــتـعــامل اHــعـيّن لــهـذا

الغرض هو "البعثة الالئكية الفرنسية".

يـــتم تــســـيـــيــر اHـــؤســـســةr حتت مـــســـؤولــيـــة مـــصــالح
ســـفــارة فـــرنــســـاr من قـــبل جـــمــعـــيــة تـــنـــشــأ لـــهــذا الـــغــرض

وتسمى بـ"جمعية اHدرسة الصغيرة حليدرة".

تــنــشــأ "جــمــعــيــة اHــدرسـة الــصــغــيــرة حلــيــدرة" وفــقـا
لــلـــقــانــون رقم 90-31 اHــؤرّخ في 4 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1990
واHـتـعـلّق بـالـقـــانـــون األســــاسي لـلـجـمـعـيـــات األجـنـبـيـــة

في القانون اجلـزائري.

اHاداHادّة ة 4
تغطي اHؤسسة اHرحلة االبتدائية بكاملها.

اHاداHادّة ة 5
تـخـصص اHـؤسـســة مـكـانـا لـتـعـلــيم الـلّـغــة الـعــربـيـّـة

في التعليم الّذي تقدّمه.

اHاداHادّة ة 6
�ــــــكن لــــــرئــــــيـس اHـــــؤســــــســــــة أن يــــــوظـف مــــــحــــــلــــــيـــــا
مـــســـتـــخـــدمــW غـــيـــر مـــرســـمـــW من الـــوظـــيف الـــعـــمـــومي

الفــرنسي.
ويــســـتــفــيــــد هــؤالء اHـــســتــخـــدمـــون من عـــقــــد عــمــل
وفـــقـــــا لـــلـــشـــــروط اHـــنـــصـــــوص عــلـــيـــهـــــا فـي الـــقـــــانــــون

والنظـم اجلــزائـريّـة.

اHاداHادّة ة 7
يخـضع اHسـتخدمـون اHشـار إليـهم في اHادتW 3 و6
إلى أحـكـــام االتـفـاقـيـات الـفــرنـسـيـة اجلـــزائـريّــة اHـعـمول
بـهــا فـيـمـا يــتـعـلق بـالــضـمـان االجـتـمــاعيr وكـذا الـضـرائب

اHفروضة على الدخـل.

اHاداHادّة ة 8
يــرخص Hـســتــخـدمـي اHـؤســسـةr بــاســتـثــنــاء الـرعــايـا
rبــــاســـتــــيــــــراد إلى اإلقــــلــــــيم اجلـــــــزائــــري rWاجلـــــزائــــريــــ
�ــــــوجب نـــــظــــــام اإلدخـــــال اHــــــؤقتr أثــــــاثـــــهم وأمــــــتـــــعــــــتـــــهم
الــــشـــخـــصـــيــــــة وحـــاجـــيــــاتـــهم الـــشــــخـــصـــيــــــةr �ــــا في ذلك
وســائلهم البيـداغوجية الضــرورية للقيــام �هامهمr وكذا
مركـباتـهم اHتـحركــة ذاتيـا اHسـتخـدمةr وإعـادة تصـديرها

عند انتهـاء مهـامهم.
يــــخـــــضع اHـــــســـــتــــخـــــدمـــــون األجـــــانب في اHـــــؤســـــســــة
للتـشريع اجلـزائري اHتـعلّق بـإقامة األجـانب ولالتفـاقيات
الــثــنــائــيــة ذات الـــصــلــة. في هــذا اإلطـــار يــســتــفــيــد هــؤالء
اHـــســتــخــدمــون وبــطــلب مـن ســفــارة فــرنــســا من تــأشــيــرة
طـويــلـة األجـل وفـقــا لـلــتــشـريع اجلــزائــري اHـتــعــلّق بـإقــامـة

األجانب اHشار إليه أعاله.

اHاداHادّة ة 9
فـي إطــار اHــعــامــلــة بــاHــثـلr تــســتــفــيــد اHــؤســســة من
اإلعـــفــاء من احلــقــوق والـــرســوم اجلــمــركـــيــة فــيــمـــا يــتــعــلّق
بـاســتــيـراد األدوات واألجــهـزة الــبـيــداغــوجـيــة الـضــروريـة
لــلـــســيـــر احلــسن لـــهــا. يـــتم هـــذا اإلعــفـــاء طــبـــقــا لـــلــتـــشــريع

اHعمول بــه.

اHاداHادّة ة 10
يـكـون مــقـر اHـؤســسـة في مــبـاني مــدرسـة ابـتــدائـيـة
تــــوجـــــد في 30 شــــارع اإلخـــــوة قــــادريr حــــيـــــدرةr اجلــــزائــــر

العاصمةr التابعة Hصالح سفارة فرنسا باجلزائر.
تـــكــون األشـــغـــال الـــعـــقــاريـــة اخملـــصـــصـــة لــتـــهـــيـــئــة أو
تـوســـيع هـذه اHــدرســـة االبــتـدائـيـــة مـحـــل اتـفـاق مــسـبق

.Wالطــرف Wب
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اHاداHادّة ة 11

يـدخل هـذا االتـفاق حـيّـز الـتّنـفـيذ بـتـاريخ إشـعار كل
طرف الطرف اآلخر بـإتمام اإلجراءات الداخلية للموافقة

اHطلوبة لهذا الغرض.

يـبـقى هـذا االتــفـاق سـاري اHـفـعــول Hـدة غـيـر مـحـددة
مـــا لم يـــقم أحـــد الـــطـــرفـــW بـــإشــعـــار الـــطـــرف اآلخـــر عـــبــر
الـطـريق الـدبـلـومـاسيr مـسـبـقـا بـسـتة (6) أشـهـر عن نـيـته

في إنهاء العمـل بـه.

إثــبــاتــا لـذلـكr قـام �ــثال الــطــرفــW اخملـولــW قــانــونـا
لهذا الغرضr بالتوقيع على هذا االتفاق.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة r2006 من
rالــعــربــيّــة والــفــرنــســيــة Wبــالــلـــغــتــ Wأصــلــيــتــ Wنــســخــتــ

وللنصW نفس احلجّية القانونية.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عـلى اتــفــاق الـتــعــاون اHـالي
بW حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـكـومــة جـمـهـوريّــة كـوبـاr اHـوقّـع بـاجلـزائـر في 22 غـشت
سـنـة r2006 ويــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر باجلزائر في 25 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 14
يناير سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون مالي اتفاق تعاون مالي بW حكومة  اجلمهوريبW حكومة  اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة  وحكومة جمهوريـة  وحكومة جمهوريّة كوباة كوبا

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّـعــبـيــّــة وحـكـومــــة جـمــهـوريّــة  كـوبــا (اHـشــــار إلـيــهـمـا

r("تعاقدينHا Wفيمـا يأتي بـ "الطرف
رغــبـة مـنـهـمــا في تـوثـيق وتـعــزيـز أواصـر الـصـداقـة
والتضامن القـائمة بW البلدين من خالل أعمال ملموسة

rفي مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
مبلغ القــرضمبلغ القــرض

تــمـنح حـكــومـة اجلـمـهــوريّـة اجلـزائــريّـة الـدّ�ــقـراطـيّـة
الـــشّــعــبــيّـــة حلــكــــومـــة جـــمــهــوريّــة كـــوبــا قــــرضـــا قـــيــمــتــه
rتــعــــادل بــاألورو ثـالثــمــائــة (300) مـــلــيــون دوالر أمــريــكي
مـــــوجـــه لـــــتــــــمـــــويـــل عـــــقــــــد جتــــــاري مــــــبـــــرم بــــــW شـــــركـــــة
ســونــاطـراك (SONATRACH) وشــــركــــة كــوبــامــيــتـالــيس
rعـــلى أقــــصى حـــد rقـــصـــد تــــزويـــدهــــا r(CUBAMETALES)

بـثالثـمـائـة وسـتـة وتـسـعـW ألف (396.000) طن مـتـري من
"اجلـات الــفـيـول" (Jet-fuel). يــخـضع هــذا الـعــقـد لــلـتــشـريع

اجلزائري الساري اHفعول.

اHاداHادّة ة 2
استعمال القــرضاستعمال القــرض

يــســتـعــمل هــذا الــقـرض طــبــقــا جلـدول تــســلــيم اجلـات
الــفـــيــول اHــنــصـــوص عــلــيـه في الــعـــقــد اHــبـــرم بــW شــركــة
سوناطراك وشركة كوباميتاليس في إطار هذا االتفاق.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية الفرنسيةاجلمهورية الفرنسية

هيبار كولW دو فارديارهيبار كولW دو فارديار
سفير و�ثل أعلىسفير و�ثل أعلى

للجمهورية الفرنسيةللجمهورية الفرنسية
باجلزائرباجلزائر

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

مولود حمايمولود حماي
اHدير العام ألوروبااHدير العام ألوروبا

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 15 م مـؤرؤرّخ في خ في 25 ذي احل ذي احلــــجّـة عة عـامام
1427 اH اHــــــــــــوافق وافق 14 ي يــــــــــــنــــــــــــايايــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ة r2007  يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

الالــــتــــصـديديـق عق عــــلى اتلى اتــــفــــاق الاق الــــتــــعــــاون اHاون اHــــالي بالي بــــW حW حــــكــــومومـة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائة اجلزائـريريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة وحكومةة وحكومة
جـمــــهـوريوريّـة كة كـوبوبـاr اHاr اHـوقوقّع بع بـاجلاجلـزائزائـر في ر في 22 غ غـشت سشت سـنةنة

.2006

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقـــــــريـــــــر وزيــــــر الــــــدّولـــــــةr وزيــــــر
rالشّـؤون اخلـارجيّـة

rادّة 77-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

Wـــالـي بـــHوبــــعــــد االطّالع عــــلـى اتـــفــــاق الــــتــــعــــاون ا -
حــكــومــة اجلـمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة الــدّ�ـقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّـة
وحـكــومـة جــمـهــوريّـة كــوبـاr اHــوقّع بـاجلــزائـر في 22 غـشت

سنة 2006.
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اHاداHادّة ة 3
تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعموالتتسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعموالت

�نـح هـذا القـرض Hـدة أقـصـاهـا سـبـعـمـائـة وعـشرون
يـــومــا r(720) بـــفـــوائــد ذات مـــعـــدل ثـــابت يــقـــدر بــخـــمــســة
فـاصل خـمـسـة وعـشـرين بـاHـائة (%5,25) سـنـوياr مـتـبـوعة
بــعــمـــولــة تــســـيــيــر لـــصــالح بــنـك اجلــزائــر اخلـــارجي يــقــدر
بـنــســبـة واحــد بـاأللف (�1) تـدفع في نــفس الــوقت الـذي

يتم فيه تسديد كل شحنة من "اجلات الفيول".
يــتم إعــداد جــدول تــســديــد لـكـل شــحــنـةr ويــشــرع في
حـساب الـفـوائد اHـتـرتبـة عن كل شـحنـة ثالثW (30) يـوما

اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة الشحن.
rتعلّق بكل شـحنة دفعة واحدةHيسدد أصل القـرض ا
ســـبـــعـــمـــائـــة وعـــشـــرون يـــومـــا (720) ابـــتـــداء من الـــتـــاريخ
التـعاقـدي للـدفع بـW شركـة سونـاطراك وكـوبامـيتـاليس.
تـسدد الـفوائـد ذات الصـلـة خالل أربعـة سداسـيات (الـيوم

الـ180 واليوم الـ360).
يـترتب عـن كل مبـلغ مـسـتـحق ولم يـتم تـسـديده في
الــتــاريخ اHــتـــفق عــلــيهr فــوائــد في الــتــســديــد تــضــاف إلى
نـسبـة الفـائدة اHـتضـمنة فـي االتفـاق وذلك بزيـادة قدرها
واحـد بــاHـائـة (%1) حتـسب ابـتـداء مـن تـاريخ االسـتـحـقـاق

إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي.
وال يــــطـــبق هـــذا احلــــكم عـــنــــدمـــا ال يـــتـــجــــاوز تـــأخـــيـــر

التسديد مدة سبعة (7) أيـام.

اHاداHادّة ة 4
طريقة التسديدطريقة التسديد

يتم تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد باألورو.

اHاداHادّة ة 5
الضرائب والرسوم ومصاريف التبعيةالضرائب والرسوم ومصاريف التبعية

كل ضـــريـــبـــة أو رسم أو حق الـــطـــابع أو الـــتـــســـجـــيل
rقترضHوكـذا مصاريف التـبعية الـواجب دفعها في بـلد ا

تكون على عاتق هذا األخير.
كل ضـــريـــبـــة أو رسم أو حق الـــطـــابع أو الـــتـــســـجـــيل
rـقرضHوكـذا مـصاريف الـتـبـعيـة الـواجب دفعـهـا في بلـد ا

تكون على عاتق هذا األخير.

اHاداHادّة ة 6
تسيير القرضتسيير القرض

(Banque Extérieure d�Algérie) يـكــلف بــنك اجلـزائــر اخلـارجي
اHـتـصـرف بــاسم ولـصـالـح حـكـومـة اجلــمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة

(El Banco الدّ�ـقراطـيّـة الشّـعبـيّة والـبـنك الوطـني لكـوبا
(Nacional de Cuba اHـــتــــصــــرف بــــاسم ولــــصــــالح حــــكـــــومـــة

جـمـهوريّــة كـوبـاr بـتنـفـيذ هــذا االتفــاق سـواء تعـلق األمر
بــــاســــتـــــعــــمــــال هــــذا الــــقــــرض أو تــــســـــديــــد أصــل الــــقـــــرض

والفـوائد.

Wالـــبــنـــكــ Wيــتـم إبــرام تـــرتــيـب تــقـــني مـــصــرفـي بــ
اHشار إليهما أعاله.

اHاداHادّة ة 7
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

كل خالف بW الـطـرفW اHـتعـاقـدين يتـعلـق بتـفسـير
أو تطبيق هذا االتفاقr يتم قدر اإلمكان تسويته وديا.

اHاداHادّة ة 8
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

ال يـؤثـر الـبـطالن احملـتـمل أو عـدم تـطـبـيق أحـد بـنـود
اتـفــاق الـتـعــاون اHـالـي هـذا عـلـى صالحـيــة الـبــنـود األخـرى

.Wالطرف Wفعول بHلهذا االتفاق والتي تبقى سارية ا

وعــنـد االقـتــضـاءr يـسـعـى هـذان األخـيـران لــلـتـفـاوض
بـحـسن الـنـيــة من أجل اسـتـبـدال احلـكـم اHـلـغى بـحـكم آخـر

يعادله. ويدرج هذا األخير كملحق باالتفاق.

اHاداHادّة ة 9
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

يـدخل هذا االتـفاق حـيّز الـتّـنفـيذ اعـتبـارا من تاريخ
آخــــر إخــــطــــار يـــشــــعــــر مـن خالله الــــطــــرفــــان اHــــتــــعــــاقـــدان
بـــعــضــهـــمــا الــبــعـض بــاســتـــكــمــال اإلجــراءات الـــدســتــوريــة

الداخلية اHطلوبة لهذا الغرض.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في 22 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة r2006 فـي
نـــســخـــتــW أصـــلــيـــتــW بـــالــلـــغــات الـــعــر بـــيّــة واإلســـبــانـــيــة
والفرنسيةr وللنصوص الثالثة نفس احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
 جمهوري جمهوريّة كوباة كوبا

روبيرتو بالنكو درمينقازروبيرتو بالنكو درمينقاز
سفير كوباسفير كوبا

لدى اجلمهوريلدى اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
رمضان لعمامرةرمضان لعمامرة

األمW العاماألمW العام
لوزارة الشؤون اخلارجيةلوزارة الشؤون اخلارجية
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يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

الباب األولالباب األول
التسمية - الهدفالتسمية - الهدف

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
القانون األساسي للمسارح اجلهوية.

اHــاداHــادّة ة 2 : : اHــســـرح اجلــهـــوي مــؤســـســة عـــمــومـــيــة ذات
طـــابع صــنــاعـي وجتــاري تــتــمـــتع بــالــشـــخــصــيــة اHـــعــنــويــة
واالســـــتـــــقالل اHـــــالي وتـــــدعى في صـــــلب الـــــنص "اHـــــســــرح

اجلهوي".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : يـــــوضـع اHـــــســـــرح اجلـــــهـــــوي  حتت وصـــــايـــــة
الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـخــضع اHــســرح اجلـهــوي لألحــكــام اHـطــبــقـة
عـــــلى اإلدارة فـي عالقـــــاته مـع الـــــدولــــة ويـــــعـــــدّ تــــاجـــــرا في

عالقاته مع الغير.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــحـدث اHــسـرح اجلــهـوي �ــرسـوم تــنـفــيـذي
بناء على اقتراح من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــهــدف اHــسـرح اجلــهــوي إلى اHــســاهــمـة في
إثراء التراث الوطني الفني وتطويره.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :
WــؤلـفـH إحـداث عــدد أدنى من مـؤلــفـات مـســرحـيـة -

rحسب تخطيط سنوي Wجزائري
- إثــراء مـــجــمـــوعــاته بـــإحــداث مـــؤلــفـــات مــســـرحــيــة
HؤلـفـW أجـانب يـنـتـمـون إلى اHـسـرح الـعـاHي الـكالسـيكي

rواحلديث
rسرحي اجلزائريHواهب وتشجيع الفن اHإثارة ا -

rضمان نشر واسع للمؤلفات الفنية احملدثة -
- استقبال الفرق األجنبية للفن اHسرحي في إطار

rبرنامج حتدده وزارة الثقافة
- تـــطـــويـــر الــــتـــبـــادالت مع الـــهــــيـــئـــات واHـــنـــظـــمـــات

واHؤسسات حول اHسائل اHرتبطة �جال نشاطه.

7 : : يــــضـــمن اHـــســــرح اجلـــهـــوي مـــهــــمـــة اخلـــدمـــة اHــاداHــادّة ة 
الـعــمـومــيـة طـبــقـا لــدفـتـر الــشـروط اHـلــحق بـهــذا اHـرسـوم

والذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية.

مرسمرسـوم تنوم تنـفيفيذي رقم ذي رقم 07 - - 18 مؤر مؤرّخ في خ في 27 ذي احل ذي احلـجّة عامة عام
1427  اHوافق اHوافق 16 ين ينـاير سنة اير سنة r 2007 يت r يتـضمضمّن القانونن القانون

األساسي للمسـارح اجلهويـة.األساسي للمسـارح اجلهويـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيـس احلكومـة
rبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-4 و 125
 r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 70-39 اHــؤرخ في 8 ربــيع
الـثاني عام 1390 اHوافق 12 يونـيو سـنة 1970 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للمسارح اجلهوية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 75-35 اHــؤرخ في 17 ربــيع
الـثـاني عام 1395 اHـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واHـتـضمن

rعدّلHا rاخملطط الوطني للمحاسبة
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 rواد من 44 إلى 47 منهHالسيّما ا rعدّلHا rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واHــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــW مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

rستقلةHؤسسات العمومية غير اHا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : : يـــــديــــــر اHـــــســــــرح اجلـــــهــــــوي مـــــجــــــلس إدارة
ويسيّره مدير ويزود بلجنة فنية.

الفصل األولالفصل األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

9 :  يـتكـوّن مجـلس إدارة اHـسرح اجلـهوي من اHاداHادّة ة 
األعضاء اآلتي ذكرهم :

rرئيسا rكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -
rاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

- �ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
rاحمللية

rسرح الوطني اجلزائريHثل ا� -
- �ـثل اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي Hـقـر إنـشـاء اHـسرح

rاجلهوي
rثل الديوان الوطني للثقافة واإلعالم� -

- �ـثالن (2) يــنــتــخــبـهــمــا اHــســتــخــدمــون الــفــنــيـون
للمسرح اجلهوي.

يــشــارك مــديــر اHــسـرح اجلــهــوي فـي أشـغــال مــجــلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــW بــكـل شــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته.

اHاداHادّة ة 10 : : يعيّـن أعضاء مجلس اإلدارة Hدة ثالث (3)
ســـنــــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بـالــثـقــافـة بـنــاء عـلى اقــتـراح من الـســلـطــة الـتي يـنــتـمـون

إليها. 
وفي حـالـة انـقطـاع عـضـويـة أحد األعـضـاء يـسـتـخلف

حسب األشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية.

rــادّة ة 11 : : يــتــداول مـــجــلس اإلدارة عـــلى اخلــصــوصHــاداHا
فيما يأتي :

- مـشـاريع الــتـنـظـيم والـنـظـام الــداخـلـيـW لـلـمـسـرح
rاجلهوي

rسرح اجلهويHبرامج نشاط ا -
- الــــشـــروط الــــعــــامـــة إلبــــرام الــــصـــفــــقــــات والـــعــــقـــود

rواالتفاقات واالتفاقيات

rالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

rسرح اجلهوي وحساباتهHمشروع ميزانية ا -

- مشاريع اقتنـاء أمالك عقارية ومنقولة والتنازل
rعنها أو بيعها أو إيجارها

Wـسرح اجلـهوي وحتـسHمشـاريع مخـطط تطـوير ا -
rعمله

rقبول الهبات والوصايا -

- طــــلــــبــــات اإلعــــانــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــبــــعــــات اخلــــدمــــة
rالعمومية

rاالقتراضات احملتملة -

- اHوافـقـة على الـتـقريـر الـسنـوي عن الـنشـاط وكذا
حسابات التسيير.

ويـبـدي اجملــلس آراءه في أيـة مـســألـة يـعـرضــهـا عـلـيه
اHدير.

اHـاداHـادّة ة 12 :: يــجـتــمع مــجـلس اإلدارة في دورة عــاديـة
مـرتW (2) في الــسـنــة عـلى األقل بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من

رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال االجتماعات.

و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
رئيسه أو �بادرة من ثلثي ( 3/2) أعضائه.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى

األقل من تاريخ االجتماع.

�ـكن أن يـقــلص هـذا األجل بـالــنـسـبـة لــلـدورات غـيـر
العادية إلى ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 13 : : ال تــــــــصـحّ مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحـضور  ثـلثي ( 3/2) أعضـائه على األقلr وإذا لم يـكتمل
الــنــصــاب يـعــقــد اجــتــمــاع آخــر في أجل ثــمــانــيـة (8) أيـام.
وفـي هـذه احلـالــة يـتـداول اجملــلس مـهــمـا يـكن عــدد األعـضـاء

احلاضرين.

تــتـــخــذ مـــداوالت مـــجــلس اإلدارة بـــأغــلـــبــيـــة أصــوات
األعــضـــاء احلــاضـــرينr وفي حـــالــة تـــعــادل األصـــوات يــكــون

صوت الرئيس مرجحا.

حتـرّر مداوالت مجـلس اإلدارة في محـاضر ويوقـعها
الــرئـيس وأمـW اجلــلـسـة وتــدوّن في سـجل مــرقم ومـؤشـر

عليه.
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تـرسل احملـاضـر الـتي يـوقـعـهـا رئـيس مـجـلس اإلدارة
وأمـW اجلــلـســة خالل اخلـمــسـة عــشـر (15) يـومــا الــتي تـلي

االجتماع إلى الوزير اHكلف بالثقافة ليوافق عليها.

Wتـــكــون مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافـــذة بــعـــد ثالثــ
r(30) يـومــا من تـاريـخ اسـتالم الــســلـطــة الـوصــيـة احملــاضـر
بـاسـتــثـنـاء تــلك الـتـي تـتـطــلب اHـوافــقـة الـصــريـحـة طــبـقـا
لـلـقــوانـW والـتـنــظـيـمـات اHــعـمـول بـهــاr السـيّـمـا اHـداوالت
اHتـعلقـة باHيـزانية الـتقديـرية وحصـيلة احملـاسبة واHـالية

والذمة اHالية للمسرح اجلهوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHديراHدير

اHـاداHـادّة ة 14 : :  يــعـيّن اHـديــر �ـرســوم بـنـاء عــلى اقـتـراح
من الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــالـــثـــقــــافـــة. وتـــنـــهى مــــهـــامه حـــسب

األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة ة 15 : :  يـــــضـــــمن اHـــــديـــــر حــــسـن ســــيـــــر اHـــــســــرح
اجلهوي.

وبهذه الصفةr يقوم �ا يأتي :
- يــــتــــصــــرف بــــاسم اHــــســــرح اجلــــهــــوي و�ـــثــــلـه أمـــام

rدنيةHالقضاء وفي كل أعمال احلياة ا
WسـتخدمHارس الـسلطة الـسلمـية على جـميع ا� -
ويــــعـــيّـن في اHـــنــــاصب الــــتي لم  تــــتـــقــــرّر طـــريــــقـــة أخـــرى

rفيها Wللتعي
- يــحـــضّـــر مـــشـــروع اHـــيـــزانـــيــة الـــتـــقـــديـــريـــة ويـــعــدّ

rاحلسابات
- يــعــدّ مـشــاريع الــبـرامـج والـتــقــاريـر عن نــشــاطـات

rسرح اجلهويHا
- يــحـضــر اجــتــمــاعـات مــجــلس اإلدارة ويــســهــر عـلى

rتنفيذ مداوالته
Wيـــعـــدّ مـــشــــاريع الـــتـــنـــظـــيـم والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــيـــ -

rللمسرح اجلهوي
rيلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها -

- يــبـرم كل صــفـقـة أو عــقـد أو اتــفـاقـيــة أو اتـفـاق في
rعمول بهHإطار التنظيم ا

- �ــــكن أن يــــفـــــوّض إمــــضــــاءه إلى مــــســـــاعــــديه حتت
مسؤوليته وفي حدود صالحياتهم.

اHاداHادّة ة 16 : :  يـحدّد التنـظيم الداخـلي للمـسرح اجلهوي
بقرار من الوزير اHكلف بالثقافة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اللجنة الفنيةاللجنة الفنية

اHـاداHـادّة ة 17 : : تـتـشـكل الـلـجـنـة الـفـنيـة مـن  ثلـثي ( 3/2)
اHــنــتـخــبــW لــلــمــســتــخــدمــW الـفــنــيــW لــلــمــســرح اجلــهـوي
والـثـلث ( 3/1) الـبــاقي يـعــيـنه الــوزيـر اHــكـلف بــالـثــقـافـة

نظرا لكفاءاته الفنية.

حتدّد كـيـفـيـات تعـيـW هـذه الـلـجنـة وسـيـرهـا �وجب
قرار من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 18 : : تسـاعـد الـلـجـنـة الفـنـيـة اHـديـر في مـهـمته
وتبدي رأيهاr بصفة خاصةr فيما يأتي :
rإعداد مخططات اإلنتاج والنشر -

rسرحيHبرامج التنشيط ا -
- اخـتـيـار اHــؤلـفـات اHــسـرحـيــة الـتي سـتــنـجـز وكـذا

rWاخملرج
Wالــفــنــيــ WــســتـــخــدمــHــهـــام وتــوظــيف اHتــوزيع ا -

.Wوالتقني

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

19 : : تـــزوّد الـــدولـــة اHـــســـرح اجلـــهـــوي بـــرصـــيـــد اHــاداHــادّة ة 
Wمـــالـي أولي يـــحــــدّد مـــبـــلـــغـه �ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــ

الوزير اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالثقافة.
20 : : تــشــتــمل مــيــزانــيــة اHــسـرح اجلــهــوي عــلى اHـاداHـادّة ة 

باب لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اإليـرادات اHــرتـبــطـة بــاألنـشــطـة اخلــاصـة بــاHـسـرح

rاجلهوي
- إعـانــات الـدولــة اHـرتــبـطــة بـأعــبـاء تــبـعــات اخلـدمـة

rالعمومية
- االقــتــراضـات احملــتـمــلـة اHــتـعــاقــد عـلــيـهــاr في إطـار

rعمول بهHالتنظيم ا
- الهبات الوصايا.
في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التجهيز -
rنفقات التسيير -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطه.
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اHـاداHـادّة ة 21 : : تــمــسك مـحــاســبـة اHــسـرح اجلــهــوي حـسب
الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 22 : : تتمّ مـراجعة ومـراقبـة حسابـات التسـيير
اHـالي واحملـاسـبي لـلـمـسـرح اجلـهوي مـن مـحـافظ حـسـابات

يعيّن طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 23 : : يـــرسل مــديـــر اHــســـرح اجلــهــوي احلـــصــائل
وحـــــســــابــــات الـــــنــــتــــائـج وقــــرارات تــــخــــصـــــيص الــــنـــــتــــائج
والـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاط مـرفـقـة بـتـقـريـر محـافظ
احلـســابـات إلـى الـســلــطـات اHــعـنــيــة بـعــد مـصــادقــة اجملـلس

عليها.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــاداHــــادّة ة 24 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHاداHادّة ة 25 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 16
يناير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمـلحــقالـمـلحــق

دفتر شروط دفتر شروط تبعات اخلدمةتبعات اخلدمة
العمومية للمسارح اجلهويةالعمومية للمسارح اجلهوية

اHاداHادّة األولى :ة األولى : طبـقا ألحـكام اHادة 7 من هـذا اHرسوم
يــحـــدّد هــذا الـــدفــتــر شـــروط تــبـــعــات اخلـــدمــة الـــعــمـــومــيــة

للمسرح اجلهوي.

2 : : يــنــظم اHــســرح اجلــهــوي ويــنـتـج عــروضـا أو اHـاداHـادّة ة 
تـظـاهـرات ثـقـافـية وفـنـيـة مـوجـهة لـلـجـمـهـور ويـعمـل على

تعريف اHواطن بالتراث الثقافي الوطني والعاHي.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـساهم اHـسـرح اجلـهـوي في تـرقيـة الـفـنون
اHسرحية اHوجهة لألطفال.

اHاداHادّة ة 4 : : يـشارك اHـسرح اجلـهوي في إبـراز اHواهب
الشابة بتشجيع إبداعهم في مجال الفنون اHسرحية.

5 : : يـــــشـــــارك اHــــســـــرح اجلـــــهــــوي فـي تـــــنــــظـــــيم اHــــاداHــــادّة ة 
الـتــظـاهـرات اخلـاصـة بـتــكـر¤ مـبـدعي اHـؤلـفــات الـثـقـافـيـة

اHعترف بها.

6 : : يـــشـــارك اHـــســـرح اجلـــهـــوي في تـــظـــاهـــرات اHــاداHــادّة ة 
ثــقــافــيــة وفـنــيــة تــبـرمــجــهــا الـوصــايــة في إطــار اHــبـادالت

الثنائية واHتعددة األطراف.

7 : : يــــكـــلّف اHـــســـرح اجلــــهـــوي بـــتـــقـــد¤ عـــروض اHــاداHــادّة ة 
مـسرحيـة أجنبـية تـسمح للـجمـهور باالطالع عـلى الثـقافة

العاHية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيفيذي رقم ذي رقم 07 -  - 19 مؤر مؤرّخ في خ في 27 ذي احل ذي احلـجّة عامة عام
1427 اH اHـوافق وافق 16 ي يـنـايايـر سر سـنـة ة r 2007 يr يـتـضـمّن إنن إنـشـاءاء

متحف وطني للزخرفة واHنمنمات وفن اخلط.متحف وطني للزخرفة واHنمنمات وفن اخلط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيـس احلكومـة
rبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-4 و 125
 r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-277 اHــــؤرخ في 29
صـــفـــر عــام 1406 اHــوافق 12 نـــوفـــمـــــبـــر ســـنـــة 1985 الــذي
rيـحدّد الـقـانـون األساسي الـنـمـوذجي للـمـتـاحف الوطـنـية

rتمّمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-311 اHؤرخ
في 17 رجب عــام 1424 اHــوافق 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات إعــداد اجلـــرد الـــعـــام لــلـــمـــمــتـــلـــكــات

rالثقافية احملميّة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
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يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبــيــقـا لــلــمـادّة 3 مـن اHـرســوم رقم
85-277 اHؤرخ في 29 صـفر عام 1406 اHوافق 12 نوفـمـبر

سـنـة r1985 اHـتــمّم واHــذكـور أعـالهr يـنــشـأ مــتــحف وطـني
لـلزخـرفة واHـنمـنمـات وفن اخلط ويكـون مقـرّه بقـصر دار

مصطفى باشاr القصبةr اجلزائر.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  عالوة عـــلى اHـــهــام اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا في
اHـادة 2 من اHـرسـوم رقم 85-277 اHـؤرخ في 29 صـفـر عام

1406 اHــوافق 12 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r1985 اHـــتـــمّم واHـــذكــور

أعـالهr يـــكــلّـف اHــتـــحف بـــجـــمع األشـــيـــاء واجملـــمــوعـــات في
مـــجـــال الـــزخــــرفـــة واHـــنـــمـــنـــمـــات وفـن اخلط وتـــرمـــيـــمـــهـــا

وحفظها واقتنائها.

اHاداHادّة ة 3  :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 16
يناير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة النقلوزارة النقل

قرار مؤرخ فيقرار مؤرخ في 26  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1427 اHوافق  اHوافق  22 يوليو سنة  يوليو سنة r2006 يحدد �اذج الوث يحدد �اذج الوثـائق اHتعلقة �مارسة نشاطاتائق اHتعلقة �مارسة نشاطات
نقل األشخاص و البضائع عبر الطرقات.نقل األشخاص و البضائع عبر الطرقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزيـــر النقــــل

- �ـــقــتـــضى اHـــرســوم الـــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرّخ في  27 ربــيع الـــثــاني عــام  1427 اHــوافق  25 مــايـــو ســنــة 2006
rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم  90-381 اHؤرّخ في 27 جـمادى األولى عام  1411 اHوافق  24 نوفـمبـر سنة 1990
rتعلّق بتنظيم مديريات النّقل في الواليات وعملهاHوا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذي رقم 04-415 اHؤرّخ في 8 ذي القـعدة عام  1425 اHوافق  20 ديسـمبر سنة  2004 الذي
rادّة  61 منهHالسيّما ا rيحدّد شروط تسليم رخص �ارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

يقــــــريقــــــرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة األولى: اHــادة األولى: تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اHــادة  61 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 04-415 اHــؤرّخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425
اHوافق 20 ديسمبر سنة  2004 واHذكور أعالهr يحدّد هذا القـرار �اذج الوثائق اHتعلقة �ـمارسة نشاطات نقل األشخاص

والبضائع عبر الطرقاتr اHرفقة في اHالحق من  1 إلى  8 من هذا القرار.

اHادة اHادة 2 : : تكون كل الوثائق على شكل وثيقة �قاس أ  4 ( x 27 21 سنتيمترا).

اHـادة اHـادة 3 :  : يــصـمم اHـقــرر اHـتـضــمن رخـصـة اسـتــغالل اخلـدمـة (اخلــدمـات) اHـنــتـظـمـة لــلـنـقل الــعـمـومي لألشــخـاص عـبـر
الـطـرقـات و بطـاقـات الـتـوقـيت واHـسـارات وكـذا اHقـرر اHـتـضـمن رخـصـة �ـارسـة نـشاط الـنـقل الـعـمـومي لـلـبـضـائع عـبر

الطرقات من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية.

اHادة اHادة 4 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر باجلزائــر فـــي 26 جمادى الثانية عام 1427 اHوافق 22 يوليو سنة 2006.
محمد مغالويمحمد مغالوي
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اHلحـــق األولاHلحـــق األول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ............

رقم :..................................

مقـــرر مؤرخ في .....................مقـــرر مؤرخ في .....................
يتضمن رخصة استغالل خدمة يتضمن رخصة استغالل خدمة 

أو خدمات منتظمة للنقل العمومي لألشخاص  عبر الطرقاتأو خدمات منتظمة للنقل العمومي لألشخاص  عبر الطرقات

rإن مدير النقل

- �ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 90-381 اHـؤرخ
اHــوافق   24 نـــوفـــمـــبـــر في  27 جـــمـــادى األولى عـــام  1411 
ســـنــة  1990 و اHــــتـــعـــلق بـــتــــنـــظـــيم مـــديـــريــــات الـــنـــقل في

rالواليات وعملها

- و �قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1425 اHــوافق  20 ديـــســمـــبــر ســـنــة
 2004 الذي يـحدد شـروط تسـليم رخص �ـارسة نـشاطات

rنقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- و �ـــــــقــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسي اHـــــــؤرخ في
............ واHــتــضــمن تــعــيـW الــســيّــد....... بــصــفــته مــديـر

النقل في والية ...............................

- و �ـقـتـضى الـقـرار اHؤرخ في 26 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنـة 2006 الـذي يـحـدد �ـاذج
الـــوثــائـق اHــتــعـــلــقـــة �ــمــارســـة نــشـــاطــات نــقـل األشــخــاص

rوالبضائع عبر الطرقات

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـرخص لـ ( الــسـيــدr الـســيـدةr اآلنــسـة
أو عنوان الشركـة)r ( العنوان أو مقرّ الشركة) الستغـالل
خــــدمــة أو عــدة خــدمـــات مــنــتــظــــمــة ( يــجب تـــوضــيــحــهــا )

للنقل العمـومي لألشخاص عبر الطرقات.

اHـادة اHـادة 2 : : يـتـرتب عـلى هـذه الـرخـصـة تـسـلـيمr بـطـاقة
أو بــطــاقــات اHــســارات فــيــمــا يــخص اخلــدمــة أو اخلــدمــات

احلــضـريــة و/ أو بـطــاقـة أو بــطـاقــات الـتــوقـيت بــالـنــسـبـة
لـلـخـدمــة أو اخلـدمـات غـيـر احلـضـريــة ( يـجب تـوضـيـحـهـا )

لكل مركبة.   

اHــادة اHــادة 3 : :  يــتــعـــW عــلى الــنـــاقل الــعــمـــومي في إطــار
اسـتغالل خـدمته أو خـدماته اHـنتـظمـةr (يجب تـوضيـحها)

القيام باخلصوص �ا يأتي :

االمــتـثــال لألحــكـام الــتــشـريــعــيـة و الــتـنــظــيـمــيـة -
rعمول بها في هذا اجملالHا

تــــأديـــــة الــــتـــــزامــــاتـه طــــبـــــقـــــا لــــدفـــــتــــر الـــــشــــروط -
rعمول بهHنصوص عليه في التنظيم اHا

تقد¤ أفضل نوعية من اخلدمات. -

اHــــادة اHــــادة 4 : :  حتــــتــــفـظ اإلدارة في حــــالــــة إخالل الــــنــــاقل
الــــعـــمــــومي بـــالــــتـــزامــــاته بــــاحلق في الــــســـحـب اHـــؤقت أو

النهائي للرخصةr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 5  :  : هـذه الــرخـصــة شـخــصـيــة ووقـتــيـة وقــابـلـة
لإللغاء. و ال �كن نقل مـلكيتها أو التنازل عنها و ال �كن

أن تكون محل إيجار أيا كان شكله.

6 : : هــــذه الـــرخـــــصـــة صـــالــــحـــة Hـــدة ثـالث ( 3 ) اHــادة اHــادة 
سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إعدادها.

حرر بـ.....................في....................

مدير النقلمدير النقل
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اHلحق اHلحق 2 
الوجه األمامي للبطاقةالوجه األمامي للبطاقة

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ..........     
رقم : ................................          

�وذج بطاقة اHسارات لكل عربة و خدمة مستغلة�وذج بطاقة اHسارات لكل عربة و خدمة مستغلة

االسم و اللقب أو عنوان الشركة :
مراجع اHقرر اHتضمن رخصة استغالل خدمة منتظمة للنقل العمومي لألشخاص :

رقم :............................................................................................................................
تاريخ :..........................................................................................................................

رقم :..................r تاريخ :...................... القيد في سجل الناقلW العموميW لألشخاص
محيط النقل احلضري :....................................................................................................

اخلط اHستغل رقم : .................نقطة االنطالق :................ نقطة االجتاه :.............................. 
وقت بدايـة اخلدمـة : ...................وقت نهـاية اخلدمـة : ............ الوتيرة :...........................

جدول اHسار :جدول اHسار :

اجتاه اإلياباجتاه اإلياب اجتاه الذهاباجتاه الذهاب نقاط التوقفنقاط التوقف

العربات الرئيسية اخملصصة للخدمة اHرخصة :العربات الرئيسية اخملصصة للخدمة اHرخصة :

العدد اإلجمالي للمقاعد ( اجللوس أو الوقوف)العدد اإلجمالي للمقاعد ( اجللوس أو الوقوف)النوعالنوعالطرازالطرازالصنفالصنفرقم التسجيلرقم التسجيل

حرّر بـ :............................. في :.......................................

مدير النقل 

مالحظة : مالحظة : 

�ـكـن الـنـاقـلـW الـذين يـتـوفــرون عـلى حـظـيـرة تـعـادل خـمس ( 5 )  عـربـات أو تـفــوقـهـا إجـراء تـغـيــيـر في الـعـربـات -
اHرخصة  من نفس النوع حسب القائمة اHبينة في الوجه اخللفي.

.WؤهلHيجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على م© العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من األعوان ا -
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الوجه اخللفي للبطاقةالوجه اخللفي للبطاقة

قائمة العربات اإلضافية التي من اHمكن تخصيصها لهذه اخلدمةقائمة العربات اإلضافية التي من اHمكن تخصيصها لهذه اخلدمة

عدد اHقاعد ( اجللوس والوقوف )عدد اHقاعد ( اجللوس والوقوف ) النوعالنوع الطرازالطراز الصنفالصنف رقم التسجيلرقم التسجيل

تأشيرة مدير النقل  عدد العربات اإلضافية                                                  

(يجب توضيحها باحلروف و األرقام)
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اHلحق اHلحق 3
الوجه األمامي للبطاقةالوجه األمامي للبطاقة

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل
مديرية النقل لوالية ..........     

رقم : ...........          

�وذج بطاقة التوقيت عن كل عربة أو خدمة مستغلة�وذج بطاقة التوقيت عن كل عربة أو خدمة مستغلة

االسم و اللقب أو عنوان الشركة :
مراجع اHقرر اHتضمن رخصة استغالل خدمة منتظمة للنقل العمومي لألشخاص :

رقم :...................................................................................................................

تاريخ :................................................................................................................
رقم :..................r تاريخ :...................... القيد في سجل الناقلW العموميW لألشخاص
اخلدمة اHرخصة اخلدمة اHرخصة :...................................................................................................
- مكان انطالق اخلدمة : ......................................................................................... 
- مكان اجتاه اخلدمة : ............................................................................................
- نقاط اHرور الرئيسية :........................ / ............................ / ............................

مواقيت استغالل اخلدمة اHرخصة :مواقيت استغالل اخلدمة اHرخصة :

مكان اجتاه اخلدمةمكان اجتاه اخلدمة مكان انطالق اخلدمةمكان انطالق اخلدمة

مواقيت الذهابمواقيت الذهابمواقيت الذهابمواقيت الذهاب

توقيع مدير النقل لوالية االجتاه
(بالنسبة للخدمات ما بW الواليات)

العربات الرئيسية اخملصصة للخدمة اHرخصة :العربات الرئيسية اخملصصة للخدمة اHرخصة :

عدد اHقاعد للجلوس عدد اHقاعد للجلوس رقم التسجيلرقم التسجيل النوعالنوع الطرازالطراز الصنفالصنف

حرر بـ :............................. في :..........................

مدير النقل
مالحظة : مالحظة : 

�كن الناقلW الذين يتوفرون على حظيرة تعادل خمس ( 5 )  عربات أو تفوقها إجراء تغيير في العربات اHرخصة -
من نفس النوع حسب القائمة اHبينة في الوجه اخللفي.

.WؤهلHيجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على م© العربة و يجب استظهارها عند كل طلب من األعوان ا -
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الوجه اخللفي للبطاقةالوجه اخللفي للبطاقة

قائمة العربات اإلضافية التي من اHمكن تخصيصها لهذه اخلدمةقائمة العربات اإلضافية التي من اHمكن تخصيصها لهذه اخلدمة

عدد اHقاعد ( اجللوس والوقوف )عدد اHقاعد ( اجللوس والوقوف ) النوعالنوع الطرازالطراز الصنفالصنف رقم التسجيلرقم التسجيل

تأشيرة مدير النقل  عدد العربات اإلضافية                                                  

(يجب توضيحها باحلروف و األرقام)
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اHلحـــق اHلحـــق 4
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ..........

رقم :...........
مقـــرر مؤرخ في .....................مقـــرر مؤرخ في .....................

يتضمن رخصــة استغــالل خدمة ظرفيةيتضمن رخصــة استغــالل خدمة ظرفية
 لنقل األشخاص عبر الطرقات لنقل األشخاص عبر الطرقات

rإن مدير النقل

- �ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 90-381 اHـؤرخ
اHــوافق   24 نـــوفـــمـــبـــر في  27 جـــمـــادى األولى عـــام  1411 
ســـنــة  1990 و اHــــتـــعـــلق بـــتــــنـــظـــيم مـــديـــريــــات الـــنـــقل في

rالواليات وعملها

- و �قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1425 اHــوافق  20 ديـــســمـــبــر ســـنــة
 2004 الذي يـحدد شـروط تسـليم رخص �ـارسة نـشاطات

rنقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- و �ـــــــقــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسي اHـــــــؤرخ في
........... واHــتــضــمن تــعــيـW الــســيّــد ....... بــصــفــته مــديـر

النقل في والية ...............................

- و �ـقـتـضى الـقـرار اHؤرخ في 26 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنـة 2006 الـذي يـحـدد �ـاذج
الـــوثــائـق اHــتــعـــلــقـــة �ــمــارســـة نــشـــاطــات نــقـل األشــخــاص

rوالبضائع عبر الطرقات

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـرخص لـ ( الــسـيــدr الـســيـدةr اآلنــسـة
أو عنوان الشركـة)r ( العنوان أو مقرّ الشركة) الستغـالل
خـــــدمـــــة ظــــرفـــــيــــة أو عــــدة خـــــدمــــات مـــــنــــتـــــظـــــمـــــة ( يــــجب
تـوضــيـحـهـا) لــلـنـقل الـعــمــومي لألشـخـاص عــبـر الـطـرقـات

على اHسار اآلتي :

..........................................

بواسطة العربة اآلتية :

- رقم التسجيل :

- الصنف :

- الطراز :

- عدد مقاعد اجللوس :

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : ال يـــــرخص لــــــلـــــنـــــاقل فـي إطـــــار اســـــتـــــغالل

خدمتهr القيـام بالتقاط اHسافرين غير الذين صعدوا في

نقطة الذهاب.   

اHادة اHادة 3 : :  هذا اHـقرّر صالح من ............................

إلى .................................

اHادة اHادة 4 : :  يجب أن تكون هذه الرخصة موجودة على

م© العربة ويـجب استظهارهـا عند كل طلب من األعوان

.WؤهلHا

حرر بـ.....................في....................

مدير النقل



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 28 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ
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اHلحـــق اHلحـــق 5
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ..........

رقم :...........
مقـــرر مؤرخ في .....................مقـــرر مؤرخ في .....................

يتضمن رخصــة استغــالل خدمة خاصةيتضمن رخصــة استغــالل خدمة خاصة
لنقل األشخاص عبر الطرقاتلنقل األشخاص عبر الطرقات

rإن مدير النقل

- �ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 90-381 اHـؤرخ
اHــوافق   24 نـــوفـــمـــبـــر في  27 جـــمـــادى األولى عـــام  1411 
ســـنــة  1990 و اHــــتـــعـــلق بـــتــــنـــظـــيم مـــديـــريــــات الـــنـــقل في

rالواليات وعملها

- و �قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1425 اHــوافق  20 ديـــســمـــبــر ســـنــة
 2004 الذي يـحدد شـروط تسـليم رخص �ـارسة نـشاطات

rنقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- و �ـــــــقــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسي اHـــــــؤرخ في
........... واHــتــضــمن تــعــيـW الــســيّــد ....... بــصــفــته مــديـر

النقل في والية ...............................

- و �ـقـتـضى الـقـرار اHؤرخ في 26 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنـة 2006 الـذي يـحـدد �ـاذج
الـــوثــائـق اHــتــعـــلــقـــة �ــمــارســـة نــشـــاطــات نــقـل األشــخــاص

rوالبضائع عبر الطرقات

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـرخص لـ ( الــسـيــدr الـســيـدةr اآلنــسـة
أو عنوان الشركـة)r ( العنوان أو مقرّ الشركة) الستغـالل
خـــدمـة خـاصــة ( يـجب تــوضـيـحــهـا ) لـنــقل األشـخــاص عـبـر

الطرقات للحساب اخلاص أو لفائدة :........................

بواسطة العربة اآلتية :

- رقم التسجيل :

- الصنف :

- الطراز :

- عدد مقاعد اجللوس :

اHـادة اHـادة 2 : : ال يرخص Hـالك اHـركـبـة في إطـار اسـتغالل

Wالـــقــــيــــام بـــإصــــعـــاد األشــــخــــاص غـــيــــر الــــتـــابــــعـــ rخــــدمـــتـه

Hـــؤســــســــته. وفي حــــالـــة نــــقل مـن أجل الـــغــــيــــرr ال يـــرخص

لـــلـــنـــاقلr نـــقـل أشـــخـــاص غـــيـــر هـــؤالء الـــتـــابـــعـــW لـــلـــجـــهــة

اHستفيدة.   

اHادة اHادة 3 : :  هذا اHـقرّر صالح من ............................

إلى .................................

اHادة اHادة 4 : :  يجب أن تكون هذه الرخصة موجودة على

م© العربة ويـجب استظهارهـا عند كل طلب من األعوان

.WؤهلHا

حرر بـ.....................في....................

مدير النقل



28 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2205
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اHلحـــق اHلحـــق 6

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ..........

رقم :...........
مقـــرر مؤرخ في .....................مقـــرر مؤرخ في .....................

يتضمن رخصــة استغــالل خدمة خاصةيتضمن رخصــة استغــالل خدمة خاصة
لنقل البضائع عبر الطرقاتلنقل البضائع عبر الطرقات

rإن مدير النقل

- �ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 90-381 اHـؤرخ
اHــوافق   24 نـــوفـــمـــبـــر في  27 جـــمـــادى األولى عـــام  1411 
ســـنــة  1990 و اHــــتـــعـــلق بـــتــــنـــظـــيم مـــديـــريــــات الـــنـــقل في

rالواليات وعملها

- و �قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1425 اHــوافق  20 ديـــســمـــبــر ســـنــة
 2004 الذي يـحدد شـروط تسـليم رخص �ـارسة نـشاطات

rنقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- و �ـــــــقــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسي اHـــــــؤرخ في
........... واHــتـضــمن تــعـيــW الـســيّـد ........ بــصــفـته مــديـر

النقل في والية ...............................

- و �ـقـتـضى الـقـرار اHؤرخ في 26 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنـة 2006 الـذي يـحـدد �ـاذج
الـــوثــائـق اHــتــعـــلــقـــة �ــمــارســـة نــشـــاطــات نــقـل األشــخــاص

rوالبضائع عبر الطرقات

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يــرخص لـ  (الـسـيـدr الــسـيـدةr اآلنـسـة
أو عنـوان الشركـة)r ( العنـوان أو مقرّ الـشركة)  Hـمارسة
نــــشـــاط الــــنـــقـل الـــعــــمـــومـي لـــلــــبـــضــــائع عـــبــــر الـــطــــرقـــات.

اHـادة اHـادة 2  :  :  يـتــرتب عـلـى هـذا اHـقــرر تـســلـيـم رخـصـة
السير لكل مركبة مستغلة. 

3  :   : يــتــعــW عـلـى الــنـاقـل الـعــمــومي فـي إطـار اHـادة اHـادة 
�ارسة نشاطهr القيام على اخلصوص �ا يأتي :

االمـتــثـال لـألحـكـام الــتـشــريـعــيـة و الــتـنــظـيــمـيـة -
rعمول بها في هذا اجملالHا

تــــأديــــة الـــــتــــزامــــاته طـــــبــــقــــا لــــدفـــــتــــر الــــشــــروط -
rعمول بهHنصوص عليه في التنظيم اHا

تقد¤ أفضل نوعية من اخلدمات. -

اHــــــادة اHــــــادة 4  :   : فـي حــــــالـــــــة إخالل الـــــــنــــــاقـل الــــــعــــــمـــــــومي

بــالــتـزامــاتهr حتــتـفظ اإلدارة بــاحلق في الــقــيـام بــالــسـحب

اHؤقت أو النهائي للرخصة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 5  :  :  هـذه الـرخـصـة شخـصـيـة ووقـتـيـة وقـابـلة

لإللغـاء. وال �كن نقل مـلكيـتها أو الـتنازل عـنها و ال �كن

أن تكون محل إيجار أيا كان شكله.

اHــــادة اHــــادة 6  :   : هــــذه الــــرخـــــصــــة صــــاحلــــة Hـــــدة خــــمس (5)

سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إعدادها.

حرر بـ.....................في.........................

مدير النقل



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 28 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ
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اHلحـــق اHلحـــق  7 

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ..........

رقم :...........
�وذج رخصة سير العربة اخملصصة للنقل �وذج رخصة سير العربة اخملصصة للنقل 

العمومــي للبضائــع عبـر الطرقـاتالعمومــي للبضائــع عبـر الطرقـات

ترخص للسير اHركبة  التي حتمل اHواصفات اآلتية :

رقم التسجيل :

الطراز :

النوع :

الصنف :

الوزن اإلجمالي للحمولة :

احلمولة اHقيدة :

ملك لـ :

االسم و اللقب أو عنوان الشركة :

العنوان أو مقرّ الشركة :

مراجع اHقرر اHتضمن رخصة �ارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات :

رقم :

تاريخ :

حرّر بـ....................فــي..............................
مديـــــــر النقــــــل

مالحظة :مالحظة :

.WؤهلHيجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على م© العربة و يجب استظهارها عند كل طلب من األعوان ا
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اHلحـــق اHلحـــق 8

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية ..........

رقم :...........
�وذج رخصة سير العربة اخملصصة للنقل �وذج رخصة سير العربة اخملصصة للنقل 
للحساب اخلاص للبضائــع عبـر الطرقـاتللحساب اخلاص للبضائــع عبـر الطرقـات

ترخص للسير العربة التي حتمل اHواصفات اآلتية :

رقم التسجيل :

الطراز :

النوع :

الصنف :

الوزن اإلجمالي للحمولة :

احلمولة اHقيدة :

ملك لـ  :

االسم و اللقب أو عنوان الشركة :

العنوان أو مقرّ الشركة :

النشاط الرئيسي :

اHقيد في سجل الناقلW للحساب اخلاص للبضائع حتت رقم :

تاريخ :

حرّر بـ....................فــي..............................
مديـــــــر النقــــــل

مالحظة : مالحظة : 
- تسلم هذه الرخصة للمركبة التي يعادل وزنها اإلجمالي مع احلمولة خمس ( 5 ) طنة أو تفوقه.

- تكون صاحلة Hدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
- تكون شخصية ووقتية و قابلة لإللغاء.

.WؤهلHيجب استظهارها عند كل طلب من األعوان ا -
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اHــادة اHــادة 3 : تــرسـل نــســخــة من االعــتـــمــاد إلى مــديــريــة
النقل البري التابعة لوزارة النقل.

اHـادة اHـادة 4 : تـكـون أبـعـاد بــطـاقـة مـسـاعــد نـقل الـبـضـائع
عـبــر الـطـرقـات بـأربـعـة عـشـر (14) سـنـتـيـمـتـرا طـوال عـلى

عشرة (10) سنتيمترا عرضا.

يكـون لـون هذه الـبـطاقـة أبـيض مع خط واضح مائل
ذي لـون أخـضــر من الـيـسـار إلى الــيـمـW ومن األعـلى إلى

األسفل في اجلهة اخللفية للبطاقة.

اHادة اHادة 5 : يحـتوي سـجل مساعـدي نقل الـبضـائع عبر
الطرقات على اHعلومات اآلتية :

- الــــرقم الـــتـــســــلـــســـلي و تــــاريخ قـــيـــد مــــســـاعـــد نـــقل
rالبضائع عبر الطرقات

- اسم ولـقب مــسـاعـد نـقل الــبـضـائع عــبـر الـطـرقـات
rأو عنوان شركته

- نـوع الـنـشـاط اHـمـارس من مـسـاعـد نـقل الـبـضـائع
 rعبر الطرقات

- عــنـوان مــسـاعــد نــقل الـبــضـائـع عـبــر الـطــرقـات أو
rمقر شركته

- رقم هـاتـف مـسـاعـد نـقل الـبــضـائع عـبـر الـطـرقـات
rبه Wرقمي التلكس والفاكس اخلاص rوعند االقتضاء

- رقم قيـد مسـاعد نقـل البـضائع عـبر الطـرقات في
rالسجل التجاري

- أية مالحظات أخرى تعتبرها اإلدارة مفيدة.

اHادة اHادة 6 :  يحتوي سـجل مساعدي نقل البضائع عبر
الـطــرقــات الــذي يــكــون غالفه من لــون أســود عــلى مــائـتي
(200 ) ورقــة أبــعـــادهــا أربــعــW ( 40 ) ســـنـــتــيـــمـــتـــرا طــوال

وثالثW ( 30 )  سنتيمترا عرضا.

rحتـتــوي كل ورقـة من الــسـجل عــلى جـهـتــهـا اخلـلــفـيـة
بـــاإلضـــافــــة إلى اخلط اخملــــصص لـــلـــعــــنـــاوينr عـــشـــرة ( 10 )
خـــطـــوط أخـــرى يــبـــلغ كـل خط مـــنــهـــا ســـنــتـــيـــمـــتــرين ( 2 )
عـــرضـــا تــــخـــصص لـــقـــيـــد مـــســـاعـــدي نـــقـل الـــبـــضـــائع عـــبـــر

الطرقات.

يرفق �وذج الورقة في اHلحق 3 بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 7 :  يـرقم  سـجـل مسـاعـدي نـقـل البـضـائـع عـبر
الــطــرقــات و يـؤشــر عــلــيه من طــرف مــديــر الــنــقل الــبـري

التابع للوزارة اHكلفة بالنقل.

قــــــرار مرار مــــؤرخ فيؤرخ في26  جــــمــــــادى الادى الــــثــــانانــــــيــــة عة عــــام ام 1427 اH اHــــوافقوافق22
يوليولـيو سيو سـنةنة r2006 يحr يحـدد �دد �ـاذج اعتاذج اعتـماد مماد مـساعساعـدي نقلدي نقل
الالــــبــــضـائائـع عع عـبــــر الر الـطــــرقرقــــات وبات وبـطــــاقاقــــة الة الـقــــيــــد في سد في سـجلجل
مسمسـاعدي نقل الاعدي نقل الـبضائع عبضائع عـبر الطبر الطـرقات وكذا كرقات وكذا كـيفياتيفيات

مسك هذا السجل.مسك هذا السجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل
- �ــقــتـــضى اHــرســوم الـــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربيع الثاني عام  1427 اHوافق 25 مايو سنة 2006

 rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 89-166 اHؤرخ
في 27 مـــــحـــــرم عـــــام  1410 اHـــــوافق 29 غـــــشـت ســـــنــــة1989

 rركزية في وزارة النقلHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــــمـــــادى األولى عــــام  1411 اHـــــوافق  24 نـــــوفـــــمـــــبــــر
سـنة 1990 واHـتعـلق بـتنـظيم مـديريـات الـنقل في الـوالية

 rو عملها
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-473 اHؤرخ
في 11 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  1426 اHـــــوافق  13 ديــــــســـــمــــــبـــــر
سـنة 2005 الذي يـحـدد شـروط تنـظـيم نـشـاطات مـسـاعدي
نقل البضائع عبـر الطرقات وكيفيـات �ارستهاr السيما

 rادة  25 منهHا

يـقــرر ما يأتي :يـقــرر ما يأتي :

اHادة األولىاHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة  25 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 05-473 اHؤرخ في 11 ذي القـعدة عام 1426
اHوافق  13ديسـمبـر سنة 2005 واHذكـور أعالهr يحـدد هذا
الـــقــــرار �ـــاذج اعـــتــــمـــاد مــــســـاعــــدي نـــقـل الـــبــــضـــائـع عـــبـــر
الــــطـــرقــــات و بـــطــــاقــــة الـــقــــيـــد فـي ســـجـل مـــســــاعــــدي نـــقل
الـــبـــضـــائـع عـــبـــر الـــطــــرقـــات و كـــذا كـــيـــفــــيـــات مـــسك هـــذا

السجل.

2 : تـــرفق �ـــاذج اعـــتـــمـــاد �ـــارســـة نـــشـــاطـــات اHــادة اHــادة 
مسـاعدي نقل البـضائع عبـر الطرقـات و بطاقـة القيد في
WلحقHسـجل مساعدي نـقل البضائع عـبر الطرقـات في ا

األول والثاني بهذا القرار.

يـــكـــون اعـــتـــمـــاد �ــارســـة نـــشـــاطـــات مـــســـاعـــدي نـــقل
الـــبـــضـــائع عـــبــر الـــطـــرقـــات في شـــكل وثـــيــقـــة �ـــقــاس أ 4

(27x21)  سنتيمترا).

تصمم هذه الـوثيقة من ورق لونه أبـيض ذي خلفية
أمنية.
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اHـادة اHـادة 8 : يــعـد بــاطال كل كــتــابــة بـقــلم الــرصــاص عـلى
سـجل مـسـاعـدي نقل الـبـضـائع عـبر الـطـرقـات وكلّ شطب

وحشو ومحو وكل تكرار للرقم.

وفي حــالـــة اخلــطـــأr يــجب شـــطب الــســـطــر كـــله بــخط
وحيد واضح على طـول الصفحة وذكـر إشارة مثل "إلغاء"

أو "خطأ" على مستوى  اخلانة اخلاصة باHالحظات.

rإن مدير النقل

- �ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-381  اHـؤرخ
في  27 جـمادى األولى عام  1411 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
 1990 واHـتــعــلق بــتـنــظـيـم مـديــريــات الـنــقل في الــواليـات

rوعملها

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-473 اHؤرخ
في  11 ذي الــقــعــدة عــام  1426 اHــوافق 13 ديــســمــبــر ســنــة
 2005 الـذي يـحـدد شروط تـنـظـيم نـشاطـات مـسـاعـدي نقل

rالبضائع عبر الطرقات و كذا كيفيات �ارستها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في  ..........
و اHتضمن تعيW السيد .................... مديرا للنقل في

والية ..........................................

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 26 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام  1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2006 الذي يـحـدد �اذج
اعـتـمـاد مـساعــدي نـقل الـبـضـائـع عـبر الـطـرقــات وبـطـاقة
الـقـيـد فـي سـجل مـســاعـدي نـقل الـبــضـائع عـبــر الـطـرقـات

rوكيفيات مسك هذا السجل

يـقــرر ما يأتي :يـقــرر ما يأتي :

األولى : يــعـتــمــد (تــعــتــمـد) الــســيــد(ة)r اآلنــسـة اHـادة األولىاHـادة 
أوعنوان الشـركة (العنوان أو مـقر الشركة) .................
Hمارسة نشاط: ......................................................

اHـادة اHـادة 9 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اHوافق 22 يوليو سنة 2006.

محمد مغالويمحمد مغالوي

اHلحـــق األولاHلحـــق األول

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل
مديرية النقل لوالية ..........مديرية النقل لوالية ..........

مديرية النقل لوالية ..........

رقم : ...........
مقـــرر مؤرخ في  .......... يتضمنمقـــرر مؤرخ في  .......... يتضمن

منح اعتماد �ارسة نشاط  .......................  منح اعتماد �ارسة نشاط  .......................  

اHــــادة اHــــادة 2 : هــــذا االعـــتــــمــــاد شـــخــــصي و وقــــتي وقــــابل
لإللغاء وال �كن الـتنازل عنه وال أن يكون محل إيجارأيا

كان شكله.  

اHــــادة اHــــادة 3 : يــــتــــعــــW عــــلى الــــنــــاقل الــــعــــمــــومي (يــــجب
تــوضـيح الــصــفـة) في إطــار �ـارســة نـشــاطهr الــقـيــام عـلى

اخلصوص �ا يأتي :  

- االمــتـــثــال لـألحــكــام الـــتــشـــريــعـــيــة والـــتــنـــظــيـــمــيــة
السارية اHفعول في هذا اجملال.

- تأدية التزاماته طبقا ألعراف وتقاليد اHهنة.

- تــــقـــــد¤ أفــــضل نـــــوعــــيـــــة من اخلــــدمـــــات و�ــــارســــة
النشاط بعناية لتجنب اHمارسات التدليسية.  

اHادة اHادة 4 : حتـتفظ اإلدارة في حـالـة إخالل مسـاعـد نقل
الـبـضــائع بـالــتـزامــاته بـحق الــسـحب اHــؤقت أو الـنــهـائي

لالعتماد طبقا للتنظيم اHعمول به. 

حرر بـ  ..................... في.................

مديــر النقــل
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة النقـــلوزارة النقـــل
مديرية النقــل

لوالية .......................

رقم ..........................
بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات

الرقم التسلسلي

اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05 -473 اHؤرخ في  13ديسـمبر
ســــنــــة  2005 الــــذي يــــحــــدد شــــروط تــــنـــــظــــيم نــــشــــاطــــات
مـــســاعـــدي نـــقل الـــبـــضــائـع عــبـــر الـــطـــرقــات وكـــيـــفـــيــات

�ارستها (اHادة 24 )

اHلحق اHلحق 2

�وذج بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات�وذج بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات

الوجه األمامي للبطاقة                                                                   الوجه اخللفي للبطاقةالوجه األمامي للبطاقة                                                                   الوجه اخللفي للبطاقة

* االسم  واللقب أو عنوان الشركة : .....................

����...................���* العنوان أو مقر الشركة : 

* رقم الـقيـــد في سـجل مسـاعـدي نقل الـبـضائع عـبر
....�.........���الطرقات ..................... التــاريخ: 

* نــــــوع (أنـــــــواع ) الـــــــنــــــشــــــــــــاط (الـــــــنــــــشـــــاطــــــات)
اHــمارس (ة) : (............................................)

   طابع جبائي                  حرر بـ.........في ........
                                                   مدير النقل

اHلحـــــق اHلحـــــق 3

�وذج ورقة سجـل مساعدي نقـــل�وذج ورقة سجـل مساعدي نقـــل
البضائـع عبر الطرقاتالبضائـع عبر الطرقات

االسم واللقباالسم واللقب
أو عنوان الشركةأو عنوان الشركة

العنوان أوالعنوان أو
مقر الشركةمقر الشركة

rرقم الهاتفrرقم الهاتف
التلكس والفاكسالتلكس والفاكس

رقمرقم
الترتيبالترتيب

رقم القيد فيرقم القيد في
السجل التجاريالسجل التجاري نوعنوعالتاريخالتاريخ

اHالحظاتاHالحظاتالنشاطالنشاط



28 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2805
17 يناير سنة  يناير سنة 2007 م

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 03-471 اHؤرخ
في 8  شـــوال عـــام 1424 اHــــوافق 2 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2003
واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء مــــركــــز وطــــني إلدمــــاج االبــــتــــكـــارات
البيداغوجيـة وتنمية تكـنولوجيات اإلعالم واالتصال في

rالتربية وتنظيمه وعمله

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

rالعام احلكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1407 اHــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة

1987 واHتـعلق بـالتـصنـيف الـفرعي لـلمـناصب الـعلـيا في

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHا

- و�ـقــتـضى  الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
3 ربـيع األول عـام 1427 اHـوافق 2 أبــريل سـنـة 2006 الـذي
يــــحــــدد الــــتـــنــــظــــيم الــــداخــــلي لــــلـــمــــركــــز الــــوطـــنـي إلدمـــاج
االبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم

rواالتصال في التربية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــصــــنـف اHــــركـــــز الـــــوطــــنـي إلدمــــاج
اإلبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم
rحـسب عدد النـقاط احملـصل علـيها rواالتصال في الـتربـية
عــمـال بــالـقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 19 جــمــادى
الثـانيـة عام 1407 اHوافق 18 فبـراير سـنة 1987 واHـذكور
أعالهr في جدول األرقـام االستـداللـية الـقصـوى اHنـصوص
عـلـيـهـا في اHـرسـوم رقم 86-179 اHـؤرخ في 29 ذي الـقـعدة
rــــذكــــور أعالهHــــوافق 5 غــــشت ســــنــــة 1986 واHعــــام 1406 ا

طبقا للجدول اآلتي :

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21 ش شــــــــــــوال عوال عــــــــــامام1427
اHاHـوافقوافق 13  ن  نـوفوفـمبمبـر سر سـنة نة r 2006  ي  يـتـضمن تضمن تـصـنيفنيف
اHاHــــــــــنــــــــــاصاصـب الب الــــــــــعــــــــــلــــــــــــيــــــــــا في اHا في اHــــــــــــركركــــــــــز الز الــــــــــوطوطــــــــــــني إلدمني إلدمــــــــــاجاج
االباالبـتــــكـارات الارات الــــبـيـداغداغــــوجوجـيــــة وتة وتـنــــمـيــــة تة تـكــــنـولولــــوجوجـيـاتات

اإلعالم واالتصال في التربية.اإلعالم واالتصال في التربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

rووزير التربية الوطنية

- �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

- 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

التصنيفالتصنيفاHؤسسة العموميةاHؤسسة العمومية

اHــــــركـــــــز الــــــوطـــــــني إلدمـــــــاج االبــــــتـــــــكــــــارات
البيداغوجـية وتنمية تـكنولوجيات اإلعالم

واالتصال في التربية.
1000 2 أ I

الرقم االستدالليالرقم االستداللي القسمالقسم الصنفالصنف اجملموعةاجملموعة

rادة األولى أعالهHنصوص عـليه في اHصـنفة في اجلـدول اHـناصب العلـيا للـمؤسسـة العمومـية اHادّة ة 2 : :  تستـفيد اHاداHا
تـصــنـيـفـا فــرعـيـا في جــدول األرقـام االسـتـداللــيـة الـقــصـوى اHـنـصــوص عـلـيـهــا في اHـرسـوم رقم 86 -179 اHـؤرخ في 29 ذي

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

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصبالتصنيفالتصنيف

مرسوم

مرسوم

مقرر
من

اHدير 

مقرر
من

اHدير 

مقرر
من

اHدير 

اHركز الوطني
إلدماج

االبتكارات
البيداغوجية

وتنمية
تكنولوجيات

اإلعالم
واالتصال في

التربية

اHدير

اHدير
اHساعد

رئيس
قسم

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية

- من بـــW اHـــتـــصـــرفـــW الـــرئـــيـــســـيـــW أو
Wاحلــاصــلـ rمن رتــبــة مــعـادلــة Wمــوظــفـ
على شـهادة تـعلـيم عال ويـثبـتون خمس
( 5 ) ســــنـــــوات خــــبـــــرة مـــــهــــنـــــيــــة بـــــهــــذه

الصفة.

- من بــــW اHـــتـــصـــرفـــW أو مــــوظـــفـــW من
رتــبـــة مــعـــادلــةr احلـــاصــلـــW عــلى شـــهــادة
تـــعـــلــــيم عـــــال ويـــثـــبــــتــــون ثــــمـــاني ( 8 )

سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة.

- من بـــــــW مـــــــهــــــنـــــــدسـي الــــــدولـــــــة الـــــــذين
يـــثـــبــــتـــون خـــمس ( 5 ) ســـنـــوات خـــبـــرة

مهنية بهذه الصفة.

- من بــــW أســــاتــــذة الـــــتــــعــــلــــيم الــــثــــانــــوي
احلــــاصـــــلــــW عــــلـى شــــهـــــادة تــــعــــلـــــيم عــــال
ويــثـــبـــتـــون ســـبع ( 7 ) ســـنـــوات خـــبــرة

مهنية بهذه الصفة.

- من بـــــــW مـــــــهــــــنـــــــدسـي الــــــدولـــــــة الـــــــذين
يــــثــــبــــتــــون ثالث ( 3 ) ســــنــــوات خــــبــــرة

مهنية بهذه الصفة.

- من بــــW اHـــتـــصـــرفـــW أو مــــوظـــفـــW من
رتــبـــة مــعـــادلــةr احلـــاصــلـــW عــلى شـــهــادة
تعلـيم عال ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات

خبرة مهنية بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 3 : :  تصنف اHناصب العليا األخرى في اHـركز الوطني إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات
اإلعالم واالتصـال في التـربيـةr طبـقا لـلتـصنـيف النـاجت عن تطـبيق طـريقـة التـصنـيف الوطـني ضمـن األصنـاف واألقسام
اHـنــصــوص عـلــيـهــا في في اHـادة 68 من اHـرسـوم رقم 85-59 اHـؤرخ في أول رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985

واHذكور أعالهr حسب اجلدول اآلتي :

أ

أ

أ

أ

أ

2

2

2

2

2

م

م

م - 1

م - 2

م - 2

1000

800

746

658

658
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كيفيةكيفية
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
العلياالعليا

الرقمالرقمالقسمالقسمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

شروط االلتحاقشروط االلتحاقالتصنيفالتصنيف

باHناصبباHناصب

اHركز الوطني
إلدماج

االبتكارات
البيداغوجية

وتنمية
تكنولوجيات

اإلعالم
واالتصال في

التربية

- من بــــW الــــتـــقــــنــــيـــW الــــســــامـــW الــــذين161482
يـــثـــبــــتـــون خـــمس ( 5 ) ســـنــــوات خـــبـــرة

مهنية بهذه الصفة.

مقرر
من

اHدير

رئيس
مصلحة
تقنية

161482Wــــــــــــســـــــــــــاعـــــــــــــديـن اإلداريــــــــــــHا Wمـن بـــــــــــــ -
الرئيسيـW احلاصلW على شـهادة تعليم
عـال ويـثـبـتون ست ( 6 ) سنـوات خـبرة

مهنية بهذه الصفة.

مقرر
من

اHدير

رئيس
مصلحة
إدارية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ـــقـــتــــضـى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 03 - 144
اHــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة
2003 واHـــتـــضـــــمّن تــنـــــظـــيم اإلدارة اHــــركـــزيــة في وزارة

rانHالعالقات مع البر
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 194
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
10 شــــــوّال عـــــام 1427 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2006

واHــتــضــمّن تــعـــيــW الــسّــيــد عــبــد الــرزاق جــيــجــليr نــائب
rانHبوزارة العالقات مع البر Wمدير للموظف

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــــوّض إلـى الــــســـــيّــــد عـــــبــــد الــــرزاق
جـــيــــجــــليr نــــائب مــــديــــر اHـــوظــــفــــrW اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحـياتهr باسم وزيـر العالقات مع الـبرHانr عـلى جميع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1427 اHـوافق
19 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اHاداHادّة ة 4 : :  يـستـفيـد العـمال اHـعنـيون قـانونـا في أحد
اHــنــاصب الــعـــلــيــا اHــذكــورة في اجلـــدولــW اHــضــمــنــW في
اHـادتـW 2 و3 أعـالهr من األجـــر الـــقـــاعـــدي اHـــرتـــبط بـــقـــسم

صنف ترتيب في اHنصب اHشغول.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  زيــــادة عــــلـى األجـــر الــــقــــاعــــديr يــــتــــقــــاضى
الــــعــــمـــــال اHــــذكــــورون في اHــــادتــــW 2 و3 أعـالهr تـــــعـــــويض
اخلـبرة اHـهنـيـة اHكـتسـبة بـعـنوان الـرتبـة األصـليـة وكذلك
الـــتـــعــويـــضـــات واHـــنح اHـــنــصـــوص عـــلـــيــهـــا في الـــتـــنــظـــيم

اHعمول به.

اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

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

وزارة العالقات مع البرDانوزارة العالقات مع البرDان
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 28 ذي ال ذي الــــــــــــقــــــــــعــــــــــــدة عدة عــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــوافـق وافـق 19
ديديــــســــمــــبــــر سر ســــنـنــة ة r 2006  يr  يــــتـضــــمّـن تن تــــفـويويـض اإلمض اإلمــــضـاءاء

.WوظفHإلى نائب مدير ا.WوظفHإلى نائب مدير ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rانHإنّ وزير العالقات مع البر

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
بوبكر بن بوزيدبوبكر بن بوزيد

 وزير اHالية وزير اHالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

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

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31   غشت سنة  غشت سنة 2006

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.662.364,41

664.436.069.453,06

208.547.333,22

2.788.170.555,18

4.442.458.650.444,55

152.551.519.501,64

0,00

480.897.018.079,19

0,00

1.402.148.472,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.466.928.647,04

8.773.384.106,41

26.853.890.569,32

5.785.975.989.527,00

1.035.267.339.642,57

165.712.105.833,69

1.184.482.373,18

13.946.282.152,32

2.959.235.595.734,97

225.489.389.735,32

672.916.000.000,00

40.000.000,00

114.367.481.153,26

9.737.828.793,31

588.079.484.108,38

5.785.975.989.527,00

بنك اجلزائربنك اجلزائر

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات



الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30   سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2006

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.139.662.364,41

517.349.991.072,27

204.261.279,40

728.317.628,79

4.695.591.253.466,22

149.884.224.317,00

0,00

527.998.875.592,72

0,00

2.603.244.375,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.480.886.402,60

8.920.232.562,13

39.653.628.417,39

5.947.554.577.478,18

1.048.100.106.089,64

164.813.247.115,44

907.195.324,19

13.696.705.630,08

3.043.881.785.275,36

220.910.821.019,57

730.502.000.000,00

40.000.000,00

114.367.481.153,26

9.737.828.793,31

600.597.407.077,33

5.947.554.577.478,18

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةr حي البساتrWسميةr حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب  بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر- محطة- اجلزائر- محطة

28 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3205
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