
العدد العدد 16
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

األربعاء األربعاء 17  صفر عام   صفر عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 7    مارس مارس سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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

أوامـرأوامـر
أمـر رقم 07 - 01  مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1428  اHــوافق أوّل  مـارس ســنـة p2007 يــتـعــلق بــحـاالت الــتــنـافـي وااللـتــزامـات
اخلاصة ببعض اHناصب والوظائف..............................................................................................................
أمر رقم 07 - 02  مؤرّخ في 11  صفـر عام 1428  اHوافق أوّل  مـارس سنة p2007 يـعدل ويـتمم الـقانون رقم 01 - 10 اHؤرّخ
في 11 ربيع الثاني عام 1422 اHوافق 3 يوليو سنة 2001 واHتضمن قانون اHناجم..............................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسـوم رئاسيّ رقم 07 - 73  مؤرّخ في 11  صفـر عام 1428  اHوافق أوّل  مـارس سنة p2007 يـتـضمـن اHـوافقـة عــلـى عقود
الـبحث عن احملـروقـات واستـغاللهـا اHبـرمـة �ديـنة اجلـزائر في 18 مارس سـنة 2006 بـW الوكـالة الـوطنـيـة لـتثـميـن

مـوارد احملروقـات (ألنفط) وسوناطراكp شركة ذات أسهم..................................................................
مرسـوم رئاسيّ رقم 07 - 74  مؤرّخ في 11  صفـر عام 1428  اHوافق أوّل  مـارس سنة p2007 يتـضمن اHــوافقـة عـلى عــقـود
اســتــغالل احملـــروقــات اHــبـــرمــة �ــديــنـــة اجلــزائــر في 18 مــارس ســنــة 2006 بــيـن الــوكـــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــW مــوارد
احملروقات (ألنفط) وسوناطراكp شركة ذات أسهم..........................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ رقم 07 - 75  مـؤرّخ في 11  صــفــر عــام 1428  اHــوافق أوّل  مــارس ســنـة p2007 يــتـــضــمــن اHــوافــقـــة عـــلـى
اHـلحـق رقم 1 بـالـعـقد اHـؤرخ في 13 أكـتـوبـر سـنـة 2001 لـلـبـحث عن احملـروقــات وتـقـديـرهـا واسـتـغاللـهـا في اHـسـاحة
اHــســـمــاة "جلــمـــيط" (الــكـــتــلـــة : 405 ب) اHـــبــرم �ـــديــنــة اجلـــزائــر في 31 أكـــتــوبـــر ســنــة 2006 بـــW الــشــركــة الــوطــنــيــة
"سوناطراك "وشركة"فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"..........................................................................
مــرســوم رئــاسيّ رقم 07 - 76  مـؤرّخ في 11  صــفــر عــام 1428  اHــوافق أوّل  مــارس ســنـة p2007 يــتـــضــمــن اHــوافــقـــة عـــلـى
اHـلحـق رقم 2 بالـعقد اHؤرخ في 28 فبـراير سنة 2001 للـبحـث عن احملـروقـات وتـقـديـرهـا واسـتغاللـهـا فـي اHـساحـة
اHــســـمـــاة "فـــركــــان" (الــكـــتـــلـــة : 126) اHـــبــرم �ـــديــنــة اجلـــزائــر في 20 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2006 بـــW الــشــركــة الــوطــنــيــة
"سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بيتروليوم أجليريا ليميتد"..................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 07 - 77  مـــؤرّخ في 15 صــفـــر عــام 1428 اHـــوافق 5 مــارس ســـنــة p2007 يـــتــضــمـن حتــويل اعـــتــمـــاد إلى
ميزانيــة تسييـر رئـاسة اجلمهورية...........................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 07 - 78  مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1428 اHـــوافق 5 مــارس ســنــة p2007 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمـــاد إلـى
ميزانيــة تسييـر وزارة الشؤون اخلارجية...................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 07 - 79  مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1428 اHـــوافق 5 مــارس ســنــة p2007 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمـــاد إلـى
ميزانيــة تسييـر وزارة الشؤون اخلارجية...................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 07 - 80  مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1428 اHـــوافق 5 مــارس ســنــة p2007 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمـــاد إلـى
ميزانيــة تسييـر وزارة الثقـافـة................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 07 - 81  مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1428 اHـــوافق 5 مــارس ســنــة p2007 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمـــاد إلـى
ميزانيـة تسييـر وزارة الشبـاب والرياضـة.................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـي رقم 07 - 82  مـــؤرّخ في 17 صــفـــر عــام 1428 اHـــوافق 7 مــارس ســـنــة p2007 يــتــضــمّـــــن إجــــراءات عــفــــــو
�ناسبة  عـــيد اHـرأة................................................................................................................................

قرارات6 مقررات6 آراءقرارات6 مقررات6 آراء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية

قــــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 15  مــحــرّم عــام 1428  اHـوافق 3  فــبــرايــر ســنـــة p 2007 يــعـدّل ويــتــمّـم الــقــرار الـوزاري
اHـشـتـرك اHؤرّخ في 22 ربـيع األوّل عام 1418 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1997 الذي يـحـدّد قـائـمة اHـؤسّـسـات العـمـومـية
لـلـتكـوين اHـتخـصص اHـؤهـلة لـتـنظـيم اHـسـابقـات عـلى أساس االخـتـبـارات واالمتـحـانات اHـهـنيـة لاللـتـحـاق �ـخـتلف
أسالك األمن الوطني.................................................................................................................................

وزارة العمل والضمان االجتماعيوزارة العمل والضمان االجتماعي
قــرار مـؤرخ في 5 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمــبـر سـنـة p2006 يــعـدّل ويـتـمّـم الـقـرار اHـؤرّخ في 25 ذي احلـجـة عـام
1416 اHوافق 13 مايو سنة 1996 واHتضمن التنظيم الداخلي  للصندوق الوطني للتأمW عن البطالة...................

قـرار مؤرخ في 5 ذي القـعدة عام 1427 اHوافق 26 نـوفمـبر سـنة p2006 يـعدّل ويـتمّم الـقرار اHؤرّخ في 9 رمضـان عام 1417
اHوافق 18 يناير سنة 1997 واHتضمن التنظيم الداخلي  للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء........

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 22 مـحـرم عـام 1428 اHـوافق 10 فـبـرايـر سـنة p2007 يـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزيـة في
وزارة الشباب والرياضة في مكاتب...........................................................................................................
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- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 2000 - 06 اHـؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2000
واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة p2001 السـيــمــا اHـادة 33

pمنه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 04 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHـــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة

pوتسييرها وخوصصتها

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 01 - 10 اHــــؤرخ في 11
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

pناجمHتضمن قانون اHوا

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 02 - 01 اHؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فــبـرايــر ســنـة 2002 واHــتـعـلق

pبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــــوافق 19 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003

pنافسةHتعلق باHوا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

pتعلق بالنقد والقرضHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 04 - 08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 05 - 07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

pتممHعدل واHا pتعلق باحملروقاتHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pياهHتعلق باHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 06 - 01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

pبالوقاية من الفساد ومكافحته

أمـر رقم أمـر رقم 07 -  - 01  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 11  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1428  اHـوافق اHـوافق
أوأوّل    مــارس سـنـة   مــارس سـنـة p  p2007  يـتــعــلق بـحــاالت الـتــنـافييـتــعــلق بـحــاالت الـتــنـافي
وااللتـزامات اخلاصة ببعـض اHناصب والوظـائـف.وااللتـزامات اخلاصة ببعـض اHناصب والوظـائـف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 10
اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1413 اHــوافق 23 مــايــو ســنــة

pتممHعدل واHا pنقولةHتعلق ببورصة القيم اH1993 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 08
اHـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
p1994 ــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـةHـتــضــمن قــانـون اH1994وا 

pادة 25 منهHالسيما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صـفر
عــام  1417 اHــوافق 9 يــولـــيــو ســـنــة 1996 واHــتـــعــلق بـــقــمع
مخـالفـة التـشريـع و التـنظـيم اخلاصـW بالـصرف و حـركة

pتممHعدل واHا pرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحـــدد الــقــواعــد الــعـــامــة اHــتــعـــلــقــة بــالـــبــريــد واHــواصالت

pالسلكية والالسلكية

أوامــرأوامــر
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pــواد 2 و3 و4 أعالهH5 :  : عــنــد مــخــالــفــة أحــكــام ا اHـاداHـادّة ة 
يــجب عـــلى آخــر هــيــئــة مــســتــخـــدمــة أو الــســلــطــة اHــكــلــفــة
بـــالــوظـــيــفـــة الــعـــمـــومــيـــةp حــسب احلـــالــةp إخـــطــار اجلـــهــات

القضائية اخملتصة.

اHاداHادّة ة 6 : : يـعاقب كل من يـخالـف أحكـام اHادتW 2 و3
أعـاله بـــــاحلـــــبـس من ســـــتـــــة (6) أشـــــهـــــر إلـى ســـــنـــــة واحـــــدة

وبغرامة من 100.000 دج  إلى 300.000 دج. 

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــعـــاقب عـــلى عـــدم الــتـــصـــريح اHــنـــصــوص
عـــــلـــــيه فـي اHــــــادة 4 أعـــاله بــــغـــــرامـــــة من 200.000 دج إلى

500.000 دج. 

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـــنــشــر هــذا األمـــر في اجلــريــدة الـــرّســمــيّــة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة. 

بــاجلــزائــر في 11 صــفــر عــام 1428 اHــوافق أوّل حــرّر 
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمر رقم أمر رقم 07 -  - 02  مؤر  مؤرّخ في خ في 11  ص  صـفر عام فر عام 1428  اHوافق اHوافق
أوأوّل  مل  مـارس سارس سـنة نة p p2007 يـعدل ويعدل ويـتـمم المم الـقـانون رقمانون رقم
01 -  - 10 اH اHــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 11 رب ربــــــــــــيـع الع الــــــــــــثــــــــــــــاني عاني عــــــــــــام ام 1422

3 ي يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ة 2001 واH واHــــــتــــــضــــــــمن قمن قــــــانانــــــونون اHاHــــوافق وافق 
اHناجم.اHناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورp الســيـــمــا اHــواد 12 و17 و18

pو122 و124 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

pناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اHؤرّخ في 22 ذي
القـعـدة  عام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايـر  سـنة 2002 واHـتـعلق

pبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اHــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

pدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
 pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهــدف هـــذا األمـــر إلى حتــديـــد حــاالت
الـتــنـافي وااللـتـزامـات اخلـاصـة اHـتــصـلـة بـبـعض اHـنـاصب

والوظائف. 

ويـطبق عـلى شاغـلي منـصب تأطـير أو وظـيفـة علـيا
للـدولة  �ـارسـونهـا ضمن الـهـيئـات و اإلدارات العـمومـية
واHــــؤســـســـــات الــــعـــمــــومــــيــــة واHــــؤســــســــات الــــعــــمـــومــــيـــة
االقتصـاديةp �ا فـيها الشـركات اخملتـلطة التي حتـوز فيها
الدولة 50 % على األقل من رأس اHـال و كذا على مستوى
ســلــطــات الــضــبــط أو كل هــيــئــة عــمـــومــيــة أخــرى �ــاثــلـــة

تتولى مهـام الضبط أو اHراقبة أو التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : دون اHـسـاس بــحـاالت الـتـنــافي اHـنـصـوص
عليـها في التـشريع والتنـظيم اHعمـول بهماp �ـنع شاغلو
pــادة األولى أعالهHــذكــورون فـي اHـــنــاصب والـــوظــائـف اHا
من أن تــــكـــون لــــهم خـالل فـــتــــرة نـــشــــاطــــهمp بـــأنــــفــــســـهم أو
pداخـل الــــبالد أو خــــارجــــهــــا pبــــواســــطــــة أشــــخــــاص آخــــرين
مـــصـــالح لــــدى اHـــؤســـســـات أو الــــهـــيـــئـــات الـــتـي يـــتـــولـــون
مراقـبتها أو اإلشـراف عليـها أو التي أبرمـوا صفقـة معـها

أو أصدروا رأياً بغية عقد صفقة معها.

اHـاداHـادّة ة 3 : : دون اHـسـاس بــحـاالت الـتـنــافي اHـنـصـوص
عـلـيـهـا في التـشـريع والـتـنـظـيم اHعـمـول بـهـمـاp ال �كن أن
�ـارس شـاغـلـو اHـنـاصب والـوظـائف اHـذكـورون فـي اHادة
األولى أعالهp عــنـد نــهــايـة مــهــمـتــهمp ألي ســبب كــانp وHـدة
سـنتW (2) نشـاطـا استـشاريـا أو نـشاطـا مهـنـيا أيـا كانت
طـــبـــيـــعـــتـهp أو أن تـــكـــون لـــهـم مـــصـــالح مــــبـــاشـــرة أو غـــيـــر
مـبـاشـرة لـدى اHــؤسـسـات أو الـهـيـئــات الـتي سـبق لـهم أن
تـولوا مراقبتـها أو اإلشراف عليـها أو أبرموا صفـقة معها
أو أصدروا رأياً بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة

أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : عــنــد انــقـــضـــاء مــدة ســنــتــp(2) W يــجب أن
تكـون �ارســة أي نشاط مـهني أو اسـتشارة وكـذا حيازة
مــصــلـــحــةp اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 3 أعـالهp مــوضـوع
تـصـريح كــتـابي Hـدة ثالث (3) سـنـواتp من طــرف اHـعـني
بـــاألمـــر لــــدى الـــهـــيـــئــــة الـــوطـــنـــيــــة لـــلـــوقـــايـــة مـن الـــفـــســـاد
ومــكــافــحــتهp وحـــسب احلــالــةp آخــر هــيـــئــة مــســتــخــدمــة أو
pكـلفة بـالوظيـفة الـعمومـية في أجل شـهر واحدHالـسلطـة ا

ابتداء من تاريخ  بداية �ارسة النشاط.
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pإذا لم يف بااللتزامات التي تعهد بها -
- إذا لـم يـسـتــجب لـلــشـروط وااللـتــزامـات الـنــاجـمـة

عن هذا القانون والنصوص اHتخذة لتطبيقه.
ويــخـــول قــرار تــعـــلــيـق أو ســحب رخـــصــة اســـتــغالل
مــقـالع احلــجـارة واHــرامل صــاحـبــهـا احلـق في الـطــعن أمـام

اجلهات القضائية اإلدارية.
حتـــدد كـــيـــفـــيــــات تـــعـــلـــيـق رخـــصـــة اســـتـــغـالل مـــقـــالع

احلجارة واHرامل وسحبها عن طريق التنظيم".

4 :  : تــعــدل وتـتــمـم اHـادة 132 من الــقــانــون رقم اHـاداHـادّة  
01 - 10 اHــؤرّخ في 11 ربــيع الــثــانـي عـام 1422 اHــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادة 132 : �ـنـح الـوالي اخملــتص إقــلـيــمــيـا رخــصـة
اسـتغالل مقـالع احلجارة واHـرامل عن طريق اHزايـدة بعد
اســتــشـــارة الــوكــالـــتــW اHــنــجـــمــيــتـــW واHــصــالـح اHــؤهــلــة

واHعنية في الوالية .
يـحـدد حق إعـداد الـوثـائق والـرسم اHـسـاحي لـعـمـلـيـة
اسـتـغالل مـقـالع احلـجـارة واHـرامل �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

السنوي.
حتــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطــــبـــــيـق هــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".  
اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــنــشــر هــذا األمــر فـي اجلــريــدة الــرّســمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة. 
حــرّر بــاجلــزائــر في 11 صــفــر عــام 1428 اHــوافق أوّل

مارس سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 05 - 12 اHــــؤرّخ في 28
جــمـــادى الــثــانـــيــة  عــام 1426 اHــوافق 4 غــشت  ســنــة 2005

  pياهHتعلق باHوا
 pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يعــدل هـذا األمــر ويتـمم بـعـض أحـكام
الــقــانــون رقم 01 - 10 اHـــؤرّخ فـي 11 ربــيـع الـــثــاني عــام
1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001 واHــــتــــضـــمـن قــــانـــون

اHناجم. 
اHـاداHـادّة ة 2 : : تــعـدل وتــتــمم اHـادة 22 من الــقــــانـــون رقم
01 - 10 اHــؤرّخ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام 1422 اHــوافق 3

يوليو سنة 2001  واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي:

" اHادة 22 : يعتبـر استغالال Hقـالع احلجارة واHرامل
الــنــشــاط اHـتــمــثل فـي اسـتــخــراج أو رفع اHــواد اHــعــدنــيـة
غـير  الـفلزيـة التي ال حتـتوي عـلـى أي مادة مـعدنـية قـابلة
لـلـتـثـمـW واHـوجـهـة ألغـراض الـبـنـاء والـرصف وتـخـصـيب

األراضي".
3 : : تــدرج ضـمـن الــقـانــون رقم 01 - 10 اHـؤرّخ اHـاداHـادّة ة 
في 11 ربيع الـثاني عام 1422 اHوافق 3 يولـيو سنة 2001

واHذكور أعالهp مادة 91 مكرر حترر كما يأتي :

" اHــادة 91 مــكــرر : يــقــرر الــوالـي اخملــتص إقــلـــيــمــيــا
تعليق أو سـحب رخصة استغالل مقالع احلجارة واHرامل

من صاحبها في احلاالت اآلتية : 
Wإذا لـم يــــــدفع الــــــرســــــوم واألتــــــاوى خـالل ســــــنــــــتـــــ -

pWمتتاليت

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

pتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتp اHعـدل واHـتممp السـيّـما اHـادّتان 30

pو 102 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اHـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 8 أبــريل ســنـة

pتضمّن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 73  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 11  ص  صــــفــــر عر عــــامام
1428 اH اHــــــوافق أووافق أوّل  م  مــــــــارس سارس ســــــنــــــة ة p p2007 يــــــــتـتـــــــــضــــــمـنمـن

اHاHــــــــــوافوافــــــــــقـقـــــــــــة عـة عـــــــــــلـى علـى عــــــــــقــــــــــود الود الــــــــــبــــــــــحث عحث عـن احملن احملــــــــــروقروقــــــــاتات
واسواسـتغاللتغاللـهـا اHا اHـبـرمة �رمة �ـديديـنـة اجلة اجلـزائر في زائر في 18 م مـارسارس
سـنة نة 2006 بW ال بW الـوكوكـالالـة الوطة الوطـنـيـيــة لتة لتـثـمـيـن مـوارديـن مـوارد
احملاحملــــــروقـروقـــــــــات (ألات (ألــــــــنــــــــفط) وسفط) وســــــــونونــــــــاطاطــــــــراكp شراكp شــــــــركركــــــة ذاتة ذات

أسهم.أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 77 - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 6
17 صفر  عام  صفر  عام 1428 هـ هـ

7 مارس  سنة  مارس  سنة 2007  م م

- "جلـمـيط" (الكـتـلة : 405 ب) مـوضـوع عقـد الشـراكة
Wـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 13 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2001 بHا
ســونــاطــراك وشــركـــة "فــيــرست كــالــغـــاري بــتــرولــيــومس

p"ليميتد
- "غــورد الــفـارس" (الــكــتــلـة : 406 ب) مـوضــوع عــقـد
الـشراكـة اHبرم �ـدينـة اجلزائر في 13 أكتـوبر سنة 2001
بW سـوناطراك وشـركة "أنـاداركو أجليـريا الكـتلة 406 ب

p"كومباني
- "زمــلـة الـنـاقــة" (الـكـتـلـة 403 ج و ح) مـوضــوع عـقـد
الـشـراكـة اHبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 10 يـولـيـو سـنة 2002
بــW سـونــــاطـراك وشــركـتي "أنــاداركـو أجلــيـريــا الـكــتـلـة :
p"403 ج و ح كومباني" و"مايرسك أولي أجليريات أ/س

- "تــوقـــرت" (الــكــتـــلــتــان : 433 أ و 416 ب) مــوضــوع
عـقـد الـشـراكـة اHـبــرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 10 يـولـيـو سـنـة
2002 بــW ســونــاطــراك وشــركــة "االســتــثــمــار والــتــطــويـر

p"(ب أ د ك ) لبتروفييتنام
- " عـــــرق إيـــــســـــوان" (الــــــكـــــتـــــلـــــتـــــان " 226 و 229 ب)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 10
يـــولــيــو ســنــة 2002 بــW ســونــاطـــراك وشــركــة "مــيــديــكس

p"بتروليوم نورث أفريكال ل.ت.د
- "تــوات" (الــكـــتــلــتــان : 352 أ و 353) مــوضـــوع عــقــد
الـشـراكـة اHبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 10 يـولـيـو سـنة 2002
بW سوناطـراك وشركة "غازدو فرونس إكـسبلوراسيون

p"أجليريا ب ف
- "تــيــمــيــمــون" (الــكــتــلــتــان : 325 أ و 329) مــوضــوع
عــقــــد الــشــــراكـة اHــبــــرم �ـــديــنــة اجلـزائــر في 10 يــولــيـو
سـنة 2002 بW سـونـاطـراك وشركـتي "طوطـال فيـنا ألف
إ و إ أجلــيــري" و "كـومــبــانـيــا إســبـانــيــوال دي بـتــرولــيـوس

p"(سيبسا) س.أ
- "رقـــــان شــــــمــــــال" (الـــــكــــــتـــــلــــــتـــــان : 351 ج و 352 ج)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 10
يـولـيــو سـنـة 2002 بــW سـونـاطـراك وشــركـات "ريـبـصـول
إكـــســــبـــلـــوراثــــيـــون أرخــــلـــيـــا س.أ" و "ر ف ي - د ي أ أ ج"

p"و"إديسون أنترنسيونال
- "بــوررحـات شــمـال" (الــكـتــلـة : 242) مـوضــوع عــقـد
الـشـراكـة اHبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 10 يـولـيـو سـنة 2002
بــW ســونــاطـــراك وشــركــة "مــيــديــكـس بــتــرولــيــوم نــورث

p"أفريكا ل.ت.د
- "تــلــيــوانـــيت" (الــكــتــلــتــان : 102 أ و 112) مــوضــوع
عـقد الشـراكة اHبـرم �دينـة اجلزائر في 22 ديسـمبر سنة
2003 بW سوناطراك وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال

p"ليميتد

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

pتمّمHعدّل واHا p"سوناطراك"
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

pناجمH1996 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعــد االطالع عـــلى عــقـــود الــبــحـث عن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـW الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

pشركة ذات أسهم p(ألنفط) وسوناطراك
pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــوافـق عـــــــلى عـــــــقـــــــود الـــــــبـــــــحـث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اHــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 18
مــارس سـنـة 2006 بـW الــوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـW مـوارد
pشــــركــــة ذات أســـهم pاحملــــروقـــات (ألــــنـــفـط) وســـونــــاطـــراك
وتـــنـــفـــذp تـــطـــبـــيـــقـــا لـــلـــمــادة 102 من الـــقـــانـــون رقم 07-05
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 28 أبـــــريل
ســنــة 2005 واHـــتــعــلق بـــاحملــروقــاتp اHــعــدّل واHـــتــمّمp عــلى

اHساحات اHسماة فيما يأتي :
- "غــورد يـــعــقـــوب" (الـــكــتـــلــة : 406 أ) مــوضـــوع عــقــد
الشـراكـة اHبـرم �ـدينـة اجلـزائر في 25 يـونـيـو سـنة 2000
بــــــــW ســـــــــونـــــــاطــــــراك وشـــــــركـــــــة "فـــــــيــــــرسـت كـــــــالـــــــغــــــاري

p"بتروليومس ل.ت.د
- "فــركــان" (الــكــتــلــة : 126) مــوضــوع عــقــد الــشــراكـة
Wـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 28 فــبـــرايـــر ســـنــة 2001 بHا
ســـونـــاطـــراك وشــــركـــة "قـــولف كــــيـــســـتـــون بــــيـــتـــرولـــيـــوم

p"كومباني ل.ل.س
- "قـارة تــيـســلـيت" (الــكـتــلـة : 245 جـنــوب) مـوضـوع
عـقـد الـشـراكـة اHـبــرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 24 مـارس سـنة
2001 بـــW ســـونــاطـــراك وشـــركــة "روزنـــيـــفت ســـتــرويـــتــر

p"انسغاز ليميتد
- "غـــورد صـــغـــيـــر" (الـــكـــتـــلــة : 401 د) مـــوضـــوع عـــقـــد
الـشراكـة اHبرم �ـدينـة اجلزائر في 13 أكتـوبر سنة 2001
بــW ســـونــاطـــراك وشــركـــة "ريــبـــصــول إكـــســبـــلــوراثـــيــون

p"أرخليا س.أ
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- "حاسي مـوينة" (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321ب
 و 322 ب2) موضـوع عقـد الشـراكة اHـبرم �ـدينـة اجلزائر
في  26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2004 بــW ســونـــاطــراك وشــركــة

p"ستاتويل حاسي موينة أ س"
- "حــاسي مـطـمـاط" (الــكـتـلـتـان 410 و 411) مـوضـوع
عـقــد الـشـراكــة اHـبـرم �ـديــنـة اجلـزائـر في 23 أبــريل سـنـة
2005 بـــــW ســــونــــاطــــراك وشــــركــــة "BP إكـــــســـــبـــــلـــــوريـــــشن

p"(أجليريا) ليميتد
- "جــنــوب شــرق إيــلــيــزي" (الــكــتــلــتــان : 232 و 241)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 23
BP" ســــــونـــــــاطــــــراك وشــــــركــــــة Wأبـــــــريـل ســــــــنـــــــة  2005 بــــــ

p"إكسبلوريشن (أجليريا) ليميتد
- "بـــــوررحــــات جــــنـــــوب" (الــــكــــتـــــلــــتــــان : 230 و 231)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 23
BP" ســـــــونــــــاطـــــــراك وشـــــــركــــــة Wأبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 2005 بـــــــ

p"إكسبلوريشن (أجليريا) ليميتد

- "حـــــــاسـي بـــــــاحـــــــمـــــــو" (الـــــــكـــــــتل : 317 ب و 322 ب3
و347ب و348 و349 ب) مــــوضـــوع عــــقــــد الــــشـــراكــــة اHــــبـــرم
�ـديـنـة اجلـزائر في 23 أبـريل سـنة 2005 بW سـونـاطراك

p"وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد

- "بــوطــنـة" (الــكــتــلـة : 129) مــوضــوع عـقــد الــشــراكـة
Wــــبـــرم �ــــديــــنــــة اجلــــزائــــر في 23 أبــــريل ســــنــــة 2005 بHا
p"سوناطراك وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد

- "حــاسي بــيـرركــايـز" (الــكـتل : 443 أ و 424 أ و 415
خــارجي و 414 خــارجـي) مــوضـــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHـــبــرم
�ـديـنـة اجلـزائر في 23 أبـريل سـنة 2005 بW سـونـاطراك
وشـــركــة "BHP بـــلـــيـــتـــون بـــتـــرولـــيـــوم (أنـــتـــرنـــاشـــيـــونــال

p"إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد
- "أودومـي" (الــــــــــــكــــــــــــتـل : 222 ب و 222 ج و 223 ب)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 23
أبـريل سـنة 2005 بـW سـوناطـراك وشـركة "BHP بلـيـتون
بـــتــرولـــيـــوم (أنــتـــرنـــاشـــيــونـــال إكـــســبـــلـــوريــشن) ب.ت.ي

p"ليميتد
- "رقــــــان جـــــبل حـــــيــــــران" (الـــــكـــــتل : 328 ب و 352 د
و362 ب) موضوع عقـد الشراكة اHبرم �دينة اجلزائر في
23 أبــــريـل ســــنــــة 2005 بــــW ســــونـــاطــــراك وشــــركــــة "شـــال

p"إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح

- "زرافــــة" (الــــكـــتل : 345 و 346 و 322 ب) مـــوضـــوع
عـقــد الـشـراكــة اHـبـرم �ـديــنـة اجلـزائـر في 23 أبــريل سـنـة
2005 بــــــــــW ســـــــــونـــــــــاطــــــــــراك وشـــــــــركــــــــــة "شـــــــــال إردقـــــــــاس

بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح".

- "قـــــرن الــــشـــــيخ" (الـــــكــــتـــــلــــة : 350) مـــــوضــــوع عـــــقــــد
الــشــراكــة اHــبــرم �ــديــنـة اجلــزائــر في 22 ديــســمــبــر ســنـة
 2003 بــــــــــــــW ســــــــــــــونـــــــــــــاطــــــــــــــراك وشــــــــــــــركـــــــــــــة "ش.ن.ب.ك

p"أنترناسيونال ليميتد
- "مصـاري - أقبلي" (الكتل : 332أ و341أ 3 و339 أ1
و337 أ 1) مـوضــوع عـقــد الـشـراكــة اHـبــرم �ـديـنــة اجلـزائـر
في 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2003 بــW ســونــاطــراك وشــركــات
"ريـبصول إكـسبـلـوراثيــون أرخـليــا س.أ" و "ر ف ي - د

p"ي أ أ ج" و "إديسون أنترناسيونال
- "زوطي" (الكـتـلة : 431 ب) مـوضـوع عقـد الـشـراكة
Wــبـرم �ــديــنــة اجلــزائــر في 22 ديــســمــبــر ســنــة 2003 بHا

p"سوناطراك وشركة "بترو - كندا (دهر) إ ن ك

- "قــصـر حـيـران" (الــكـتـلـتـان : 408 أ و 409 مـوضـوع
عقد الشـراكة اHبرم �ـدينة اجلزائر في 26 سبـتمبر سنة
2004 بW سوناطراك  وشركتي "BHP بليتون بتروليوم

(أنترنـاسيـونال إكـسبلـوريشن) ب.ت.ي لـيمـيتد" و "وود
p"صايد إينرجي (أجليريا) ب.ت.ي ليميتد

- "اHـزايـد" (الكـتـلة : 438 ب) مـوضـوع عقـد الـشـراكة
Wــبـرم �ــديــنــة اجلــزائـر في 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 2004 بHا
p"سوناطراك وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد

- "قــــــــاسي شــــــرقـي غــــــرب" (الــــــكــــــتل : 214 أ و 246 أ
و246 ب) موضوع عقـد الشراكة اHبرم �دينة اجلزائر في
26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2004 بـــW ســـونــــاطـــراك وشـــركـــتي

"ريبصول إكسـبلوراثيون أرخليا س.أ" و "قاس ناتورال
p"س د ج

- "إزارين" (الـكـتــلـتـان : 228 و 229 أ) مـوضــوع عـقـد
الــشــراكــة اHــبـرم �ــديــنــة اجلــزائـر في 26 ســبــتـمــبــر ســنـة
2004 بـــــــW ســـــــونـــــــاطــــــراك وشـــــــركـــــــة "بـــــــتــــــروســـــــالـــــــتـــــــيك

p"أنترناسيونال ب ل س
- "الـهجـيرة" (الـكتـلتان : 416 أ و 417) موضـوع عقد
الــشــراكــة اHــبـرم �ــديــنــة اجلــزائـر في 26 ســبــتـمــبــر ســنـة
2004 بـW سوناطراك وشـركة "سينـوبيك أنترنـاسيونال

p"بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن

- "قرارة" (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) موضوع عقد
الــشــراكــة اHــبـرم �ــديــنــة اجلــزائـر في 26 ســبــتـمــبــر ســنـة
2004 بـW سوناطراك وشـركة "سينـوبيك أنترنـاسيونال

p"بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن

- "عــقــرب شــمــال - غــرب" (الــكــتــلــتــان : 428 و 429)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 26
ســبــتـمــبــر ســنـة 2004 بــW سـونــاطـراك وشــركـة "أمــيـرادا

p"هيس (عقرب) ليميتد
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- و بــــعـــد االطـالع عـــلى عــــقـــود اســــتـــغـالل احملـــروقـــات
Wــبـــرمــة �ـــديـــنــة اجلـــزائــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

 pشركة ذات أسهم pوسوناطراك
           p و بعد االستماع إلى مجلس الـوزراء -

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اHادة األولى اHادة األولى : يـوافق على عـقود اسـتغالل احملـروقات
اHـــبــــرمـــة �ـــديـــنــــة اجلـــزائـــر في 19 ربـــيع األول عـــام 1426
اHــــوافق 18 مــــارس ســــنـــة 2006 بـــW الــــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيـــة
لـتـثـمــW مـوارد احملـروقـات (ألـنـفـط) وسـونـاطـراكp شـركـة
ذات أسـهـمp وتـنـفـذ تــطـبـيـقــا لـلـمـادة 102 من الــقـانـون رقم
05-07 اHـــــؤرخ في  19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اHـــــوافق 28

pتممHـعدل و اHا pتعـلــق باحملروقاتHأبريل سنــة 2005 وا
على اHساحات واحلقول اHسماة فيما يأتي :

- " زمــــول األكــــبـــر" (الــــكـــتــــلـــة : 403) مـــوضــــوع عـــقـــد
الــشــراكــة اHــبــرم �ــديــنـة اجلــزائــر في 15 ديــســمــبــر ســنـة
 1987 بـــــW ســـــونـــــاطــــــراك و شـــــركـــــة " أجـــــيـب (أفـــــريـــــكـــــا)

p"احملدودة
- " غــورد الــلـوح" (الــكـتــلـة: 401أ) و" سـيف فــاطــمـة"
(الــكــتــلــة : 402أ)  مـــوضــوع عــقــد الــشــراكــة اHــبــرم �ــديــنــة
اجلزائر في 24 يونـيو سنة 1989 بW سـوناطراك وشركة

p "للبترول (اجلزائر) إن ك BHP  "
"Wـــرق- قــارة تـــيـــســلـــيت وبـــركــHســـيـــدي يــدة- ا " -
(الـكـتل: 245 و 404أ و 208 و211 ) مـوضــوع عـقـد الــشـراكـة
Wــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــر في 23 أكــتـــوبــر ســـنــة  1989 بHا

p"سوناطراك و شركة " أناداركو أجليريا كوربوريشن
- " الـــــــواعــــــــر" (الـــــــكــــــــتل:  212 و 221أ و 222أ و 243)
مـــوضــوع عـــقـــد الــشـــراكـــة اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 13
مـــارس ســـنـــة 1990 بـــW ســونـــاطـــراك و شـــركـــة " نـــــاست

p"اوي
- " ايــــــســـــوان" ( الــــــكــــــتل: 226أ و228أ و229أ و238أ )
مــوضـــوع عــقـــد  الــشــراكـــة اHــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــر في 20
ديـســمـبــر ســنة 1990 بيـن ســونــاطــراك و الـشــركــتـيـن
اHــغــفــلـتــW " ريـبــصــول " و " ريـبــصــول اكـســبــلـوراثــيـون

p"أرخيليا
- " رورد يــعــقــوب" ( الــكــتــلـة: 406أ)  مــوضــوع  عــقــد
الـشــراكـة  اHـبـرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 25 مـايـو سـنـة 1992
بW سوناطراك و " الكومـبانيا دي اينفيـستيقاسيون إي

p"س-أ سيبسا pايكسبلواتاسيونيس بيتروليفيراس
- " أوالد الــنــسـر" ( الــكــتــلـة 215 ) و "مـنــزل جلــمـاط"
(الــكـــتــلــة : 405)  مــوضــوع عـــقــد الــشـــراكــة اHــبـــرم �ــديــنــة
اجلـــزائـــر  في 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1992 بــW ســـونــاطــراك

p" وشركة " ل ل و أ أجليريا احملدودة

2 :   :  يــــــنــــــشــــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيـّة.
بــاجلــزائــر في 11 صــفــر عــام 1428 اHــوافق أوّل حــرّر 

مارس سنة 2007.
عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 74  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 11  ص  صــــفــــر عر عــــامام
1428 اH اHــــــــــوافق أووافق أّول  م  مــــــــــارس سارس ســــــــنــــــــة ة p2007 يــــــــتــــــــــضــــــــمنمن

اHـاHــوافوافـقـة عـة عــلى عـلى عــقـقــود اسود اسـتـغالل احملغالل احملـروقروقـات اHات اHـبـرمرمـة
�ــــــــديديــــــنــــــــة اجلة اجلــــــــزائزائــــــر في ر في 18 م مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ة 2006 ب بــــــــيـنيـن
الالــــــوكـوكـــــــالالــــــة الة الــــــــوطوطــــــنــــــيــــــــة لة لــــــتــــــثــــــمــــــــW مW مــــــوارد احملوارد احملــــــروقروقــــــاتات

(ألنفط) و(ألنفط) وسوناطراكp شركة ذات أسهم.سوناطراكp شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

pناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة و ا -

- و بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 6-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتعلق باحملـروقات p اHعدل واHتممp ال سيما اHادتان 30

p و102 منه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى  اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 95 - 102
الــمؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1415 اHوافق 8 أبـريل سنة

pتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و �قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 98 - 48 اHؤرخ
في  14 شـــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملـروقـات و إنـتـاجـهـا و نـقـلـهـا و حتـويـلـهـا و تـسـويـقـها

 pتممHعدل و اHا p" سوناطراك"

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة   2006 وا

- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 96 - 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

pناجمH1996 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة و ا  
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- " قاسي تويل" و " غـورد نوس ك ح" موضوع عقد
الـشــراكـة اHــبـرم �ــديـنــة اجلـزائــر في أول ديـســمـبــر سـنـة
 2004 بـــــــــW ســـــــــونــــــــاطـــــــــراك وشــــــــركـــــــــتـي " ريــــــــبـــــــــصــــــــول

إكـسـبـلـــوراثـيــون أرخــيـلـيـا س.أ" و" قـاس نـاتورال س د
ج  س.أ".

اHادة اHادة 2 ::     ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

بــاجلــزائــر في 11 صــفــر عــام 1428 اHــوافق أوّل حــرّر 
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 75  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 11  ص  صــــفــــر عر عــــامام
1428 اH اHــــــوافق أووافق أوّل  م  مــــــــارس سارس ســــــنــــــة ة p p2007 يــــــــتـتـــــــــضــــــمـنمـن

اHوافاHوافـقـة عـلـقـة عـلــى اHلحـق رقم ى اHلحـق رقم 1 بال بالـعقعقـد اHؤرخ في د اHؤرخ في 13
أكأكــــــــــتــــــــــــوبوبــــــــــر سر ســــــــــنـنـــــــــــة ة 2001 ل لــــــــــلــــــــــبــــــــــــحث عحث عـن احملن احملــــــــــروقـروقـــــــــــاتات
وتوتــــــــقــــــديديــــــــرهرهــــــا واسا واســــــــتــــــــغاللغاللــــــــهــــــا فا فـي اHي اHــــــســــــــاحاحــــــــة اHة اHــــــســــــــمــــــاةاة
"جل"جلـمـيط" (اليط" (الـكـتـلـة : لـة : 405 ب) اH ب) اHـبـرم �رم �ـديديـنـة اجلة اجلـزائرزائر
في في 31 أك أكــــتـوبوبــــر سر ســــنـة ة 2006 ب بــــW الW الـشــــركركـة الة الــــوطوطـنــــيـة
"س"ســــــــــــونونــــــــــــــاطاطــــــــــــراك "وشراك "وشــــــــــــــركركــــــــــــــة"فة"فــــــــــــيــــــــــــــرسرسـت كت كــــــــــــالالــــــــــــــغــــــــــــارياري

بتروليومس ليميتد".بتروليومس ليميتد". 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدّستـورp السيّمـا اHادّتان 77-6  و125
p( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

pتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتp اHعـدل واHـتممp السـيّـما اHـادّتان 30

pو 102 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اHـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 8 أبــريل ســنـة

pتضمّن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

pتمّمHعدّل واHا p"سوناطراك"

- " عـــW صـــالح "  مـــوضــــوع  عـــقـــد الـــشـــراكـــة اHـــبـــرم
Wــديـنــة حــاسـي مـســعــود في 23 ديــســمــبــر ســنـة 1995 ب�
ســــونـــاطـــراك وشـــركــــة " بـــريـــتـــيـش بـــتـــرولـــيـــوم ( بp ب)

p"ليميتد (صالح Wع) إكسبلوراسيون
- " تــW فــوي تــابــنــكــورت" مـــوضــوع عــقــد الــشــراكــة
Wــــبـــرم �ــــديــــنـــة اجلــــزائـــر في 28 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1996 بHا
سـونـاطراك والـشـركـتW "كـومـباني فـرانـسيـز دي بـترول
p"(اجلزائر) " و" ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ
- " إن أمـــنـــاس " مــوضـــوع  عـــقــد  الـــشـــراكــة  اHـــبــرم
Wـــــــديــــــنـــــــــة  اجلــــــزائـــــــر في 29 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1998 ب�
سـوناطراك وشركـة " أموكو أجليـريا بتروليـوم كومباني

p"ل ل س
- "الـــــــــواعـــــــــر 2"  (الـــــــــكـــــــــتل: 212 و221أ و222أ و243)
مـوضــوع  عـقــد  الـشـراكــة  اHـبــرم  �ـديــنـة اجلــزائـر في 19
Wســـونــــــاطــراك والـــشـــركـــتــ Wديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1998 بـــ
"مــــونــــيــــمــــانـت رســــورس أنــــتــــرنــــاســــيــــونــــال لــــيــــمــــيــــتـــد"

p"و"أساميرا أجليريا ليميتد
- " زمـــول األكـــبــر"  (الـــكــتـــلــة: 403 د) مـــوضـــوع عـــقــد
الـشـراكــة اHـبـرم �ــديـنــة اجلـزائـر في 30 مـايــو سـنـة 1999
بــــــــW ســــــــونــــــــاطــــــــراك وشـــــــركــــــــة " أجــــــــيـب ( أجلــــــــيــــــــريـــــــا )

p"إكسبلوريشن ب.ف
- " غـــــورد الــــروني"  ( الــــكــــتــــلــــة : 401ج )  مــــوضــــوع
عـــقـــــد  الــشــراكـة  اHــبــرم  �ــديــنــة اجلـزائــر في 16 أبـريل
ســـنـــة  2000 بـــW ســـونـــاطـــراك وشـــركـــة " أمـــيـــرادا هـــيس

p" (غورد الروني) ليميتد
- " القاسي "و " الـعقرب" و" زوتي"  مـوضوع عقـــد
الـشـراكـة اHـبـرم �ـديـنة اجلـزائـر في 16 أبـريل سـنة 2000
بـــــW ســـــــونـــــاطـــــراك وشــــركـــــة " أمـــــيـــــرادا هـــــيس ( ج.أ.أ )

p" ليميتد
- " أوهـانـيت" مـوضـوع عقـد الـشـراكـة اHبـرم �ـديـنة
اجلــــــزائـــــر في 2 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2000 بــــW ســــونــــاطــــراك
والــــشــــركــــات " BHP  بــــتـــــرولـــــيــــوم (أنــــتـــــرنــــاشـــــيــــونـــــال
إكسبـلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د " و" جابان أوهانيت أويل
وغــــــــــــــــــــازكـــــــــــــــــــوp ل.ت.د(جــــــــــــــــــــوق)" و " بـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــروفـــــــــــــــــــاك

p"رسورسز(أوهانيت) ل.ل.س
- "زرزايتـW"  موضـوع عقد الـشراكـة اHبرم �ـدينة
اجلــــزائــــر في 14 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2002 بـــW ســـونـــاطـــراك

p "وشركة " سينوبيك شينقلي
- " تــــوات" حـــــوض ســــبــع (الــــكــــتــــلــــتـــان: 352أ و353)
مــوضـــوع عــقـــد الــشــراكـــة  اHــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــر في 14
يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003 بـــW ســـونـــاطـــراك وشـــركـــة " شـــايـــنــا

p"(ش.ن.ب.ك) ناسيونال بتروليوم كوربوريشن
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مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 76  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 11  ص  صــــفــــر عر عــــامام
1428 اH اHــــــوافق أولوافق أول  م  مــــــــارس سارس ســــــنــــــة ة p p2007 يــــــــتـتـــــــــضــــــمـنمـن

اHوافاHوافـقـة عـلـقـة عـلــى اHلحـق رقم ى اHلحـق رقم 2 بال بالـعقعقـد اHؤرخ في د اHؤرخ في 28
فــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة 2001 ل لــــــــــلــــــــــبــــــــــــحـث عحـث عـن احملن احملــــــــــروقـروقـــــــــــاتات
وتوتــــقـقـــــــديديــــرهـرهـــــا واسا واســــــتــــغاللغاللــــــهـهـــــا فـي اHا فـي اHــــــســــاحـاحـــــة اHة اHــــــســــمـمـــــاةاة
"فـ"فــركـركـــــان" (الان" (الــــكـتـتـــــلـلــة : ة : 126) اH) اHــــبــــرم �رم �ـديديــــنــــة اجلة اجلــــزائزائـر
في في 20 ن نـوفوفـمـبـر سر سـنة نة 2006  بW ال بW الـشـركركـة الة الـوطوطـنـيةية
"سوناطراك" وشرك"سوناطراك" وشركـة "قولف كيستون بيتروليومة "قولف كيستون بيتروليوم

أجليريا ليميتد".أجليريا ليميتد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية

pناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدّستـورp السيّمـا اHادّتان 77-6  و125
p( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

pتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتp اHعـدل واHـتممp السـيّـما اHـادّتان 30

pو 102 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اHـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 8 أبــريل ســنـة

pتضمّن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

pتمّمHعدّل واHا p"سوناطراك"

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 01 - 108
اHؤرخ في 2 صفر عام 1422 اHوافق 26 أبريل سنــة 2001
واHــتــضـــمن اHــوافـــقــة عــلى عـــقـــد الــبــحـث عن احملــروقــــات
وتــقـديـرهـــا واسـتـغاللـهـا فـــي اHـسـاحـــة اHـسـمـاة "فـركـان"
(الكـتلة : 126) اHبرم �ـدينـة اجلزائر في 28 فبـراير سـنة
2001 بـW الشركـة الوطنيـة "سوناطـراك" وشركة "قولف

p"كيستون بيتروليوم كومباني  ل.ل.س

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 01-430 اHـؤرخ
في 11 شــوال عــام 1422 اHــوافق 26 ديــســمـــبــر ســنــة 2001
واHـــتـــضـــمـن اHــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عـن احملـــروقــات
وتقـديـرهــا واسـتـغــاللـها فـــي اHسـاحـة اHـسـمـــاة "جلـميط"
(الـكــتـلـة : 405 ب) اHـبـرم �ــديـنــة اجلـزائـر في 13 أكــتـوبـر
سـنـة 2001 بـW الـشــركـة الـوطـنــيـة "سـونــاطـراك" وشـركـة

p"فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-214 اHؤرخ
في 28 محرم عام 1417 اHوافق 15 يونـيو سنة 1996 الذي

pناجمHيحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعــد االطـالع عــلى اHــلــحق رقم 1 بـــالــعــقــد اHــؤرخ
في 13 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2001  لـــــلـــــبـــــحـث عن احملـــــروقـــــات
وتــقــديــرهــا واســتــغـاللــهــا في اHــســاحـــة اHــســمــاة "جلــمــيط"
(الـكــتـلـة : 405 ب) اHـبـرم �ــديـنــة اجلـزائـر في 31 أكــتـوبـر
سـنـة 2006 بـW الـشــركـة الـوطـنــيـة "سـونــاطـراك" وشـركـة

p"فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"

pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلـى اHـــلـــحق رقم 1 بـــالـــعـــقـــد
اHـؤرخ في 13 أكـتـوبـر سـنـة 2001  لـلـبـحث عن احملـروقـات
وتــقــديــرهــا واســتــغـاللــهــا في اHــســاحـــة اHــســمــاة "جلــمــيط"
(الـكــتـلـة : 405 ب) اHـبـرم �ــديـنــة اجلـزائـر في 31 أكــتـوبـر
سـنـة 2006  بـW الـشـركـة الـوطـنـيـة "سـونـاطـراك" وشـركة
"فـيـرست كـالـغـاري بـتـرولـيـومس لـيـمـيـتـد"p ويـنـفّـذ طـبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :   :  يـــــنــــــشـــــــر هــــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

بــاجلــزائــر في 11 صــفــر عــام 1428 اHــوافق أوّل حــرّر 
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 11 محرم
عام 1428 اHوافق 30  ينـاير سنة 2007  واHتـضمن توزيع
االعتمادات اخملصصـة Hيزانيــة التـكاليـف اHشتركــة من
p2007 اليـة لسنةHميزانيــة التسييـر �وجـب قانـون ا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07- 24 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عــام 1428 اHــوافق  30  يــنـــايــر ســـنــة 2007
واHــــتــــضــــمـن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اHـالـية

p2007 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانية سنة 2007 اعتـماد
قـــدره أربـــعـــــة عـــشـــــر مــلـــيـــــون ديـــــنــار (14.000.000 دج)
مـقــــيّــد فـي مـيــزانـيــة الــتـكـالــيف اHـشـتــركـة وفي الـبــاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخــصص Hــيــزانــيــة ســنـة 2007 اعـــتـــمــــاد
قــــدره أربــعــــة عـشـــــر مــلـيــــون ديـــنـــار (14.000.000 دج)
يـقــيّـد فــي مـيـزانـيــة تـسـيـيـر رئـاسـة اجلـمـهـوريـةp الـفرع
الثاني - األمـانة الـعامـة للـحكـومةp الـفرع اجلزئي األول -
اHـصـالـح اHـركـزيــة وفي الـبـاب اHــبـيّن في اجلــدول اHـلـحق

بأصل هذا اHرسوم.

3 :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســـــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 5
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسي رقماسي رقم 07 -  - 78  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــامام
1428 اH اHــــوافق وافق 5 م مــــارس سارس ســــنـة ة p2007 يp يــــتــــضــــمن حتمن حتــــويلويل

اعاعــــــتــــمـمـــــــاد إلـى ماد إلـى مــــــيــــزانزانــــــيــيــــــة تة تــــــســــيــــــيـيـــــر وزارة الر وزارة الــــــشــــؤونؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

pناجمH1996 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعــد االطـالع عــلى اHــلــحق رقم 2 بـــالــعــقــد اHــؤرخ
في 28 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2001 لـــــلـــــبــــــحث عـن احملـــــروقـــــات
وتـــقــديــرهــا واســتـــغاللــهــا فـي اHــســاحــة اHـــســمــاة "فــركــان"
(الكـتلة : 126) اHبرم �ـدينة اجلزائر في 20 نوفـمبر سنة
2006 بـW الشركـة الوطنيـة "سوناطـراك" وشركة "قولف

p"كيستون بيتروليوم أجليريا ليميتد

pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلـى اHـــلـــحق رقم 2 بـــالـــعـــقـــد
اHـؤرخ في 28 فـبـرايــر سـنـة 2001 لـلـبــحث عن احملـروقـات
وتـــقــديــرهــا واســتـــغاللــهــا فـي اHــســاحــة اHـــســمــاة "فــركــان"
(الكـتلة : 126) اHبرم �ـدينة اجلزائر في 20 نوفـمبر سنة
2006 بـW الشركـة الوطنيـة "سوناطـراك" وشركة "قولف

كـيــسـتـون بــيـتـرولــيـوم أجلـيــريـا لـيــمـيـتــد"p  ويـنـفّــذ طـبـقـا
للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

بــاجلــزائــر في 11 صــفــر عــام 1428 اHــوافق أوّل حــرّر 
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسي رقماسي رقم 07 -  - 77   م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــامام
1428  اHاHــــوافق وافق 5 م مــــارس سارس ســــنـة ة p2007 يp يــــتــــضــــمن حتمن حتــــويلويل

اعتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر رئـاسة اجلمهورية.اعتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر رئـاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
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مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسي اسي رقمرقم 07 -  - 79  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــامام
1428  اHاHــــوافق وافق 5 م مــــارس سارس ســــنـة ة p p2007 يــــتــــضــــمن حتمن حتــــويلويل

اعاعــــــتــــمـمـــــــاد إلـى ماد إلـى مــــــيــــزانزانــــــيــيــــــة تة تــــــســــيــــــيـيـــــر وزارة الر وزارة الــــــشــــؤونؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 11 محرم
عام 1428 اHوافق 30  ينـاير سنة 2007  واHتـضمن توزيع
االعتمادات اخملصصـة Hيزانيــة التـكاليـف اHشتركــة من
p2007 اليـة لسنةHميزانيــة التسييـر �وجـب قانـون ا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07- 25 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عــام 1428 اHــوافق  30  يــنـــايــر ســـنــة 2007
pـتـضـمـن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـدولةHوا
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـيـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـير �ـوجب

p2007 الية لسنةHقانون ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانية سنة 2007 اعتمـاد
قـــدره ثالثـــة وتــســعـــون مــلــيـــــون ديــنـــار (93.000.000 دج)
مـقــــيّــد فـي مـيــزانـيــة الــتـكـالــيف اHـشـتــركـة وفي الـبــاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســــنة 2007 اعــتــمـاد
قــــدره ثالثـــة وتـسـعــون مـلـيـــون ديـنـار (93.000.000 دج)
يقــيّـــد فــي مـيـزانـيــة تـسيـيــر وزارة الـشـؤون اخلـارجـية
وفـي الـبــاب رقم 37-21 "اHــصـالـح اHــوجـودة فـي اخلـارج -

العمل الدبلوماسي - اHصاريف اخملتلفة".

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 11 محرم
عام 1428 اHوافق 30  ينـاير سنة 2007  واHتـضمن توزيع
االعتمادات اخملصصـة Hيزانيــة التـكاليـف اHشتركــة من
p2007 اليـة لسنةHميزانيــة التسييـر �وجـب قانـون ا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07- 25 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عــام 1428 اHــوافق  30  يــنـــايــر ســـنــة 2007
pـتـضـمـن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـدولةHوا
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـيـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـير �ـوجب

p2007 الية لسنةHقانون ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2007
اعـتــمــاد قــدره ســتـة وأربـعـون مــلـيـونـا وخـمــسـمـائـة ألف
ديـنـار (46.500.000 دج) مـقـــيّــد فـي مـيـزانـيــة الـتـكـالـيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســــنة 2007 اعــتــمـاد
قـــدره سـتـة وأربعـون ملـيـــونا وخـمسـمـائــة ألف ديـنــار
(46.500.000 دج)  يـقـــيّــــد فــي مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة
الــــشـــؤون اخلــــارجــــيــــة وفي الــــبــــاب رقم 37-21 "اHــــصــــالح
اHـوجـودة في اخلـارج - الـعــمل الـدبـلـومـاسي - اHـصـاريف

اخملتلفة".

pــالــيــــة ووزيـــر الــدولـةH3 :  يــكـلّــــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـيـةp كلّ فـيـمـا يـخـصّهp بـتـنـفـيـذ هذا
اHـــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــشـــــــر  فـي اجلـــــريــــــدة الـــــرّســــــمـــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 5
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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pـالـيــة ووزيــرة الـثقـافةH3 :  يكـلّـــف وزيــر ا اHـاداHـادّة ة 
كلّ فـيما يخـصّهp بتنفـيذ هذا اHرســوم الــذي ينشــر  في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 5
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي مــــرســــوم رئــــاسي رقمرقم 07 -  - 81  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــامام
1428  اHاHـوافق وافق 5 م مــــارس سارس ســــنـة ة p p2007 يـتــضــمن حتـويليـتــضــمن حتـويل

اعـــتــمـــاد إلــى مــيــزانــيــــة تــســيــيــــر وزارة الــشــبـــاباعـــتــمـــاد إلــى مــيــزانــيــــة تــســيــيــــر وزارة الــشــبـــاب
والرياضـة.والرياضـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنــاء عــلى الــدّســتــورp ال ســيّــمــا اHــادّتــان 77 - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 11 محرم
عام 1428 اHوافق 30  ينـاير سنة 2007  واHتـضمن توزيع
االعتمادات اخملصصـة Hيزانيــة التـكاليـف اHشتركــة من
p2007 اليـة لسنةHميزانيــة التسييـر �وجـب قانـون ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-54 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عـــام 1428 اHــوافق 30  يـــنـــايـــر ســـنـــة 2007
واHتـضـمـن توزيع االعـتـمادات اخملـصـصة لـوزيـر الشـباب
والـريـاضـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اHـالـية

p2007 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــــى من مــيــزانـيــــة ســـنــة 2007
اعــتــمــاد قــــدره ثالثـمـائـة مـلــيـون وسـبـعـة وتـسـعـون ألف
دينار (300.097.000 دج) مقــيّـــد فـي مـيزانيـة الـتكاليف
اHــشــتــركــة وفي الــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

pــالــيــــة ووزيـــر الــدولـةH3 :  يــكـلّــــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـيـةp كلّ فـيـمـا يـخـصّهp بـتـنـفـيـذ هذا
اHـــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــشـــــــر  فـي اجلـــــريــــــدة الـــــرّســــــمـــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 5
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسي اسي رقمرقم 07 -  - 80  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 15 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــامام
1428  اHاHــــوافق وافق 5 م مــــارس سارس ســــنـة ة p p2007 يــــتــــضــــمن حتمن حتــــويلويل

اعتمـاد إلـى ميزانيــة تسييـر وزارة الثقـافـة.اعتمـاد إلـى ميزانيــة تسييـر وزارة الثقـافـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 11 محرم
عام 1428 اHوافق 30  ينـاير سنة 2007  واHتـضمن توزيع
االعتمادات اخملصصـة Hيزانيــة التـكاليـف اHشتركــة من
p2007 اليـة لسنةHميزانيــة التسييـر �وجـب قانـون ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-42 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عــام 1428 اHــوافق  30  يــنـــايــر ســـنــة 2007
واHتضـمـن توزيع االعـتمـادات اخملصصـة لوزيـرة الثـقافة
p2007 الية لسنةHمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــــى من مــيــزانـيــــة ســـنــة 2007
اعتـمـاد قــــدره ستــون ملـيــون ديــنــار (60.000.000 دج)
مـقـــيّــــد فـي مـيـزانـيــة الـتـكـالـيف اHـشـتـركة وفـي الـبـاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـــخـصص Hــيـزانــيـة ســــنـة 2007 اعـــتــمــاد
قدره ستـون مليـون ديــنار (60.000.000 دج)  يـقـيّــد فــي
ميـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـثـقافـة وفي الـباب رقم 16-44

"اإلدارة اHركزية - اHساهمة في ديوان رياض الفتح".
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- أربـعـة عـشـر (14 ) شـهـرا  إذا كـان بــاقي عـقـوبـتـهن
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

pيقل عنها
- خـمـسـة عـشـر (15) شـهـرا  إذا كـان بــاقي عـقـوبـتـهن
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

pأو يقل عنها
- ســتــة عــشــر (16) شـــهــرا  إذا كــان بــاقي عـــقــوبــتــهن
أكــثــر من عــشـــر (10) ســنــــوات ويـــســاوي خــمـس عــشــــرة

p(15) سنــة أو يقل عنها
- سـبـعــة عـشـر (17) شــهـرا  إذا كـان بــاقي عـقــوبـتـهن
أكثــر من خمــس عشرة (15) سنــة ويساوي عشريـن (20)

سنــة أو يقل عنها.

اHـادة اHـادة 4 : :  تــطـبّق إجــراءات الـعـفــو اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في هـــذا اHـــرســــوم عـــلى الـــعـــقـــوبـــة األشـــدّ في حـــالـــة تـــعـــدّد

العقوبات.

اHــاداHــادّة  5 : : تــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

-  الـــنـــســـاء اHـــعـــنـــيـــات  بـــأحــكـــام األمـــر رقم 06 - 01
اHـؤرّخ في 28  مــحـرّم عـام 1427 اHـوافق 27 فـبـرايــر سـنـة
pصاحلة الوطنيةHتضمن تنفيذ ميثاق السلم واH2006 وا

-  الـــنـــســـاء احملـــكــــــوم عـــلـــيـــهـــن بـــســـبب ارتـــكـــابـــهـن
اجلــــرائم اHــــنــــصــــــوص واHــــعــــــاقب عــــلــــيــــهــــا  بــــاHــــرســـــــوم
الــتــشــريــعي رقـم 92 - 03 اHــؤرّخ في 30 ســبــتــمــبــر ســنـة
1992 واHــتـــعـــلق �ــكـــافـــحــة الـــتـــخــريـب واإلرهــابp اHـــعــدّل

pتمّمHوا
- الـنساء احملكـوم عليـهن بسبب ارتـكابهــن اجلرائــم
اHـنــصـــوص واHــعـاقب عـلـيــهـا  بـاHـــواد 87 و87 مـكـرر إلى
87 مـكرر10 و181 من قـانـون الـعـقوبـاتp اHـتـعـلقـة بـأعـمال

اإلرهاب والتخريب.

اHــاداHــادّة ة 6 : : تـــطــبق أحــكـــام هــذا اHــرســوم عـــلى الــنــســاء
احملـكــوم عـلــيــهن نــهـائــيـا p اHــســتـفــيـدات مـن نـظــام اإلفـراج

اHشروط ونظام التوقيف اHؤقت لتطبيق العقوبة.

اHاداHادّة ة 7 :  : ال تطـبـق أحكــام هـذا اHـرسوم عـلى الـنساء
الالئي  حكمت عليهن احملاكم العسكرية.

اHاداHادّة ة 8 : : ينشــر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 17 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 7
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Hــيــزانــيــة ســـنـة 2007 اعـــتـــمــاد
قـــدره ثالثـــمــائـــة مـــلــيـــون وســبـــعــة وتـــســـعــون ألف ديـــنــار
(300.097.000 دج)  يقـيّــد فــي مـيزانيـــة تـسييـــر وزارة
الـشــبــــاب والـريــاضــــة وفــي الــبــاب رقــم 43-02 "اإلدارة

اHركزية - اHساهمة في اجلمعيات الرياضية".

اHــاداHــادّة ة 3 :  يـكـلّــــف وزيـــر اHـالـيــــة ووزيــر الـشـبـاب
والريـاضةp كـلّ فيـما يـخصّهp بـتـنفـيذ هـذا اHرســوم الــذي
يـنـشـــر  في اجلـريـدة الــرّسـمـيّــة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1428 اHــــوافق 5
مارس سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسـي اسـي رقمرقم 07 -  - 82  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 17 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــامام
1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 7 م مــــــــــــارس سارس ســــــــــــــنــــــــــــة ة p p2007 يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّــــنــــن

إجــراءات عفــــو �ناسبة عـــيد اHـرأة.إجــراءات عفــــو �ناسبة عـــيد اHـرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن رئيس اجلمهورية

-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورp ال سـيـمــا اHـادّتـان 77 (6 و7)
pو156 منه

-  و�ـقــتــضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرّخ في18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة  1966 واHـتـضـمن قـانـون

pتمّمHعدّل واHا pالعقوبات

-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس
pادّة 156 من الدستورHاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـسـتـفـيـد النـسـاء احملـبـوسـات احملـكوم
عـــلـــيـــهـن نـــهـــائـــيـــا عــــنـــد تـــاريخ إمـــضــــاء هـــذا اHـــرســـوم من
إجـراءات عــفـو �ــنـاسـبــة إحـيـاء عــيـد اHــرأة اHـوافق يـوم 8

مارس p طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : :  تسـتفـيد تـخفيـضا كـليـا  للـعقـوبــة الـنساء
احملــبـوســات احملــكــوم عـلــيــهن نــهـائــيــا الالئي يــســاوي بـاقي

عقوبتهن  اثني عشر ( 12)  شهرا أو يقل عنها.

اHادة اHادة 3 : :  تستفيـد النساء احملبوسـات احملكوم عليهن
نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو اآلتي  :

-  ثالثـة عـشر ( 13) شـهــرا  إذا كـان بـاقي عـقـوبـتـهن
pيساوي ثالث  (3) سنوات أو يقل عنها
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- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1418 اHوافق 27 يولـيو سـنة 1997
الّــذي يـــحـــدّد قـــائـــمـــة اHـــؤسّـــســـات الـــعـــمـــومـــيّـــة لــلـــتـــكـــوين
اHـــتــخـــصّص اHـــؤهـــلـــة لــتـــنـــظـــيم اHـــســابـــقـــات عــلـى أســاس
االخــتــبـارات واالمــتــحـانــات اHــهــنـيــة لاللــتــحـاق �ــخــتـلف

pتممHا pأسالك األمن الوطني

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تعـدّل وتـتـمّم اHـادّة األولى مـن الـقرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرّخ في 22 ربـــيع األوّل عــام 1418
اHــــــوافــق 27 يــــــــولــــــيــــــــو ســــــنــــــــة 1997 واHــــــذكـــــــــور أعاله

وحتـــرّر كمـا يأتي :

"اHــــادّة األولى : تـــطــــبـــيـــقــــا لـــلـــمـــادّة 11 من اHـــرســـوم
الـــتّـــنــــفـــيــــذيّ رقــم 95-293 اHــــؤرّخ في 5 جـــمـــــادى األولى
pذكور أعالهHوافق 30 سبـتمبر سنة 1995 واHعــام 1416 ا
يـــســـنـــد تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقــــات واالمـــتـــحــــانــــات اHـــهـــنـــيـــــة
لاللـتـحاق بـأسالك األمن الـوطـني للـمـؤسّسـات الـعمـومـيّة

للتكوين اHتخصّص اآلتيـة :
pدرسة العليا للشرطة بشاطونافHا -

pدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعةHا -
pالبنيان Wمدرسة الشرطة بع -

pمدرسة الشرطة بالقبة -
pمدرسة الشرطة بحيدرة -
pمدرسة الشرطة بسطيف -

pمدرسة الشرطة �يلة -
pمدرسة الشرطة بتبسة -

pمدرسة الشرطة بقسنطينة -
pسيلةHمدرسة الشرطة با -

pمدرسة الشرطة ببوشقوف -
pمدرسة الشرطة بعنابة -

pمدرسة الشرطة بسدراتة -
pمدرسة الشرطة بالشلف -

pمدرسة الشرطة بسيدي بلعباس -
- مــــراكـــــز الــــتـــــكــــويـن الــــتـــــابــــعـــــة Hــــديـــــريــــة وحــــدات

اجلمهوريّة  لألمن».

وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
قــقــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــحــــــرّم عم عــــــام ام 1428
اHوافق اHوافق 3  فب  فبـراير سراير سـنــة نــة p  2007 يعp يعـدّل ويتل ويتـمّم القرارم القرار
الالــــــوزاري اHوزاري اHــــــشــــــــتــــــرك اHرك اHــــــؤرؤرّخ في خ في 22 رب ربــــــيع األويع األوّل عل عــــــامام
1418 اHوافق  اHوافق 27 يول يولـيو سنة يو سنة 1997 الذي ي الذي يـحدحدّد قد قـائمةائمة

اHاHـؤسؤسّـسـات الات الـعـمـومومـيـة لة لـلـتـكـوين اHوين اHـتـخـصـص اHص اHـؤهؤهـلةلة
لــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيم اHيم اHــــــــســــــــابابــــــــقــــــــات عات عــــــــلى أسلى أســــــــاس االخاس االخــــــــتــــــــبــــــــاراتارات
واالمواالمــــتــــحــــانانـات اHات اHــــهــــنــــيــــة لاللة لاللــــتــــحـحـــــاق �اق �ـخــــتــــلف أسالكلف أسالك

األمن الوطني.األمن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإن األم
pوزير الداخلية واجلماعات احمللّية pووزير الدولة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

pالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-59 اHــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤسّـــــســــات

pواإلدارات العموميّة

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-524 اHؤرّخ
في 18 جمـادى الثانية عام 1412 اHوافق 25 ديسـمبر سنة
1991 واHتـضـمّن القـانـون األساسي اخلـاص �ـوظفي األمن

pتمّمHا pالوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اHؤرّخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـتعلّق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤسّــــــســــــات واإلدارات
pتمّمHعدّل واHا pالعموميّة

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

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
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وبتفويض منـهوبتفويض منـه
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علي تونسيعلي تونسي
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جمـال خـرشيجمـال خـرشي

" اHادّة 3 : .............. بدون تغيير .....................
- خلية الدراسات االكتوارية للضمان االجتماعي".

اHــــادة اHــــادة 3  : تــــتـــمّـم أحــــكــــام الـــقــــرار اHــــؤرّخ في 25 ذي
احلـــجـــة عــام 1416 اHــوافق 13 مـــايـــو ســـنــة 1996 واHـــذكــور

أعالهp �ادة 3 مكرّر حترّر كما يأتي :

" اHـادّة 3 مـكـرّر : تـنــشــأ لـدى اHــديــر الـعــام ومــديـري
الـــوكــاالت اجلـــهــويـــة ومــديـــري الــوكـــاالت الـــوالئــيـــةp خاليــا

استقبال اHواطنp واالتصال واالصغاء االجتماعي ".

4  : تـــتـــمّـم أحـــكـــام الــــقـــرار اHـــؤرّخ في  25 ذي اHــادة اHــادة 
احلـــجـــة عــام 1416 اHــوافق 13 مـــايـــو ســـنــة 1996 واHـــذكــور

أعالهp �ادة 8 مكرّر حترّر كما يأتي :

" اHادّة 8 مـكرّر : تـكلف خـلية الـدراسات االكـتوارية
للضمان االجتماعي �ا يأتي :

- جــمع اHـــعــلـــومــات الـــضــروريـــة إلجنــاز الـــدراســات
pاالكتوارية في مجال الضمان االجتماعي

- الــــقـــيـــام بـــالــــدراســـات والـــتـــحــــالـــيل الـــتـي تـــســـمح
Hــســـيــري الــضــمــان االجـــتــمــاعي بـــالــتــوفــر عــلـى اHــعــايــيــر
وقـواعــد الـتــســيـيــر اخلـاصــة بـكـل فـرع من فــروع الـضــمـان
االجـــتــــمــــاعي الــــتـــابـع لـــلــــصــــنـــدوق عــــلى اHــــدى الــــقـــصــــيـــر
واHــتــوسط والـــطــويلp والــتـي من شــأنــهـــا ضــمــان د�ــومــة

منظومة الضمان االجتماعي.

- تـقــيـيم اآلثــار اHــالـيــة اHـتــرتـبــة عن كل تــشـريع أو
تنظيم جديد في مجال الضمان االجتماعي ".

اHــــادة اHــــادة 5  : تــــتـــمّـم أحــــكــــام الـــقــــرار اHــــؤرّخ في 25 ذي
احلـــجـــة عــام 1416 اHــوافق 13 مـــايـــو ســـنــة 1996 واHـــذكــور

أعالهp �ادة 8 مكرّر 1 حترّر كما يأتي :

pـواطنHـادّة 8 مـكـرّر 1 : تـكـلّـف خـلـيـة اسـتــقـبـال اHا "
واالتصال واالصغاء االجتماعيp �ا يأتي :

- اســتـقـبـال اHــواطـنـpW مــسـتـعــمـلي قـطــاع الـضـمـان
االجــتـــمـــاعيp واالصـــغـــاء إلــيـــهم وتـــوجـــيــهـــهم ومـــرافـــقـــتــهم

pبغرض تسوية عرائضهم

pعلومات اجملمعةHتلخيص ا -

- حتـــلــــيل مــــوضــــوع الــــعـــرائـض لـــكــــشف االخــــتالالت
Wاحملـتــمـلــة قـصـد اقــتـراح الــتـدابــيـر الــضـروريــة  لـتــحـسـ
نـوعــيـة اخلـدمـات اHــقـدمـة إلى مـســتـعـمـلي قــطـاع الـضـمـان

االجتماعي ".

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

حـــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحـــرّم عــام 1428 اHــوافق 3
فبـرايـر سنـة 2007.

وزارة العمل والضمان االجتماعيوزارة العمل والضمان االجتماعي
قـرار مؤرخ فيرار مؤرخ في5 ذي القذي القـعـدة عام دة عام 1427 اHوافق  اHوافق 26 نوف نوفـمـبربر
ســــنــــة ة p2006 يp يــــعــــدّل ويل ويــــــتــــمّم الم الــــقــــرار اHرار اHــــؤرؤرّخ في خ في 25 ذي ذي
احلاحلــــــــــــجــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1416 اH اHــــــــــــوافق وافق 13 م مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــة ة 1996
واHواHــــتـضــــمن المن الـتــــنـظـيـم الم الـداخداخــــلي  للي  لـلــــصـنـدوق الدوق الــــوطوطـنيني

للتأمW عن البطالة.للتأمW عن البطالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزير العمل و الضمان االجتماعي,
- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 94-188 اHؤرخ
في 26 مــــحـــــرّم عــــام 1415 اHـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1994
Wتـضمن القـانون األساسي لـلصنـدوق الوطني لـلتأمHوا

pتمّمHعدّل واHا pعن البطالة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 25 ذي احلــجــة عــام
1416 اHــوافق 13 مــايــو ســنــة  1996 واHــتـضــمـن الــتـنــظــيم

pعن البطالة Wالداخلي للصندوق الوطني للتأم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
اHـؤرّخ في 25 ذي احلــجـة عـام 1416 اHـوافق 13 مـايــو سـنـة
1996 واHـتــضـمـن الـتّــنـظــيم الـدّاخــليّ لــلـصّــنـدوق الــوطـنيّ

للتّأمW عن البطالة.

اHادة اHادة 2  : تتـمّم أحكـام اHادّة 3 من الـقرار اHؤرّخ في
25 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1416 اHـــــوافق 13 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 1996

واHذكور أعالهp في األخير كما يأتي :
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" اHادّة 3 : ............... بدون تغيير .....................

يتوفّر اHديـر العام على خلية الدّراسات االكتوارية
للضمان االجتماعي ".

اHـادة اHـادة 3  : تـتمّـم أحـكـام القـرار اHـؤرّخ في 9 رمـضان
pـــذكــور أعالهHــوافق 18 يــنـــايــر ســـنــة 1997 واHعــام 1417 ا

�ادة 3 مكرّر حترّر كما يأتي :

" اHـادّة 3 مـكـرّر : تـنــشــأ لـدى اHــديــر الـعــام ومــديـري
الــــــوكـــــاالت اجلــــــهــــــويــــــة ومـــــســــــؤولـي الـــــفــــــروع الــــــوالئــــــيـــــة
والشـبـابيك اخملـتـصةp خاليـا اسـتقـبـال اHواطنp واالتـصال

واإلصغاء االجتماعي ".

اHادة اHادة 4  : تتـمّم أحكـام اHادّة 5 من الـقرار اHؤرّخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 يناير سنة 1997 واHذكور

أعالهp وحترّر كما يأتي :

" اHـــــادّة 5 : تــــــتــــــولى مــــــديــــــريــــــة األداءات تـــــنــــــســــــيق
الــعــمــلـيــات اHــرتــبــطـة بــدفع أداءات الــتــأمــW االجــتــمـاعي
ومــعــاشـــات الــتــقـــاعــد اHــنـــجــزة في الــهـــيــاكل الـالمــركــزيــة
حسب الـشروط اHنـصوص علـيها في الـتشريع والـتنظيم

اHعمول بهما.

وتضـمن مـتـابعـة وضع حـيـز التـنـفيـذ جـهـاز التـعـاقد
اHـنـصــوص عـلـيه فـي الـتـشـريع والــتـنـظــيم اHـعـمــول بـهـمـا
وتــقـــيــيم وتـــنــســيـق نــشـــاطــات " اHــصـــالح االســتـــشــفـــائــيــة

العيادية" التابعة للوكاالت اجلهوية للصندوق.

................ ( الباقي بدون تغيير ) ................".

اHــادة اHــادة 5  : تــعـــدّل أحــكـــام  اHــادة 8 من الــقــرار اHــؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997

واHذكور أعالهp وحترّر كما يأتي :

" اHــادّة 8 : تـــتــولى مــديـــريــة الــدراســات والـــتــنــظــيم
واHـعــلـومــاتـيــة تــنـظــيم اإلحـصــائـيــات واHـعــلـومــاتـيــة وكـذا

القيام بإعالم اHؤمنW غير األجراء.

................ ( الباقي بدون تغيير ) ................".

اHـادة اHـادة 6  : تـتمّـم أحـكـام القـرار اHـؤرّخ في 9 رمـضان
pـــذكــور أعالهHــوافق 18 يــنـــايــر ســـنــة 1997 واHعــام 1417 ا

�ادة 10 مكرّر حترّر كما يأتي :

" اHــــــادّة 10 مــــــكــــــرّر : تــــــكــــــلّـف خــــــلـــــــيــــــة الــــــدراســــــات
االكتوارية للضمان االجتماعي �ا يأتي :

اHـادةاHـادة 6  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1427 اHوافق 26
نوفمبر سنة 2006.    

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ فيرار مؤرخ في5 ذي القذي القـعـدة عام دة عام 1427 اHوافق  اHوافق 26 نوف نوفـمـبربر
p2006 يp يــــــــــعــــــــــدّل ويل ويــــــــــتــــــــــمّـم الم الــــــــــقــــــــــرار اHرار اHــــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ســــــــــنــــــــة ة 
رمرمــــــــضــــــــان عان عــــــــام ام 1417 اH اHــــــــوافق وافق 18 ي يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــة ة 1997
واHواHــــتـضــــمن المن الـتــــنـظـيـم الم الـداخداخــــلي  للي  لـلــــصـنـدوق الدوق الــــوطوطـنيني

للضمان االجتماعي لغير األجراء.للضمان االجتماعي لغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزير العمل و الضمان االجتماعي,

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و �ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في28 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1412 اHــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
pاالجتماعي

- و �قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 93-119 اHؤرخ
في 23 ذي الــقــعــدة عــام 1413 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1993
الــذي يــحــدّد اخـتــصــاصــات الــصــنــدوق الــوطــني لــلــضــمـان
االجـــتـــمـــاعـي اخلـــاص بـــغـــيـــر األجـــراء وتـــنـــظـــيـــمه وســـيـــره

pاإلداري

- و�قـتضي القرار اHؤرّخ في 9 رمـضان عام  1417
اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتضـمن التنـظيم الداخلي

pللصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

يقـــرر ما يأتــي :يقـــرر ما يأتــي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
اHــؤرّخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واHـتــضـمـن الـتــنـظــيم الـداخــلي لــلـصــنـدوق الــوطـني

للضمان االجتماعي لغير األجراء.

اHادة اHادة 2  : تتـمّم أحكـام اHادّة 3 من الـقرار اHؤرّخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 يناير سنة 1997 واHذكور

أعالهp بفقرة 2 حترّر كما يأتي :



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 18
17 صفر  عام  صفر  عام 1428 هـ هـ

7 مارس  سنة  مارس  سنة 2007  م م

- �ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 06-176  اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثـاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 90-188 اHؤرّخ
في أول ذي احلـــجـــة عـــام  1410 اHــــوافق  23 يـــونـــيــــو ســـنـــة
 1990 الـذي يــحـدد هـيـاكـل اإلدارة اHـركـزيـة وأجــهـزتـهـا في

pالوزارات

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 05-410 اHؤرّخ
في 16 رمـضـان عام  1426 اHـوافق  19 أكـتـوبـر سـنـة 2005

p الذي يحدد صالحيات وزير الشباب و الرياضة

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 05-411 اHؤرّخ
في 16 رمـضـان عام  1426 اHـوافق  19 أكـتـوبـر سـنـة 2005
واHـتــضــمن تــنـظــيم اإلدارة اHــركــزيـة في وزارة الــشــبـاب

 pادة 10منهHالسيما ا pوالرياضة

- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام  1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002 واHـتضمن

 pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة  10من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05-411 اHــؤرخ في 16رمــضــان عــام 1426
اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة  2005 واHـذكـورأعالهp يـهـدف هـذا
الــقـــرار إلى حتـــديـــد تــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركـــزيــة في وزارة

الشباب والرياضة في مكاتب.

اHــــادةاHــــادة 2 : : تــــنـــظـم مـــديــــريـــة الــــشـــبــــاب في ثالث ( 3 )
مديريات فرعية : 

- اHديرية الفرع- اHديرية الفرعـية لتنشيط أعية لتنشيط أعـمال الشباب واحلياةمال الشباب واحلياة
اجلاجلــــمــــعــــويويــــة لة لــــلــــشــــبــــابpابp وتــتــكــون مـن اHــكــاتب الــثالثــة ( 3 )

اآلتية : 

 pمكتب ترقية احلياة اجلمعوية *

 pمكتب تظاهرات الشباب  *

*  مكتب اHشاريع االجتماعية والتربوية للشباب.

- اH- اHــــديديـريريــــة الة الــــفـرعرعــــيــــة Hة Hـبــــادرات الادرات الــــشـبــــاب واHاب واHــــبـادالتادالت
وتتكون من اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية : 

* مـــكــتـب تـــرقــيـــة الـــســـيـــاحـــة الـــتــربـــويـــة لـــلـــشـــبــاب
 pبادالتHوا

 pمكتب نشاطات التسلية ومراكز العطل *

- جــمع اHـــعــلـــومــات الـــضــروريـــة إلجنــاز الـــدراســات
pاالكتوارية في مجال الضمان االجتماعي

- الــــقـــيـــام بـــالــــدراســـات والـــتـــحــــالـــيل الـــتـي تـــســـمح
Hــســـيــري الــضــمــان االجـــتــمــاعي بـــالــتــوفــر عــلـى اHــعــايــيــر
وقـواعــد الـتــســيـيــر اخلـاصــة بـكـل فـرع من فــروع الـضــمـان
االجـــتــــمــــاعي الــــتـــابـع لـــلــــصــــنـــدوق عــــلى اHــــدى الــــقـــصــــيـــر
واHــتــوسط والـــطــويلp والــتـي من شــأنــهـــا ضــمــان د�ــومــة

منظومة الضمان االجتماعي.
- تـقــيـيم اآلثــار اHــالـيــة اHـتــرتـبــة عن كل تــشـريع أو

تنظيم جديد في مجال الضمان االجتماعي ".

اHـادة اHـادة 7  : تـتمّـم أحـكـام القـرار اHـؤرّخ في 9 رمـضان
pـــذكــور أعالهHــوافق 18 يــنـــايــر ســـنــة 1997 واHعــام 1417 ا

�ادة 10 مكرّر 1 حترّر كما يأتي :
pواطنHـادّة 10 مـكرّر 1 : تكـلّف خـليـة اسـتقـبـال اHا "

واالتصال واالصغاء االجتماعيp �ا يأتي :
- اســتـقـبـال اHــواطـنـpW مــسـتـعــمـلي قـطــاع الـضـمـان
االجــتـــمـــاعيp واالصـــغـــاء إلــيـــهم وتـــوجـــيــهـــهم ومـــرافـــقـــتــهم

pبغرض تسوية عرائضهم
pعلومات اجملمعةHتلخيص ا -

- حتـــلــــيل مــــوضــــوع الــــعـــرائـض لـــكــــشف االخــــتالالت
Wاحملـتــمـلــة قـصـد اقــتـراح الــتـدابــيـر الــضـروريــة  لـتــحـسـ
نـوعــيـة اخلـدمـات اHــقـدمـة إلى مـســتـعـمـلي قــطـاع الـضـمـان

االجتماعي ".
اHـادةاHـادة 8  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1427 اHوافق 26

نوفمبر سنة 2006.    
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 22 م مــــــــحــــــــرم عرم عــــــــام ام 1428
10 ف فــــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــــة ة p2007 يp يــــــتــــــضــــــمن تمن تــــــنــــــظــــــيميم اHاHــــوافق وافق 
اإلدارة اHاإلدارة اHـركركــــزيزيـة في وزارة الة في وزارة الــــشـبــــاب والاب والـريريــــاضاضـة فية في

مكاتب.مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

pووزير الشباب والرياضة
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- اH- اHــــديديــــريريــــة الة الــــفــــرعرعــــيــــة لإلعالم واالتة لإلعالم واالتــــصــــال في أوسال في أوســــاطاط
الشبابpالشبابp وتتكون من اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية : 

 pمكتب تطوير برامج اإلعالم واالتصال *

 pمكتب تقييس برامج اإلعالم واالتصال *

* مـــــكــــتـب مــــتـــــابــــعـــــة نــــشـــــاطــــات اإلعـالم واالتــــصــــال

وتقييمها.

- اH- اHـديديـريريـة الة الـفـرعرعــــيـة ألنة ألنـظـمـة االتة االتـصـالpالp وتــتـكـون من
اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية : 

 pمكتب شبكات االتصال وأنظمته *

 pمكتب الصيانة وجتهيزات اإلعالم اآللي *

* مكتب تطوير أنظمة اإلعالم.

WـكتـبHوتـتكـون من ا pعاونpديـرية الرية الـفـرعيرعيـة لة لـلتلتـعاونHدي- اHا -
: W( 2 ) اآلتي

 pمكتب العالقات الثنائية *

* مكتب العالقات اHتعددة األطراف.

اHــادةاHــادة 5 : : تـــنـــظـم مـــديـــريــــة الـــتـــكــــوين في ثالث ( 3 )
مديريات فرعية : 

pةpــــديديــــريريــــة الة الــــفــــرعرعــــيــــة لة لــــلــــتــــكــــوين في موين في مــــهن الهن الــــريريــــاضاضــــةHا -Hا -
 : Wاآلتي WكتبHوتتكون من ا

 pمكتب برامج تكوين التأطير الرياضي *

Wمكـتب جتديـد معارف الـتأطيـر الريـاضي وحتس *
مستواهم .

- اH- اHــــديديــــريريـة الة الــــفــــرعرعــــيــــة لة لــــلــــتــــكــــوين في توين في تــــنــــشــــيط أعيط أعــــمـالال
: W( 2 ) اآلتي WكتبHوتتكون من ا pالشبابpالشباب

 pمكتب برامج تكوين تأطير نشاطات الشباب *

* مـكـتـب جتـديـد مــعـارف تـأطــيـر نــشـاطـات الــشـبـاب

وحتسW مستواهم.

pوينpــــــديديــــــريريــــة الة الــــــفــــرعرعــــــيــــة لة لــــــضــــبـط مط مــــقــــــايايــــيـس الس الــــتــــــكــــوينHا -Hا -
وتتكون من اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية :

 pمكتب ضبط مقاييس التكوين والتأهيالت *

 pمكتب التنسيق والتقييم *

* مكتب تصديق التكوين.

اHـادة اHـادة 6 : : تـنـظم مـديـريـة اHـنـشـآت والـتـجـهـيـزات في
ثالث ( 3) مديريات فرعية :

* مــــكـــتـب الـــبــــرامج اHــــوجـــهــــة لــــلـــطــــفـــولــــة واإلدمـــاج
ومبادرات الشباب.

pابpــــديديــــريريــــة الة الــــفــــرعرعــــيــــة لة لــــبــــرامج مرامج مــــؤسؤســــســــات الات الــــشــــبـابHا -Hا -
 : W( 2 ) اآلتي WكتبHوتتكون من ا

 pمكتب تصور برامج مؤسسات الشباب *

* مكتب متابعة وتقييم مؤسسات الشباب.

اHــادةاHــادة 3 : : تـــنـــظـم مـــديـــريــــة الـــريـــاضــــة في ثالث ( 3 )
مديريات فرعية : 

- اH- اHـديديـريريـة الة الــــفـرعرعـيــــة لة لـلـريريــــاضاضـة في أوسة في أوسـاط الاط الــــتـربربـيـة
والتكوينpوالتكوينp وتتكون من اHكاتب األربعة ( 4 ) اآلتية : 

 pدرسيةHمكتب متابعة نشاطات الرياضة ا *

 pمكتب متابعة نشاطات الرياضة اجلامعية *

* مـــكــــتب مــــخــــطـــطــــات الــــتـــطــــويــــر الـــريــــاضي عــــلى
مـسـتـوى هـيـاكل الـتربـيـة والـتـكـوين واHـواهب الـريـاضـية

pالشابة

* مكـتب الـتظـاهرات الـرياضـيـة الوطـنيـة والدولـية
في الوسط اHدرسي واجلامعي والتكوين.

- اH- اHــــــديديــــــريريــــــة الة الــــــفــــــرعرعــــــيــــــة لة لــــــلــــــفــــــرق الرق الــــــوطوطــــــنــــــيــــــة ورية وريــــــاضاضــــة
اHاHــــــســــــتــــــوى الوى الــــــعــــــاليpاليp وتــــتـــكـــون مـن اHـــكــاتـب األربـــعــة ( 4 )

اآلتية : 

pمكتب الفرق الوطنية *

* مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة ريـــاضـــيي الـــنـــخـــبـــة واHـــســـتــوى
 pالعالي

 pمكتب متابعة نشاطات هياكل رياضة النخبة *

* مــكــتب تــطــويــر هــيــاكل الــدعم لــلــتـربــيــة الــبــدنــيـة
والرياضة.

pرpـديديــــريريـة الة الـفـرعرعـيـة لة لــــلـريريـاضاضـة لة لـلـجــــمـيع واليع والـتـطـويويـرHا -Hا -
وتتكون من اHكاتب األربعة ( 4 ) اآلتية : 

 pمارسات الرياضية اجلواريةHمكتب ترقية ا *

 p مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة *

 p مكتب متابعة هياكل تطويرالرياضة *

* مــــكــــتب دعم تــــنــــظــــيـم الــــتــــظــــاهــــرات الــــريــــاضــــيـــة
الوطنية والدولية .

اHادة اHادة 4 : : تنظم مـديرية االتصـال والتعاون في ثالث
( 3 ) مديريات فرعية :



* مــــكــــتب الــــتــــعــــداد ومــــســـتــــخــــدمـي اHـــصــــالـح غــــيـــر
اHركزية.

- اH- اHـديديـرية الرية الـفـرعرعـية لية لـلـمـيـزانيزانيـة واحملة واحملـاساسـبةpبةp وتـتـكون
من اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية :

 pمكتب ميزانية التسيير *

 p مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية *

* مكتب احملاسبة والعمليات اHالية .

- اH- اHـديديــــريريـة الة الـفـرعرعـيـة لة لــــلـوسوسـائل الائل الـعـامامـةpةp وتــتـكـون من
اHكاتب األربعة ( 4 ) اآلتية :  

 pمكتب الوسائل *

 pمكتب الصيانة واحلفظ *

 pمتلكات ومتابعة اجلردHمكتب ا *

* مـــــــكــــــتـب دعـم تــــــنـــــــظـــــــيم الـــــــلـــــــقــــــاءات والـــــــنــــــدوات

واHلتقيات.
- اH- اHــــــديديــــــريريــــــة الة الــــــفــــــرعرعــــــيــــــة Hة Hــــــراقراقــــــبــــــة مة مــــــســــــاعاعــــــدات الدات الــــــدولدولــــة
لـلـــــلــــحــــركركــــة اجلة اجلــــمــــعــــويويــــةpةp وتــتــكــون مـن اHــكــاتب الــثالثــة ( 3 )

اآلتية : 
* مكتـب متابـعة اإلعـانات واHـساعـدات واHسـاهمات

pللحركة اجلمعوية الرياضية
* مكتـب متابـعة اإلعـانات واHـساعـدات واHسـاهمات

pللحركة اجلمعوية الشبانية
* مكتب اHراقبة والتحليل والتلخيص.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـرر بــاجلــزائـر في 22 مــحــرم عـام  1428 اHـوافق 10
فبراير سنة 2007.

- اH- اHــــــديديــــــريريــــــة الة الــــــفــــــرعرعــــــيــــــة لة لــــــلــــــــمــــــنــــــشــــــآت والآت والــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزاتزات
الريالريـاضيـاضيــة واالجتة واالجتـماعماعـية الية الـتربـتربــويةpويةp وتتـكون من اHـكاتـب

الثـالثة  ( 3 ) اآلتية :
 pمكتب تقييم برامج اإلجناز *

* مــكـــتب الـــتــجـــهـــيــزات الـــريــاضـــيـــة واالجــتـــمــاعـــيــة
 pالتربوية

* مكتب متابعة االستثمارات. 
- اH- اHـديديـريريـة الة الـفـرعرعـيـة لة لـلـتـقـيـيس واليس والـصـيـانةpانةp وتـتـكون

 : W(2 ) اآلتي WكتبHمن ا
 p مكتب برامج الصيانة * 

 * مكتب التقييس واHصادقة واHراقبة .

pرامجpــــــــديديــــــــريريــــــــة الة الــــــــفــــــرعرعــــــــيــــــــة لإلحة لإلحــــــــصــــــــائائــــــــيــــــــات والات والــــــبــــــــرامجHا -Hا -
: W( 2 ) اآلتي WكتبHوتتكون من ا

 pمكتب اإلحصائيات *

* مكتب برامج الدراسات.

اHــادةاHــادة 7 :  : تـــنـــظم مـــديـــريـــة الـــتــنـــظـــيم والـــوثـــائق في
 : ( 2 ) Wفرعيت Wمديريت

- اH- اHـديديـرية الرية الـفـرعرعـيـة لة لـلتلتـنـظـيم واHيم واHـنـازعاتpازعاتp وتـتـكون
من اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية : 

 p مكتب التنظيم *

  p Wمكتب الدراسات القانونية والتقن *

* مكتب اHنازعات .

- اH- اHــــديديـريريـة الة الــــفـرعرعـيــــة لة لـلـوثوثــــائق واألرشائق واألرشـيفpيفp وتــتـكـون
: W( 2 ) اآلتي WكتبHمن ا

 pمكتب الوثائق *

* مكتب األرشيف.

اHـادةاHـادة 8 :  : تـنـظم مـديـريـة اإلدارة الـعـامـة في أربع (4)
مديريات فرعية : 

- اH- اHـديريديريـة الة الـفرعفرعـية لية لـلـموارد الموارد الـبشبشـريةpريةp وتـتكون من
اHكاتب الثالثة ( 3 ) اآلتية :

 pركزيةHمكتب تسيير مستخدمي اإلدارة ا *

* مــكـتب مــتـابــعـة عــمـلــيـات الــتـكــوين واالمـتــحـانـات

pسابقاتHوا

وزير اHاليةوزير اHالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

 وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة
يحيى قيدوميحيى قيدوم

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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