
العدد العدد 22
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 16  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 4    أبريل أبريل سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسـي رقــم 07 - 98  مؤرخ في 10 ربـيع األول عام 1428 اHوافق 29 مارس سـنة q2007 يـتضـمّــن إجـراءات عــفـو
~ناسبة  ذكرى اHولد النبوي الشريف........................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقــم 07 - 99  مؤرخ في 10 ربيع األول عام 1428 اHوافق 29 مارس سنة q2007  يحـدد كيـفيات استخراج
احملبوسيـن وحتويلهم.................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 07 - 100  مـؤرخ في 10 ربـيع األول عام 1428 اHـوافق 29 مـارس سـنـة q2007 يــحـدّد شــروط اعـتـمـاد
�ارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثـرها أو بيعها باجلملـة ونصـف اجلملـة وكذا كيفيـات منحـه.........

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقــم 07 - 101  مـؤرخ في 10 ربــيع األول عـام 1428 اHـوافق 29 مـارس سـنـة q2007 يـعـدّل ويــتـمّم اHـرسـوم
الــتـنـفـيـذي رقم 06-240 اHـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق 4 يــولـيـو ســنــة 2006 الــذي يـحــدّد كـيــفـيــات
ســيــر حـســاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم 124-302 الــذي عنـوانـه "الـصـندوق الـوطـني لتـأهـيـل اHؤسـســات الصـغـيـرة
واHتوسطـة".............................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 07 - 102  مـؤرخ في 14 ربــيع األول عـام 1428 اHـوافق 2 أبـريـل سـنـة q2007 يــحــدّد شــروط تـصــديـر
بعض اHنتوجات واHواد والبضائع..............................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 07 - 103  مـؤرخ في 14 ربــيع األول عـام 1428 اHـوافق 2 أبـريـل سـنـة q2007 يـتــضـمن إنــشـاء مــراكـز
تسهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.......................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11  صفـر عام 1428 اHوافـق أوّل مـارس سنة q2007 تتضمّن إنهــاء مهام قضــــاة..................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1428 اHـوافـق أوّل مــارس سـنـة q2007 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـامّ نـائب مـديـر ~ـديـريـة
كبريات اHؤسسات...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11  صفــر عام 1428 اHـوافـق أوّل مــارس سـنة q2007 يتـضـمّن إنهـاء مهـامّ بـعنـوان وزارة الطـاقة
واHناجم..................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11  صفــر عام 1428 اHوافـق أوّل مــارس سنة q2007 يـتضـمّن إنهـاء مهـامّ مفـتش بوزارة الـطاقة
واHناجم..................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11  صفــر عام 1428 اHوافـق أوّل مــارس سنة q2007 يـتضمّن إنـهاء مهـامّ عميـدة كليــة الكيـميــاء
بجـامعــة هــواري بومدين للعلـوم والتكنولوجيا...........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11  صفـر عام 1428 اHوافـق أوّل مـارس سنة q2007 يتضمّن تعيW نائب مدير ~ديرية كبريات
اHؤسسات...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1428 اHـوافـق أوّل مــارس سـنـة q2007 يـتـضـمّن الـتّـعـيـW بـعـنـوان وزارة الـطـاقـة
واHناجم..................................................................................................................................................

مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 11  صـــفـــــر عـــام 1428 اHـــوافـق أوّل مـــــارس ســـنـــة q2007 يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــر الـــدّراســـات
والتقديرات في اHديرية العامّة لتوزيــع اHنتوجات الطـاقـويـــــة بـــوزارة الطـاقـــة واHنـاجم.............................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 11  صفــر عام 1428 اHوافـق أوّل مــارس سنة q2007 يتـضمّنـان تعـيW مديـرين للـري في
...................................................................................................................................................Wواليت
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11  صــفـــر عــام 1428 اHــوافــق أوّل مـــارس ســنــة q2007 يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــر الــعــامّ لــلــوكــالـة
الوطنية لتطوير اHؤسسات الصّغيرة واHتوسّطة.........................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11  صــفـــر عــام 1428 اHــوافــق أوّل مـــارس ســنــة q2007 يــتــضــمّـن تــعــيــW نــائب مــديـــــر مــكـــلّف
بالتكوين العــالي فيما بعد التدرج والتأهـيل اجلامعي والبحث العلمي بجـامعــة عنـابــة...................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1428 اHـوافـق أوّل مــارس سـنـة q2007 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـسـيـاحة فـي والية
برج بوعريريج.........................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قــــرار وزاريّ مــــشـــــتــــرك مــــؤرّخ في 6 ربـــــيع األوّل عــــام 1428 اHــــوافق 25 مــــارس ســــنــــة q2007 يـــــرخّــص لــــرؤســـــاء اHــــراكــــز
.............. الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقد� تاريخ افتتاح االقتراع اHتعلّق بانتخاب أعضاء اجمللس الشّعبيّ الوطنيّ

وزارة التربية الوطنيوزارة التربية الوطنيّة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 14 صـفـر عـام 1428 اHـوافـق 4  مـارس سـنـة q2007 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرّخ في 12 ذي احلـجّــة عـام 1424 اHـوافـق 3  فــبــرايــر ســنـة 2004 الــذي يــحــدّد إطـار تــنــظــيم الـتــكــوين اHــتــخـصّص
لاللتحاق ببعض األسالك اخلاصّة بقطاع التربية..........................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20  صفر عـام 1428 اHوافق 10   مارس سنة q q2007 يحدّد تنظيم مصالح مديرية الشباب
والرياضة للوالية......................................................................................................................................
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- ثمـانية (8) أشـهرq إذا كـان باقي العـقوبـة أكثر من
خــمس عــشــرة( 15) ســنــة ويــســـاوي عــشــرين (20) ســنــة أو

يقل عنها.

اHــادة اHــادة 4 : : يـــســـتـــثـــنى من االســـتـــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

-  األشخاص احملبـوسون اHعنيـون بأحكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واHـتــضــمن تــنــفــيــذ مـيــثــاق الــســلم واHــصــاحلـة
 qالوطنية

-  األشخاص احملكـوم عليهم بسـبب ارتكابهم اجلرائم
اHـنصـوص واHـعـاقـب عـليـهـــا بـاHرســـوم الـتـشـريعــي رقم
92-03 اHــــؤرّخ في 30 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1992 واHــــتــــعــــلّق

~ـــكـــافـــحـــة الـــتـــخــــريب واإلرهـــابq اHـــعـــدّل واHـــتـــمّمq وكـــذا
األشــــخــــاص احملــــكـــوم عــــلــــيــــهم بــــســـبـب ارتــــكـــابــــهم اجلــــرائم
اHــنـصـوص واHــعـاقب عــلـيـهــا بـاHـواد 87 و87 مـكـرّر إلى 87
مـكـرّر 10 و181 مـن قـانـون الـعــقـوبـات  واHــتـعـلـقــة بـأعـمـال

qاإلرهاب والتخريب
- األشــخــاص احملــكـــوم عــلــيــهـم  بــســبب ارتـــكــابــهم  أو
مــحـــاولــة ارتـكـــابــهم  جــنـح وجــنـــايـــات اخــتــالس األمـوال
العـمـوميـة أو اخلاصـة والـرشوة واسـتغالل الـنـفوذ والـغدر
والـفــرار وتـزويـر الـنــقـود والـتــهـريبq األفـعــال اHـنـصـوص
واHــعـاقب عــلـيـهــا بـاHـواد 30 و119 و126 و126 مـكــرّر و127
و128 و128 مــــكــــرّر و128 مــــكـــــرّر 1 و129 و188 و197 و198
و200 و202 و203 من قــانـون الــعـقــوبـات وبــاHـواد  25 و 26
و27 و 28 و 29 و 30 و 32 من الــقــانــون رقم 06-01 اHـؤرخ
في 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHـتــعـلق بـالـوقـايـة من الـفـسـاد
ومكـافحـته وباHواد 324 و325 و326 و327 و328 من قـانون
اجلـمـارك وبـاHـواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18
من األمــــــر رقم 05-06 اHــــــؤرخ في 23 غــــــشـت ســــــنـــــة 2005

qتعلق ~كافحة التهريبHوا
- األشــــخــــاص احملــــكــــوم عــــلــــيـــهـم  بــــســــبب ارتــــكــــابــــهم
اHـتـاجـرة بــاخملـدراتq األفـعــال اHـنـصــوص واHـعـاقب عــلـيـهـا
بـاHادتW 243 و244  من الـقانون رقم 85-05 اHؤرّخ في 16
qتعـلّق  بحـمايـة الصّـحة وتـرقيـتهاHفبـراير سـنة  1985 وا
اHعـدّل واHتـمّمq وباHواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و19
و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الــقـانـون رقم 04-18 اHـؤرخ
في 25 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2004 واHــــتـــعــــلـق بــــالـــوقــــايــــة من
اخملـدرات واHـؤثـرات الــعـقـلـيـة وقـمـع االسـتـعـمـال واالجتـار

qبها WشروعHغير ا

مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسـي رقــم اسـي رقــم 07 - - 98  مـؤرخ في ؤرخ في 10 رب ربـيع األوليع األول
عــــام ام 1428  اHاHــــوافق وافق 29 م مــــــارس سارس ســــــنــــة ة q2007 يq يــــــتــــــضــــمّــنــن
إجـإجـــــــراءات عـراءات عـــــــفـفـــــــو ~و ~ــــــنــــــاساســــــبــــــة  ذكة  ذكــــــرى اHرى اHــــــولولــــــد الد الــــــنــــــبــــــويوي

الشريف.الشريف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإن رئيس اجلمهورية
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيـمــا اHـادّتـان 77 (6 و7)

qو156 منه
-  و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرّخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون

qتمّمHعدّل واHا qالعقوبات
- وبـنـاء عــلى الـرأي االسـتـشــاري الـذي أبـداه اجملـلس

qادّة 156 من الدستورHاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يـــســــتـــفــــيـــد األشــــخـــاص احملــــبـــوســـون
qـرسـومHعـنـد تـاريخ إمـضـاء هـذا ا qاحملـكـوم عــلـيـهم  نـهـائـيـا
وطــبــقـــا ألحــكــامهq إجـــراءات عــفــو ~ـــنــاســبـــة ذكــرى اHــولــد

النبوي الشريف. 

اHادة اHادة 2 : :  يسـتفـــيـد عفـوا كلـيا  لـلـعقـوبــة األشـخاص
احملبـوسـون احملـكـــوم عـلـيهم نـهـائـيـا الـذين يـســـاوي بــاقي
عــقـــوبــتـــهــم ثالثــة ( 3)  أشــهـــر أو يــقل عـــنــهـــا دون مــراعــاة

أحكام اHادتW  5 و6 أدناه.

اHـادة اHـادة 3 : :  يــسـتــفـيــــد األشـخــاص احملـبــوسـون احملــكـوم
عـلـيـهم نـهـائــيـا  تـخـفـيـضــا جـزئـيـا  لـعـقـوبــتـهم عـلى الـنـحـو

اآلتي :
- أربـعـة (4) أشـهــرq إذا كــان بـاقي الــعـقـوبــة يـسـاوي

qثالث (3) سنوات أو يقل عنها
- خـمسة  (5) أشهرq إذا كـان باقي العقـوبة أكثر من
ثالث (3) ســـنـــوات ويــــســـاوي خـــمس (5) ســـنـــوات أو يـــقل

qعنها
- سـتـة (6) أشــهـرq إذا كــان بـاقي الــعـقــوبـة أكــثـر من
خــمس (5) ســنــوات ويــســاوي عــشــر (10) ســنــوات أو يــقل

 qعنها
- سـبـعة (7) أشـهـرq إذا كـان باقـي العـقـوبـة أكـثر من
عـشـر (10) ســنـوات ويــســاوي  خـمس عــشـرة (15) سـنـة أو

يقل عنها.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة



5اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22
16 ربيع األول  عام  ربيع األول  عام 1428 هـ هـ

4 أبريل   سنة  أبريل   سنة 2007  م م

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 4-85
qو125 (الفقرة 2 ) منه

- و~ـقــتــضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qاإلجراءات اجلزائية
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-04 اHـؤرخ في 27 ذي
احلـجـة عام 1425 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2005 واHـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج االجـــتــــمـــاعي

qادة 55 منهHالسيّما ا qWللمحبوس
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 24 مايـو سنة 2006

qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-309 اHؤرخ
في 28 صـــفـــر عــام 1412 اHــوافق 7 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1991
واHـتضمن الـقانون األسـاسي اخلاص اHطبّـق على موظفي

qإدارة السجون
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-294 اHؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 الـذي يـحـدّد تـعـريفـات بـعض اHـصـاريف الـنـاجتة عن

qتطبيق اإلجراءات القضائية وكيفيات دفعها
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qركزية في وزارة العدلHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضمن تنـظيم اHديرية العـامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج
يرسم  ما يأتي  :يرسم  ما يأتي  :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تطـبيـقا ألحـكام اHادة 55 من الـقانون
رقم 05-04 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6
فــبـرايــر ســنـة 2005 واHــتــضـمن قــانــون تـنــظـيـم الـســجـون
وإعـــادة اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعي لـــلـــمـــحـــبـــوســـqW يـــحـــدّد هــذا

اHرسوم كيفيات استخراج احملبوسW وحتويلهم.

الفصل األولالفصل األول
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اHاداHادّة ة 2 :  :  ال يـجوز استـخراج احملـبوسW أو حتـويلهم
إال بــأمــر كــتــابـي من الــســلــطــة اخملــتـــصــة يــوجّه إلى مــديــر
اHـؤســسـة الــعـقــابـيــة الـذي يـحــتـفـظ بـأصـلـه أو نـسـخــة مـنه

مطابقة لألصل.

- األشــــخــــاص الـــــذين ســــبـق احلــــكم عـــــلــــيــــهـم بــــســــبب
ارتكـابـهم أو مـحـاولـة ارتـكابـهم جـنح وجـنـايـات الـسـرقات
والسرقـات اHوصـوفةq األفعـال اHنـصوص واHعـاقب علـيها
بــــــــــــــاHـــــــــــــواد 30 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 مـن

qقانون العقوبات
- األشـخــاص احملـكــوم عـلــيــهم بـســبب ارتــكـابــهم جـنح
وجــنـايــات الــضـرب واجلــرح الـعــمــديq األفـعــال اHـنــصـوص
q264 و266 من قانون العقوبات WادتHعاقب عليها باHوا
- األشـخــاص احملـكــوم عـلــيــهم بـســبب ارتــكـابــهم جـنح
وجـــــنـــــايـــــات الـــــضـــــرب واجلـــــرح الــــعـــــمـــــديq عـــــلـى األصــــول
الـشرعيqW األفـعال اHنصـوص واHعاقب علـيها باHادة 267

qمن قانون العقوبات

اHـادة اHـادة 5 : : ال ¡ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلزئية اHتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد احملكوم
Wبـاسـتـثــنـاء احملـبـوسـ qعـلـيــهم نـهـائـيــا في مـادة اجلـنـايــات

الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستW (65) سنة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : ال ¡ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اHــتــتــالــيــة نــصف (2/1) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
احملــــكـــوم عــــلـــيــــهم نــــهـــائــــيــــا في مــــادّة اجلـــنـحq  بـــاســــتـــثــــنـــاء
(65) Wالـذيـن تـتـجـاوز أعــمـارهم خـمــسـا وسـتـ Wاحملــبـوسـ

سنة.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـطـبق أحـكـام هـذا اHـرسـوم علـى األشـخاص
اHستفيدين من نظام اإلفراج اHشروط.

اHــــــاداHــــــادّة ة 8 :  : ال تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اHــــــرســـــــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

9  : : يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ¡ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
29 مارس سنة 2007.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم رقــم 07 - - 99  مـؤرخ في ؤرخ في 10 رب ربـيع األوليع األول
عــــــــــام ام 1428  اHاHــــــــــوافق وافق 29 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ة q  q2007  يـــــحـــــدديـــــحـــــدد

كيفيات استخراج احملبوسيـن وحتويلهم.كيفيات استخراج احملبوسيـن وحتويلهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومــة
qحافظ األختام qبناء على تقرير وزير العدل  -



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 6
16 ربيع األول  عام  ربيع األول  عام 1428 هـ هـ

4 أبريل   سنة  أبريل   سنة 2007  م م

غـــــيـــــر أنه عــــــنـــــد وصـــــول احملـــــبـــــوس إلـى اHـــــؤســـــســـــة
العقابيةq ¡كنه تبليغ عائلته أو الشخص الذي يعينه.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـتمّ حتــضـيـر وتــنـفـيـذ عــمـلـيــات اسـتـخـراج
احملبوسW وحتويـلهم في سرية تامّة فـيما يخص التاريخ
وهوية احملبوسW اHـعنيW وكيفيـة نقلهم واHسلك ومكان

توجههم.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـسـخّـر الـسـلـطة الـقـضـائـيـة اخملـتـصـة الـقوة
العمـوميـة لضـمان حتويل احملـبوسـW أو استـخراجهمq مع

مراعاة أحكام اHادة 22 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : ال ¡ــكن اســتــخــراج احملــبــوســW وحتــويــلــهم
بـطلب من احملاكم الـعسكريـة إال بإذن من اHصـالح اخملتصة

لإلدارة اHركزية لوزارة العدل.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wحتويل احملبوسWحتويل احملبوس

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تــقـتــضي عـمــلـيــة حتـويل احملــبـوس شــطـبه
من سجل احلبــس للمـؤسســة اHنقـــول منهــا وقيــده من
جديــد في سـجل احلبس لـلـمؤسـسـة اHنـقـول إليـها دون أن

تعتبر مدة احلبس  منقطعة.
qوإذا اسـتـوجب ذلك عـبـور احملبـوس ~ـؤسـسـة أخرى
فـإنـه يـقــيّــد بـســجل احلــبس لـهــذه اHــؤسـســة حتت مالحــظـة

"عابر" ويشطب منه فور مغادرته لها.

11 : : يـتمّ حتــويل احملــبــوسـW من مــؤســسـة إلى اHـاداHـادّة ة 
أخرى داخل دائرة اختـصاص مجلس قضـاء واحدq للمثول
أمام الـقضاء بـأمر من النـائب العام بـناء على طـلب اجلهة

القضائية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : إذا اســتــوجب مــثــول أحــد احملــبــوسـW ألي
سـبب كان أمام جهـة قضائيـة خارج االختصـاص اإلقليمي
لـلمـجلس الـقضـائي Hكـان حبـسهq فال يتم حتـويله إال بـأمر
من اHصالح اخملتـصة لإلدارة اHركزية لوزارة العدلq بناء
عـــلى طـــلب من الـــنـــائب الــعـــام لـــلــجـــهـــة الــقـــضــائـــيـــة الــتي

سيمثل أمامها احملبوس.
وإذا كان احملـبوس مـتهـماq فال يـجوز حتـويله إال بـعد

أخذ رأي اجلهة القضائية اHتابع أمامها.

اHاداHادّة ة 13 :  : إذا أصـبح بقـاء احملبـوس اHذكـور في اHادة
12 أعاله بـــاHـــؤســــســـة احملـــوّل إلـــيـــهـــاq غـــيـــر ضـــروريq فـــإن

إعـادته إلى اHؤسـسـة احملوّل مـنهـا تكـون بـأمر من اHـصالح
اخملتصة لإلدارة اHـركزية لوزارة العدل بعد إخطارها من
طــرف الـــنــائـب الــعـــام اخملــتص أو مـــديــر اHـــؤســســـة احملــوّل

إليها.

يـجب عـلى مـدير اHـؤسـسـة الـعقـابـيـة أن يـتـحقق من
صـحـة األمـر بــدقـة وعـنــد االقـتـضــاء الـرجـوع إلى الــسـلـطـة

التي أصدرته.
يـجب عـلى األشـخـاص اHـكـلـفـW بـعـمـلـيـة االسـتـخـراج
أو الــتـحــويل أن يــثـبــتـوا هــويــتـهم وصــفــتـهم لــدى مــصـالح

اHؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  كل تـسـخيـرة أو أمـر بـاستـخـراج احملـبوس
أو حتـويــله صــادر قــانـونــا يــكـتــسي طــابــعـا إلــزامــيــا وعـلى
مـدير اHـؤسسـة العـقابـية أن ¡تـثل له دون تـأخيـرq ما عدا
في حالة االستحـالة اHادية أو لظروف أمنية خاصةq وفي
هـذه احلـاالت عـليـه أن يخـبـر فـورا الـسـلـطـة الـتي أصدرت

التسخيرة أو األمر.
ويــــكـــون األمــــر كــــذلك إذا ارتــــأى طـــبــــيب اHــــؤســــســـة
qالـعـقابـيـة أن احلـالة الـصـحيـة لـلـمحـبـوس ال تسـمح بـنـقله
وفي هذه احلالـةq فإن الـشهـادة الطبـية الـتي يحـررها هذا
الطـبيب تمـكن من التـطبيق االحـتمالي ألحـكام اHادة 350

من قانون اإلجراءات اجلزائية.
و¡ــــكن تـــأجــــيل أمــــر الــــتـــحــــويل أواالســــتــــخـــراج في

احلاالت احملدّدة في اHادة 15 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــتــعــيّن عـــلى طــبــيب اHــؤســـســة الــعــقــابــيــة
حتـضيـر اHـلف الـطـبي للـمـحـبوس قـبل حتـويـله وعـليه أن
يــسـجل فــيه كل اHالحــظــات حـول حــالـته الــصـحــيـةq وعــنـد
االقـتــضـاء يــقــدم لـلــمـكــلف بــاHـهــمـة الــتـوجــيــهـات الــطـبــيـة

الضرورية الواجب اتباعها أثناء عملية التحويل.
وفـي حـالـة االســتـخــراج ¡ـكـن مـديـر اHــؤسـســةq مـتى
رأى ذلـك ضـــــــروريـــــــاq أن يـــــــأمـــــــر بــــــإجـــــــراء فـــــــحـص طـــــــبي

للمحبوس اHعني قبل خروجه وعند عودته.

5 :  : يــجب اتــخــاذ جــمــيع االحــتـيــاطــات لــتــفـادي اHـاداHـادّة ة 
هروب احملـبوسـW أو أي حادث آخـرq عـند اسـتخـراجهم أو

حتويلهم.
يــخـــضع احملــبـــوســون لـــتــفـــتــيش دقـــيق قـــبل انــطالق
الـــقـــافــــلـــة وتـــوضـع لـــهم األغـالل حتت مـــســــؤولـــيـــة اHــــكـــلف

باHهمة اHسخر.
يـجب على مـدير اHـؤسـسة الـعقـابيـة أن يبـلغ رئيس
القافـلة بـأسماء احملـبوسـW اخلطيـرين وأن يقـدم له جميع

اHعلومات اHفيدة بشأنهم.

اHاداHادّة ة 6 :  : ال يجـوز للـمحـبوس االتـصال بـالغـير خالل
استخراجه أو حتويله.

ويـجب اتــخــاذ كل االحــتــيـاطــات الــضـروريــة إلبــعـاده
عن الـنـظـر تـفـاديـا لـلـتـشـهـيـر بـهـذه الـعـمـلـيـة أو أي اعـتداء

محتمل عليه.
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Wـــســـتــخـــدمـــون حـــراســـة احملـــبـــوســHيـــتـــولى هـــؤالء ا
ومراقبتهم داخل وسائل النقل اHستعملة.

20 :  : فـي حـــالــــة حتـــويل أكــــثـــر مـن عـــشـــرة (10) اHــاداHــادّة ة 
مــحـبــوسـW عــلى مــسـافــة تـفــوق مـائـة (100) كــلم يــجب أن
تكون قـافلة الـتحـويل مرفقـة بسـيارة إسعـاف وطبيب أو

�رض.

اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : تــــقـــوم مــــصــــالح الــــدرك واألمن الــــوطـــني
بـضـمان حـراسـة قـوافل حتـويل احملـبـوسW بـتـسـخـيرة من
الـنـيــابـة الـعـامـة الــتي تـقع بـدائــرة اخـتـصـاصــهـا اHـؤسـسـة

العقابية احملوّل منها احملبوس.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 21 أعالهq ¡ـكن
إدارة الــــســـجــــون حتـــويـل احملـــكــــوم عــــلـــيــــهم نــــهـــائــــيـــا غــــيـــر

اخلطيرين وتخطر بذلك مصالح األمن اخملتصة.
تـتولـى هـذا الـتحـويـل فرق تـتـشـكل مـن مـستـخـدمي
إدارة الـســجــون وفق شــروط وكــيــفــيــات حتــدد بـقــرار من

وزير العدلq حافظ األختام.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : حتـدّد أهـمـيـة حـراسـة قـافـلـة الـتـحـويل من
طـرف اHصـالح اHـذكورة في اHـادتW 21 و 22 أعالهq حسب
Wوحـــسب أهـــمـــيـــة الـــقـــافـــلـــة وخـــطـــورة احملـــبـــوســ qاحلـــالـــة
ووســائـل الــنــقـل اHــســتـــعــمــلـــة واHــســافـــة الــواجب قــطـــعــهــا

والطابع االستعجالي للعملية.
وتـتولى هذه اHـصالح حتديـد اHسلك الـواجب اتباعه
وتـــأمـــيــنـه في حـــالـــة وقـــوع أي حــادث واتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر

األمنية الالزمة.
يــجب ضـــمــان االتــصــال الــدائم بـــW رئــيس الــقــافــلــة

واHكلف باHهمة طيلة مسافة التحويل.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : يـتـأكـد اHكـلف بـاHـهـمة قـبل انـطالق قـافـلة
التحويل من هويـة احملبوسW ويستلم من مـصلحة كتابة
الضـبط القـضائـية اHـلفـات الفـردية اخلـاصة بـهم ويراقـبها
ويـــتـــأكـــد خـــاصــــة من وجـــود ســـنـــدات احلـــبس الـــقـــانـــونـــيـــة
الســيّـــمــا أوامــر اإليـــداع وأوامــر الــقـــبض ومــســتـــخــرجــات

األحكام أو القرارات والوضعيات اجلزائية احملينة.
ويـسـتـلم كـذلك اHـلـفـات الـطـبـيـة واألشـيـاء والـوثـائق
الشخـصية للمـحبوسW بـاستثناء اHـبالغ النقـدية الهامة
الــــتي حتــــول بــــواســــطــــة الــــبــــريــــد أو صك مــــشــــطــــوب إلى

مصلحة كتابة الضبط للمؤسسة اHستقبلة.
يـتمّ جرد كل الـوثـائق التي يـتضـمـنهـا اHلف الـفردي

للمحبوس.

اHاداHادّة ة 25 :  : تتولى اHؤسـسة العقابية حتويل األحداث
الذين ©ّ اتـخاذ بشـأنهم أمر بـالوضع إلى اHؤسـسة اHكـلفة

باستقبالهم.

Wــــادّة ة 14 :  : يــــتمّ الــــتـــحــــويل اإلداري لــــلــــمـــحــــبــــوســـHــــاداHا
احملكـوم عـلـيـهم نـهـائيـاq بـأمـر من اHـصـالح اخملـتـصة لإلدارة

اHركزية لوزارة العدل.
يـجـوز لـلـنـائب الــعـامq عـنـد الـضـرورةq وبـعـد إخـطـار
اHصالح اخملتـصة لإلدارة اHركزية لوزارة العدلq أن يأمر
بـالتـحـويل اإلداري لـلـمحـبـوسـW احملكـوم عـلـيـهم في حدود
دائـرة اخـتصـاص اجملـلس القـضـائي مع مراعـاة تـوازن عدد

احملبوسW وأهداف إعادة اإلدماج.

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :  : ال يـــــجـــــوز الــــــتـــــحـــــويـل اإلداري حملـــــبـــــوس
مــحـكــوم عـلـيـه نـهــائـيـاq إذا اســتـوجـب بـقـاؤه حتـت تـصـرف
اجلــهـة الــقـضـائــيـة اHــوجـود بـدائــرة اخـتـصــاصـهــا مـتى كـان
موضوع متابعة في قضية أخرى بنفس اجلهة القضائية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : يـــــتمّ حتــــويـل احملــــبـــــوســــW من مـــــؤســــســــة
عقـابية إلى أخـرى ألسباب صـحية بـأمر من النـائب العام

داخل دائرة اختصاص نفس اجمللس القضائي.
ويـتمّ ذلك ~ـوجب أمــر من مـصـالح اإلدارة اHـركـزيـة
لـــوزارة الـــعـــدلq إذا كـــان الـــتـــحـــويل إلـى مـــؤســـســـة خــارج

اختصاص اجمللس القضائي.

17 :  : يــتــولى مــديــر اHــؤسـســة الــعــقــابـيــةq حتت اHـاداHـادّة ة 
مـــســـؤولـــيـــتهq حتــــضـــيـــر عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحــــويل وتـــنـــفـــيـــذهـــا
بـــالــــوســـائـل اHـــتــــوفــــرة لـــديـه و¡ـــكــــنه طــــلب وســــائل نــــقل

إضافية من اإلدارة اHركزية لوزارة العدل.
يتمّ حتـديد وسـائل النقل الـواجب استـعمالـها حسب
Wكل حـالـة مع مـراعـاة أهـمـيـة الـقـافـلـة وخـطـورة احملـبـوسـ
وحـــالـــتــــهم الـــصـــحـــيـــة وكـــذلـك اHـــســـافـــة الـــواجب قـــطـــعـــهـــا

والطابع االستعجالي للعملية.
و¡ــكن طــلب مــســاعــدة مــصــالـح األمن فــيــمــا يــتــعــلق

بالوسائل التقنية واألمنية.

18 :  : يــــتـــخـــذ مـــديــــر اHـــؤســـســــة الـــعـــقــــابـــيـــة كل اHــاداHــادّة ة 
Wاالحــتــيــاطــات الالزمــة لــضــمــان شــروط راحــة احملــبــوســ
واحملافـظة على صـحتهم أثـناء التـحويلq السيّـما من حيث

التهوية وتوفير اHاء واألكل والنظافة وعدد اHقاعد.
يـــجب أن يــــكـــون احملـــبــــوســـون اHـــرضـى مـــحل تــــكـــفل

خاص يراعي حالتهم الصحية.

Wـؤسسة العقابية تعيHادّة ة 19 :  : يجب على مدير اHاداHا
اHـكلف بـاHـهـمـة واألعوان اHـكـلـفـW بتـنـفـيذ عـمـلـيـة حتويل

احملبوسW من بW مستخدمي إعادة التربية.
كـمـا يجب عـلـيه حتـديد عـددهم وتـوزيعـهم تـبعـا لـعدد
احملــبــوســـW الــواجب نـــقــلــهم ووســـائل الــنـــقل اHــســتـــعــمــلــة

واHسافة الواجب قطعها.
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مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقــم رقــم 07 - - 100  مؤرخ في مؤرخ في 10 ربيع األول ربيع األول
يـيـــــــــــحـحـــــــــدّد  q q2007 ــــــــــوافق وافق 29 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ةHاHعــــــــــام ام 1428  ا
شـشـــــروط اعروط اعــــتــــمـمـــــاد �اد �ــــارسارســــة نة نــــــشــــاطاطــــات إنات إنــــتــــاج الاج الــــبــــذورذور
والوالـشـتـائائـل أو تل أو تـكـاثـاثــرهرهــــا أو با أو بـيـعــــهـا با بـاجلاجلــــمـلـلــة ونة ونـصـفصـف

اجلملـة وكذا كيفيـات منحـه.اجلملـة وكذا كيفيـات منحـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية
- وبـناء على الـدّستـورq السيّمـا اHادّتان 85 -4 و125

q(الفقرة 2) منه
- و~ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

qبحماية الصحة النباتية
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق

qبالبذور والشتائل وحماية احليازة النباتية
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

qرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-133 اHؤرخ
في 23 رمـــضـــان عــام 1412 اHــوافق 28 مـــارس ســـنــة 1992
واHتضـمن إنشـاء مركـز وطني Hراقـبة الـبذور والـشتائل

qوتصديقها
- و~ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997

qتعلق بشروط القيد في السجل التجاريHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-246 اHؤرخ
في 13 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 9 يــولـيــو ســنـة
2006 الــذي يــحــدّد صـالحــيــات الــلّــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــبــذور

qوالشتائل وتشكيلتها وعملها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 19 من الـقانون
رقم 05-03 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6

ويـــخـــطــر مـــديــر اHـــؤســســـة الـــعــقـــابــيـــة بــذلـك قــاضي
األحـــداث اخملـــتـص واHـــصــــالح اخملـــتــــصـــة لإلدارة اHــــركـــزيـــة

لوزارة العدل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Wاستخراج احملبوسWاستخراج احملبوس

26 :  : تــتـمّ عـمــلــيــة االســتــخــراج دون شــطب من اHـاداHـادّة ة 
سـجل احلـبـس وتـسـتـوجب إرجــاع اHـعـني بــاألمـر إجـبـاريـا

إلى اHؤسسة العقابية.
يـجب على السلـطة اخملتصـة التي تأمر بـاالستخراج
أن تــعـــطي جـــمــيع الـــتــعـــلــيـــمــات الالزمـــة لــضـــمــان إرجــاع
احملــــــبـــــوس إلـى اHـــــؤســــــســــــة الـــــعــــــقـــــابــــــيـــــة فـي نـــــفـس يـــــوم
االســــتــــخـــــراج دون مــــراعــــاة نـــــظــــام تــــوقــــيـت االحــــتــــبــــاس
اHنصوص عليه في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.
وإذا كــان من الــضــروري تــمــديــد الــتــدابــيــر اHــبـررة
لالســـتـــخــراج لـــعـــدة أيـــامq يــرجـع احملــبـــوس إلى اHـــؤســـســة

العقابية كل مساءq فيما عدا حالة االستشفاء.

اHاداHادّة ة 27 :  : إذا اسـتوجب حـضور أحـد احملبـوسW أمام
جـهـة قــضـائـيــة بـأيـة صـفــة كـانتq يـســلم وكـيل اجلــمـهـوريـة
الــتــســخـيــرات الـالّزمـة فـي جــمـيـع احلــاالت الـتـي ال تــكـون
فـيها من اختـصاص قاض آخر وفـــقا للـقــواعد اHنصـوص

عليهـا في قانون اإلجراءات اجلزائية.
تـــســنــد عــمــلــيــة اســتــخـــراج احملــبــوســW إلى مــصــالح

األمن.

اHاداHادّة ة 28 :  : يرافق احملبوس اHرخّص له باخلروج عون
أو أكـثـر من اHـؤسـسـة الـعـقـابـيـة دون أن يـكـونـوا مـرتـدين
لــلــبــذلــة الـنــظــامــيــةq حلــضــور جــنــازة أو ألداء امــتــحـان أو

للعالج أو ألي سبب جدي آخر.
تتـولى مصـالح الشـرطة حـراسة احملـبوس وأمنه في
األمــاكن احلــضــريــةq وتــتــولى هــذه اHــهــمــة مــصــالـح الـدرك

الوطني خارج هذه األماكن.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHاداHادّة ة 30 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
29 مارس سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم
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القسم الثانيالقسم الثاني
شروط �ارسة نشاطات اإلنتاج والتكاثرشروط �ارسة نشاطات اإلنتاج والتكاثر

اHـاداHـادّة 7  : : يـسـلّم االعـتـمـاد حــسب الـنـوع أو مـجـمـوعـة
األنواع وفئة البذور والشتائل.

اHـاداHـادّة 8 : : يجب أن تـتـوفـر في كل شـخص طـبـيعي أو
مـعـنـوي يـرغـب في �ـارسـة نـشـاط اإلنـتـاج و/أو الـتـكـاثـر

الشروط اآلتية :
- أن تــكـون لــديه مـســتـخــدم واحـد عــلى األقل حـاصال
عـلى شــهـادة تــقـني فالحي وعــقـد عــمل بـثالث (3) سـنـوات

qعلى األقل
Wأن يـــــكـــــون لـــــديه عـــــقـــــارات أو عـــــقـــــود مـع فالحـــــ -
مـكـثـرين ومـحالت ومـنـشـآت وجتـهـيـزات مـنـاسـبـة إلنـتـاج
الــبــذور والـشــتــائل اHــعـنــيــة وتـخــزيــنـهــا وحــفـظــهــا والـتي
يـحـدّد الـوزيـر اHـكـلف بـالـفالحـة بـقـرار مـسـاحـاتـهـا الـدنـيـا

qوشروطها وخصائصها التقنية
- مـــسك مــحـــاســبــة مـــادة دخــول الـــبــذور والــشـــتــائل

وخروجها.

القسم الثالثالقسم الثالث
شروط �ارسة نشاطات البيع باجلملة ونصف اجلملةشروط �ارسة نشاطات البيع باجلملة ونصف اجلملة

qبـالــنـســبـة لـنــشـاط الــبـيع qـادّة 9 : :  ¡ـنح االعــتـمــادHـاداHا
حسب نوع أو مجموعة أنواع البذور و/أو الشتائل.

اHـاداHـادّة 10 : : يــجب أن تــتــوفــر في كل شــخص طــبــيـعي
أو مــــعـــــنـــــوي يــــرغـب في �ـــــارســـــة نــــشـــــاط بـــــيع الـــــبــــذور

والشتائل الشروط اآلتية :
- أن يــكـون لــديه مـســتـخــدم واحـد عــلى األقل حـاصال
عـلى شــهـادة تــقـنـي فالحي وعـقــد عــمل لـســنـة واحــدة  عـلى

qاألقل
- أن تكون لديه أمـاكن للتخزين ومحالت ومنشآت
وجتهـيـزات والـتي يـحـدّد الـوزيـر اHـكـلف بـالـفالحـة بـقرار

qمساحاتها الدنيا وشروطها وخصائصها التقنية
- مــــسك ســـجل مـــرقّـم ومـــؤشـــر عـــلـــيه لـــشـــراء وبـــيع

البذور والشتائل.

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــاداHــــادّة 11 : :  يــــؤدي كل إخالل بــــأحــــكـــام هــــذا اHــــرســـوم
تــعـايــنه مـصــالح الـســلـطــة الـتــقـنــيـة الـنــبـاتــيـةq بــعـد إعـداد
مــحـضـر والـتــبـلـيغ بـذلـك q إلى الـسـحب اHــؤقت لالعـتـمـاد
يــتـــبع بـــســـحب نــهـــائي فـي حــالـــة عــدم احـــتـــرام اHــؤســـســة

لألحكام التنظيمية.

فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــذكــور أعـالهq يــحــدّد هــذا اHــرســوم
شــــروط اعـــــتــــمــــاد �ــــارســــة نــــشـــــاطــــات إنــــتـــــاج الــــبــــــذور
والـشتـائـل أو تـكاثـرهــا أو بيـعـها بـاجلـملـة ونصـف اجلمـلة

وكذا كيفيات منحه.

القسم األولالقسم األول
شروط عامةشروط عامة

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـجب عــلى كل شـخـص طـبـيــعي أو مــعـنـوي
يرغــب فـي �ـارسة نـشـاط إنـتـاج الـبـذور و/أوالـشتائل
أوتـــكــاثــرهــا أو بـــيــعــهــا أن يـــودع لــدى الــســـلــطــة الــتـــقــنــيــة

النباتية طلبا مرفقا ~لف يضم ما يأتي :
- وثيقـة تثـبت التـأهيل اHهـني ذا العالقـة بالـنشاط

qزمع القيام بهHا
- وثــيــقـة تــثـبت وجــود الـعــقــار واHـنــشـآت اHــطـلــوبـة
q8 و 10 أدنـاه WـادتـHطـبـقـا لــلـكـيـفـيـات احملـدّدة في أحـكـام ا

qمارسة النشاطH
- وثــيــقــة تـــثــبت وجــود ســـجل مــرقم ومـــؤشــر عــلــيه

qيدوّن فيه مجموع حركات البذور والشتائل
qاجلبائي Wالتعي -

: Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي
- شهادة اHيالد.

: WعنويHبالنسبة لألشخاص ا: WعنويHبالنسبة لألشخاص ا
- نسـخة من الـقانـون األساسي ذي الـصلـة بالـنشاط
اHـــطــــلـــوب ونـــســــخـــة من الــــنـــشـــرة الــــرســـمـــيــــة لإلعالنـــات

القانونية تتضمن تأسيس الشركة.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  :  يــــجب عــــلى مــــصـــالح مــــراقــــبـــة الــــســـلــــطـــة
التـقـنـية الـنـباتـيـة القـيـام بـزيارة تـقـنيـة وإجـراء مطـابـقة

للمعلومات اHصرّح بها من الطالب.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تــدرس الـلّـجـنـة الـتـقـنــيـة لالعـتـمـاد طـلـبـات
االعـتـمــاد وتـعـرض اقـتـراحـات مـنح االعـتـمـاد عـلى الـلّـجـنـة

الوطنية للبذور والشتائل.

اHــاداHــادّة 5 :  : يـــســــلّم الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بـــالــــفالحـــة مـــقـــرّر
االعــتــمــاد Hـمــارســة نــشــاطــات إنــتــاج الــبــذور و الــشـتــائل
و/أو بـــيـــعــــهـــا ويـــنـــشـــر في الــــنـــشـــرة الـــرســـمـــيـــة لـــوزارة

الفالحة.

اHـاداHـادّة 6  :  :  تبـلغ الـسـلطـة الـتـقـنيـة الـنـباتـيـة الـطالب
في حــــالـــة رفض طـــلــــبهq بـــالــــقـــرار الـــذي يــــجب أن يـــكـــون
مبررا. غير أنـه ¡كن الطالب أن يودع طـعنا لدى الوزير
اHـكـلّـف بـالـفالحـة في أجل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا ابـتـداء
من تاريخ تبليغه الرفض في حالة ظهور عناصر جديدة.
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- و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2007 السـيّــمــا اHـادة 93

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

qرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-240 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـــذي يــحـــدّد كـــيــفـــيـــات ســـيــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيص

اخلــاص رقم 124-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
q"توسطةHؤسسات الصغيرة واHلتأهيل ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 93 من الـقـانون
رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 26
q2007 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2006 وا
يـــعـــدّل ويـــتـــمّـم هـــذا اHـــرســـومq اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم
06-240 اHـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق 4

يــولـــيـــو ســـنــة 2006 الـــذي يـــحــدّد كـــيـــفــيـــات ســـيــر حـــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 124-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة

واHتوسطة".

2 :  : تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
الـتـنـفـيـذي رقم 06-240 اHـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اHـوافق 4 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــذكـور أعاله وحتـرّر

كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب :
 في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

q...................... (بدون تغيير)....................... -
q...................... (بدون تغيير)....................... -
- .......................(بدون تغيير) ..................... .

في باب النفقات :في باب النفقات :
- ........................( بدون تغيير) .................... ..

تـضـبط شـروط ومـعـايـير تـمـويـل تـأهيـل اHـؤسـسات
الصـغيـرة واHتـوسطـة الصـناعـية وخـدمات الـدعم التـابعة
لـــــهـــــاq ~ـــــوجب اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــبــــرم بـــــW الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف
بــاHـــؤســســـات الـــصــغـــيــرة واHـــتـــوســطـــة والــوزيـــر اHـــكــلف

بالصناعة.

اHــاداHــادّة 12 : : يــــتـــعـــيّن عــــلى اHـــؤســـســــات اHـــعـــتـــمـــدة أن
حتترم شروط إنتاج البذور والشتائل و/أو بيعها.

حتـدّد شــروط إنـتـاج الـبـذور والـشــتـائل و/أو بـيـعـهـا
عن طريق التنظيم.

اHــاداHــاّدة 13 : : تـــمــنح لـــلــمـــؤســـســات الـــتي هي في حـــالــة
نـشاطq فترة انـتقالـية مدتهـا سنتان (2) حتى تـتمكن من

اخلضوع ألحكام هذا اHرسوم.
اHاداHادّة 14 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق

29 مارس سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقــم رقــم 07 - - 101  مؤرخ في مؤرخ في 10 ربيع األول ربيع األول
عام عام 1428 اHوافق  اHوافق 29 م مـارس سنة ارس سنة q q2007 يعيعـدّل ويتمل ويتمّم
اHرسوم الاHرسوم الـتنتنـفيذي رقم فيذي رقم 06-240 اHؤرخ في  اHؤرخ في 8 ج جـمادىمادى
الثالثـانية عام انية عام 1427 اHوافق  اHوافق 4 يول يولـيو سـنـة يو سـنـة 2006 الـذي الـذي
يحـيحــدّد كد كـيـفيـفـيـيــات سـيـات سـيــر حـر حــسـاب السـاب الـتختخـصـيص اخلـاصيص اخلـاص
رقم رقم 124-302 الـ الـــــــذي عذي عــــــــنــــــوانـه "الوانـه "الــــــصــــــنــــــدوق الدوق الــــــوطوطــــــنيني

لتأهيـل اHؤسسـات الصغيـرة واHتوسطـة".لتأهيـل اHؤسسـات الصغيـرة واHتوسطـة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة
ووزيــر اHـــؤســســات الـــصــغــيـــرة واHــتــوســـطــة والــصـــنــاعــة

qالتقليدية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرّخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2000 السـيّــمــا اHـادّة 89

qمنه
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2006 السـيّــمــا اHـادة 71

qمنه
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- و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2007 السـيّــمــا اHـادة 84

qمنه
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اHــؤرّخ  في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 24 مــايــو

q رئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 و ا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني  عــام 1427 اHــوافق 25 مــايــو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا
- و~قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 97 -41 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدّل

qتمّمHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31  مــــايــــو ســــنـــة
2006 الـــذي يـــضـــبـط الــتـــنـــظـــيم اHـــطـــبـق عــلـى اHـــؤســـســات

qصنفة حلماية البيئةHا

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولـى :ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اHادة 84 من القانون
رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 26
ديـسـمـبـر سـنـة 2006 واHـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اHـرسـوم
إلى حتـديد شـروط تـصديـر اHـنتـوجـات واHواد والـبـضائع

اخلاضعة لدفتر الشروط.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :   :  يــــجب عــــلى كل مــــصــــدّر لـــلــــمــــنـــتــــوجـــات
واHــــواد والـــبــــضـــائـع اHـــذكــــورة في اHــــادة األولى أعالهq أن
يـخضـع ويراعي بـنـود دفتـر الـشروط الـذي يـرفق »وذجه

~لحق هذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 3  : : تــصــنـف اHــنــتـــوجــات واHــواد والـــبــضــائع
اHذكورة في اHادة األولى أعالهq في ثالث (3) فئات :

qأ - النفايات احلديدية وغير احلديدية
qواد اخلامHب - ا

ج -  اHعدات والتجهيزات.

حتــدد قــائــمــة اHـنــتــوجــات واHـواد والــبــضــائع بــقـرار
مـشتـرك بـW الوزيـرين اHكـلفـW بـاHالـية وبـالتـجارة بـعد

أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات اHعنية.

اHاداHادّة ة 4 : :  يـسحب دفـتر الـشروط اHـذكور في اHادة2
أعـالهq ويـــودع بـــعـــد الـــتـــســـجـــيل لـــدى اHـــديـــريـــة الـــوالئـــيـــة

للتجارة اخملتصة إقليميا.

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

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
29 مارس سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقــم رقــم 07 - - 102  مؤرخ في مؤرخ في 14 ربيع األول ربيع األول
1428 اH اHـوافق وافق 2 أب أبـريل سريل سـنة نة q q2007 يـحـدحـدّد شروطد شروط عام عام 

تصدير بعض اHنتوجات واHواد والبضائع.تصدير بعض اHنتوجات واHواد والبضائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورqال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و~ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اHــــــؤرّخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمHعدّل واHا q تضمن القانون التجاريHوا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

qتمّمHعدّل واHا qقانون اجلمارك
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـضـان عام 1404 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة 1984 واHـتـعلق

qتمّمHعدّل واHا qبالنظام العام للغابات
- و~ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHـتــعـلق بـنـشـاطـات الــطب الـبـيـطـري وبــحـمـايـة الـصـحـة

qاحليوانية
- و~قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

qنافسةHبا
- و~قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qادتان 3 و 6 منهHالسيّما ا qوتصديرها
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة النشاطات التجاريةHوا
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ويـتمّ إعداده في خمس (5) نسخ مـوجهة إلى مصالح
qــالــيــةHووزارة ا qــكــلــفــة بــالــتـــجــارة اخلــارجــيــةHالـــوزارة ا

واجلماركq والبنك محل التوطW وإلى اHصدّر.

بــعـد الــتـحــقق من مــطـابــقـة اHــعـلــومـات الــتي قـدمــهـا
الـــطــــالب بــــالــــرجــــوع إلى أحــــكـــام هــــذا اHــــرســـومq فـي مـــدة
التتـجـاوز خـمـسـة عـشر (15) يـوماq يـرسل دفـتـر الـشروط
إلى الـوزارة اHـكـلــفـة بـالـتــجـارة اخلـارجـيـة مــرفـقـا بـالـرأي

اHعلل للمدير الوالئي للتجارة لغرض التأشيرة.

ويكـون مـنح الـتأشـيـرة أو رفضـهـا خالل مدة خـمـسة
عـشر (15) يـوماq ابـتداء من تاريخ اسـتالم دفتـر الشروط

من مصالح الوزارة اHكلفة بالتجارة اخلارجية.

اHـاداHـادّة ة 5 :   :  في حــالـة رفض الـتـأشــيـرةq ¡ـكن أن يـقـدم
اHـصـدّر طـعـنــا لـدى الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــجـارة اخلـارجـيـة.
ويــبــلغ إلــيـه الــرد في مــدة ثالثــW (30) يــومـــاq ابــتــداء من

تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 6 : : يتعيّن عـلى اHصدّر قبل كل عمـلية تصدير
أن يــقــدم Hـصــالح اجلــمــاركq شـهــادة مــســلـمــة من اHــديــريـة
الـوالئـية لـلـتـجارة اخملـتـصة إقـلـيـميـا تـثـبت مراعـاة أحـكام

هذا اHرسوم ودفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : في حــالـة رفض تــسـلــيم الــشـهــادة اHـذكـورة
في اHـادة 6 أعاله من اHـديريـة الـوالئـية لـلـتـجارة اخملـتـصة
إقليـمياq ¡ـكن أن يقـدم اHصدّر طـعنـا لدى الوزيـر اHكلف
(30) Wبالتجـارة اخلارجية. ويبـلّغ إليه الردّ في مدة ثالث

يوما ابتداء من تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 8 : : زيادة عـلى العـقوبـات اHنـصوص عـليـها في
الـتـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمـول بـهمـاq يـتـعـرض كل مـخالف

إلى :
- الــتــوقــيف اHــؤقت لــلــنــشــاط Hـدة ثـالثـة (3) أشــهــر

qعمول بهHدة للتنظيم اHعلى أن ¡تثل خالل هذه ا
- سحب دفتر الشروط.

qعــنــد احلــاجـة qــرســومH9 :  : تــوضح أحــكــام هــذا ا اHـاداHـادّة ة 
بـــقـــرار مــــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــــرين اHـــكـــلـــفــــW بـــالـــتـــجـــارة

وباHالية.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
2 أبريل سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم

اHلحق اHلحق 
دفتر الشروط النموذجي اHتعلق بشروط تصدير بعضدفتر الشروط النموذجي اHتعلق بشروط تصدير بعض

اHنتوجات واHواد والبضائعاHنتوجات واHواد والبضائع

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
االلــــتـــــزامــــات الـــــتـي يــــجـب أن يــــخـــــضع لـــــهـــــا كل مـــــصــــدّر
للمنتوجات واHواد والبضائع طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : ال ¡ــــكـن أن تــــكــــون مــــوضــــوع تــــصــــديــــر إال
اHنتـوجات واHـواد والبضـائع التي يـحصل علـيهـا اHصدّر
من اHـتـعامـلـW االقتـصـاديW اHـقيـدين قـانونـا في الـسجل

التجاري.

اHاداHادّة ة 3 :  : يجب أن يتـولى تخزين اHنـتوجات واHواد
والبضائع اHصنـفة في الفئات اHنـصوص عليها في اHادة
األولـى من هـــــذا اHـــــرســــومq مـــــتـــــعــــامـــــلـــــون اقــــتـــــصـــــاديــــون
يــتـوفــرون عــلى مـنــشــآت مــهـيــأة لــهـذا الــغــرض وبـطــريــقـة

التلحق أي ضرر بالبيئة وصحة اHواطنW  وأمنهم.
يجب أن تكون هذه الهياكل على اخلصوص :

qمحددة بجدار مبني -

qتسمح بإجراء أي رقابة -

- تستجيب لقواعد األمن ومعاييره.

يـجب عـلـى اHـتـعـامــلـW االقـتـصــاديـW اHـذكـورين في
اHـادة 2 أعاله الـقــيـام بـعـمـلــيـة الـفـرز حـسب طــبـيـعـة اHـواد

وفئة اHعدن.
وفـــيـــمــا يـــخص تـــخـــزين اHـــواد اخلــام اHـــصـــــنـــفــة في
الفئـة بq يجب علـى اHتعـاملW االقـتصـاديW اHعـنيW أن

تتوفر لديهمq زيادة على ذلكq التجهيزات اHالئمة.

Wاالقـــتـــصـــاديـــ WـــتـــعـــامـــلـــHعـــلـى ا Wــــادّة ة 4 :  : يـــتـــعـــHــــاداHا
اHــذكــورين في اHــادة 2 أعالهq أن يــكــونــوا حـــائــزين ســجال
مـرقما ومؤشـرا عليه من اHـدير الوالئي للـتجارة اخملتص
إقـــلـــيــمـــيـــا تــبـــW فـــيه كل اHـــعـــلــومـــات اHـــتــعـــلـــقــة بـــحـــركــة

اHنتوجات واHواد والبضائعq وال سيما :
- طـبيـعـة اHـنتـوجـات واHـواد والبـضـائع اHـستـرجـعة

qواخملزنة
qالكميات -
qمنشؤها -

qوردين أو عنوان الشركةHاسم ا -
- رقـم تــســجــيـل الــشــاحــنــة الـــتي ســلــمـت الــبــضــاعــة

بواسطتها.
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تــراقب الـســجل اHــذكــور أعالهq كل شــهـرين (2) عـلى
األقلq اHــصــالح اHــؤهــلــة في اHــديــريــة الــوالئــيــة لــلــتــجـارة

اخملتصة إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــجب أن يــكـون طــلب احلــصــول عــلى دفــتـر
الشروط مرفقا بالوثائق اآلتية :

qنسخة من السجل التجاري -
qنسخة من بطاقة التعريف اجلبائي -

qلحقة بدفتر الشروط هذاHبطاقة االستعالمات ا -
- كل وثـيقـة أخـرى مـطـلـوبـة وفق الـتـنـظـيم اHـعـمول

به.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــصــــدّرq عـــنــــد كل عــــمـــلــــيـــة
تـصـديـرq أن يـسـهـر حتت مـسـؤولـيـتهq عـلى إثـبـات مـصـدر

اHنتوجات واHواد والبضائع.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : مــــدة صالحــــيـــة دفــــتـــر الــــشـــروط ســــنـــة (1)
واحدة قابلة للتجديد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفاياتأحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفايات

احلديدية وغير احلديديةاحلديدية وغير احلديدية

اHـاداHـادّة 8 :  : يـلــتــزم اHـصــدّر بـالــنــسـبــة لــلـنــفــايـات غــيـر
احلـديـديـة بـالــقـيـام بـإجــراء خـبـرة عـلى اHــنـتـوجـات واHـواد

والبضائع فيما يخص نوعها ومضمونها.

9 :  : يـجب أن يكـون تـخزين الـنـفايـات اHـعدنـية اHاداHادّة ة 
احلـديدية وغير احلـديدية اHقـدمة على حالتـها خارج نطاق

اHيناء.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجب أن يــكـون نــقل الــنـفــايـات احلــديـديـة
وغيـر احلديـدية بـواسطـة وسـائل نقل مالئـمة كـفيـلة بـعدم

تشكيل أي خطر على أمن الطرق والبيئة. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة تتعلق بتصدير اجللودأحكام خاصة تتعلق بتصدير اجللود

اHاداHادّة ة 11 :  : زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHــادة 3 أعالهq يـــتــعــW عـــلى مــصــدّر اجلـــلــود الــتـــمــوين من
اHـــذابح اHــــعـــتــــمـــدة قـــانــــونـــا ومـن اHـــدابغ اHــــتـــوفــــرة عـــلى
التجهيزات التي تـستجيب للمعايير اHطلوبة في مجال

حماية  الصحة والبيئة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلW اخلامأحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلW اخلام

اHاداHادّة ة 12 :  : زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادة 3 أعالهq يــجب عــلى مــصــدر الــفــلــW اخلــام أن يـثــبت

أنه اشـتـــرى اHــواد لـــدى إدارة األمـالك الـوطــنــيـة أو لـدى
مـالـكـW من اخلواص بـوثـائق تـصدق عـلـيـها اإلدارة احملـلـية

للغابات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
التصريح بالتزام اHصدالتصريح بالتزام اHصدّر

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـلـتـزم اHصـدّر بـصـحة اHـعـلـومات اHـقـدمة
ودقــتــهــا وكــذا عــلى صــحــة الــبــيــانــات الــواردة في بــطــاقــة
االســتـعالمــاتq كـمــا يـلــتــزم بـاالمــتـثــال الـصــارم لـلــشـروط

احملددة في دفتر الشروط هذا.

دون اHــسـاس بـالـعـقــوبـات األخـرى اHـنـصــوص عـلـيـهـا
في الـــتــشـــريع اHــعـــمــول بهq فـــإنه يـــتــرتب عـــلى كل إخالل

بااللتزامات سحب دفتر الشروط هذا. 

حرر باجلزائر في ....................................
عبارة قر¬  وصودق عليه

ختم اHصدّر وإمضاؤه اHصدق عليه
تأشيرة الوزير اHكلّف بالتجارة اخلارجية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطاقـة االستـعالمــاتبطاقـة االستـعالمــات

أنا اHمضي أسفله (هوية اHصدّر) : .........................
بصفتي : ...................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................
رقم السجل التجاري : ..........................................
رقم التعريف اجلبائي : ...........................................

............................................ : Wحتديد بنك  التوط
أوال - مــــصـــدر اHـــنـــتــــوجـــات واHـــواد والـــســــلع اHـــوجـــهـــةأوال - مــــصـــدر اHـــنـــتــــوجـــات واHـــواد والـــســــلع اHـــوجـــهـــة

للتصدير :للتصدير :
- مكان التخزين : .....................................................
- االسم أو عنوان شركة اHورّد : .............................
- العنوان : .........................................................

ثانيا - الناقل :ثانيا - الناقل :
- االسم أو عنوان الشركة : ...................................
- العنوان : .........................................................
- رقم التعريف اجلبائي : .....................................
- مكان الشحن : ..................................................
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقــم رقــم 07 - - 103  مؤرخ في مؤرخ في 14 ربيع األول ربيع األول
عــــــــام ام 1428 اH اHــــــــوافق وافق 2 أب أبــــــــريريـل سل ســــــــنــــــــة ة q q2007 يــــتـــــضــــمنيــــتـــــضــــمن
إنــــشــــاء مــــراكــــزإنــــشــــاء مــــراكــــز تــــســــهــــيل اHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرةتــــســــهــــيل اHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة

واHتوسطة.واHتوسطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومـة
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر اHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

qتوسطة والصناعة التقليديةHوا
- وبـناء على الـدّستـورq السيّمـا اHادتان 85-4 و 125

q( الفقرة 2) منه
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qادّة 43 منهHالسيما ا qاالقتصادية
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

qتممHا qبالبلدية
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

qتمّمHا qبالوالية
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمّـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

qرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســـــوم الـــتّــــنــــفـــيــــــذي رقــم 79-03
اHــؤرّخ فــي 24  ذي احلـجـة عام 1423 اHوافــق 25 فـبراير
سـنة 2003 الـذي يحـدّد الطبـيعـة القـانونـية Hـراكز تـسهيل
qـتـوسـطــة ومـهـامـهـا وتــنـظـيـمـهـاHــؤسـسـات الـصـغــيـرة واHا

qادة 2 منهHالسيّما ا
- و~ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 03-81 اHـؤرّخ
في 25  ذي احلـجة عام 1423 اHوافق 26 فبـراير سـنة 2003
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر اHــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة

qتوسطة والصناعة التقليديةHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : طبـقا للمادّة 2 من اHرسـوم التّنـفيذي
رقـم 03-79 اHؤرّخ في 24  ذي احلجة عام 1423 اHوافق 25
فـبـرايـر سـنة 2003 واHـذكـور أعالهq تـنـشأ مـراكـز تـسـهيـل
اHـؤسسات الـصغـيرة واHـتوسـطة ~قــار الواليـات اHبـينة

في اجلدول اآلتي :

مركز تسهيل اHؤسساتمركز تسهيل اHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة

باتنة
أم البواقي
خنشلة

برج بوعريريج
البويرة
ميلة
أدرار
بشار
بسكرة
إيليزي
ورقلة
تندوف

تامنغست
سعيدة
اجللفة
البيض

سوق أهراس
النعامة

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخـضع تـنـظيـم مراكـز  تـسهـيل اHـؤسـسات
الصغـيرة واHتـوسطة وسيـرها ألحكـام اHرسوم التـنفيذي
رقـم 03-79 اHــــؤرّخ في 24  ذي احلـــجـــة عـــام 1423 اHــــوافق

25 فبراير سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
2 أبريل سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم

باتنة
أم البواقي
خنشلة

برج بوعريريج
البويرة
ميلة
أدرار
بشار
بسكرة
إيليزي
ورقلة
تندوف

تامنغست
سعيدة
اجللفة
البيض

سوق أهراس
النعامة

اHقراHقر
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مـراسيراسيـم رئاسم رئاسـيّـة مة مـؤرؤرّخة في خة في 11  صـفـفــر عام ر عام 1428 اH اHـوافـقوافـق
أوأوّل مـل مـــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــة ة q2007 تq تــــــــــتــــــــضــــــــــمّـن إنن إنــــــــهــهــــــــــــاء ماء مــــــــــهــــــــامام

قضــــاة.قضــــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHوافـق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدات

والسّادة اآلتية أسماؤهم بصفتهم قضــاة :

1 - عـــبــــــد الـــــوهـــــــاب حــــمـــيــــسـيq قـــاض ~ــــحــــكــــمــــة
qبـوشقـوف

qقــاض q2 - محمد الهاشمي

qقاضية q3 - ليليا خديجة بن حمالت

qقاضية q4 - سامية مشاكة

qقاض ~حكمة وهران q5- فؤاد حجري 

qقـــــاض ~ــــحـــــكـــــمــــــة زمــــــورة q6 - احلــــــاج غـالم الــــلـــه
qإلحالتـــه على التّقــاعد

7 - حــوريــــة حــنــاشيq زوجــــة بــوقــطــوفq قــاضــيـــة
في محكمة أم البواقيq إلحالتها على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHــــــوافــق أوّل مـــــــارس ســــــنــــــة 2007 تــــــنـــــــهـى مــــــهــــــــامّ

السّــيدة والسّيــد اآلتي اسماهمــا بصفتهمـــا قاضييــــن
بسبب الوفــاة :

1 - نــبــــيــل بـــوطـــرفـــــة q ابــتـــداء مـن 8 ديــســمــبــــر
q2006 سنــة

2 - جناة إمكرازq ابتداء من 4 يناير سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHوافـق أوّل مـارس سنة 2007 تنـهىq ابتداء من 17

يـنـايـر سـنـة q2007 مـهـامّ الــسّـيـد رابح بن حـيـاهمq بـصـفـته
قاضياq بسبب الوفاة.

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مـــــارس سارس ســــنـة ة q2007 يq يـتــــضــــمّن إنن إنــــهـاء ماء مــــهــــامامّ ن نـائبائب

مدير ~ديرية كبريات اHؤسسات.مدير ~ديرية كبريات اHؤسسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مــارس ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الـسّــيـد

عـــمــار فالحq بـــصــفـــته نــائب مـــديــر لـــلــتــحـــصــيل ~ـــديــريــة
كبريات اHؤسساتq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مــارس سنة ارس سنة q2007 يتq يتـضـمّن إنهن إنهـاء مهاء مهـامامّ بع بعـنواننوان

وزارة الطاقة واHناجم.وزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHوافـق أوّل مارس سنة 2007 تنهـى مهامّ السّيدين

qــــنـــــاجمHاآلتـي اســـــمــــاهـــــمـــــا بــــعـــــنـــــوان وزارة الــــطـــــاقـــــة وا
لتكليفهما بوظـائف أخــرى :

1 - مــصــطـــفى حــنـــيــفيq بــصـــفــته مـــديــر الــدّراســات
qديرية العامّة للمحروقاتHوالتقديرات في ا

2 - أســعــيــد عــوليq بــصــفــته نــائب مــديــر لــتــســيــيــر
األمالك الوطنية اHنجمية في اHديرية العامّة للمناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مــارس سارس سـنة نة q2007 يq يـتـضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهـامامّ م مـفـتشتش

بوزارة الطاقة واHناجم.بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مــارس ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الـسّــيـد

عــبـــد الــوهــاب مــعــاشq بــصــفــتـه مــفــتّــشــا بــوزارة الــطــاقــة
واHناجمq إلحالتـه على التّقــاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مــارس سارس سـنة نة q2007 يq يـتـضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهـامامّ ع عـمـيدةيدة
كلكلـيـة اليـة الـكيكيـميــميـــاء بجـاء بجــامعــامعـــة هــواري بة هــواري بـومدين لومدين لـلعلعـلـوملـوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مـارس سـنـة 2007 تـنهـى مـهـامّ الـسّـيدة

ويـــــزة شـــــريـــفيq زوجــــــة شــــــريــفـيq بــصـــفـــتـــهــا عـــمـــيــدة
لــكـــلــيـــــة الـــكــيـــمـــيــاء بـــجـــامــعـــة هــواري بـــومـــدين لـــلــعـــلــوم

والتكنـولـوجيـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مــارس سارس سـنة نة q2007 يتq يتـضـمّن تن تـعيعيـW نW نـائب مائب مـديردير

~ديرية كبريات اHؤسسات.~ديرية كبريات اHؤسسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مــارس سـنـة 2007 يـعـيّـن الـسّـيــد عـمـار

فالحq نائب مدير للتسيير ~ديرية كبريات اHؤسسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مـــــارس سارس ســــنـة ة q2007 يq يــــتـضــــمّن الن الـتّــــعـيــــW بW بـعــــنـوانوان

وزارة الطاقة واHناجم.وزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHوافـق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيدان اآلتي

اسماهما بعنوان وزارة الطاقة واHناجم :
qمديرا عاما للمحروقات q1 - مصطفى حنيفي

2 - أســـــعــــــيـــــد عـــــولـيq مـــــديــــــرا لألمـالك الـــــوطــــــنـــــيـــــة
اHنجميــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مـــــــــارس سارس ســــــــنــــــــة ة q2007 يq يــــــــتــــــضــــــــمّـن تن تــــــعــــــــيــــــــW مW مــــــــديديــــــر
الالــــــــدّراسراســــــــات والات والــــــــــتــــــــقــــــــديديــــــــــرات في اHرات في اHــــــــديديــــــــريريــــــــــة الة الــــــــعــــــــامامّــــــــة
لــــــــــتــــــــوزيــوزيـــع اHع اHــــــــنــــــــــتــــــــــوجوجــــــــات الات الــــــــــطـطـــــــــــاقـاقـــــــــويـــــويـــــــــــــــة بـــة بـــــــــــوزارةوزارة

الطـاقـــة واHنـاجم.الطـاقـــة واHنـاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مـارس سـنـة 2007 يـعيّـن الـسّـيـد رشـيد

حـــمــودةq مـــديـــرا لــلـــدّراســات والـــتــقـــديـــرات في اHــديـــريــة
الـعــامــــة لـتــوزيـــع اHـنـتــوجــات الـطــاقــويـــــة بـــــوزارة

الطـاقــة واHنـاجم.

مــــرسرســــــومومــــان رئان رئــــــاساســــــيّــــان مان مــــــؤرؤرّخــــان في ان في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428
Wيــــتـضــــمّـنـان تان تــــعـيـ qي q2007 ـوافـق أووافـق أوّل مـل مـــــارس سارس ســــنـة ةHاHا

.Wمديرين للـري في واليت.Wمديرين للـري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHــــــوافـق أوّل مــــــارس ســـــنـــــة 2007 يـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيـــــد

عبــــــــد النور سالمq مديرا للـري في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHــــــوافـق أوّل مــــــارس ســـــنـــــة 2007 يـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيـــــد

عبــــــــد الكر� قاسميq مديرا للري في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مــارس سارس سـنة نة q2007 يتq يتـضـمّن تعن تعـيـW اHديW اHديـر الر الـعامعامّ
لــــلــــوكوكــــالالـة الة الــــوطوطــــنـيــــة لة لــــتـطــــويويــــر اHر اHـؤسؤســــســــات الات الـصّــــغــــيـرةرة

واHتوسواHتوسّطة.طة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مـارس سـنـة 2007 يـعيّـن الـسّـيـد رشـيد

مـــوســـاويq مـــديـــرا عـــامـــا لـــلــــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــطـــويـــر
اHؤسسات الصّغيرة واHتوسّطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـارس سنة ل مـارس سنة q2007 يتضq يتضـمّن تعيW نائب مديـــرن تعيW نائب مديـــر
مــــــكـكـــــــــلّف بف بــــــالالــــــــتــــــكــــــــوين الوين الــــــعــعــــــــــالي فالي فــــــيــــــــمــــــا با بــــــعــــــــد الد الــــــتــــــدرجدرج
والوالــــــتــــأهـأهـــــــيل اجليل اجلــــــامامــــعي والعي والــــــبــــحـث الث الــــعــــــلــــمي بمي بــــــجـجـــــامامــــــعــعــــــة

عنـابــة.عنـابــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مــارس سـنـة 2007 يــعـيّن الـسّــيـد قـدور

بـوخميسq نـائب مديـر مكلّـفا بـالتكـوين العـالي فيمـا بعد
الــــتـــــــدرج والــــتـــــأهــــــيـل اجلــــــامـــــعي والـــــبــــحـث الــــعـــــــلــــمي

بجـامعــة عنـابــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 11  صــــــفـفـــــــر عر عــــام ام 1428 اH اHــــوافـقوافـق
أوأوّل مـل مـــــــــارس سارس ســــــــنــــــــة ة q2007 يq يــــــــتــــــضــــــــمّـن تن تــــــعــــــــيــــــــW مW مــــــــديديــــــر

السياحة في والية برج بوعريريج.السياحة في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 صـــفــــر عـــام
1428 اHـوافـق أوّل مـارس سـنـة 2007 يـعـيّن الـسّــيـد مـنـيـر

مساعديةq مديرا للسياحة في والية برج بوعريريج.
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16 ربيع األول  عام  ربيع األول  عام 1428 هـ هـ

4 أبريل   سنة  أبريل   سنة 2007  م م

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة
قرار وزاريقرار وزاريّ م مـشتشتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 6 رب ربـيع األويع األوّل عام ل عام 1428
25 م مــــــارس سارس ســــــنــــــة ة q2007 يـq يـــــــرخرخّـص لـص لــــــرؤسـرؤســـــــاءاء اHاHــــوافق وافق 
اHاHــــراكراكـز الز الــــدّبـلـومومــــاساسـيّــــة والة والـقـنــــصـلـيّــــة بة بـتــــقـد� تد� تـاريخاريخ
افتافتـتـاح االقاح االقـتـراع اHراع اHـتـعـلّق بق بـانانـتـخـاب أعاب أعـضاء اجملضاء اجملـلسلس

الشالشّعبيعبيّ الوطني الوطنّي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة qإنّ وزير الدّولة
qوزير الشّؤون اخلارجيّة qووزير الدّولة

- ~ـقــتـضى األمـر رقم 97 - 07 اHـؤرّخ في 27 شـوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمنّ الـقانون
qــتـمّمHــعـدّل واHا qـتــعـلــّق بــنـظــام االنــتـخــابـاتHالــعـضــويّ ا

qادّة 34 منهHالسيّما ا
- و~قـتضى األمر رقم 97 - 08 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 الّذي يـحدّد الدّوائر
االنـتـخـابـيّـة وعـدد اHـقـاعد اHـطـلـوب شـغـلـهـا في انـتـخـابات

qعدّلHا qانHالبر
- و~ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ  رقم 06 - 176
اHــــؤرّخ في27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 25 مـــايـــو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا
- و~ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 61 اHـؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عــام 1428 اHــوافق 15 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2007
واHــتـضــمّن اســتـدعــاء هــيـئــة الــنـاخــبـW النــتــخـاب أعــضـاء

qاجمللس الشعبي الوطني

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 34 من األمــر
رقـم 97 - 07 اHــــــــؤرّخ في27 شـــــــوّال عــــــام 1417 اHــــــــوافق 6
مارس سنة 1997 واHذكـور أعالهq يرخّص لرؤساء اHراكز
الـدّبلومـاسيّـة والقنـصليّـة بتـقد� تاريـخ افتتـاح االقتراع
النتخاب أعـضـاء اجمللس الشّعبيّ الـوطنيّ ~ائة وعشرين
(120) ســــــاعـــــــة في الــــــدّوائــــــر االنــــــتــــــخـــــابــــــيّــــــة الــــــتّــــــابــــــعـــــة

الختصاصهم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــنـشـر الـقـرارات اHــتّـخـذة تـطـبــيـقـا ألحـكـام
اHـادّة األولى أعاله وتــعـلّق ~ـقـرّ الـسّـفـارات والـقـنـصـلـيّـات

قـبل عشرة (10) أيّام من تاريخ افـتتاح االقـتراعq وترسل
نـسـخة مـنـها إلى الوزيـر اHـكـلّف بالـدّاخـلـيّة وإلى الـوزير

اHكلّف بالشّؤون اخلارجيّة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة  اجلزائريّة  الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في6  ربــيـع األوّل عـام 1428 اHــوافق
25 مارس سنة 2007.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

qولةqوزير الدوزير الدّولة
وزير الشوزير الشّؤون اخلارجيؤون اخلارجيّة

محمد بجاويمحمد بجاوي

وزير الدوزير الدّولةq ولةq وزير الدوزير الدّاخلياخليّة
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة

qنور الدين زرهونيqنور الدين زرهوني
اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزارة التربية الوطنيوزارة التربية الوطنيّة
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرؤرّخ في خ في 14 صــــــــفــــــــر عر عــــــــام ام 1428
اHوافـق اHوافـق 4   مارس سنة مارس سنة q2007 يعد يعدّل ويتمل ويتمّم القرارم القرار
الالــــــوزاري اHوزاري اHــــشــــتــــرك اHرك اHــــؤرؤرّخ في خ في 12 ذي احل ذي احلــــجّــــة عة عـامام
1424 اH اHــــوافـق وافـق 3   فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة 2004 ال الــــذي يذي يــــحــــدّد

إطإطــــــار تار تــــــنــــــظــــــيم اليم الــــــتــــــكــــــوين اHوين اHــــــتــــــخــــــصّص لص لـاللاللــــــتــــــحــــاقاق
ببعض األسالك اخلاصببعض األسالك اخلاصّة بقطاع التربية.ة بقطاع التربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم

qووزير التربية الوطنيّة

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

qواإلدارات العموميّة

- و~ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ  رقم 06 - 175
اHــــؤرّخ في26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 24 مـــايـــو

qرئيس احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا

- و~ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ  رقم 06 - 176
اHــــؤرّخ في27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 25 مـــايـــو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا
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- و~قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 49 اHؤرّخ
فـي 10 رجب عـــام 1410 اHــوافق 6 فـــبــــرايــــر ســـنــــة 1990
واHـــتــــضــــمّن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاصّ لــــعـــمّــــال قــــطـــاع

qتمّمHعدّل واHا qالتربية

- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 265
اHـؤرّخ في 29 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
ســـــنــــة 1994 الّـــــذي يـــــحـــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــتـــــربـــــيــــة

qالوطنيّة

- و~ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 2000 - 35
اHؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 اHوافق 7 فبـرايـر سنـة
2000 واHـــتـــضــــمّن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

الــوطـنـي لـتـكــويـن إطــارات الـتــربــيـة وتـغــيـيـر تـســمـيـته
Wإلى مـعـهـد وطـني لـتـكـوين مسـتـخـدمي الـتـربـيـة وحتـس

qتمّمHعدّل واHا qمستواهم
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 343
اHؤرّخ في 21 رمـضان عام 1425 اHوافق 4 نـوفـمبـر سـنـة
2004 واHــتــضـــمّن الــقـــانــون األســاسيّ الـــنــمــوذجـي Hــعــاهــد

qمستواهم Wدرسة األساسية وحتسHتكوين معلمي ا
- و~ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و~ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
28 صـفر عام 1423 اHوافق 11 مايـو سنة 2002 الّـذي يحدّد

بــرامـج الــتــكــوين اHــتــخــصّص لاللــتــحــاق بــبــعض األسالك
qاخلاصّة بقطاع التربية الوطنيّة

- و~ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
12 ذي احلـجّة عام 1424 اHوافـق 3 فبـراير سنة 2004 الذي

يحدّد إطـار تنـظيم التـكوين اHـتخصّص لاللـتحـاق ببعض
qاألسالك اخلاصّة بقطاع التربية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  يعدّل هـذا القرار ويتـمّم بعض أحكام
الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرّخ في 12 ذي احلــجّــة عـام

1424 اHوافـق 3  فبراير سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــعـدّل وتــتــمّم اHـادة 2 من الــقـرار الـوزاري
اHـــشـــتـــرك اHـــؤرّخ في 12 ذي احلـــجّـــة عــام 1424 اHــوافـق 3

فبراير سنة 2004 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 2 :  يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصص
حسب الكيفيات اآلتية :

1 - بال - بالـنّسـبـة لرتب مة لرتب مـدير مدير مـلـحقحقـة مدرسة مدرسـة أساسة أساسـيةية
ومومــــــديديــــــر مر مــــــدرسدرســــــة أسة أســــــاساســــــيــــــة ومة ومــــــديديــــــر مر مــــــؤسؤسّــــــســــــة الة الــــــتــــــعــــــلــــــيميم

الثانوي :الثانوي :
- عن طـــريــق الــتــســجـــيل عـــلـى قــــائــمــــة الــتــأهـــيل
ومسابقة على أساس االختبارات وفق األحكام اHنصوص
عـلـيـهـا في اHـوادّ 69 و74 و82 من اHـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم
90 - 49 اHؤرّخ فـي 10 رجب عام 1410 اHوافق 6 فبـرايـر

سنـة q1990 اHعدّل واHتمّمq واHذكور أعاله.

2 - بالن - بالنّسبة لرتبة مستشار في التربية :سبة لرتبة مستشار في التربية :
- عن طـــريــق الــتــســجـــيل عـــلـى قــــائــمــــة الــتــأهـــيل
وفق األحـكـام اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادّة 90 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 90 - 49 اHــؤرّخ فـي 10 رجب عـــام 1410
اHـوافق 6 فـبــرايــر سـنــة q1990 اHـعـدّل واHـتـمّمq واHـذكـور

أعاله.
3 - ب - بــــالالــــــنّــــســــبــــة لة لــــــرتب مرتب مــــفــــتش التش الــــــتــــربربــــيــــة والة والــــــتــــعــــلــــيميم
األساألسـاسي وماسي ومـفـتش التش الـتـوجوجـيه اHيه اHـدرسي واHدرسي واHـهـني ومني ومـقـتـصدصد

ونائب مقتصد :ونائب مقتصد :
- عن طـريـق اHسـابقة على أسـاس االختبارات وفق
األحـكــام اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـوادّ 6 مـكرر 2 و6 مـكرر3
و6 مــكــرر 4  و6 مــكــرر 5 من اHــــرســـوم الــتّــنـــــفــيــذيّ رقم
2000 - 35 اHــــؤرّخ في 2 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1420 اHــــوافق 7

فبـرايـر سنـة q2000 اHعدّل واHتمّمq  واHذكور أعاله".

اHاداHادّة ة 3 : : تعدّل اHادة 7 من القرار الوزاري اHشترك
اHــــؤرّخ في 12 ذي احلـــجّـــة عـــام 1424 اHــــوافـق 3  فـــبـــرايـــر

سنة 2004 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 7 :  يـــجـــري الـــتـــكـــويـن اHـــتـــخـــصص بـــاHـــعـــهـــد
الوطـني لتكويـن مستخـدمي التربـية وحتسـW مستواهم
Wــدرســـة األســاســيـــة وحتــســHو~ـــعــاهــد تـــكــوين مـــعــلـــمي ا
مـــســتــواهـم ويــشــمل دروســـا نــظــريــة وأعـــمــاال تــطــبـــيــقــيــة

ومحاضرات وعروضا وتداريب في وسط مهني".

4 :  : يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــة الــرّســمــيّـة اHـاداHـادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائــــر في 14 صـــفـــر عـــام 1428 اHــوافق 4
مارس سنة 2007.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العاماHدير العامّ للوظيفة العمومي للوظيفة العموميّة
جمال خرشيجمال خرشي

وزيروزير
التربية الوطنيالتربية الوطنيّة
أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد



وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 20  صــــفــــر عـــــام   صــــفــــر عـــــام 1428
اHـــــوافق اHـــــوافق 10  مــــارس ســـــنــــة   مــــارس ســـــنــــة q q2007 يـــــحــــد يـــــحــــدّد تــــنـــــظــــيمد تــــنـــــظــــيم

مصالح مديرية الشباب والرياضة للوالية.مصالح مديرية الشباب والرياضة للوالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم
qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qووزير الدولة

qاليّةHووزير ا
qووزير الشباب والرياضة

- ~ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و~قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 06-345 اHؤرّخ
في 5 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 28 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
الّـذي يـحـدّد قـواعـد تـنـظـيم مـديـريـات الـشـبـاب والـريـاضة

qادّة 5 منـهHال سيّما ا qللوالية وسيرها

- و~ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 2
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 19 ديـسـمبـر سـنة 1990
الّــذي يـــحــدّد الـــنـــظــام الـــداخــلـي Hــصـــالح مـــديــريـــة تــرقـــيــة

qالشباب في الواليـة

يقـريقـرّرون مــا يآتي :رون مــا يآتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 06-345 اHــؤرّخ في 5 رمــضــان عــام 1427
اHوافق 28 سبتمبر سنة 2006 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــقـــرار إلى حتـــديـــد تـــنــظـــيم مـــصـــالح مـــديـــريــة الـــشـــبــاب

والـرياضــة للـواليــة.

qـادّة ة 2 :  : تـضم مـديـريـة الـشـباب والـريـاضـة لـلـواليةHـاداHا
حتت سلطة اHديرq أربع (4) مصالح وتنظم كاآلتي :

مـصـلـحـــة الـتــربـيــة الـبـدنـيــة والــريـاضـةq مـصـلـحـــة الـتــربـيــة الـبـدنـيــة والــريـاضـةq وتـتـكـون
من ثالثـة (3) مكـاتب :

qمكتب تطوير التربية البدنية والرياضة -
- مـــــكـــــتـب كـــــشـف اHـــــواهب الـــــريــــــاضـــــيـــــة الـــــشـــــابـــــة

qوتكـوينهــا

- مــــكـــتـب اجلـــمــــعـــيــــات الــــريـــاضــــيـــة والــــتـــظــــاهـــرات
الـريـاضيــة.

مـصـلــحـة نـشـاطــات الـشـبـابq مـصـلــحـة نـشـاطــات الـشـبـابq وتـتــكـون من ثالثـة (3)
مكـــاتب :

- مـــــكـــــتـب االتـــــصـــــال وإعالم الـــــشـــــبـــــاب وأنـــــظـــــمـــــــة
qاالتصـــال

- مـكـتب الـبـرامج االجـتـمـاعـيـة والـتـربـويـة وتـسـلـية
qالشبـــاب

- مكتب مشاريع الـشباب وترقية احلركة اجلمعوية
للشبــاب.

مـصـلـحـة االسـتثـمـارات والـتـجـهـيزاتq مـصـلـحـة االسـتثـمـارات والـتـجـهـيزاتq وتـتـكون من
ثالثة (3) مكـاتب :

- مــــكــــتـب اHــــنــــشــــآت والــــتــــجـــــهــــيــــزات الــــريــــاضــــيــــة
qواالجتماعية والتربوية

qمكتب التقييس والصيانة -
- مكتب اإلحصائيات والبرامج والتقييم.

مــصــلــحـــة الــتــكـــوين وإدارة الــوســائلq مــصــلــحـــة الــتــكـــوين وإدارة الــوســائلq وتــتــكــون من
ثالثة (3) مكـاتب :

qوالتكوين WستخدمHمكتب ا -
- مـكــتـب اHـيــزانــيــة ومــتــابـعــة إعــانــات ومــســاعـدات

qاجلمعيات الرياضية والشبانية ومراقبتها
- مكتب الوسائل العامة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـــــؤرّخ في 2 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1410 اHـــــوافق 19

ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 صـــفـــر عـــام 1428 اHــوافق 10
مـارس سنـة 2007.

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
يحيى قيدوميحيى قيدوم

وزير الدولةq وزير الداخليةوزير الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

qنور الدين زرهونيqنور الدين زرهوني
اHدعو اHدعو يزيديزيد

وزير اHاليةوزير اHالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

19اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22
16 ربيع األول  عام  ربيع األول  عام 1428 هـ هـ

4 أبريل   سنة  أبريل   سنة 2007  م م

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةq حي البساتqWسميةq حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب  بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر- محطة- اجلزائر- محطة


