
العدد العدد 26
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

األحــد األحــد 4  ربيع الث  ربيع الثّاني عام اني عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 22  أبريل أبريل سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوانيــنقوانيــن
قـانون رقم 07 - 03  مؤرّخ في 29  ربـيع األوّل عام 1428  اHوافق 17  أبريـل سنة r2007  يتـضـمن اHوافــقـة عـلـى األمر رقم
07 -01 اHــؤرخ فـي 11 صـفــر عــام 1428 اHــوافق أول مـارس ســـنـــة 2007  واHـتــعـلـق بــحــاالت الـتــنـافـي وااللــتــزامــات

اخلـاصـة ببعض اHناصب والوظائف.............................................................................................................

قـانون رقم 07 - 04  مؤرّخ في 29  ربـيع األوّل عام 1428  اHوافق 17  أبريـل سنة r2007 يتــضـمن اHوافــقة عـلـى األمــر رقم
07 - 02  اHــؤرخ فـي 11 صـفـر عــام 1428 اHـــوافــق أول مـارس سـنـــة 2007 الـذي يـعــدّل ويـتـمّم الــقـانــون رقــم 01 -10

اHــؤرّخ فــي 11 ربيـــع الثانــي عـــام 1422 اHوافق 3 يوليو سـنـــة 2001 واHتضمن قانون اHناجم..........................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم 07 - 117  مـــؤرّخ في 3  ربــيـع الــثّــاني عــام 1428  اHـــوافق 21  أبــريـل ســنـة r2007 يـــحــــدد كــيــفـــيـــات
اقتطــاع وإعادة دفــع الرسم علـى األطر اHطاطية اجلديدة اHستوردة و/أو اHصنعـة محليــا...................................

مرسوم تنفيذيّ رقم 07 - 118  مؤرّخ في 3  ربيع الثّاني عام 1428  اHوافق 21  أبريل سنة r2007 يـحــدد كيفـيـات اقتطاع
وإعــادة دفــع الرسم عـلـى الزيوت والـشحوم وحتضـيرات الشحوم اHستوردة أو اHصنعـة محـليـا........................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13  ربــيع األوّل عـام 1428 اHــوافـق أوّل أبــريل ســنـة r2007 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــامّ مـديــرة الــسّـكن
والتجهيزات العمومية في والية سيـدي بلعبــاس........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع األوّل عام 1428 اHوافـق أوّل أبـريل سنة r2007 يـتضمّن إنهـاء مهامّ اHديـر العامّ لديوان
الترقية والتسيير العقاري في والية سكيكدة.............................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع األوّل عام 1428 اHوافـق أوّل أبـريل سنة r2007 يـتضمّـن تعيـW مدير الـتعـمير والـبناء
في والية بسكرة......................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13  ربــيع األوّل عــام 1428 اHــوافــق أوّل أبــريل ســـنــة r2007 يـــتــضــمّن تـــعــيــW مــديـــــرة الــسّــــكن
والتجهيــزات العموميــة في اليــة عنــابـــة.................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع األوّل عام 1428 اHوافـق أوّل أبريل سنة r2007 يتضمّن تـعيW مديرين عامW لدواوين
الترقية والتسيير العقاري في الواليات....................................................................................................

مــرســــوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17  رجب عـام 1426 اHـوافـق 22 غــشـت ســنـة r2005 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــامّ األمــW الــعــامّ لـوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة (استدراك).......................................................................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قــرار مــؤرخ في 16  صــفــر عــام 1428 اHـوافق 6  مــارس ســنــة r2007 يــحــدد الــقــائـمــة الــوطــنـيــة لألشــخــاص اHــؤهــلـW لــلــقــيـام
بالـتحـــقـيق اHــسـبق إلثــبـات اHــنـفعـة العـمــومـيـة في إطار عـملـيات نـزع اHلـكيـة من أجل اHـنفـعة الـعمـوميـة بعـنوان
سنة 2007.................................................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل
Wالـعــمـومـيـ Wيــحـدد خـصــائص و�ـاذج سـجـالت الـنـاقــلـ r2006 ـوافق 7 نــوفـمــبـر ســنـةHقــرار مـؤرخ في15 شــوّال عـام 1427 ا
لألشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجالت............................................................................
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قــــــــــــانانــــــــــــــون رقم ون رقم 07 -  - 04  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 29  رب  ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــامام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 17  أب  أبــــــــــريريـل سل ســــــــــنــــــــــة ة r r2007 يــــــــــتـتـــــــــــــضــــــــــمنمن

اHاHــــوافـوافــقــــة عة عــــلـى األمــلـى األمـــر رقم ر رقم 07 -  - 02  اHـ  اHــؤرخ فـي ؤرخ فـي 11
صــــفــــر عـر عــام ام 1428 اHــ اHــــــوافــق أول موافــق أول مــــارس سارس ســــنــنــــــة ة 2007
الالــــذي يذي يـعـدّل ويل ويــــتـمّم الم الــــقـانـانــون رقــم ون رقــم 01 - 10 اHــ اHـــؤرؤّرخ
فــفـــي ي 11 رب ربــــــــــــــيـــيــــع الع الــــــــــــــثــــــــــــــانــانـــي عـــي عـــــــــــــــــام ام 1422 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 3

يوليو سـنـــة يوليو سـنـــة 2001 واHتضمن قانون اHناجم. واHتضمن قانون اHناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيّــمــا اHــواد 12 و17 و18
rو122 و124 و126 منه

- وبعـد االطالع عـلى األمر رقم  07 - 02 اHــؤرخ فـي
11 صــفـر عــام 1428 اHـوافق أول مــارس سـنـــة 2007  الـذي

يـــعــدّل ويـــتــمّـم الــقـــانــون رقم  01-10 اHــؤرّخ في 11 ربــيع
الــثـاني عـام 1422 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنـة 2001 واHــتـضـمن

rناجمHقانون ا

rانHوبعد موافقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

اHـــــــــادة األولى :اHـــــــــادة األولى :  يـــــــــوافـق عـــــــــلـى األمــــــــــر رقم 07 - 02
اHـؤرخ فـي 11 صـفر عـام 1428 اHــوافــق أول مـارس سنة
2007 الـذي يعـدّل ويتـمّم القـانون رقم  01 - 10 اHؤرّخ في

11 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1422 اHــوافق 3 يــولـــيــو ســـنــة 2001

واHتضمن قانون اHناجم.

اHـــــادة اHـــــادة  2 :  : يـــــنـــــشــــــــر هـــــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريـــــدة
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــريــّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 29 ربـيع األوّل عـام 1428 اHـوافق
17 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قــــــــــــانانــــــــــــــون رقم ون رقم 07 -  - 03  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 29  رب  ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــامام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 17  أب  أبــــــــــريريـل سل ســــــــــنــــــــة ة r r2007   يــــــــــتــــــــــضــــــــــمنمن

اHاHــــــــوافوافــــــــقــــــــة عة عــــــــلـى األملـى األمــــــــر رقم ر رقم 07 - -01 اHـ اHـــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 11
صـفـر عـام ر عـام 1428 اHــ اHـــوافــق أول موافــق أول مـارس سـارس ســنــنـــة ة 2007 
واHواHـتعلـق بتعلـق بـحـاالت التحـاالت التـنافـي وااللتـنافـي وااللتــزامـات اخلـاصـةزامـات اخلـاصـة

ببعض اHناصب والوظائف.ببعض اHناصب والوظائف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــواد 122 و124
rو126 منه

- وبـعــد االطالع عــلى األمـر رقم  07 - 01 اHـؤرّخ في
11 صــــــفـــــــر عـــــــام 1428 اHــــــوافـق أول مـــــــارس ســــــنــــــة 2007 

واHـتــعـلق بـحـاالت الــتـنـافي وااللــتـزامـات اخلــاصـة بـبـعض
rناصب والوظائفHا

rانHوبعد موافقة البر -

يصدر يصدر القانون اآلتي نصه : القانون اآلتي نصه : 

اHــــــــــادة األولـى :اHــــــــــادة األولـى :  يــــــــــوافـق عــــــــــلـى األمــــــــــر رقـم 07 -01
اHـــؤرخ في 11 صـفـر عـام 1428 اHـوافق أول مـارس  سـنـة
2007 واHــتـــعــلق بــحـــاالت الــتــنــافي وااللـــتــزامــات اخلــاصــة

ببعض اHناصب والوظائف.

اHـــــادة اHـــــادة  2 :  : يـــــنــــــشـــــــر هـــــــذا الـــــقـــــانــــــون في اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 29 ربـيع األوّل عـام 1428 اHـوافق
17 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قوانيــنقوانيــن
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اHادةاHادة  2 : : يطـبق هـذا الرسم عـلى كل األطر اHـطاطـية
اجلـديــدةr مـهــمـا كــانت قـيــاسـاتــهـا أو وزنــهـاr مــسـتـوردة أو
مــصـنــعــة داخل الـتــراب الــوطـني ومــخــصـصــة لــلـســيـارات

اخلفيفة أو الثقيلة.

تعـتبـر أطرا مـطاطيـة مخـصصـة للـسيـارات اخلفـيفة
أو الثـقيلة كل األغـلفة الـتي أدرجت قياسـاتها في الـقائمة

اHلحقة بهذا النص.

اHادةاHادة 3 : : يقتطع هذا الرسم :

- فيـما يـخص األطر اHـطاطـية اHـصنـعة مـحلـياr عـند
rوادHصنع من طرف منتجي هذه اHخروجها من ا

- عــنـد االسـتــيـرادr من طـرف مــصـالح اجلــمـارك عـلى
Wأساس قيمة خـالص الثمن وأجرة الشحن وقـيمة التأم

(CAF)  للكميات اHستوردة.

اHـادةاHـادة 4 :  حتــدّد الـتــعـريــفــة وتـخــصـيـص عـائــد الـرسم
اHـــعــنـي وفــقـــا ألحــكـــام اHــادة 60 من الـــقـــانــون رقم 05 - 16
اHــؤرخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اHــوافق 31 ديــســمــبــر

سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 5 :  :  بغض النظر عن أحكام اHادتW 15 و19 من
قـــانـــون الــــرســـوم عـــلى رقم األعــــمـــالr ال يـــدرج الـــرسم في

وعاء احتساب الرسم على القيمة اHضافة.

يــــجـب أن يــــظــــهـــــر الــــرسم احملــــصّـل عــــلــــيـه من طــــرف
اHنتجrW حسب الـتعريفة القـانونية اHذكورة في اHادة 4
أعـاله بـصــورة واضـحــة في الــفــواتـيــر اHـســلّــمـة من قــبــلـهم

.WوزعHلصالح ا

اHادةاHادة 6 : : يتعW عـلى اHنتجW واخلـاضعW للرسم أن
يــــودعـــــوا خالل الــــعـــــشــــرين (20) يــــومــــا اHـــــوالــــيــــة لـــــشــــهــــر
التـحصـيلr لـدى قابض الـضرائب اخملـتص إقـليـميـاr كشـفا
يبيّن كـميات األطـر اHطاطـية اHسـلّمة لـلتوزيع ويـقومون

في نفس الوقت بدفع اHبلغ الكلي احملصل.

اHـادةاHـادة 7 :  : يـنـشـر هـذا اHـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 3 ربـيع الـثّـانـي عام 1428 اHـوافق
21 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 117  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 3  رب  ربــــــــيعيع
r2007 ــــوافق وافق 21  أب  أبــــــريل سريل ســــــنــــة ةHا Hالالــــــثّــــــاني عاني عــــام ام 1428  ا
يـحــدد كييـحــدد كيـفـيـات اقتطــاع وإعادة دفــع الرسم علـىفـيـات اقتطــاع وإعادة دفــع الرسم علـى
األطر اHاألطر اHـطـاطاطـية اجلية اجلـديديـدة اHسدة اHسـتـوردة و/أو اHصوردة و/أو اHصـنـعـةعـة

محليــا.محليــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r1991 السـيّــمــا اHـادة 65

rمنه
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 16 اHؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r2006 السـيّــمــا اHـادة 60

rمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اHــؤرخ في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 24  مــايــو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 25  مــايــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يـــــحــــــدّد هــــذا اHـــــرســــوم كــــيـــــفــــيــــــات
اقـتطـــاع وإعـادة دفع الرسم عـلى األطـر اHطـاطـية اجلـديدة
اHستوردة و/أو اHصـنعة محليـا اHؤسس بأحكام اHادة 60
من الـــقـــانــون رقم 05 - 16 اHــؤرخ في 29 ذي الــقـــعــدة عــام
1426 اHـوافق 31 ديـســمــبـر ســنـة 2005 واHــتـضــمن قــانـون

اHالية لسنة 2006.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 118  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 3  رب  ربــــــــيعيع
r2007 ــــوافق وافق 21  أب  أبــــــريل سريل ســــــنــــة ةHا Hالالــــــثّــــــاني عاني عــــام ام 1428  ا
يـيــحــحــــــدد كدد كـيــــفـفــيـيـــــات اقات اقـتـتـــــطــطـــاع وإعــاع وإعــــــادة دفــع الــادة دفــع الـــرسمرسم
عـعـــــــــــــــلـى الـلـى الـــــــــــــــزيــزيــــــــــــــوت والـوت والـــــــــــــشــــــــــــحــحــــــــــــــــوم وحتوم وحتــــــــــــضـضـــــــــــــيـيـــــــــــــراترات

الـشحــوم الـمستـوردة أو اHصنعـة محـليـا. الـشحــوم الـمستـوردة أو اHصنعـة محـليـا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r1991 السـيّــمــا اHـادة 65

rمنه

- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 16 اHؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة r2006 السـيّــمــا اHـادة 61

rمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اHــؤرخ في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 24  مــايــو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 25  مــايــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يـحـدّد هذا اHـرسـوم كيـفـيات اقـتـطاع
وإعــادة دفع الـرسم عــلى الـزيـوت والــشـحـوم وحتــضـيـرات
الـشـحـوم اHـسـتوردة أو اHـصـنـعـة مـحـلـيـا والتـي تنـتج عن

الـمـلـحـــقالـمـلـحـــق

40.11 : : عجالت مطاطية جديدة :

- أنـواع مسـتـعـمـلـة للـسـيـارات الـسـياحـيـة (�ـا فـيـها- أنـواع مسـتـعـمـلـة للـسـيـارات الـسـياحـيـة (�ـا فـيـها
السيارات العائلية وسيارات السباق) :السيارات العائلية وسيارات السباق) :

4411.10.10 : - -  : - - بـــــــــوزن أقل أو يــــــــســــــــاوي 1,5 كــــــــلغ

للوحدة.
4411.10.90 : : - - غيرها.

- أنواع مستعملة للحافالت أو الشاحنات :- أنواع مستعملة للحافالت أو الشاحنات :

4411.20.10 : : - - بـــــــــوزن أقل أو يــــــــســــــــاوي 1,5 كــــــــلغ

rللوحدة
4411.20.20 : : - - بـــــوزن أكــــبـــــر أو يــــســــاوي 1,5 كـــــلغ

rللوحدة وأقل أو يساوي 70 كلغ للوحدة

r4411.20.90 : : - - غيرها

4011.30.00 :  : - - أنــــواع مـــســــتــــعـــمــــلــــة لــــلـــمــــركــــبـــات

rاجلوية
4011.40.00 : : - - أنــــواع مـــــســــتـــــعـــــمــــلـــــة لــــلـــــدراجــــات

rالنارية
4011.50.00 :  : - - أنواع مستعملة للدراجات.

- غيرهاr �ثبت أو بدعامات أو ما شابههما :- غيرهاr �ثبت أو بدعامات أو ما شابههما :

4011.61.00 : : أنــــواع مـــــســــتـــــعــــمـــــلــــة فـي الــــســـــيــــارات

rواآلالت الزراعية والغابية
4011.62.00 : : األنـــواع اHــــســـتـــعــــمـــلــــة في الــــســـيـــارات

واآلالت الـــهــنـــدســـيـــة وآالت الـــرفع الـــصـــنـــاعـــيـــة إلطــارات
rالعجالت التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم

4011.63.00 : : - - األنـواع اHــسـتـعـمـلـة في الـسـيـارات

واآلالت الـــهــنـــدســـيـــة وآالت الـــرفع الـــصـــنـــاعـــيـــة إلطــارات
rالعجالت التي قطرها أكبر من 61 سم

r4011.69.00 :  : - - غيرها

4011.92.00 : : - - أنــواع مـــســتــعــمــلـــة في الــســيــارات

rواآلالت الزراعية والغابية

4011.93.00 :  : - - األنـواع اHــسـتـعـمـلـة في الـسـيـارات

واآلالت الــهـــنــدســـيـــة وآالت الــرفع الـــصــنـــاعــيـــة  إلطــارات
rالعجالت التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم

4011.94.00 : - - األنـواع اHــسـتـعـمـلـة في الـسـيـارات

واآلالت الـــهــنـــدســـيـــة وآالت الـــرفع الـــصـــنـــاعـــيـــة إلطــارات
rالعجالت التي قطرها أكبر من 61 سم

4011.99.00 : - - غيرها.
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اHـادةاHـادة 5 :  :  بـغض الــنــظــر عن أحـكــام اHــادتـW 15 و 19
من قـانون الـرسوم عـلى رقم األعمـالr ال يدرج الرسم في

وعاء احتساب الرسم على القيمة اHضافة.

rWـنـتـجـHيـجب أن يـظـهـر الـرسم احملـصّـل عـلـيه من ا
حــسب الــتــعــريــفـة الــقــانــونــيــة اHــذكـورة فـي اHـادة 4 أعاله
بـصـورة واضحـة في الـفواتـيـر اHسـلّمـة من قـبلـهم لـصالح

.WوزعHا

اHادةاHادة 6 : : يتعW على اHنتجW واخلاضعW للرسم أن
يــــودعــــوا خالل الــــعــــشــــرين (20) يــــومــــا اHــــوالــــيــــة لــــشــــهــــر
التحـصيلr لـدى قابض الضـرائب اخملتص إقـليمـياr كـشفا
يبـيّن كـمـيات اHـنـتجـات اHـسـلمـة لـلتـوزيع ويـقـومون في

نفس الوقت بدفع اHبلغ الكلي احملصل.

اHـــــادةاHـــــادة 7 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الــــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 3 ربيع الـثّـاني عام 1428 اHوافق
21 أبريل سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

استـعـمـالهـا زيـوت مـستـعـمـلـةr اHؤسـس بـأحـكــام اHـادة 61
من الـــقـــانــون رقم 05 - 16 اHــؤرخ في 29 ذي الــقـــعــدة عــام
1426 اHـوافق 31 ديــســمــبــر ســنـة 2005 واHــتــضـمـن قــانـون

اHالية لسنة 2006.

اHـادةاHـادة  2 : : يـطــــبق الـــرسم عــلــى اHــنــتــجـات الـواردة
في الــــقـــائـــمـــــة اHـــلــــحـــــقـــة بـــهـــــذا اHـــــرســــومr بـــاســـتـــثـــنـــاء

الشحوم.

اHادةاHادة 3 : : يقتطع هذا الرسم :

- فـــيـــمـــا يـــخـص الـــزيـــوت والـــشـــحـــوم وحتـــضـــيـــرات
الـشـحـوم اHــصـنـعــة داخل الـتـراب الــوطـنيr عـنــد خـروجـهـا

rوادHصنع من طرف منتجي هذه اHمن ا

- عــنـد االسـتــيـرادr من طـرف مــصـالح اجلــمـارك عـلى
Wأساس قيمة خـالص الثمن وأجرة الشحن وقـيمة التأم

(CAF) للكميات اHستوردة.

اHـادةاHـادة 4 :  حتــدّد الـتــعـريــفــة وتـخــصـيـص عـائــد الـرسم
اHـــعــنـي وفــقـــا ألحــكـــام اHــادة 61 من الـــقـــانــون رقم 05 - 16
اHــؤرخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اHــوافق 31 ديــســمــبــر

سنة 2005 واHذكور أعاله.

الـمـلـحـــقالـمـلـحـــق

تعييــن اHنتجـــاتتعييــن اHنتجـــاترقــم التعريفــة الفرعيــةرقــم التعريفــة الفرعيــة

2710.19. 36 B

2710.19. 37 C

2710.19. 39 E

2710.19. 46 M

2710.19. 49 R

مازوت التشحيم.

 زيت الـتـصـفـيح اHـسـتـعـمل في صـنـاعـة احلـديـدr زيت عـازل خـاص بـاحملوالت
والفواصل واHوصالت.

غيرهاr �ا فيها زيوت التشحيم والشحوم.

مازوت التشحيم.

 غيرهاr �ا فيها زيوت التشحيم والشحوم.
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مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ربربــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــام ام 1428
Wيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيـ rي r2007 ــــوافـق أووافـق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــنــــة ةHاHا
مـديــديــــــرة الرة الـسّـــــكـن والن والـتــــجـهــــيــيـــزات الزات الـعــــمـومومــــيــيـــة فية في

واليــة عنــابـــة.واليــة عنــابـــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 ربــيع األوّل
عـــام 1428 اHـــوافـق أوّل أبـــريل ســـنــة 2007 تـــعـــيّن اآلنـــســة
فـتـيـحـة كسـيـرةr مـديـرة لـلـسّـكن والـتجـهـيـزات الـعـمـومـية

في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ربربــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــام ام 1428
Wيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيـ rي r2007 ــــوافـق أووافـق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــنــــة ةHاHا
مــــديديــــــرين عرين عــــامامــــــW لW لــــدواوين الدواوين الــــــتــــرقرقــــيــــــة والة والــــتــــســــــيــــيــــر

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 ربــيع األوّل
عــام 1428 اHــوافـق أوّل أبــريـل ســنـة 2007 تــعــيّن الــسّــيـدة
والـــسّـــيـــدان اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم مـــديـــرين عـــامـــW لـــدواوين

الترقية والتسيير العقاري في الواليات اآلتية :

rبتبسة rبحــري WH - 1

rبسكيكدة rزوجة جميل r2 - وريدة حمادوش

3 - الطاهر زيـانيr �يلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـرســـــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 17  رجب عرجب عـام ام 1426 اH اHـوافـقوافـق
Wيـتـضـمّن إنن إنــــهـاء ماء مـهـامامّ األم األمـ rي r2005 22 غ غــــشت سشت سـنـة ة

الالــــــعــــــامامّ ل لــــــوزارة الوزارة الــــــتــــــهــــــيــــــئــــــة الة الــــــعــــــمــــــرانرانــــــيــــــة والة والــــــبــــــيــــــئــــة
(استدراك).(استدراك).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الـرّسـميّـة - الـعدد 62 الـصادر في 7 شـعـبان
عام 1426 اHوافق 11 سبتمبر سنة 2005.

الصفحة r13 العمود األوّلr السطر 7 :

إضافة : "لتكليفه بوظيفة أخـرى".

... (الباقي بدون تغيير) ...

مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاساسـيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ربربــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــام ام 1428
اHاHــــــوافـق أووافـق أوّل أبل أبــــــريريـل سل ســــــنــــة ة r2007 يr يــــتــــــضــــــمّن إنن إنــــــهــــاءاء
مـهـامامّ مدي مديـرة الرة الـسّـكن والتكن والتـجـهـيـزات العزات العـمـومومـية فيية في

والية سيـدي بلعبــاس.والية سيـدي بلعبــاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 ربــيع األوّل
عـــــام 1428 اHــــوافـق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2007 تــــنــــهى مــــهـــامّ
اآلنـــســــة فـــتــــيـــحــــة كـــســـيــــرةr بـــصــــفـــتــــهـــا مـــديــــرة لـــلــــسّـــكن
rوالـــتــجـــهــيـــزات الــعـــمـــومــيـــة في واليــة ســـيــدي بـــلــعـــبــاس

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــوم وم رئرئــــــــــاسياسيّ م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ربربــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــام ام 1428
اHاHــــــوافـق أووافـق أوّل أبل أبــــــريريـل سل ســــــنــــة ة r2007 يr يــــــتــــــضــــــمّن إنن إنــــــهــــــاءاء
مــــهـامامّ اH اHــــديديــــر الر الــــعــــامامّ ل لـديديــــوان الوان الــــتــــرقرقــــيـة والة والــــتــــســــيــــيـر

العقاري في والية سكيكدة.العقاري في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 ربــيع األوّل
عـــــام 1428 اHــــوافـق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2007 تــــنــــهى مــــهـــامّ
الـــسّـــيــد الـــطـــاهــر زيـــانيr بـــصـــفــتـه مــديـــرا عـــامــا لـــديــوان
rالـــتــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيــر الـــعـــقـــــاري في واليــــة ســـكـــيـــكــدة

لتكليفـه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 13  ربــــــيع األوربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1428
Wـن تــعــيــWيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2007 ـــوافـق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــةHـــوافـق أواHا

مدير التعمير والبناء في والية بسكرة.مدير التعمير والبناء في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 ربــيع األوّل
عــام 1428 اHــوافـــق أوّل أبــريـل ســنـة 2007 يــعــيّن الــسّــيـد
مــحـــمـــد حلــمـــــرr مـــديــــرا لـــلـــتــعـــــمـــيــر والـــبـــنـــاء في واليــة

بسكرة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 16  ص  صــــفــــر عر عـام ام 1428 اH اHـوافق وافق 6  م  مــــارس سارس ســــنـة ة r2007 يr يــــحــــدد الدد الـقــــائائــــمــــة الة الـوطوطــــنــــيـة لألشة لألشــــخــــاص اHاص اHـؤهؤهــــلــــW لW لـلــــقــــيـامام
بـالتالتـحــقحــقـيق اHــيق اHـــسبق إلثــسبق إلثـــبات اHــبات اHـــنفنفـعة العة الـعـمــوممــومـية في إطية في إطـار عمار عمـليليـات نات نـزع اHلزع اHلـكيكيـة من أجل اHنة من أجل اHنـفـعة العة الـعمعمـوميوميـة بعة بعـنواننوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنة سنة 2007.
WـؤهـلHـوافق 6 مـارس سـنة 2007 حتـدّد الـقـائـمـة الوطـنـيـة لـألشـخـاص اHـوجب قـرار مؤرّخ في 16 صـفـرعام 1428 ا�
لــلـقــيـام بــالـتـحــقـيـق اHـســبق إلثـبــات اHـنــفـعــة الـعــمـومــيـة  بــعـنــوان سـنـة r2007 تــطـبـيـقــا ألحـكـام اHـادّتـW 3 و4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 93 - 186 اHـؤرّخ في 7 صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 الّـذي يـحـدّد كـيـفيـات تـطـبـيق الـقـانون
rـنفـــعـة الـعمـومـيةHلـكـــيـة من أجل اHـتـعـلّقـــة بـنـزع اHـؤرّخ في 27 أبـريل سـنة 1991 الّـذي يحـــدّد الـقـواعــد اHرقم 91 - 11 ا

اHتمّمr كما يأتي :

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

01 - أدرار - أدرار

02  - الشلف  - الشلف

03 - األغواط - األغواط

عيشاوي عبد القادر 
طرباقو علي  

موالي علي محمد
زيوزيوا أحمد  
أبليلة البركة  

شحام علي
الحمر رشيدة
بن حامو أحمد

ولد نصير أمحمد

اHغيث فيروز  
سايح عدة علي  
مرزوق محمد
بروبة أمحمد
سالمة حميد  

عنتر عبدالقادر  
رحمة بن قويدر  
بن عزايز ميلود

غزالة احلاج
حساين مصطفى  

بوعدال أحمد  
بلقاسمي رشيد

  Wبكاي سعد األم
شاللي أحمد  

فارسي عبد القادر  
ستت بشير  

بلخضر مداني  
قدراوي محمد  

بوعبد اللّه مليكة
Wغزالن حس
الصائم محمد

بلمشري الشيخ

مهندس دولة
مهندس

مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي
مهندس معماري
مهندس تطبيقي

مهندسة دولة
مهندس معماري

مهندس

مهندسة معمارية
متصرف إداري
متصرف بلدي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إداري
تقني سامي 
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إداري 



9اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26
4 ربيع الث ربيع الثّاني  عام اني  عام 1428 هـ هـ

22 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

04 - أم البواقي - أم البواقي

05 -  باتنة -  باتنة

06 -  بجـاية -  بجـاية

07 - بسكرة - بسكرة

عمارة جعفر  
عبابسة لوردي  
عليقي شريف  

تريكي سامي فريد  
عدنان محمد السعيد

بوغرارة الصغير
Wكواح ياس

خليفي عبداللطيف  
تادرنت الصادق

عنانة جمال الدين
بومعزة بلخير
بوهراوة مولود

خالف بن سعيد
سايغي عمار

بن سالم يوسف 
بن مشيش اسماعيل

هوام أحمد تومي  
مقليد محمد  

بروال عبد الكر¡
بلونيس سليمان  
بوتغريوت فؤاد

بلقاسم لزهر  
خلخال عزالدين
مسرحي مبارك

دحومان لعمري
زموري اخلير
عزوز فرحات
بوسعود حلسن
فروخي عالوة
حماش مولود

وعزيب نور الدين
بونيف أحمد

حمالوي مداني
صولة عبد الكر¡

قشطو رشيد
خليفة صالح

حمزة عبد العزيز
حامدي عثمان

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس فالحي

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة
مساعد إداري
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07 - بسكرة (تابع) - بسكرة (تابع)

08 - بشار - بشار

09 - البليدة - البليدة

10 -  البويرة -  البويرة

فرج اللّه لزهر
سقة سعاد

عاللي نور الدين
بلبصير فيصل

زرناجي محمد الشريف
خلفاني عبد العزيز

عبيد خليفة
بن حداد الطيب
حموين بوتخيل

خلفاوي عبد الرزاق
بيان أحمد

سعداوي خلضر
بن دحمان عبد الرحمن

العرابي هاشمي
نهاري العيد
كرشي محمد

بوخلخال كمال
منصوري محمد

برادعي أحمد
طاهير فريد

تيمرجW عمر
بوراس جويدة

بن كسيرات عبد اجمليد
مالح عبد القادر

بورنان أحمد
دويدي عمر

عمي موسي عبد العزيز
عبابسة عبد الرحمان

نعيمي قدور
علوش عبد الكر¡

بوربالة ميلود
أوكيل محمد
عباس سعيد

عبد العزيز شريف
سايح عبد القادر

أفروخ حميد
برادعي محمد

تالي عبد الرحمان

مهندس رئيسي
مهندسة دولة

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس تطبيقي

مهندس فالحي
مهندس فالحي
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مهندس دولة

تقني
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندسة معمارية
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مفتش
مفتش

مهندس رئيسي
مهندس دولة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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11- تامنغست- تامنغست

12 -  تبسة -  تبسة

13 - تلمسان - تلمسان

بن فرحات عبد القادر  
جوماد فاطمة  

ساHي محمد الصالح  
أبودة صالح

كرزيكة محمد بن سليمان
بلحاجة خند  
بويبة ناجم  

بالمW عبدالنبي  
حاجي عبد الكر¡  

حابيرش عبد الكامل
حمدو محمود

بلخيري علي  
عباس رحيم  

بوعشة نورالدين  
مداني كمال  

حشيشي فؤاد  
زارع إبراهيم 

أمير عدنان رضا
عبيد رفيقة 

عسول محسن 
بيوض عبد العزيز

بن مدخن كمال
منادي عبد السالم

مسلم عبد الوهاب
مغلط قادة

عثماني عبد النبي
علي دحمان محمد

جلولي خلضر
شويتي عبد احلميد

بن زيدور أحمد
مراح ميلود

كرومي عبد اللّه
بشيري عمر

بن يحي عبد اجلبار
نعمي محمد

مهندس معماري
مهندسة دولة

متصرف إداري
متصرف إداري 
متصرف إداري

 تقني سام
متصرف إداري
متصرف إداري
مهندس دولة

مهندس معماري
متصرف إداري

مهندس دولة
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندسة دولة
مهندس 

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي

تقني
تقW سام
تقني سام

مهندس دولة
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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14 - تيارت - تيارت

15 -  تيزي وزو -  تيزي وزو

16-  اجلزائر-  اجلزائر

17- اجللفة- اجللفة

فاطمي بلحرش
مديني علي

سلطاني خالد
يزيد محمد

شعيب بختة
قداري أحمد

بوطيش ساعد
مستعW بوستة إبراهيم

ماريح خلضر
هارب محمد
شعيب خالد

جياللي بلقاسم
جليد محمد أمقران

آيت دحمان محند سعيد
بلقادة محمد سعيد

بوفرقان بلقاسم
آيت عمار كر¡

جتاديت عبد اجمليد
حماداش براهيم

نوالي نعيمة
بوجماعي مهانة
زروقي سعيد
سيدهوم عمر

بن سليمان رشيد
حبيب أحمد
غناي نبيلة

مزغنة أسامة
بن كوي¦ محمد

طايبي عبد القادر
بن صالح علي
عياد رضوان
بوحلية بشير
معاش عماد

سعد اللّه أمال
حجاج عمار

بونقطة خالد
قاسم محمد

خلفاوي عبد العزيز
بن قرينة رشيد

تتة محمد
بلحرش جمال

عيساوي السعيد

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة تطبيقية
مفتش
مفتش

مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي

مفتش
مساعد إداري رئيسي

متصرف إداري
مهندس
مهندس

تقني سام
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندسة دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندسة دولـة
مهندس دولة
مهندس دولـة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مفتش
مهندس تطبيقي
مهندس معماري

مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مهندس فالحي
متصرف إداري
مهندس دولة
مهندس دولة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



13اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26
4 ربيع الث ربيع الثّاني  عام اني  عام 1428 هـ هـ
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18 - جيجل - جيجل

19 - سطيف - سطيف

20 - سعيـدة - سعيـدة

21 - سكيكدة - سكيكدة

بورفيس اسماعيل
مكيو عمر
بيرم سليم

شناف الطاهر
بغداد رشيد
ستة مسعود
حجلة أحمد

بوسنينجة التهامي
قندوزي مبارك

قتو مراد
العايب حسان
العبودي محمد

مشتة توفيق
بلة كمال

جمعة زيدان
خالف محمد 
صوالح رشيد

زرقاط عبد احلق
بلعيد آسيا

بوعروج مسعود 
سمارة عمار

علي دراجي صالح الدين
رغيوة فاروق
صالح عبد اللّه

بلوط رضوان
مقالتي عبد الباقي
رمضاني بن عثمان

بلخيرة بوبكر
قاسم قادة

حمادوش ابراهيم
عواس عبد اللّه

زرهوني عبد اللطيف
داودي رشيد
بشتولة أحمد

والي جمال
عيساوي عبد القادر 

لوحيشي مجيد
ضاد زيدان
لرقم خلضر

مفتش
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة

مهندس تطبيقي
 

تقني 
تقني

تقني سام
تقني سام

مهندس دولـة
مهندس تطبيقي

تقنية سامية
مهندس دولـة

تقني سام
مهندس دولـة

مفتش رئيسي 
مفتش رئيسي

مهندس معماري
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس

مهندس فالحي
مهندس

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
تقني

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مهندس تطبيقي

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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21 - سكيكدة (تابع) - سكيكدة (تابع)

22 - سيدي بلعباس - سيدي بلعباس

23 - عنابة - عنابة

24 - قاHة - قاHة

بومعزة عبد الوهاب
حتحوت بوزيد

حساين محمد الفتاح
حراق كمال

بوصرة رشيد
Wبورويس حس
بوحوالة محمد

العايب عالء الدين
زغدينة مصباح

بن عيسى محمد
بشير كر�و
حاكم  خليفة
بلعسل خلضر
كشار قدور

مالفي بغدادي
بورزيق جلول السايح العربي

بوسعيد عبد القادر
غريب مراد
سيد موسى

جياللي مرزوق ميلود
لسال عبد القادر

شايب راسو محمد الصالح
توشان عبد الرؤوف

منتوري �ينة
صبحي علي

ساكر عبد الوهاب
كرمادي عبد اجمليد

بلهادي سامي
سوفي ليديا
شابور محمد
عبادة خليصة

Wبن وزان أحمد رشيد ياس
بوشويشة فتيحة

بن عيسى بوزيد  
حيمود سليم  
مناصري عمار
بن عيش نعيمة
حياهم السعيد

منصوري صالح

مهندس تطبيقي
مهندس معماري

مهندس دولة
تقني سام
مهندس

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة

تقني سام
مهندس معماري

تقني سام
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

تقني
تقني سام
تقني سام

مفتش رئيسي
تقني

تقني سام

رئيس مصلحة
رئيس مكتب 

رئيس قسم فرعي
مهندس 
مهندس 

مهندس دولة
مهندس دولة
تقنية سامية

مهندس تطبيقي
مهندسة معمارية

تقني سام
مهندسة دولة

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندسة دولة

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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24 - قاHة (تابع) - قاHة (تابع)

25 - قسنطينة - قسنطينة

26 - اHدية - اHدية

27 - مستغا§ - مستغا§

عفيان عبد احلليم
فنيدس الطاهر 
بوجريدة بشير

قاضي علي
درغوم رابح

بن يوب عبد الغاني  

  WH بن كحول
عبادة أمينة

أوشنان عالوة
محسني كمال
بوتلياتن صالح

Wبورامول ياسر ياس
شانطي عبد العزيز

أرزور عبد اجمليد
عمارة ناصر
بلوم محمد

بوعكيرة إبراهيم
دياب عالوة

قرنوز محمد
غريبي يوسف
بوشريط أحمد
مخلوفي خالد

زوبيري عبد القادر
فارس خيرة
كيكوط أحمد
كودري محمد

بلقادة علي
بن سعدي جياللي

بن سال¡ عبد الرزاق
زروقي عبد اجمليد

حنيفي فتيحة 
بن فغول يوسف 

عويشات احلاج
حبي الطيب
امحمد نادية

سكاك عبد الرزاق
قايد مصطفى
عرابي خالد

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
أمW عام بلدي
مهندس دولة

مهندس 

مهندس تطبيقي
مهندسة دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس معماري
مهندس معماري
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش
مهندس تطبيقي

مهندس دولة

مساعد إداري رئيسي
مفتش

مفتش رئيسي
مهندس
مفتش

مهندسة
متصرف إداري
مهندس دولة

مهندس فالحي
مهندس فالحي
مساعد إداري

مهندس فالحي

متصرفة إدارية
مهندس دولة

رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي

تقنية سامية
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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4 ربيع الث ربيع الثّاني  عام اني  عام 1428 هـ هـ

22 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

27 - مستغا§ (تابع) - مستغا§ (تابع)

28 - اHسيلة - اHسيلة

29 - معسكر - معسكر

30 - ورقلة - ورقلة

بشيخ احلاج
سنوسي لعجال

قبلي محمد 
بطاهر موالي يوسف

عطا اللّه مختار
بن طالب نذير
عماري بوبكر
زقعار يحي

حاجي عبد القادر
عليوي بن علي
قاسمي محمد

تناني مصطفى
أوصيف بغدادي

قارة عبد الرحمان
محفوظي رابح

بن فرحات عمار

حصاد قادة
عبابو سيد أحمد

قدار محمد
سي يوسف عبد احلليم

مراكشي مختار
بن عومر بقارة
بوركبة ميلود
شنW محمد
ويس محمد
برجي جمال
بونية يحيى

بن طاوس خلضر

باسليمان محمد السعيد
حفصي مصطفى

ثليب خلضر
بوعافية قدور

معمري عبد العزيز
Hنعي منير
رزيق عمار

بكوش خير الدين
تلي مبروك

بلحبيب عبد اHالك
وكواك جمال

بوسنينة مبروك

مهندس دولة
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مفتش

مفتش 
متصرف إداري

مفتش
متصرف بلدي

مهندس معماري رئيسي
متصرف إداري 
متصرف إداري
متصرف بلدي
رئيس مكتب

متصرف إداري
مهندس دولة

متصرف إداري

مهندس معماري 
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مفتش رئيسي

تقني سام
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
تقني

تقني سام
مهندس دولة

مفتش

رئيس مصلحة 
مهندس معماري
مهندس معماري
مفتش رئيسي

مهندس معماري
مهندس دولة 

مهندس معماري
مهندس دولة 

رئيس مصلحة
رئيس قسم فرعي

مهندس دولة
مفتش تعمير

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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31 - وهران - وهران

32 - البيض - البيض

33 - إيليزي - إيليزي

34 -  برج بوعريريج -  برج بوعريريج

حمادي محمد
بلغربي هواري

عمارة الهواري 
كرارمة مختار

بن سلكة اجلياللي
عسكر سنوسي

بخدة محمد
عبد الالوي شحمي

غماري عبد اللطيف
ناصري هبري

عبد الالوي الهواري
تلماتW مصطفى

بوكالب أحمد
بن عمر محمد
طاهري أحمد

مجدوبي عبد اللّه
بن حمزة زوبير

مطرف نصر الدين
مشري مصطفى

عيساوي عمر
بسايح عبد اللطيف

خلوي بوعالم
قرابة صالح

بلدي عبد الوهاب
مرموري اخان
عنيقي السعيد

بن شراط محمد
Wطلبة حس

أوالد حيمودة عبد القادر
هرمة عبد القادر

بيقة مبارك
Hواري عبد القادر

بخوش طارق
منصوري عبد احلكيم

زواوي احلاج
بشان السعدي

مخوخ عمر

مهندس
مهندس تطبيقي

تقني سام
تقني 

مساعد تقني
مساعد تقني

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مفتش
مفتش
تقني
تقني

تقني سام
مفتش رئيسي
متصرف إداري

مهندس دولة 
مفتش

تقني سام
مهندس دولة 

مفتش
تقني سام

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إداري 
متصرف إداري 
متصرف إداري 

مهندس دولة
مهندس تطبيقي
متصرف إداري 

مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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34  -  برج بوعريريج (تابع) -  برج بوعريريج (تابع)

35 - بومرداس - بومرداس

36 - الطارف - الطارف

37 - تندوف - تندوف

بلجودي ناصر
فاضل محمد
بونازو لعيد

بن طالب محمد صالح
كشيدة علي

مروش يونس
حللو السعيد

مكيري رابح
سليماني نور الدين

خد¡ كمال
بن مرسلي محمد

حناب محمد
عقبي أحمد

للماس يوسف
مقدم مراد 

حاجي الطاهر
درعي أحمد

آيت عمار محمد
العكروف إبراهيم

صاحلي جمال
قسم اللّه المية
بوعديلة فتحي

حربي ناصر
فرنان سهام

مجاني الشريف
درويش مراد حسW خالد

طعم اللّه ميهوب
بوعزة عبد العزيز

بن حمزة نهدي
مرداسي طاهر
أوسياف أحسن

غاHي نور الدين
يحياوي عبد الرحمان

ورقة بدي
محمدي توفيق

فارح طاهر
كروم عيسى

مهندس رئيسي
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
متصرف بلدي
مهندس دولـة
مهندس دولـة

تقني سام
تقني سام

متصرف إداري
مفتش

مساعد إداري رئيسي
مهندس دولـة

تقني سام
مهندس  معماري
متصرف إداري

تقني سام
مهندس دولـة
مهندس دولـة

مهندس تطبيقي
مهندسة دولة

مهندس معماري
مهندس دولـة
مهندسة دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولة

تقني سام
مهندس تطبيقي

مهندس دولـة
مهندس تطبيقي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إداري
مهندس معماري

مهندس دولة

الوظيفة أو الرالوظيفة أو الرّتبةتبةاللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



19اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26
4 ربيع الث ربيع الثّاني  عام اني  عام 1428 هـ هـ

22 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

38 -  تيسمسيلت -  تيسمسيلت

39 - الوادي - الوادي

40 -  خنشلة -  خنشلة

41 - سوق أهراس - سوق أهراس

ماتن سليمان
مكاري محجوب
أيت حمو آكلي

دقي قويدر
حموم اجلياللي
معمري محمد

دادون عبد القادر
العربي أحمد

بن الطيب جودي
عالوي اHيسوم

قديري فؤاد
دباب محمد الصغير
سعد اللّه مجد الدين

موساوي الصادق
خلو�س موسى
محمودي عمر
بن علي خالد

فزاعي عبد الرحمان 
كرمادي عبد القادر

جتيني محمد الكبير

فندالي محبوبي 
عيساوي محمد

مسعودي عبدالوهاب
لعصيص لكحل

مرداسي نورالدين 
عزيز مجيد
براح مونية

زايز نورالدين 
عبودي محمد الصالح

جرمون عبدالكر¡ 
مرداسي ناصر
 Wقنطري حس

رحمون صوريا
موفق عبد اHالك

يحي علي
حفصي علي

رواينية منير
قاسمي نور الدين

بن بوعبد اللّه منير

مهندس دولـة
تقني سام
تقني سام

مهندس رئيسي
تقني سام
تقني سام

مهندس دولـة
مهندس دولـة

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

مهندس معماري
مهندس دولـة

مهندس معماري
مهندس دولـة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس معماري
مهندس تطبيقي
مهندس معماري
مهندس معماري

متصرف إداري رئيسي
متصرف إداري
مهندس دولـة
مهندس دولـة

مفتش رئيسي
مهندس تطبيقي
مهندسة معمارية

تقني
مهندس دولـة
مهندس دولـة

تقني سام
مهندس دولـة

مهندسة دولـة
مهندس دولـة

مهندس فالحي
مهندس دولـة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
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41 - سوق أهراس (تابع) - سوق أهراس (تابع)

42 - تيبازة - تيبازة

43 - ميلـة - ميلـة

44 - عW الدفلى - عW الدفلى

فطار مولدي
قادري فيصل

بوعكاز سليمة
شدادي مقداد
كواشي لزهر

 
بوستة راضية
بوزيان أمحمد

جبري علي 
احموين محفوظ
بن شامة جمال 
صاحلي محمد

كبداني أمحمد
سهيل أحمد

بويعقوب مصطفى
ويدر مصطفى

بوجميعي محمد
بلعيد جمال

زموري محمد
بن قسوم عبد اHالك

قيدوم بوجمعة
بوبر¡ زيدان 

دباش �ينة 
جامع ناصر

حلوي عبد الكر¡
بولقرون أحسن

حداد علي
بوقريعة عبد اجلليل

بلمرابط الساسي
شعيب عبدالهادي

كر¡ عبد الرحمان
كالسي فيصل

كاللي علي
عوامر محمد
عوار محمد

يوسفي أحمد
عليلي أحمد

زباجي فتيحة
براهيمي محمد

مهندس فالحي
مهندس دولة
مهندسة دولة

مهندس تطبيقي
تقني سام

مهندسة دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولـة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولـة
تقني سام
تقني سام
تقني سام

مهندس تطبيقي

مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولة

مهندسة معمارية
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

تقني
مهندس معماري
مهندس تطبيقي

مهندس دولـة

مهندس دولة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة

مهندسة معمارية
مهندس تطبيقي 
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44 - عW الدفلى (تابع) - عW الدفلى (تابع)

45 - النعامة - النعامة

46 - عW تيموشنت - عW تيموشنت

47 - غرداية - غرداية

عدو ربيعة
بربارة العربي
موايسي ليلى

شاشوة أمحمد
بن زالط فاطنة
بوجالل صالح

بن زالط قويدر
بوجمعة سعيدان

بوتخيل حصحاص
مختاري أحمد

حفيان عبد القادر
عودة محمد

صدوق عبد القادر
هالوي مصطفى
راجع مهاجية

بلقاضي خلضر
بوعرفة بلقاسم

جيالة جمال
موفق محمد

حوالف محمد
زناسني حميد
سفير قويدر

إسطمبولي إسماعيل
بن زرباج يوسف

عتيق بكاي
عكاشي نورية

رحال محمد علي

احلاج سعيد إبراهيم
حجاج باحمد

أوالد عبد اللّه الهاشمي
بن عطا اللّه موسى

حما�ي أحمد
بوحميدة محمد

ويرواحلاج يحي سليمان
سعيدات عبد اللّه 

موالي إبراهيم محمد
جمل قاسم

محرزي إبراهيم
شريف مصطفى

مهندسة دولة
مهندس

مهندسة دولة

مهندس دولة
تقنية سامية

مهندس
ملحق إداري

متصرف إداري
تقني 

مهندس دولـة
متصرف إداري

تقني سام
مهندس دولـة
ملحق إداري

مهندسة

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس دولـة

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

مهندس رئيسي 
مهندس تطبيقي
مهندسة تطبيقية

مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
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Wالــعـــمـــومـــيــ W2 : حتـــتـــوي ســجـالت الــنـــاقـــلـــ اHــادة اHــادة 
لألشخاص والبضائع على البيانات اآلتية :
rالرقم التسلسلي وتاريخ قيد الناقل -
rاللقب واالسم أو اسم شركة الناقل -
rقر االجتماعي للناقلHالعنوان أو ا -

- رقم هـاتف الناقل وعـند االقتـضاء رقمي الـتلكس
rوالفاكس

rرقم قيد الناقل في السجل التجاري -
rاحلظيرة األولية للناقل -

- نـوعـيـة اخلـطـوط اHـسـتـغـلـة من طـرف الـنـاقل ( في
r( حالة النقل العمومي لألشخاص عبر الطرقات

- أية مالحظة أخرى تعتبرها اإلدارة مفيدة.
اHـادة اHـادة 3 : سـجـالت الـنـاقـلــW الـعـمـومــيـW لألشـخـاص
(40)  Wوالبضائع ذات غالف من لون أسود وبأبعاد أربع
سنتـيمترا طوال وثالثW (30) سنتـيمترا عـرضا وحتتوي

على ثالثمائة (300) ورقة.
حتتـوي كل ورقـة من الـسجل عـلى جـهتـيـها األمـامـية
واخلــلـفــيــةr بــاإلضـافــة إلى اخلط اخملــصص لــلــعــنـاويـنr عـلى
عــــــشـــــرة (10) خــــــطـــــــوط أخـــــــرى يـــــبــــــلغ كـل واحـــــد مــــــنـــــهـــــا
Wســــنــــتـــيــــمــــتــــرين (2) عـــرضــــا تـــخـــصـص لـــقــــيـــد الـــنــــاقـــلـــ

العموميW لألشخاص والبضائع عبر الطرقات.
تـــــــرفق �ـــــــاذج هـــــــذه األوراق في اHـــــــلــــــحـــــــقــــــW األول

والثاني بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 4 : يـرقم مـديـر الـنـقل الـبـري في وزارة الـنقل
ســـجالت الـــنــاقـــلــW الـــعـــمــومـــيــW لألشـــخـــاص والــبـــضــائع

ويؤشر عليها.
اHــادة اHــادة 5 : تــعــد بــاطـــلــة كل كـــتــابــة بــقـــلم الــرصــاص أو
شـطب أو حشو أو مـحو أو عدد مـكرّر للـرقم على سجالت

الناقلW العموميW لألشخاص والبضائع.

وزارة النقلوزارة النقل
نــــوفوفــــمــــبــــر قــــرار مرار مــــؤرخ فيؤرخ في15  شــــوّال عال عــــام ام 1427 اH اHــــوافقوافق 7 ن 
ســــــــــنــــــــة r2006 يr يــــــــــــحــــــــــدد خدد خــــــــــصــــــــــائائـص ص و�ـــــاو�ـــــا  ذج ذج ســــــــــجالتجالت
الالـنـاقاقـلـW الW الـعـمـومومـيـW لألشW لألشـخـاص والاص والـبـضـائع وكائع وكـذاذا

بطاقات القيد في هذه السجالت.بطاقات القيد في هذه السجالت.
ــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل
- �ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم  06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الثاني عام  1427 اHوافق 25 مايو سنة 2006

 rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 89-166 اHؤرخ
في 27 مــــحــــرم عــــام  1410 اHــــوافق 29 غــــشـت ســــنــــة 1989

 rركزية في وزارة النقلHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــــمـــــادى األولى عــــام  1411 اHـــــوافق  24 نـــــوفـــــمـــــبــــر
ســـنـــة 1990 واHـــتــــعــــلق بــــتـــنــــظــــيم مــــديــــريـــات الــــنــــقل في

 rالواليات و عملها
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
الـذي يـحــدد شـروط تـسـلـيم رخص ©ــارسـة نـشـاطـات نـقل
األشخاص والـبضـائع عبـر الطـرقاتr ال سـيمـا اHادتان 15

rو61 منه
يـقــريـقــرّر ما ر ما يأتي :يأتي :

اHــادة األولىاHــادة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـW 15 و61 من
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 04-415 اHـؤرخ في 8 ذي الــقـعـدة
rـذكور أعالهHـوافق 20 ديـسـمـبـر سـنة 2004 واHعـام 1425 ا
Wيــحــدّد هــذا الــقـرار مــواصــفــات و�ــاذج ســجالت الــنــاقــلـ
العموميـW لألشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في

هذه السجالت.

العربي محمد 48 - غليزان - غليزان
حتو فوضيل

بن نعوم بوشنتوف
ملياني الهوارية

بوشعالة مصطفى
ناير محمد

عباس خليفة
بلهواري بشريف

بورحلة أحمد 
بوراس محمد
بلحاج أحمد
صفيح محمد

مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة
مهندسة دولـة
مهندس دولـة
مهندس دولـة

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي
مهندس معماري

تقني سام
 تقني سام

 تقنـي
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تــرفق �ــاذج هــذه الــبــطــاقــات في اHــلــحــقــW الــثــالث
والرابع بهذا القرار.

7   : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الــــرســـمـــــيـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 شــــوّال عــــام 1427 اHــــوافق 7
نوفمبر سنة 2006.

محمد مغالويمحمد مغالوي

وفي حـــالــة خـــطـــإr يـــشــطـب كل الــســـطـــر بـــخط واحــد
وظـاهــر عـلـى طـول الــصـفــحـة وتــذكــر عـلى الــعـمــود اخلـاص

باHالحظات إشارة مثل "إلغاء" أو " خطأ ".

6    :  حتـــــــدد أبـــــعـــــــاد بــــطـــــــاقـــــات الـــــقـــــيـــــد في اHــــادة اHــــادة 
ســـجالت الـــنــاقـــلــW الـــعـــمــومـــيــW لألشـــخـــاص والــبـــضــائع
(البـطـاقـات اHهـنـيـة ) بأربـعـة عـشر (14) سـنـتيـمـتـرا طوال

وعشرة (10)  سنتيمترات عرضا.

تـكـون بـطـاقـة قـيـد الـنـاقـلـW الـعـمـومـيـW لألشـخـاص
Wمن لـــون أزرق فــــيـــروزي وبــــطـــاقــــة تـــســــجـــيـل الـــنــــاقـــلـــ

العموميW للبضائع من لون أخضر فاحت.

اHلحـــق األولاHلحـــق األول
�وذج �وذج ورقة سجل الناقلW العموميW لألشخاصورقة سجل الناقلW العموميW لألشخاص

اللقباللقب
واالسم أوواالسم أو

اسماسم
الشركةالشركة

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

تاريختاريخ
القيدالقيد

العنوان أوالعنوان أو
اHقراHقر

االجتماعياالجتماعي

رقم الهاتفرقم الهاتف
والتلكسوالتلكس
والفاكسوالفاكس

رقم القيدرقم القيد
في السجلفي السجل
التجاريالتجاري

احلظيرةاحلظيرة
األوليةاألولية

(عددالعربات)(عددالعربات)

نوع اخلطوطنوع اخلطوط
اHستغلةاHستغلة

اHالحظاتاHالحظات

اHلحـــق الثانياHلحـــق الثاني
�وذج ورقة سجل الناقلW العموميW للبضائع�وذج ورقة سجل الناقلW العموميW للبضائع

اللقباللقب
واالسم أوواالسم أو

اسماسم
الشركةالشركة

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

تاريختاريخ
القيدالقيد

العنوان أوالعنوان أو
اHقراHقر

االجتماعياالجتماعي

رقم الهاتفرقم الهاتف
والتلكسوالتلكس
والفاكسوالفاكس

رقم القيدرقم القيد
في السجلفي السجل
التجاريالتجاري

احلظيرةاحلظيرة
األوليةاألولية

(عددالعربات)(عددالعربات)
اHالحظاتاHالحظات



اجلمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيــة الشعبيــة

وزارة النقـل
مديرية النقل

لوالية :...........

رقم :..............

بطاقة القيد في سجل الناقلW العموميW لألشخاص بطاقة القيد في سجل الناقلW العموميW لألشخاص 
" بطاقــة مهنيــة "" بطاقــة مهنيــة "

الرقم التسلسلي

اHرســـــوم التنفـيــذي رقــم 04 - 415 اHؤرخ في 20
ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص
©ارسة نشاطات نقـل األشخـاص والبضائـع عبـر

الطرقـات. (اHادة 15)

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
�وذج �وذج بطاقة القيد للناقلW العموميW لألشخاصبطاقة القيد للناقلW العموميW لألشخاص

" البطاقة اHهنية "" البطاقة اHهنية "

              الوجه األمامي للبطاقة                                                           الوجه اخللفي للبطاقة              الوجه األمامي للبطاقة                                                           الوجه اخللفي للبطاقة

اللقب واالسم أو اسم الشركة :....................................

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

العنوان أو اHقر االجتماعي :......................................
..............................................................................

رقم القيد في سجل الناقلW العموميW لألشخاص : ....
................... التاريخ .............................................

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

                                                   مدير النقل

اHلحق الرابعاHلحق الرابع
�وذج �وذج بطاقة القيد للناقلW العموميW للبضائعبطاقة القيد للناقلW العموميW للبضائع

" البطاقة اHهنية "" البطاقة اHهنية "

                الوجه األمامي للبطاقة                                                        الوجه اخللفي للبطاقة                الوجه األمامي للبطاقة                                                        الوجه اخللفي للبطاقة

اجلمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيــة الشعبيــة

وزارة النقـل
مديرية النقل

لوالية :...........

رقم :..............

بطاقة القيد في سجل الناقلW العموميW للبضائعبطاقة القيد في سجل الناقلW العموميW للبضائع
" بطاقــة مهنيــة "" بطاقــة مهنيــة "

الرقم التسلسلي

اHرســـــــوم التنـفيــذي رقــم 04 - 415 اHؤرخ في20
ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص
©ارسة نشاطات نقـل األشخـاص والبضائـع عبـر

الطرقـات. (اHادة 48)

اللقب و االسم أو اسم الشركة :..................................

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

العنوان أو اHقر االجتماعي :......................................
.............................................................................

رقم القيد في سجل الناقلW العموميW للبضائع : ....
................... التاريخ .............................................

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

                                                   مدير النقل
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