
العدد العدد 55
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 27  شعبان عام  شعبان عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 9  سبتمبر سنة   سبتمبر سنة 2007 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
 مرسـوم رئاسي رقم 07 - 261 مؤرخ في 21 شعـبان عام 1428 اHوافق 3 سـبتـمبـر سنة p2007 يـتـضــمن حتـويـل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة العالقات مع البرHان...................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 07 - 262 مـؤرخ في 21 شـعـبـان عـام 1428 اHـوافق 3 ســبـتـمــبـر سـنـة p2007 يـتــضـمن حتـويـل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني.......................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 260 مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة p2007 يتـضـمـن الـتصريـح باHنفعة
العمومية للعملية اHتعـلقـة بإجناز ازدواج الطريق فرنان حنافي باجلزائر..........................................................

قرارات1 مقرقرارات1 مقرّرات1 آراءرات1 آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرارات مؤرّخة  في 9 رجب عام 1428 اHوافق 24  يوليو سنة p2007 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين...............

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عـام 1428 اHـوافق 4  غـشـت سـنة p2007 يـتـضـمن تـعيـW أعـضـاء الـلجـنـة الـوطـنيـة لـلـشـعائـر الـديـنـية
...........................................................................................................................................WسلمHلغير ا

وزارة النقلوزارة النقل

قــرار مــؤرخ في 27 رجب عـام 1428 اHـوافق 11 غــشـت ســنـة p2007 يــتــضــمن دفــتــر الــشــروط الــنـمــوذجـي الــذي يــحــدد شـروط
استغالل اخلدمات العمومية اHنتظمة لنقل األشخاص عبر الطرقات...................................................................

قــرار مــؤرخ في 27 رجب عـام 1428 اHـوافق 11 غــشـت ســنـة p2007 يــتــضــمن دفــتــر الــشــروط الــنـمــوذجـي الــذي يــحــدد شـروط
استغالل نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات.....................................................................................

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 22 مايو سنة p2007  يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان االجتماعي....

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31  مايو سنة 2007................................................................................................................
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يقيـد في ميـزانيـة تسيــيـر وزارة العالقات مع البرHان
وفــي الـبـــاب رقـم 34 - 90 "اإلدارة اHـــركـــزيـــة - حــظــيـرة

السيارات".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يــكـلف وزيـر اHــالـيــة ووزيـر الـعالقـات مع
الــبــرHــانp كـل فــيـمـــا يــخـــصـهp بــتـــنــفـــيــذ هـــذا اHـــرســوم
الـــــذي يـــنـــــشـــــر في اجلــــريـــدة الــــرســـمــــيــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 21 شــعــبــان عــام 1428 اHــوافق 3
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسي رقم اسي رقم 07 -  - 262 م مـؤرخ في ؤرخ في 21 ش شـعــــبــــان عان عـامام
1428  اHوافق اHوافق 3 سب سبـتمبر سنة تمبر سنة p p2007 يتيتـضمن حتويلضمن حتويل

اعاعــــــتــــــمــــــاد إلى ماد إلى مــــــيــــــزانزانــــــيــــــة تة تــــــســــيــــــيــــــر وزارة الر وزارة الــــــتــــــضــــــامنامن
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  و بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 6-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال  عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07 - 03 اHــؤرّخ في 9 رجب
عـام 1428 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2007 واHـتـضـمن قـانون

p2007 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي اHـؤرّخ في 21 رجب
عـام 1428 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2007 و اHـتــضـمن تـوزيع
االعـتـمـادات اخملـصـصـة Hـيـزانـيـة الـتـكـالـيف اHـشـتـركـة من
ميزانيـة التسـيير �ـوجب قانون اHالـية التـكميـلي لسنة

p2007 

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 247
اHـؤرّخ في 21 رجب عـام 1428 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2007
واHتـضمن توزيع االعـتمـادات اخملصصـة لوزير الـتضامن
الـوطــني من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اHـالــيـة

p2007 التكميلي لسنة

 م مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 07 -  - 261 م مـؤرخ في ؤرخ في 21 ش شـعــــبـان عان عـامام
1428  اHاHــــــــوافق وافق 3 س ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــر سر ســــــــنــــــة ة p p2007 يــــــــتـتـــــــــضـضـــــــمنمن

حتـحتـــــــويـويــل اعل اعــــــتـتـــــــــمـمـــــــــاد إلى ماد إلى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــر وزارةر وزارة
العالقات مع البرHان.العالقات مع البرHان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  و بـنــاء عــلى الــدســتــورp ال ســيــمــا اHــادتـان 77 - 6
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال  عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــــقــــتـــضى الــقـــانــون رقم 06 - 24 اHــؤرخ في 6
ذي احلــــجــــة  عـــام 1427 اHــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2006

p2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07 - 03 اHــؤرّخ في 9 رجب
عـام 1428 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2007 واHـتـضـمن قـانون

p2007 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي اHـؤرّخ في 21 رجب
عـام 1428 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2007 و اHـتــضـمن تـوزيع
االعـتــمـادات اخملــصـصــة Hـيــزانـيــة الـتــكــالـيف اHــشـتــركـة من
مـيزانـيـة التـسـييـر �ـوجب قـانون اHـاليـة الـتكـمـيلـي لسـنة

p2007

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 07 - 47 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1428 اHــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2007
واHتـضمن تـوزيع االعتـمادات اخملـصصـة لوزير الـعالقات
مع الـبرHـان من ميـزانية الـتسـييـر �وجب قـانون اHـالية

p2007 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنـــة 2007
اعـــــتـــــمــــــاد قـــــدره ســـــبــــعـــــة مـاليــــW ومـــــائـــــتـــــا ألف ديـــــنــــار
(7.200.000 دج) مــقـيـد في مـيـزانــيـة الـتـكـالــيف اHـشـتـركـة
وفـي الـبــاب رقم 37 - 91 "نــفــقـات مــحــتــمـلــة - احــتــيـاطي

مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يــخـــصص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2007 اعــتـــمـــاد
قــدره ســبــعــة ماليــW ومــائــتــا ألف ديــنــار (7.200.000 دج)

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة



27 شعبان عام  شعبان عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 455
9 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2007 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنـــة 2007
اعـتــمــاد قـدره أربـعــة وثـمــانـون مـلــيـونا وثـمـا�ـائـة ألف
ديــنــار (84.800.000 دج) مــقـــيــد في مـــيــزانــيـــة الــتـــكــالــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".

اHاداHادّة ة 2 :  :  يخصص Hـيزانيـة سنة 2007 اعتـماد قدره
أربــــعـــــة وثـــــمــــانـــــون مـــــلــــيـــــونــــا وثـــــمـــــا�ــــائـــــة ألف ديـــــنــــار
(84.800.000 دج) يـــقــيــــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــــيـــر وزارة
الـتــضـــامـن الــوطــــني وفــي الـبـــاب رقـم 46 - 04 "اإلدارة
اHـركـزيـة - الـمـسـاهـمـة في اHؤسسة العمومية لإلدماج

."WعوقHهني لألشخاص اHاالجتماعي وا

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يــكــلـف وزيــر اHـــالـــيــة ووزيــر الـــتــضـــامن
الــوطــنـيp كـل فــيـمـــا يــخــصــهp بـتـــنـــفـــيـذ هـــذا اHـــرســوم
الـــــذي يـــنـــــشـــــر في اجلــــريـــدة الــــرســـمــــيــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 21 شــعــبــان عــام 1428 اHــوافق 3
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـمـرسـوم تـنـفيـذي ذي رقم رقم 07 -  - 260 مـؤرخ في ؤرخ في 19 ش شـعـبـان عان عـامام
1428 اH اHــــوافق أووافق أوّل سل ســــبــــتــــمــــبــــر سر ســــنـة ة p p2007 يــتـــضــمـنيــتـــضــمـن

الـتـصـريـح بـاHــنـفـعـة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعــلـقــةالـتـصـريـح بـاHــنـفـعـة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعــلـقــة
بإجناز ازدواج الطريق فرنان حنافي باجلزائر.بإجناز ازدواج الطريق فرنان حنافي باجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 p إن رئيـس احلكومـة
pبناء على تقرير وزير األشغال العمومية -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 4
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

 pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتمّمHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اHــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

pتمّمHعدّل واHا pوأمنها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 pرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
p1993 وافق 27 يولـيو سنةHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHا
اHتـمّمp الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقانـون رقم 11-91
اHــؤرخ في  12 شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اHـتـعـلـقة بـنـزع اHـلـكـية من أجل

 pتمّمHا pنفعة العموميةHا

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرّر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
pـــذكــــور أعالهHــــتـــمّـم  واHا p1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةHا
وطــبــقــا ألحــكــام اHـــادة 10 مـن اHـرســوم الـتـنـفـيـذي  رقم
93 - 186 اHــؤرخ في 7  صـفر عام 1414 اHـوافق 27 يـوليو

ســنــة p1993 اHــتــمّـم واHـذكــور أعـالهp  يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى الــتـصـريح بــاHـنــفـعـــة الــعـمــومـيــة لــلـعـمــلـيــة اHـتـعــلـقـة
بــإجنــاز ازدواج الــطــريق فــرنــان حــنــافي بــاجلــزائــر نــظـرا
لــطــابع الــبــنى الــتــحــتــيــة ذات اHــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدّر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقـوق العـينيـة العـقاريـة اHسـتعمـلة مـسلـكا إلجناز
الـعـمـليـة اHـذكـورة في اHـادة األولى أعاله �ـائـة وثـمـانـيــة
وأربـعـيـن ألــف وأربعـمـائــة (148.400) متـر مـربـعp تقــع
في أقـاليم البلـديات اآلتيـة : القبة وبـاش جراح وبلوزداد
 وحــســW داي بـــواليــة اجلــزائــرp طـــبــقــا لـــلــمــخــطـط اHــلــحق

بأصل هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 3 :  :  قـوام األشــغـال اHـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
ازدواج الطريق فرنان حنافي كما يأتي :

pاخلط الرئيسي : 5,3 كيلومترا -
- اHــــقــــطـع اجلــــانـــبـي : مــــســــلــــكـــX 2 W 2 + الــــشـــــريط
األرضي الوسطي + شريـط التوقف االستعجاليp بعرض

pإجمالي قدره 28 مترا
p(2) نشآت الفنية : اثنتانHعدد ا -
p(1) عدد محوالت الربط : واحد -
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- عدد األنفاق الصغيرة : واحد (1).

اHـادة اHـادة 4 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةp فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

ازدواج الطريق فرنان حنافي .

اHـادةاHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلـزائر في 19 شعـبـان عام 1428 اHوافق أوّل
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

قرارات1 مقرقرارات1 مقرّرات1 آراءرات1 آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــــــــــــــرارات مرارات مــــــــــــــــؤرؤّرخــــــــــــــــة  في ة  في 9 رج رجـب عب عــــــــــــــام ام 1428 اHاHــــــــــــــــوافق وافق 24
يوليولـيو سيو سـنة نة p2007 تp تـتضتضـمن تمن تـفـويض اإلمويض اإلمـضاء إلىضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1426 اHــــــوافـق أوّل مـــــــارس ســــــنــــــة 2005

واHــتــضـــمن تــعــيــW الــسّـــيّــد عــيــسى رمـــانيp نــائب مــديــر
لــلـــعالقــات مع اHـــمــثـــلــيـــات الــدبــلـــومــاســـيــة والــقـــنــصـــلــيــة
واHــنــظـمــات الــدولــيـة في اHــديــريـة الــعــامـة لــلــتـشــريــفـات

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيّــد عـــيــسـى رمــانيHــاداHا
نـــائب مـــديـــر الـــعالقـــات مـع اHـــمـــثـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيــة
والــقـــنــصــلـــيــة واHــنـــظــمــات الـــدولــيــةp اإلمـــضــاء في حــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـــتـــضــــمن تـــعـــيـــW الـــسّـــيّـــد مـــحـــمــــد عـــالمp نـــائب مـــديـــر
pللمستندات ووثائق السفر بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيّـد محـمد عـالمp نائب
مـــديــر اHـــســتـــنــدات ووثـــائق الـــســفـــرp اإلمــضـــاء في حــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتــضــمـن تــعـيــW الــسّــيّــد عــبــد اHــالك بــوفــنــوشp نــائب
pغرب العربي بوزارة الشّؤون اخلارجيةHمدير التّحاد ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــــــوّض إلى الــــــسّـــــيّــــــد عـــــبــــــد اHـــــالك
بوفنوشp نـائب مدير احتاد اHغـرب العربيp اإلمضاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1426 اHــــــوافـق أوّل مـــــــارس ســــــنــــــة 2005

واHـتــضـمن تــعـيــW الـسّــيّـد بـوعـالم شـبـيــحيp نـائـب مـديـر
pإلفريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّـيّــد بـوعالم شــبـيـحيHـاداHا
نــائب مــديــر إفـريــقـيــا الــغـربــيــة والـوســطىp اإلمــضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـتـضـمن تعـيـW الـسّـيّد اHـولـود بـوصـبيـعـةp نـائب مـدير
pلالتّحاد اإلفريقي بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـولود بـوصبـيعةHادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى السّـيّد اHاداHا
نـــــائب مـــــديـــــر االتّـــــحـــــاد اإلفـــــريـــــقـيp اإلمـــــضـــــاء في حـــــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1426 اHــــــوافـق أوّل مـــــــارس ســــــنــــــة 2005

واHــتــضـــمن تــعــيــW الــسّـــيّــد تــوفــيق مـــيالطp نــائب مــديــر
لـلــمـؤســسـات األوروبـيــة والـعالقــات األورو - مـتـوســطـيـة

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيّــد تـــوفــيـق مــيالطHــاداHا
نــائـب مــديــر اHــؤســســـات األوروبــيــة والــعالقــات األورو -
مــتــوســطـيــةp اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهp بــاسـم وزيـر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتــضــمن تــعــيــW الــسّــيّــد حــســW الــعــتــليp نــائب مــديــر
pللشراكة مع االحتاد األوروبي بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
pالــعــتــلي Wــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّــيّــد حـــســHــاداHا
نـائب مــديـر الــشـراكــة مع االحتـاد األوروبيp اإلمــضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24

يوليو سنة 2007.
مراد مدلسيمراد مدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتــضـمن تــعــيــW الـسّــيّــد بــلـقــاسم بــلــقـايــدp نــائب مــديـر
pلبلدان أوروبا الغربية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
pـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد بـلــقــاسم بــلــقــايـدHـاداHا
نــائب مــديـر بــلــدان أوروبــا الـغــربــيـةp اإلمــضــاء في حـدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
5 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق أول يـونـيـو سـنة 2006
pزوجــة ســايت pالــسّــيّــدة حــيــاة مــعــوّج Wــتــضــمن تــعــيــHوا
نـائبة مـدير لـبلـدان أوروبا الـشرقيـة في اHديـرية الـعامة

pألوروبا بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّـــيّــــدة حـــيـــاة مـــعـــوّجHــــاداHا
pنـــائـــبـــة مـــديـــر بـــلـــدان أوروبـــا الـــشـــرقـــيـــة pزوجـــة ســـايـت
اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـــهـــاp بــــاسم وزيـــر الـــشـــؤون
اخلــارجــيــةp عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 07 -173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـتـضـمن تــعـيـW الـسّـيّـد زين الـدين غـربيp نـائب مـديـر
لـبـلـدان أمـريــكـا الـوسـطى والـكــارا يـيب بـوزارة الـشّـؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى السّـيّد زين الـدين غربيHاداHا
pنــــائب مــــديـــر بــــلـــدان أمــــريـــكــــا الــــوســـطى والــــكــــارا يـــيب
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهp بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةp عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـتضمن تعيـW السّيّد حـمزة جابرp نـائب مدير جلنوب
pشرق آسيا بوزارة الشّؤون اخلارجية
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى الـسّيّد حـمزة جـابرp نائب
pاإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاته pمـديـر جـنـوب شـرق آسـيـا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـتضـمن تعـيW الـسّيّـد عبـد اHالك بـو هدوp نائـب مدير
Hــــنـــظـــمــــة األ� اHـــتـــحــــدة واHـــؤتــــمـــرات اجلـــهــــويـــة بـــوزارة

pالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى الــــسّـــيّـــد عــــبــد اHـــالك
بـو هـدوp نــائب مـديــر مـنـظــمـة األ� اHــتـحـدة واHــؤتـمـرات
اجلــــهــــويــــةp اإلمــــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهp بــــاسـم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق أول يـوليـو سنة 2006
واHتضمن تعيـW السّيّد علي حفرادp نائب مدير للتنمية

pستدامة بوزارة الشّؤون اخلارجيةHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّـيّد عـلي حـفـرادp نائب
pاإلمـضاء في حـدود صالحـياته pـسـتدامـةHمـديـر التـنـميـة ا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
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- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
5 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق أول يـونـيـو سـنة 2006
واHـتــضـمـن تـعــيــW الـسّــيّـد عــبــد الـوهــاب عـصــمــانp نـائب
مـــديــر لـــلـــشــؤون االجـــتــمـــاعـــيــة والـــثـــقــافـــيــة الـــدولـــيــة في
اHـــديــريـــة الـــعــامـــة لـــلــعالقـــات اHـــتــعـــددة األطـــراف بــوزارة

pالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد عـــبــــد الــــوهـــاب
عــصـمــانp نــائب مـديــر الــشـؤون االجــتــمـاعــيـة والــثــقـافــيـة
الــــدولــــيــــةp اإلمـــضــــاء فـي حـــدود صـالحـــيــــاتـهp بـــاسـم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتــضــمن تــعــيــW الــسّــيّــد صــديق ســعــوديp نــائب مــديــر
pللقانون األساسي لألشخاص بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الــسّــيّـــد صــديق ســعــوديHــاداHا
نــائب مــديـر الــقــانـون األســاسي لألشــخــاصp اإلمــضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1426 اHــــــوافـق أوّل مـــــــارس ســــــنــــــة 2005

واHتـضمن تـعيـW الـسّيّـد عبـد القـادر دهنـديp نائب مـدير
لـلتـأشيـرات واHسـائل اجلويـة والبـحريـة بوزارة الـشّؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــسّـــــيّــــد عـــــبــــد الـــــقــــادر
دهــــنــــديp نــــائب مــــديــــر الــــتــــأشــــيـــرات واHــــســــائـل اجلــــويـــة
والــبـــحــريــةp اإلمـــضــاء في حـــدود صالحــيــاتـهp بــاسم وزيــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1426 اHــــــوافـق أوّل مـــــــارس ســــــنــــــة 2005

واHـــتــضـــمن تـــعـــيــW الـــسّــيّـــد شـــريف ولـــيــدp نـــائب مـــديــر
pللشؤون القضائية واإلدارية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد شـــريـف ولـــيـــدHــــاداHا
نـائـب مـديــر الـشــؤون الـقـضــائـيــة واإلداريـةp اإلمــضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــW الـــسّـــيّـــد رشـــيـــد مـــداحp نـــائب مـــديـــر
pبوزارة الشّؤون اخلارجية WستخدمHلتسيير ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيّد رشيد مداحp نائب
pاإلمضاء في حدود صالحياته pWستخدمـHمدير تسيـير ا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـتـضـمن تـعـيـW الـسّـيّـد عـبـد الـعـزيز دودوp نـائـب مـدير
للـتّنظيم والـشؤون العـامة والشـؤون االجتمـاعية بوزارة

pالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيّـد عبـد العـزيز دودوHاداHا
نــــائب مــــديـــر الــــتّـــنــــظــــيم والــــشـــؤون الــــعــــامـــة والــــشـــؤون
االجــتـمــاعـيــةp اإلمـضــاء في حــدود صالحـيــاتهp بــاسم وزيـر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

pالــسّـيّـد عــبـد الـقــادر قـاسـمـي احلـسـني Wـتــضـمن تـعــيـHوا
نــائب مــديــر Hـيــزانـيــة الــتـجــهــيـز وأمـالك الـدولــة بـوزارة

pالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــسّـــــيّــــد عـــــبــــد الـــــقــــادر
قـاسـمي احلسـنيp نـائب مـدير مـيـزانيـة الـتجـهـيز وأمالك
الــــدولـــــةp اإلمـــــضـــــاء فـي حــــدود صـالحـــــيـــــاتهp بـــــاسـم وزيــــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHتـضمن تعـيW السّـيّد خالد مـواقي بنانـيp نائب مدير
لـلتـسـيـيـر اHـالي لـلـمـراكـز الـدبلـومـاسـيـة والـقـنـصـلـية في

pديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون اخلارجيةHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــيّــــد خـــــالــــد مــــواقي
بــــــنـــــانيp نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــتـــــســـــيـــــيـــــر اHــــــالي لـــــلـــــمـــــراكـــــز
pاإلمضـاء في حدود صالحـياته pالدبـلومـاسـية والـقنـصلـيـة
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
18 مـــــــحـــــــرّم عــــــام 1423 اHــــــوافـق أوّل أبـــــــريل ســـــــنــــــة 2002

واHــتـضــمن تــعــيــW الـسّــيّــد جـيـاللي مـشــدالp نــائب مــديـر
لــلـــشــفــرة �ـــديــريـــة اHــصـــالح الــتـــقــنـــيــة بـــوزارة الــشّــؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد جـيـاللي مــشـدالHـاداHا
نائب مـدير الـشفـرةp اإلمضـاء في حـدود صالحيـاتهp باسم
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـية عـلى جـمـيع الـوثـائق واHـقرّرات

باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
9 شــــعــــبــــان عــــام 1427 اHــــوافق 2 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2006
واHـتــضــمن تــعـيــW الــسّـيّــد نــور الـديـن بـلــبــركـانـيp نـائب
مدير لالتصاالت السلكية والالسلكية في اHديرية العامة

pللموارد بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــفـــــوّض إلـى الــــــسّــــــيّـــــد نــــــور الــــــدين
pنائـب مديـر االتـصاالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية pبـلبـركـاني
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهp بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةp عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـــتــضـــمـن تــعـــيـــW الـــسّـــيّــد عـــلـي طالورارp نـــائب مـــديــر
لــلـــحـــقـــيـــبـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــبـــريـــد بـــوزارة الـــشّــؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد عــــلي طالورارHــــاداHا
نـائب مـدير احلـقيـبـة الدبـلـوماسـية والـبـريدp اإلمـضاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق أول يـوليـو سنة 2006
واHـتـضـمن تــعـيـW الـسّـيّــدة إلـهـام بن غـربيp نــائـبـة مـديـر
لألرشـيف في اHـديـريـة الـعـامة لـلـمـوارد بـوزارة الـشّؤون

pاخلارجية
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يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّـيّـدة إلــهـام بن غـربيHـاداHا
pاإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتــهـا pنــائـبــة مــديــر األرشــيف
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتـضــمن تــعـيــW الــسّـيّــد بــوجــمـعــة مــهـديp نــائب مــديـر
لالتـــفــاقـــيــات الـــثــنـــائــيـــة واHــعـــاهــدات اHـــتــعـــددة األطــراف

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـسّــيّــد بــوجـمــعــة مــهـديHـاداHا
نـائب مــديـر االتــفـاقــيــات الـثــنـائــيـة واHــعـاهــدات اHـتــعـددة
األطــــرافp اإلمــــضــــاء فـي حــــدود صالحــــيــــاتـهp بــــاسم وزيــــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
5 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق أول يـونـيـو سـنة 2006
واHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــW الـــسّـــيّـــد خـــالـــد عـــديسp نـــائب مـــديـــر
لــلــتــشــريع والــتــنــظــيـم في مــديــريــة الــشــؤون الــقــانــونــيـة

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيّد خالد عديسp نائب
pاإلمضـاء في حدود صالحـياته pمدير الـتشـريع والتـنظـيم
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 27 شعبان عام  شعبان عام 1428 هـ هـ
9 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2007 م م

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتـضــمن تــعـيــW الــسّـيّــد مــحــمـد بــشــيـر مــعــزوزp نـائب
مديـر Hـتابـعـة الـبرامج ودعم اHـؤسـسات بـوزارة الـشّؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد مـــحـــمـــد بـــشـــيـــر
pــؤسـسـاتHنـائب مــديـر مـتــابـعـة الــبـرامج ودعم ا pمـعــزوز
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهp بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةp عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــW الــسّـــيّـــد جنـــيب مـــهـــديp نـــائب مـــديــر
pلالتصاالت اخلارجية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد جنــــيب مــــهـــديHــــاداHا
نـــائب مـــديـــر االتـــصـــاالت اخلـــارجـــيـــةp اإلمـــضـــاء فـي حــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 رجـب عـــام 1428  اHــــوافق 24
يوليو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 404 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002
واHـتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــشـؤون

pاخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1428 اHوافـق 11 يـونيو
ســــنــــــة 2007 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
5 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق أول يـونـيـو سـنة 2006
واHــتـضـمن تــعـيــW الـسّـيّــد رمـضـان فــرحـاتp نــائب مـديـر
لــتــحــلــيل اHــعــلــومــات وتــســيــيــرهــا فـي مــديــريــة االتــصـال

pواإلعالم بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيّــد رمـضـان فـرحـاتHـاداHا
نـائب مـديــر حتـلـيل اHــعـلـومـات وتــسـيـيــرهـاp اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهp بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةp عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - - 415
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر
ســـنــة 2004 الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــســـلـــيم رخص ¡ـــارســـة
pنـــشـــاطـــات نــقـل األشـــخــاص والـــبـــضـــائع عـــبـــر الـــطـــرقــات

pادة 13 منهHالسيما ا
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04  - - 416 
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر
سـنـة 2004 الـذي يــحـدد كــيـفـيــات إعـداد مـخــطـطــات الـنـقل

pالبري لألشخاص وتطبيقها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - - 417
ديــســـمــبــر اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 
سـنة 2004 الـذي يـحـدد الـشـروط اHـتـعـلـقـة بـامـتـيـاز إجنـاز
اHـنــشـآت الـقــاعـديـة الســتـقـبــال ومـعـامـلــة اHـسـافــرين عـبـر

 pالطرقات و / أو تسييرها
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 26 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنـة 2006 الـذي يـحـدد �ـاذج
الـــوثــائـق اHــتــعـــلــقـــة �ــمــارســـة نــشـــاطــات نــقـل األشــخــاص

pوالبضائع عبر الطرقات

يقـريقـرّر ما يأتـي :ر ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 04 - 415  اHؤرخ في 8 ذي القـعدة عام 1425
اHـوافق 20 ديـسـمـبـر سـنـة  2004 واHـذكــور أعاله p يـضـبط
هذا الـقرار دفـتر الشـروط النمـوذجي الذي يـحدد شروط
اسـتـغالل اخلـدمـات الـعـمـومـيـة اHـنـتـظـمـة لـنـقـل األشـخاص

عبر الطرقات كما هو ملحق بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 رجب عــام 1428 اHــوافق 11
غشت سنة 2007.

محمد مغالويمحمد مغالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

دفتر الشروط النموذجي الذي يحدددفتر الشروط النموذجي الذي يحدد
شروط استغالل اخلدمات العموميةشروط استغالل اخلدمات العمومية

اHنتظمة لنقل األشخاص عبر الطرقاتاHنتظمة لنقل األشخاص عبر الطرقات

اHادة  األولى : اHادة  األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم04 - - 415 اHؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1425
اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004 الذي يحـدد شروط تـسليم

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 4    غــــــــــــشتشت
سنةسنة p2007 يتضمن تعp يتضمن تعـيW أعضاء اللجيW أعضاء اللجـنة الوطنيةنة الوطنية

.WسلمHللشعائر الدينية لغير ا.WسلمHللشعائر الدينية لغير ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ في 20 رجب عــام 1428 اHــوافق
4  غــشت ســنــة 2007 يــعـــيّنp تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اHــادّة 5 من
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 07 - 158 اHـؤرّخ في 10 جــمــادى
األولى عـام 1428 اHـوافق 27 مـايــو سـنـة 2007 الــذي يـحـدّد
تــشــكــيــلــة  الــلــجــنـــة الــوطــنــيــة لــلــشــعـــائــر الــديــنــيــة لــغــيــر
اHـسلمW وكيـفيات عملـهاp السّادة اآلتيـة أسماؤهم أعضاء

: WسلمHفي اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير ا

pثل وزير الدفاع الوطني¡ pمحمّد رشيد عراب -

- مــــحـــــمــــد أكــــلي اكـــــرتشp ¡ــــثـل وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة
pواجلماعات احمللية

pثل وزير الشؤون اخلارجية¡ pنور الدين يزيد -

- بــوفـــنـــايـــة أحـــسنp ¡ـــثل اHـــديـــريـــة الــعـــامـــة لألمن
pالوطني

pثل قيادة الدرك الوطني¡ pقندولي عبد النور -

- مـــحــــمــــد بن جــــديــــديp ¡ـــثـل الـــلــــجــــنــــة الـــوطــــنــــيـــة
االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.

وزارة النقلوزارة النقل

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 27 رجب عام  رجب عام 1428 اHوافق  اHوافق 11 غ غـشت سنةشت سنة
p2007 يتضمن دفp يتضمن دفـتر الشروط النموذجي الذي يحددتر الشروط النموذجي الذي يحدد

شروط اسشروط اسـتغالل اخلدمتغالل اخلدمـات العمات العمـومية اHومية اHـنتظمنتظمـة لنقلة لنقل
األشخاص عبر الطرقات.األشخاص عبر الطرقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير النقل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 07 -  - 173 اHـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام  1428 اHــوافق 4 يــونـــيــو ســـنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 -  - 381
اHـــــــــؤرخ في 27 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1411 اHـــــــــوافق 24
نوفـمبر سنة 1990 واHتعلق بـتنظيم مـديريات النقل في

pالواليات وعملها
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اHـادةاHـادة  8 : : يـتــعـW عــلى الـنــاقل الـعــمـومي لـألشـخـاص
عــبـر الـطـرقـات بـيـان اHـقـاعــد اخملـصـصـة لألشـخـاص الـذين

يتمتعون بحق األولوية الشرعية.

اHادة اHادة 9 : : يجب أن تـزود اHركـبة اHـستـعمـلة Hـمارسة
النشاط بالعتاد الضروري اآلتي :

- عــلــبــة إســعــافــات أولــيــة تـتــضــمن مــقص و شــريط
مـــاسـك و عــــلـــبــــة دواء بــــتــــادين أو إيــــوزين وقــــارورة مـــاء
األكـسـيـجــW بـكـثـافـة 10 درجـات وعـلــبـة ضــمـادات مـعــقـمـة
وعـــلــــبــــة شــــريط غــــازيp و زوج من الــــقــــفـــازات اHــــعــــقــــمـــة

pوشريط ضماد الصق
 pمطفأة صاحلة لالستعمال -

- مثلث اإلشارات.        

اHـادةاHـادة 10 : : يـتـعـW عـلى الــنـاقل الـعـمـومي لألشـخـاص
عبـر الـطرقـات اكـتتـاب تأمـW طـبقـا لـلتـشـريع والتـنـظيم

اHعمول بهما.

اHـادةاHـادة 11  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عــبــر الـطــرقـات أن يــخــضع مـركــبـتـه لـلــمـراقــبــة الـتــقـنــيـة

الدورية للسيارات طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادةاHـادة 12  :   : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عبـر الـطـرقـات أن يصـرّح �ـسـتـخدمـيه عـلى مـ¦ اHـركـبة
(الــســـائــقــون والــقـــابــضــون) إلـى مــديــريـــة الــنــقـل لــلــواليــة
اخملــتــصـة إقــلـيــمــيـا في أجـل مـدته عــشـرة ( 10 ) أيـام الـتي

تلي تاريخ تشغيلهم  وأن يزودهم بشارات.

يــــجب أن تــــتــــضـــــمن هــــذه الــــشــــارات ألــــقــــاب هــــؤالء
اHـستـخـدمW و أسـمـاءهم و وظائـفهـم وصورهم وكـذا لقب

واسم اHستخدم أو اسم شركته.

اHـادةاHـادة 13  : يـتـعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لـألشـخاص
عـبـر الــطـرقـات الـشـروع في اسـتــغالل خـدمـته أو خـدمـاته
فـي أجل ال يــتــعــدى شــهــرا (1) ابــتـــداء من تــاريخ حــصــوله

على وثائق االستغالل.

اHـادةاHـادة 14 : : يـتـعـW عـلـى الـنـاقل الـعــمـومي لألشـخـاص
عــبــر الـطــرقــات ضــمــان اســتــمــراريــة اخلــدمــة الــعــمــومــيـة
وانــــتـــظــــامـــهــــا الســـيــــمـــا مـن حـــيـث اHـــواقــــيت و الـــوتــــيـــرة
واHــســالـك ونــقــاط الــتــوقـف وفــقــا لــبــطـاقـة الـتـوقـيت

أو اHسالك.

اHـادةاHـادة 15 : : يـتـعـW عـلـى الـنـاقل الـعــمـومي لألشـخـاص
عــــبــــر الـــطــــرقــــات في حــــالــــة تــــوقــــيف مــــركــــبــــته الــــقــــيـــام

بتعويضها �ركبة احتياطية.

رخص ¡ـارســة نـشـاطـات نـقل األشـخــاص والـبـضـائع عـبـر
الــطــرقــاتp يــحــدد دفـــتــر الــشــروط هــذا شـروط اســتــغالل
اخلـــدمــات الــعـــمــومـــيــة اHــنـــتــظـــمــة لــنـــقل األشــخـــاص عــبــر

الطرقات.

اHــادة اHــادة 2  : يـــقــصـــد في مـــفـــهـــوم دفــتـــر الـــشـــروط هــذا
pبـــنــشـــاط الـــنــقـل الــعـــمــومـي لألشـــخــاص عـــبـــر الــطـــرقــات
الـنــشـاط الـذي يـقـوم به الـنـاقل الــعـمـومي عـبـر الـطـرقـات
في مفـهـوم اHادة 2 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 04  - - 415 
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر

سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3  :  يـجب أن يُـستـغل نـشـاط الـنـقل الـعـمومي
لألشــخــاص عــبــر الــطــرقــات طــبــقــا لـألحــكــام الــتــشــريــعــيـة
والتـنظيـميـة اHعـمول بهـاp ال سيـما تـلك اHنصـوص علـيها

في دفتر الشروط هذا و وثائق االستغالل اHرتبطة به.

اHـادة اHـادة 4  :  يـتـعـW عـلى الــنـاقل الـعـمـومي لألشـخـاص
عـبر الـطـرقـات استـغالل نـشـاطه بواسـطـة مـركبـة مالئـمة
مـــزودة بـــالـــبـــيــانـــات اHـــبـــيـــنـــة أدنـــاه تـــوضع عـــلى جـــانـــبي
اHـركـبـة عـلى مـسـاحـة ذات أبـعاد 60 سـنـتـيـمـتـرا طوال و40

سنتيمترا عرضا : 
pلقب و اسم الناقل أو اسم شركته -

pعنوان الناقل أو عنوان مقر شركته -
Wالـــعــــمــــومــــيـــ Wرقـم الـــقــــيــــد في ســــجـل الـــنــــاقــــلــــ -

pلألشخاص
- إشـــــارة "الــــــنــــــقـل الـــــعــــــمــــــومـي لألشــــــخــــــاص عــــــبـــــر

p"الطرقات
- رمز اخلط اHستغل.

5 : : يــتـعــW عــلى الــنـاقـل الـعــمــومي لألشــخـاص اHـادة اHـادة 
عـــبــر الــطـــرقــات تــوضـــيح اجتــاه خـــدمــته في مـــوضع ســهل
الرؤيـة في مـقدمـة اHركـبـة على لـوحة �ـكن حتـريكـها ذات

أبعاد 40 سنتيمترا طوال و20  سنتيمترا عرضا.

اHـادةاHـادة 6 :  : يــتـعــW عــلى الــنـاقـل الـعــمــومي لألشــخـاص
عــبـــر الــطــرقـــات أن يــبــW فـي مــوضع ســهـل الــرؤيــة داخل
اHـركــبـةp عـدد اHـقــاعـد اHـرخص بــهـا (وقـوف وجــلـوس) كـمـا

هو محدد في البطاقة الرمادية للمركبة.

7 :  : يــتـعــW عــلى الــنـاقـل الـعــمــومي لألشــخـاص اHـادة اHـادة 
عـبر الـطرقـات تـرقيم مـقـاعد اHـركبـة عـندمـا يـتعـلق األمر

باخلدمات التي تستوجب احلجز.



27 شعبان عام  شعبان عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1855
9 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2007 م م

األمـتــعـة الــيـدويــة هي تــلك الـتي �ــكن وضــعـهــا عـلى
الـــركـــبــتـــW أو في األمـــاكن اخملـــصــصـــة لـــهــذا الـــغــرض دون

إزعاج اHسافرين اآلخرين. 
تنقل األمـتعة الـتي ال تتوفـر فيـها اHقـاييس اHبـينة
أعاله فـي صــنـــدوق األمــتـــعــة فـي حــدود األمـــاكن اHــتـــوفــرة

مقابل تسليم وصل إيداع.
�ــــكن أن تــــكـــون هــــذه األمــــتـــعــــة مـــوضــــوع تــــعـــريــــفـــة

إضافية.

اHـادةاHـادة 25  : يـجب عــلى الـنــاقل الـعــمـومي لـألشـخـاص
عـــبـــر الــــطـــرقــــات أن ال يـــقـــبـل عـــلى مــــ¦ مـــركـــبــــته أو في
صــــنـــدوق األمــــتــــعـــة اHــــواد اخلـــطــــرة كــــمـــا هـي مـــحــــددة في

التنظيم اHعمول به.

اHـادةاHـادة 26  : يـجب عــلى الـنــاقل الـعــمـومي لـألشـخـاص
عـبـر الـطـرقـات أن ال يـقـبـل عـلى مـ¦ مـركـبـته احلـيـوانـات
األلـــيـــفــــة غـــيــــر الـــتي تــــرافق اHــــســـافــــرين اHـــوضــــوعـــة في

األقفاص أو غيرها من احلاويات اHالئمة.  

اHـادةاHـادة 27  : يـجب عــلى الـنــاقل الـعــمـومي لـألشـخـاص
عــــبـــر الــــطـــرقــــات أن يــــحـــتــــفظ عــــلى مــــ¦ اHـــركــــبــــة الـــتي
يـسـتغـلـهـا بـالـوثـائق األصـليـة اHـذكـورة  أدنـاه وأن يـقـدّمـها

لألعوان اHؤهلW عند كل طلب :
- رخـصة سياقـة من الصنف اHـطلوب للـسائقp قيد

pالصالحية
p(البطاقة الرمادية) ركبةHبطاقة ترقيم ا -

- مـــحــــضــــر اHــــراقـــبــــة الــــتـــقــــنــــيـــة لــــلــــســـيــــارةp قــــيـــد
pالصالحية

- بــطـــاقــة الـــتــوقـــيت أو اHــســـارات حــسـب اخلــدمــات
pستغلةHا

- وثيقة التأمW قيد الصالحية. 

اHـادةاHـادة 28  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عبـر الطرقـات في حالـة توقـفه عن الـنشاطp إعـادة وثائق
االسـتـغالل األصــلـيـة إلى مــديـريـة الـنــقل لـلـواليــة اخملـتـصـة

إقليميا التي ُتسلم له شهادة التوقف عن النشاط.

اHـادةاHـادة 29  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عـــبـــر الـــطـــرقـــات احـــتـــرام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــلـــمـــنـــشــآت

القاعدية الستقبال و معاملة اHسافرين عبر الطرق.

اHـادةاHـادة 30  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عــبـــر الــطــرقــات إعـالم مــديــريـــة الــنــقـل لــلــواليـــة اخملــتــصــة
إقليميا بكل تغيير من شأنه أن يعدل تصريحه األصلي.

اHـــــادةاHـــــادة 16  : فـي حـــــالــــــة مــــــا إذا ال يــــــتــــــوفـــــر الــــــنــــــاقل
الــــعــــمــــومـي لألشــــخــــاص عــــبــــر الـــــطــــرقــــات عــــلى مــــركــــبــــة
احتياطيةp يتـعW عليه عند توقيف اHـركبة اHستغلةp أن
يــعـلـم مـديــريـة الــنــقل لـلــواليـة اخملــتــصـة إقــلـيــمــيـا في أجل

أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام.
ال �ــكن أن تــتـعــدى مــدة تـوقف اHــركــبـة أربــعـة ( 4 )

أشهر.

اHـادةاHـادة 17  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عـبـر الـطرقـاتp في حـالـة تـوقف اHركـبـة بـسـبب عطب أو
حـــادث أو طــار¬p ضـــمـــان مــواصـــلـــة اHــســـار لـــلــمـــســـافــرين

�ركبة من نفس النوع.

اHـادةاHـادة 18  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عــبــر الــطــرقــات الــقــيــام بــصـعــود و نــزول اHــســافــرين في
نـقـاط الــتـوقف الـواردة في بــطـاقـة الـتــوقـيت أو اHـسـالك

عندما تكون مجسدة.

اHـادةاHـادة 19 :  يـتـعW عـلى الـنـاقل العـمـومي لألشـخاص
عـبـر الـطــرقـات أن يـلـصق عـلى مـ¦ مـركــبـته الـتـعـريـفـات

اHطبقة و السهر على احترامها. 

اHـادةاHـادة 20 : يـتـعـW عـلى الــنـاقل الـعـمـومي لألشـخـاص
عـبـر الـطـرقـات تـسـلـيم الـتـذاكـر لـلـمـسـافـرين و االحـتـفـاظ

باألرومة.
يجب أن تـتضـمن التذكـرة رقم ترتـيب مؤشـر عليه
من اإلدارة اHـــكــلـــفــة بـــالــضــرائـب واHــعـــلــومـــات اHــرتـــبــطــة
بــــتــــشــــخـــيـص الـــنــــاقـل (االسم والــــلـــقـب أو اسم الــــشــــركـــة)

وتعريفة اخلدمة و اHسلك وتاريخ إصدارها.

اHادةاHادة 21  :  يتـعW عـلى الـناقل الـعـمومي لألشـخاص
عـبـر الطـرقـات أن يـحتـرم أثـنـاء استـغالل نـشـاطهp قـواعد
الـنــظـافـة واألمن كــمـا هـو مــنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHادةاHادة 22  : ال �كن لـلنـاقل العـمومي لـألشخـاص عبر
الــطــرقـات أن يــســتــعـمل األجــهــزة الـســمــعـيــة و الــسـمــعــيـة

البصرية دون موافقة اHسافرين.

اHـادةاHـادة 23  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عـبـر الـطــرقـات الـسـهـر عـلى أن يـرتــدي مـسـتـخـدمـوه عـلى
مـــ¦ اHــركـــبــة أثـــنـــاء ¡ــارســـتــهـم الــنـــشــاطp لـــبـــاســا الئـــقــا

ومحترما.

اHـادةاHـادة 24  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عبر الطرقات قبول األمتعة اليدوية على م¦ مركبته.
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- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 04 -415
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر
ســـنــة 2004 الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــســـلـــيم رخص ¡ـــارســـة
pنـــشـــاطـــات نــقـل األشـــخــاص والـــبـــضـــائع عـــبـــر الـــطـــرقــات

pادة 47 منهHالسيما ا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 26 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1427 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة  2006 الـذي يـحـدد �ـاذج
الـــوثــائـق اHــتــعـــلــقـــة �ــمــارســـة نــشـــاطــات نــقـل األشــخــاص

pوالبضائع عبر الطرقات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 47 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 04 - 415 اHؤرخ في 8 ذي القـعدة عام1425 
اHـوافق  20 ديـســمــبـر ســنـة 2004 واHـذكــور أعالهp يــضـبط
هذا الـقرار دفـتر الشـروط النمـوذجي الذي يـحدد شروط
اسـتغالل نـشاط النـقل العـمومي لـلبـضائع عـبر الـطرقات

كما هو ملحق بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 رجب عــام 1428 اHــوافق 11
غشت سنة 2007.

محمد مغالويمحمد مغالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحـقاHـلـحـق

دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغاللدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغالل
نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقاتنشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات

اHادة األولى : اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 47  من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 04 - - 415 اHؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425
اHوافق  20 ديسـمبر سنة 2004 الذي يحـدد شروط تسليم
رخص ¡ـارســة نـشـاطـات نـقل األشـخــاص والـبـضـائع عـبـر
الــطــرقــاتp يــحــدد دفــتـــر الــشــروط هــذا شــروط اســتــغالل

نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات.

2 :  : يـــقـــصـــد في مـــفـــهـــوم دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا اHــادة اHــادة 
pبـــنــشـــاط الـــنـــقل الـــعـــمـــومي لـــلــبـــضـــائع عـــبـــر الـــطـــرقــات
الـنــشـاط الـذي يـقـوم به الـنـاقل الــعـمـومي عـبـر الـطـرقـات
في مـفـهـوم اHـادة 2 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04  -  - 415
اHــؤرخ في 8  ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر

 2004 و اHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة 31  : يـتعـW عـلى الـنـاقل الـعـمـومي لألشـخاص
عبر الطرقـات أن يسهل ألعوان اHراقبة اHؤهلW ¡ارسة

مهامهم طبقا للتنظيم اHعمول به.

  اHادةاHادة 32  : يتـعW عـلى النـاقل العـمومي لـألشخاص
عـبر الـطـرقات طـبـقا لـلتـنـظيم اHـعـمول بهp إبـالغ مديـرية
الـنقل للوالية اخملتـصة إقليمـياp عند نهايـة كل سنة مالية
و قبل  31 يناير اHواليp باHعلومات اإلحصائية اآلتية :

pWنقولHسافرين اHعدد ا -
pالعدد اإلجمالي للكيلومترات احملققة -

pعدد أيام التوقيف لكل مركبة -
pقوام منشآت الدعم التقني -

- رقم األعمال.

33 :  كـل إخالل بـــأحـــكـــام دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا اHــادة اHــادة 
يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

34 :  يصـرح النـاقل الـعمـومي لألشـخاص عـبر اHادة اHادة 
الطـرقات عـلى أنه اطلع عـلى دفتـر الشـروط هذا و صادق

عليه.
(توقيع الناقل)(توقيع الناقل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 27 رجب عام  رجب عام 1428 اHوافق  اHوافق 11 غ غـشت سنةشت سنة
p2007 يتضمن دفp يتضمن دفـتر الشروط النموذجي الذي يحددتر الشروط النموذجي الذي يحدد

شـروط اسروط اســــتـغالل نغالل نــــشـاط اط الالـنــــقل القل الـعـمــــومي ومي لـلــــبـضـائعائع
عبر الطرقات.عبر الطرقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن وزير النقل

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 173 اHـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــوافق 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 -381
اHؤرخ في 27 جمادى األولى عام 1411 اHوافق 24 نوفمبر
ســـنـــة 1990 واHـــتــــعــــلق بــــتـــنــــظــــيم مــــديــــريـــات الــــنــــقل في

pالواليات وعملها
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 -452
اHـــــؤرخ في 7 شـــــوال عــــام 1424 اHـــــوافـق أول ديـــــســـــمـــــبـــــر
سـنـة 2003 الـذي يــحــدد الــشـروط اخلــاصــة اHـتــعــلـقــة بــنـقل

pواد اخلطرة عبر الطرقاتHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 04 -381
اHـــــؤرخ في 15 شــــــوال عـــــام 1425 اHـــــوافق 28 نــــــوفـــــمــــــبـــــر

pرور عبر الطرقHسنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة ا
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اHـادةاHـادة 10 : يــتــعـW عــلى الــنـاقـل الـعــمــومي لـلــبــضـائع
عـبر الـطرقـات في إطار ¡ـارسة نـشاطه الـقيـام باإلضـافة

إلى ذلك �ا يأتي :
- تــــقــــد± نــــوعــــيــــة من اخلـــــدمــــات وفــــقــــا ألخالقــــيــــات

pهنةHوأعراف ا
 pتأدية التزاماته جتاه زبائنه -

- ضــمـان اسـتــمـراريــة نـقل الـبــضـائع اHــوجـودة عـلى
مــ¦ اHـركــبــة في حـالــة تــوقف اHـســار و بــاسـتــثــنـاء حــالـة
الـقوة الـقـاهـرة بأيـة وسـيلـة نـقل أخـرى تتـالءم مع طبـيـعة
الـــبـــضـــاعـــة اHـــعـــنـــيـــة و نـــوعــــهـــا إلى غـــايـــة نـــقـــطـــة االجتـــاه

pالنهائي
- الــــتـــــأكـــــدp فـي كل الـــــظـــــروفp مـن مـــــطـــــابـــــقــــة وزن
البـضـاعة الـواجب نقـلـها مع احلـمولـة الـضروريـة اHرخص
بــهـــا لــلـــمــركـــبــة.  و في هـــذا االطــارp ال تـــقــبـل أيــة حـــمــولــة

pزائدة
- الــقــيــام بـتــغــطــيــة اHــركــبـة بــصــفــة الئــقــة ومالئــمـة

pعندما يتعلق األمر بالبضائع السائبة
- الـــقــيـــام بــرص الـــبـــضــائـع بــصـــفـــة الئــقـــة ومالئـــمــة

عندما يستلزم ربطها.

اHادةاHادة 11 :  : يجب على النـاقل العمومي للبضائع عبر
الطرقات أن يحـتفظ على م¦ مركبـته بالوثائق األصلية
اHـذكورة أدنـاه وأن يقـد²مهـا ألعوان اHـراقبـة اHؤهـلW عـند

كل طلب :
- رخـصة سياقـة من الصنف اHـطلوب للـسائقp قيد

pالصالحية
- بــــطـــاقـــة تــــرقـــيم اHــــركـــبـــة اHــــســـتـــغــــلـــة (الـــبــــطـــاقـــة

p(الرمادية
- مــحــضـــر اHــراقــبــة الــتـــقــنــيــة لــلـــســيــارات اخلــاصــة

pقيد الصالحية pستغلةHركبة اHبا
pستغلة قيد الصالحيةHرخصة السير للمركبة ا -

- وثيقة التأمW قيد الصالحية. 

اHـادةاHـادة 12  : يــتـعـW عــلى الـنــاقل الـعـمــومي لـلــبـضـائع
عبر الطرقـاتp في حالة توقفه عـن النشاطp إعادة وثائق
االسـتـغالل األصــلـيـة إلى مــديـريـة الـنــقل لـلـواليــة اخملـتـصـة

إقليميا التي تسلم لهp شهادة التوقف عن النشاط.

اHـادةاHـادة 13  : يــتـعـW عــلى الـنــاقل الـعـمــومي لـلــبـضـائع
عــبـــر الــطــرقــات إعـالم مــديــريـــة الــنــقـل لــلــواليـــة اخملــتــصــة
إقـــلـــيـــمـــيـــاp بـــكل تـــغـــيـــيـــر من شـــأنه أن يـــعـــدل تـــصـــريـــحه

األصلي.

اHـادة اHـادة 3 : : يــجب أن يُــسـتــغل نــشـاط الــنـقـل الـعــمـومي
لــلــبـــضــائع عــبــر الـــطــرقــات طــبــقـــا لألحــكــام الــتـــشــريــعــيــة
والتـنظيـميـة اHعـمول بهـاp ال سيـما تـلك اHنصـوص علـيها

في دفتر الشروط هذا و وثائق االستغالل اHرتبطة به.

اHادة اHادة 4 : : يتعW على الـناقل العمومي للبضائع عبر
الـــطــرقـــات اســـتــغـالل نــشـــاطه بـــواســطـــة مـــركــبـــة مالئـــمــة
مـزودة بـالـبـيـانـات اHـبـيـنـة أدنـاه توضـع علـى بـابي حـجرة
السـائق عـلى مـسـاحـة ذات أبـعاد 40 سـنـتيـمـتـرا طوال و30

سنتيمترا عرضا : 
pلقب و اسم الناقل أو اسم شركته -

pعنوان الناقل أو عنوان مقر شركته -
Wالـــعــــمــــومــــيـــ Wرقـم الـــقــــيــــد في ســــجـل الـــنــــاقــــلــــ -

pللبضائع
- إشارة "النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات".

اHادة اHادة 5 : : يجب أن تـزود اHركـبة اHـستـعمـلة Hـمارسة
النشاط بالعتاد الضروري اآلتي :

pمثلث اإلشارات -
pمطفأة صاحلة لالستعمال -

- عــلـــبــة إســعــافــات أولـــيــة تــتــضــمـن مــقص وشــريط
مـــاسـك و عــــلـــبــــة دواء بــــتــــادين أو إيــــوزين وقــــارورة مـــاء
األكـســجـW بـكـثـافـة  10 درجــات و عـلــبـة ضــمـادات مــعـقــمـة
وعـلـبـة شريـط غازي وزوجـW من الـقـفـاز معـقـمـة وشريط

ضماد الصق. 

اHادة اHادة 6 : : يتعW على الـناقل العمومي للبضائع عبر
الــطــرقــات اكــتـــتــاب تــأمــW طــبــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.

اHادةاHادة 7 :  : يتعW على الـناقل العمومي لـلبضائع عبر
الـطرقات أن يـخضع مـركبتـه للمـراقبـة التقـنيـة الدورية

للسيارات طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 8 :  : يتعW على الـناقل العمومي للبضائع عبر
الــطـــرقـــات أن يـــصــرّح �ـــســـتـــخــدمـــيه عـــلـى مــ¦ اHـــركـــبــة
(الـسـائــقـون وإذا اقـتـضـى األمـر اHـواكـبــون ) إلى مـديـريـة
الـنـقل في الـوالية اخملـتـصـة إقـليـمـيـا في أجل مـدته عـشرة

( 10) أيام التي تلي تاريخ تشغيلهم.

اHادةاHادة 9 : : يتعW على الـناقل العمومي لـلبضائع عبر
الـــطـــرقـــات أن يــحـــتـــرم أثـــنــاء اســـتـــغالل نـــشـــاطهp قـــواعــد
النظـافة واألمن مثـلمـا هي منصـوص علـيها في الـتشريع

و التنظيم اHعمول بهما.
ويتعW عليه اإلبقاء على حسن سير مركبته.
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-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 93 - 119
اHـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة
1993 الــــذي يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصــــات الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني

لــلـــضــمــان االجــتـــمــاعي اخلـــاص بــغــيـــر األجــراء وتــنـــظــيــمه
 pوسيره اإلداري

-  و�ـــقــتـــضى اHـــرســوم الــتـــنــفـــيــذي رقم   94 - 188
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم  عــام 1415 اHــوافق 6 يــولـــيـــو ســـنــة
1994 واHــتـضـمـن  الـقـانــون األسـاسي لــلـصـنــدوق الـوطـني

 pتممHعدل واHا pعن البطالة Wللتأم

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 97  - 45
اHـؤرخ في 26 رمـضـان  عام 1417 اHـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة
1997 واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء الــــصـــنــــدوق الــــوطـــني لــــلــــعـــطل

اHـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوال
pاجلوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والرّي

-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03 - 137
اHــؤرخ في 21 مـــحـــرم عــام 1424 اHــوافق 24 مـــارس ســـنــة
2003 الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــعــــمل والــــضــــمـــان

pاالجتماعي

-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 130
اHــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اHــــوافق 24  أبــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحــدّد شــروط ¡ــارســة أعــوان اHــراقــبــة
لـلـضـمـان االجتـمـاعي وكـيـفـيـات اعتـمـادهمp ال سـيـمـا اHادة

p10 منه

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يـــعـــتــمـــد أعـــوان اHــراقـــبـــة لــلـــضـــمــان
االجتماعي اHذكورون في القائمة اHلحقة بهذا القرار.

 اHــادة اHــادة 2  : : ال �ـــكن أعـــوان  اHــراقـــبــة اHـــذكــورين في
Wإال بـعـد أداء الـيـم pـادة األولى أعاله مـبـاشـرة  مـهـامـهمHا
اHـنـــصوص عـليه في  اHادة 29  من  الـقانون رقم  14-83
اHـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اHـوافق  2  يـولـيـو سـنـة

1983 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1428
اHوافق 22 مايو سنة 2007.

الطيب لوحالطيب لوح

اHـادةاHـادة 14  : يــتـعـW عــلى الـنــاقل الـعـمــومي لـلــبـضـائع
عــبــر الــطــرقــاتp إبـالغ مــديــريــة الــنــقل لــلــواليــة اخملــتــصــة
pـواليHفي نــهــايــة كل ســنـة و قــبل  31 يـنــايــر ا pإقـلــيــمــيــا

باHعلومات اإلحصائية اآلتية :
pنقولةHاحلمولة ا -

pالعدد اإلجمالي للكيلومترات احملققة -
pالعدد الكيلومتري في حالة الشحن -

pقوام منشآت الدعم التقني -
- رقم األعمال.

اHـادةاHـادة 15 : : يـعــاقب كل إخالل بـأحــكـام دفـتــر الـشـروط
هذا طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادةاHـادة 16 : : يــصـرح الـنــاقل الـعــمـومي لــلـبـضــائع عـبـر
الـطرقـات عـلى أنه أطـلع عـلى دفـتر الـشـروط هـذا وصادق

عليه.
(توقيع الناقل)(توقيع الناقل)

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــوافق وافق 22
مـايايــــو سو ســــنـة ة p2007  ي  يـتــــضــــمّن اعن اعــــتـمــــاد أعاد أعــــوان موان مـراقراقــــبـة

الضمان االجتماعي.الضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير العمل والضمان االجتماعي
-  �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - - 14 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام  1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
pفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

pادتان 28 و29 منهHال سيما ا pتممHعدل واHا
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 83 - 15 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام  1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بـــاHـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الــــضـــمـــان االجـــتـــمــــاعيp اHـــعـــدل

 pواد من 61 إلى 63 منهHالسيما ا pتممHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســـــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 06 -176
اHـــؤرّخ في 27 ربـيع الــثـاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـايـو

pأعضاء احلكومة Wتــضمّن تعيـHسنة 2006 وا
-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 07 
اHؤرخ في  28 جـمـادى الثـانيـة عام 1412 اHوافق 4  يـناير
ســــنــــة 1992 واHــــتــــضــــمن الــــوضـع الــــقــــانــــوني لــــصــــنــــاديق
الضـمـان االجـتـمـاعي والـتـنـظـيم اإلداري واHـالي لـلـضـمان

pاالجتماعي
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اHلحقاHلحق

الهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمة الواليةالواليةاالسم واللقباالسم واللقب

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية
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طاهيري علي

بن حوية حسW عبد الوهاب

درغال نبيل

بوذراع عادل الدين

مودة عبد احلفيظ

بخالف عبد احلق

لعريبي علي

جوماد نبيل

حدوش بوعالم

قرين مراد

مصران حجوج

طوايبية صيفي

براجي عبد الغفور

بوعروج الصديق

بوخا³ نور الدين

صابر رضوان عبد احلميد

نشيش مقران

لعشبي زهور

Wمرازقة ياسم

جاب اخلير نبيل

شابي نادية

بوحبيلة ساعد

الـــســــيـــدة حـــمــــطـــاتp اHــــولـــودة آيت
شعالل تمعزوزت

علي يحيى سفيان

السيدة بلقاسمp اHولودة جراد حسيبة

األغواط

"

أم البواقي

باتنة

"

بسكرة

البليدة

البويرة

"

"

"

تامنغست

تبسة

"

اجلزائر

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 27 شعبان عام  شعبان عام 1428 هـ هـ
9 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2007 م م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمة الواليةالواليةاالسم واللقباالسم واللقب

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

قرماش إ�ان

مقالتي مراد

خيشان خليفة

بن عيسى بومدين

الـسـيــدة عـجــرودp اHـولـودة شــيـنـون
إسمهان

مزعاش خالد

بن بكرتي قادة

قافور عبد القادر

براهمية زوبير

بن عكريش عمار

عدة رشيد

بوشتة فريدة

بن عيسى فريد

بن الذياب العباس

الـــــســـــيـــــدة بـن شـــــيـــــهـــــابp اHـــــولــــودة
أخروف بشيرة اHدعوة كاميليا

حديدان مراد

طراد سليمان

بوطويل األخضر

قواسمية سلطان

احلاج عبد الرحمان عبد احلميد

اجلزائر

"

"

سطيف

"

"

سيدي بلعباس

"

عنابة

مستغا´

"

وهران

برج بوعريريج

"

"

خنشلة

"

"

سوق أهراس

تيبازة



الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  مايو سنة مايو سنة 2007
األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــــ

(*) يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

1.388.049.043.556,50

170.458.365,89

313.362.903,87

4.929.538.414.531,63

150.616.957.169,78

0,00

664.238.774.832,55

0,00

2.104.391.315,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.373.276.659,86

9.336.296.635,21

36.556.211.139,73

7.184.437.055.374,66

1.153.754.189.734,03

152.916.564.166,37

725.390.158,70

13.770.402.971,52

3.500.685.195.157,65

230.802.828.781,05

1.265.150.000.000,00

40.000.000,00

114.367.481.153,26

44.618.325.317,06

707.606.677.935,02

7.184.437.055.374,66

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةp  حي البساتpWسميةp  حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب  بئر مراد رايسp ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة
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9 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2007 م م


