
العدد العدد 62
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 21  رمضان عام رمضان عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 3  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 2007 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 07 - 286 مـؤرّخ في 12 رمــضــان عــام 1428  اHـوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة q2007 يـتــضــمّن الــتّــصــديق عــلى
االتفـاقيـة اHـتعـلقـة  بالـتعـاون الـقضـائي في اجملال اHـدني والتـجـاري  بW اجلـمهـورية اجلـزائريـة الـد}قـراطيـة الشـعبـية
واجلمهورية البرتغاليةq اHوقّعة باجلزائر في 22 يناير سنة 2007........................................................................

مــرســوم رئــاسيّ رقم 07 - 287  مـؤرّخ في 12 رمـضــان عـام 1428  اHـوافق 24 ســبــتـمــبــر ســنـة q2007 يــتــضـمّن الــتّــصـديـق عـلى
االتفـاقية اHتـعلقة بـالتعاون القـضائي في اجملال اجلزائي بـW اجلمهوريـة اجلزائرية الـد}قراطية الـشعبيـة واجلمهورية
البرتغاليةq اHوقّعة باجلزائر في 22 يناير سنة 2007.........................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 07 -291  مـؤرّخ في 14 رمـضــان عـام 1428  اHـوافق 26 سـبــتـمــبـر ســنـة q2007 يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة q2007 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 07 -292  مـؤرّخ في 14 رمـضـان عـام 1428  اHـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنـة q2007 يـعـدل اHـرسـوم رقم 75-65
اHؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 اHوافق 23 مارس سنة 1965   واHتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية...........

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 07 -293  مـؤرّخ في 14 رمـضــان عـام 1428  اHـوافق 26 ســبـتـمــبـر سـنـة q2007 يـحــدد  كـيــفـيـات الــتـمـوين
واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.....................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 07 -294  مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428  اHوافق 26 سبتمبر سنة q2007 يحدد إجراءات وشروط منــح
رخصــة التنقيب عـن احملـروقــات....................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شــعــبـــــان عــــام 1428 اHــوافق أوّل ســبــتــمــبــر ســنـة q2007  يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــامّ نــائـب مــديـر
باHديرية العامة للوظيفة العمـوميــة............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سبـتمبـر سنة q2007  يتـضمّن إنهـاء مهـامّ مكلّف بـالدّراسات
والتلخيص لدى مصالح رئيس احلكومة........................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007  يـتضمّن إنـهاء مهامّ نـائب مدير بوزارة
العدل.......................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 19 شـعـبــــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سـبـتـمـبـر سـنة q2007  يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام رؤساء
مجالس قضائية........................................................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 19 شـعـبــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام نـواب
عامW لدى مجالس قضائية.......................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007  يـتضمّن إنـهاء مهامّ نـائب مدير بوزارة
اHساهمات وترقية االستثمارات - سابقا.....................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007  يـتضمّن إنهـاء مهامّ اHديـر العام لديوان
رياض الفتح.............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007  يـتضمّن إنـهاء مهـامّ رئيس ديوان وزير
العالقات مع البرHان..................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سبـتمبـر سنة q2007  يـتضمّن إنـهاء مهامّ مـدير دراسات لدى
األمW العام لوزارة العالقات مع البرHان......................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سبـتمبـر سنة q2007  يتـضمّن إنهـاء مهـامّ مكلّف بـالدّراسات
والتلخيص بوزارة العالقات مع البرHان.......................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شــعــبـــــان عــــام 1428 اHــوافق أوّل ســبــتــمــبــر ســنـة q2007  يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــامّ اHــديــر الــعـامّ
للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجـراء...............................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 شـــعــبـــــان عـــــام 1428 اHـــوافق أوّل ســـبــتـــمــبـــر ســنــة q2007  يــتــضــمّـن تــعــيــW مـــديــر بــرئــاســة
اجلمهوريّة (األمانة العامّة للحكـومــة)...........................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 19 شـعـبــــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سـبـتمـبـر سـنة q2007  يـتـضمّـنـان التّـعـيـW باHـديـرية
العامّة للوظيفة العمومية...........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبتمبر سنة q2007  يتضمّن تعيW رئيس مصلحة الوسائل
باHعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملـة..........................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شـــعــبـــــان عـــــام 1428 اHـــوافق أوّل ســبــتــمــبــر ســنــة q2007  يــتــضــمّن تــعــيــW رؤســاء مــجــالس
قضائية....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شــعــبـــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة q2007  يـتـضــمّن تـعــيـW نـواب عــامـW لـدى
مجالس قضائية........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007  يتضمّن تعـيW مدير التجارة في والية
سكيكدة....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 شــعـبـــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة q2007  يـتـضـمّن تــعـيـW مـكــلّف بـالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة الفالحة والتنمية الريفية................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 شـعـبــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اإلدارة الـعـامّة
بوزارة العالقات مع البرHان.......................................................................................................................

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـــرار مـؤرّخ في 2  شــعـبــان عـــام 1428 اHـوافق 15 غـشـت سـنـة q2007  يـتــضـمّن تـعــيـW أعـضــاء مـجـلس إدارة اHــسـرح اجلـهـوي
بباتنة......................................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مــؤرخ في 23 شـــعــبــان عــام 1428 اHـــوافق 5 ســبــتـــمــبــر ســنــة q2007 يـــتــضــمن ســـحب اعــتــمـــاد عــون اHــراقــبـــة لــلــضـــمــان
االجتماعي..................................................................................................................................................

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24



21 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 462
3 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2007 م م

- اعـتــبـارا مــنـهــمــا لـلــمـثل الــعـلــيـا لــلـعــدالـة واحلــريـة
qWالتي جتمع الدولت

- ورغــبـــة مــنـــهــمـــا في تــعـــزيــز الـــتــعـــاون الــقـــضــائي
qدني والتجاريHتبادل في اجملال اHا

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

الفصــل األولالفصــل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولىاHادة األولى
االلتزام بالتعاون القضائيااللتزام بالتعاون القضائي

يـتــعـهـد الــطـرفـان بــالـتــعـاون الـقــضـائي اHــتـبـادل في
اجملال اHدني والتجاري بناء على طلب أحدهما.

اHـادة اHـادة 2
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

1 - يـسـتـفـيـد مـواطـنـو الـطـرفـW اHـقـيـمـون بـإالقـلـيم
الـــوطــني ألحـــد الـــطـــرفــqW فـي إقــلـــيم الـــطـــرف اآلخــرq من
نـــفس احلـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـي }ـــنـــحـــهـــا هـــذا األخـــيــر

Hواطنيهq فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية واHالية.

2 - يــتـــمـــتع مــواطـــنـــو كل من الـــطــرفـــW اHـــقــيـــمــون
بــإالقـــلــيـم الــوطــنـي ألحــد الـــطــرفـــW بــحــريـــة الــلـــجــوء إلى
اجلـهـات الـقـضـائـيـة لـلـطـرف اآلخـر لـلـمـطـالـبـة والـدفـاع عن

حقوقهم.

3 - تـــــــطــــــبـق كـــــــذلك الـــــــفــــــقـــــــرتــــــان 1 و 2 أعـاله عـــــــلى
األشـــخـــاص االعــــتـــبـــاريـــة اHـــنـــشـــأة أو اHـــرخص لـــهـــا وفـــقـــا

.Wلتشريع كل من الطرف

اHادة اHادة 3
كفالة اHصاريف القضائيةكفالة اHصاريف القضائية

W1 -  - ال }ـكن أن تـفــرض عـلى مــواطـني أحـد الــطـرفـ
الـذين }ــثـلـون أمـام اجلـهــات الـقـضـائـيــة لـلـطـرف اآلخـر أي
كــفـالــة أو إيــداع حتت أي تـســمـيــة كـانـت بـالــنـظــر لـكــونـهم

أجانب أو ليس لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا األخير.
2 - تـــطــــبق أحــــكــــام الـــفــــقــــرة الـــســــابــــقـــة كــــذلك عــــلى
األشـــخـــاص االعــــتـــبـــاريـــة اHـــنـــشـــأة أو اHـــرخص لـــهـــا وفـــقـــا

.Wكل من الطرف Wلقوان

مـرسوم رئرسوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 07 - 286  م  مـؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمـضـان عامان عام
1428  اH  اHــــوافق وافق 24 س ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة q q2007 يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّن

الـــتالـــتّـــصـــديق عـــلـى االتـــفــاقـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة  ـــصـــديق عـــلـى االتـــفــاقـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة  بـــالـــتـــعــاونبـــالـــتـــعــاون
WبـــــWــــــدنـي والــــــتــــــجــــــاري  بـــــHــــــدنـي والــــــتــــــجــــــاري  الــــــقــــــضــــــائي فـي اجملــــــال اHالــــــقــــــضــــــائي فـي اجملــــــال ا
اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد}ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــةاجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد}ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــة
واجلــمـهـوريـة الـبـرتـغـالــيـةواجلــمـهـوريـة الـبـرتـغـالــيـةq اHـوقq اHـوقّـعـة بـاجلـزائـر في ـعـة بـاجلـزائـر في 22

يناير سنة يناير سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبنــاء على تقـريــر وزيـر الشّـؤون اخلـارجيّـة -
qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبـعــد االطّالع عـلى االتــفـاقــيـة اHــتـعــلـقــة بـالــتـعـاون
الــقــضــائي في اجملــال اHــدنـي والــتــجــاري بــW اجلــمــهــوريـة
اجلـــــزائــــريــــة الــــد}ــــقـــــراطــــيــــة الــــشــــعــــبـــــيــــة واجلــــمــــهــــوريــــة

q2007 وقّعة باجلزائر في 22 يناير سنةHا qالبرتغالية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــدّق عـــلـى االتــفـــاقـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقــة
Wــدني والـــتــجــاري  بــHبــالــتـــعــاون الــقـــضــائي في اجملـــال ا
اجلمهـورية اجلزائـرية الد}قـراطية الشـعبية واجلـمهورية
q2007 ــوقّـعـة بـاجلـزائـر في 22 يـنـايـر سـنـةHا qالـبـرتـغـالـيـة
وتـنـشـــر في اجلـــريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة

الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلـزائر في 12 رمـضـان عام 1428  اHـوافق 24
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائياتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي
في اجملال اHدني والتجاريفي اجملال اHدني والتجاري

بW اجلمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبيةبW اجلمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية
واجلمهورية البرتغاليةواجلمهورية البرتغالية

إن اجلـمــهــوريـة اجلــزائـريــة الــد}ـقــراطــيـة الــشــعـبــيـة
واجلــمهـــورية الـبـرتغــالـيـةq اHــشـار إلـيــهـمـا فـيمـا يـأتـي

." Wبـ " الطرف

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
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اHادة اHادة 4
اHساعدة القضائيةاHساعدة القضائية

1 - يــتـــمـــتع مــواطـــنـــو كل من الـــطــرفـــW اHـــقــيـــمــون
qفي إقلـيم الطرف اآلخر qWبـاإلقليم الـوطني ألحد الطـرف
بـاHـسـاعـدة الـقـضـائـيـة عـلى غـرار مـواطـني الـبـلـد أنـفـسـهم
شـــريــــطــــة احـــتــــرامــــهم لــــقـــانــــون الــــطـــرف اHــــطــــلـــوب مــــنه

اHساعدة.
2 - تـــســـلم الـــشـــهـــادة اHـــثـــبــتـــة لـــعـــدم كـــفـــايـــة اHــوارد
اHـالــيـةq إلى طــالـبــهــا من طـرف الــسـلــطـات اخملــتـصــة لـبــلـد

اإلقامة.

اHادة اHادة 5
اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق

1 - تــعــفـى الــوثــائق اHـــرســلــة تــطــبـــيــقــا ألحــكــام هــذه
االتــفــاقــيــة من أي شــكل من أشــكــال الــتــصــديق ويــجب أن
يضفى عـليهـا التوقـيع واخلا� الرسـمي للسـلطة الـتي لها

صفة إصدارها.
2 - غـــــــيـــــــر أن الـــــــوثـــــــائـق احملــــــررة فـي إقـــــــلـــــــيـم أحــــــد
الـطـرفــqW تـتـمــتع عـلى إقــلـيم الــطـرف اآلخـرq بــنـفس قـوة
اإلثبـات التي تتمـتع بها الـوثائق من نفس الـطبيـعة عند

هذا الطرف.
3 - يـجـوز لـكل شخص أو سـلـطـة معـنـيـة تابـعـة ألحد
الـطـرفـW في حـالة الـشكq أن تـشـتـرط من سلـطـة الـطرف

اآلخر التحقق من صحة الوثيقة.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
التعاون القضائيالتعاون القضائي

اHادة اHادة 6
نطاق التعاون القضائينطاق التعاون القضائي

يـشـمل الــتـعــاون الـقـضــائي  تـبــلـيغ وإرسـال الــعـقـود
الـقـضـائـيــة وغـيـر الـقـضـائـيـةq وتـنـفـيـذ إجـراءات قـضـائـيـة
كـسـمـاع الـشـهـود أو األطـرافq أو إجـراء خـبـرة أو احلـصول
عــلى األدلـة وتــبـادل وثــائق احلــالـة اHـدنــيـة وكــذا كل إجـراء
آخـرq يتم بـنـاء على طـلب أحـد الطـرفـqW في إطار حتـقيق
قـضـائي يـخص مـواطـني الــطـرفـW اHـقـيـمـW عـلى اإلقـلـيم

الوطني ألحدهما .

اHادة اHادة 7
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

يـــرفـض الـــتــــعــــاون الــــقــــضـــائـي إذا اعـــتــــبــــر الــــطـــرف
اHطلوب منه أن هـذا التعاون من شأنه اHـساس بالسيادة

أو األمن أو النظام العام لبلده.

اHادة اHادة 8
إرسال طلبات التعاون القضائيإرسال طلبات التعاون القضائي

1 - يرسل طلـب التعـاون القـضائي وعـقود الـتنـفيذ
Wأو الــرفض مـبـاشــرة عن طـريق وزارتي الــعـدل لـلــطـرفـ

." Wمركزيت Wكسلطت" WعينHا
2 - يـحتـوي طلب الـتعـاون الـقضـائي على الـبيـانات

التالية :
qأ - السلطة  القضائية الطالبة

ب - السلطة القـضائية اHطلوب منها التعاونq عند
qاالقتضاء

ج - لـــقبq اسـمq صـــفـــةq جــنـــســـيـــةq مـــســـكـن أو إقـــامــة
أطراف الدعوى والعنوان االجتماعي بالنسبة لألشخاص

qاالعتبارية
د - لـــــقـب واسم وعــــــنـــــوان �ـــــثــــــلي األطــــــرافq عـــــنـــــد

qاالقتضاء
qرفقةHهـ - موضوع الطلب والوثائق ا

و - أي بـــيــانــات أخــرى ضـــروريــة إلجنــاز اإلجــراءات
اHطلوبة.

3 - في حــالـة تــبــلـيغ األحــكـام الــقــضـائــيـةq يــشـار في
الــــطــــلـب إلى آجــــال وطـــــرق الــــطــــعن وفـــــقــــا لــــتــــشـــــريع كال

.Wالطرف

اHادة اHادة 9
لغـة اHراسلةلغـة اHراسلة

حترر كل الـوثائق اHتـعلقة بـالتعـاون القضـائي بلغة
الــطــرف الـــطــالب مــرفـــقــة بــتـــرجــمــة مــطـــابــقــة إلـى الــلــغــة

الفرنسية.
اHادة اHادة 10

مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي
ال يـتـرتب عن تـنـفـيـذ الـتـعـاون الـقـضـائي تـسـديـد أي

مصاريف باستثناء أتعاب اخلبراء.

اHادة اHادة 11
إثبات تبليغ العقودإثبات تبليغ العقود

1 - يثبت تـبليغ الـعقود الـقضائـية وغيـر القضـائية
إمــــا بــــواســــطــــة وصل مــــؤرخ ومـــوقـع من اHــــرسل إلــــيه أو
بواسطة شهادة من السـلطة اHطلوب منهـا التنفيذ تثبت

إتمام  اإلجراء وطريقة التسليم  وتاريخه.
2 - إذا تـعذر الـتسـليمq يـحـاط الطـرف الطـالب علـما

بذلك.
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اHادة اHادة 12
اإلنابات القضائيةاإلنابات القضائية

تتضمن اإلنابات القضائية البيانات التالية :
qأ - السلطة القضائية الطالبـة

ب - السلطة القضـائية اHطلوب منهـا التنفيذq عند
qاالقتضاء

qج - لقب واسم  وعنوان وصفة األطراف والشهود
qطلوب تنفيذهاHد - موضوع الطلب واإلجراءات ا

هـ - األسـئـلـة التـي يجـب طرحـهـا عـلى الـشـهـودq عـند
qاالقتضاء

و- أي بــــيــــانــــات أخـــــرى مــــفــــيــــدة إلجنــــاز اإلجــــراءات
اHطلوبة.

اHادة اHادة 13
تنفيذ اإلنابات القضائيةتنفيذ اإلنابات القضائية

1 - تــــنــــفــــذ اإلنــــابــــات الــــقــــضــــائــــيــــة في إقــــلــــيم أحــــد
الـطـرفـW فـيــمـا يـخص مـواطــني الـطـرفـW اHــقـيـمـW عـلى
اإلقـلـيم الـوطــني ألحـدهـمـا عن طــريق الـسـلـطـة الــقـضـائـيـة

.Wتبعة لدى كل من الطرفHحسب اإلجراءات ا
2 - تقوم الـسلطـة اHطلوب مـنها الـتنفيـذq بناء على

طلب صريح من السلطة الطالبةq ¢ايلي :
أ - تنفيذ اإلنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان

qذلك غير مخالف لتشريع بلدها
ب - إعالم الـــســلــطـــة الــطــالـــبــة في الــوقـت اHــنــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطـراف اHـعـنيـة احلـضـور طـبقـا لـتـشـريع الـبلـد اHـطـلوب

منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إجنـاز الطلب ترد العـقود اHرفقة
به إلى الـطــرف الـطـالب ويـجب إخــطـاره عن أسـبـاب عـدم

إجناز الطلب أو رفضه.

اHادة اHادة 14
مثول الشهود واخلبراءمثول الشهود واخلبراء

1 - إذا كان اHـثـول الـشخـصي لـشـاهـد أو خبـيـر أمام
الـــســلــطـــات الــقــضــائـــيــة لــلـــطــرف الــطــالـب ضــروريــاq فــإن
الـســلـطـة الـتي يــوجـد في بالدهـا إقــامـته أو مـســكـنه تـقـوم

بدعوته للرد على االستدعاءات اHوجهة له.
2 - في هـــــذه احلـــــالــــةq يـــــحق لـــــلــــشـــــاهـــــد أو اخلــــبـــــيــــر
االســتـــفــادة من مـــصــاريف الـــســفــر وتـــعــويــضـــات اإلقــامــة
انـطالقا من محل إقامـته حسب التعـريفات والتـنظيمات
النافذة في الدولـة التي سوف يتم فيها السماع. وتشمل

مـصاريف السفـر كذلكq تذكـرة الطائرة ذهـابا وإيابا إلى
اHطار األقرب من مقـر اجلهة القضائـية التي }ثل أمامها
الـشـاهد أو اخلـبـير. وبـطـلب من الـشاهـد أو اخلـبيـرq تـوفر
الـســلـطـات الــقـنــصـلــيـة لــلـطــرف الـطـالـب تـذكـرة الــنـقل أو

تسبيقا عن مصاريف السفر.
3 - وفي حـــــالــــة عــــدم اHــــثـــــولq ال تــــتــــخــــذ الـــــســــلــــطــــة
اHـطــلـوب مـنـهـا الـتـنـفـيـذ أي إجـراء قـسـري ضـد األشـخـاص

.WتخلفHا

اHادة اHادة 15
تسليم العقود القضائية وغير القضائيةتسليم العقود القضائية وغير القضائية

 وتنفيذ اإلنابات القضائية وتنفيذ اإلنابات القضائية
من قبل اHمثليات الدبلوماسية أو القنصليةمن قبل اHمثليات الدبلوماسية أو القنصلية

}ــكن لــكل طــرف تــســلــيم الــعـقــود الــقــضــائــيــة وغــيـر
القضـائية إلى مـواطنـيه أو القيـام بسـماعهم مـباشرة عن
طريق �ثلياته الدبـلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع

.Wكل من الطرف

الفصل الثالثالفصل الثالث
االعتراف والتنفيذاالعتراف والتنفيذ

اHـادة اHـادة 16
االعتراف وتنفيذ العقود الرسميةاالعتراف وتنفيذ العقود الرسمية

1 - يـصـرح بـنـفـاذ الــعـقـود الـرسـمـيــةq سـيـمـا الـعـقـود
الـتــوثـيـقــيـةq في إقــلـيم أحـد الــطـرفــW من طـرف الـســلـطـة

اخملتصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ.

2 - تكتفي السـلطة اخملتصة بالتحقق من أن العقود
تسـتوفي الشـروط الالزمة إلثبـات صحتـها وفقـا لتشريع
البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام

العام للطرف اHطلوب منه االعتراف أو التنفيذ.

اHادة اHادة 17
االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيميةاالعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية

يـتم االعتـراف بالـقرارات الـتـحكـيمـية الـصادرة في
إقـلـيم أي من الـطـرفـW وتنـفـيـذهـا وفـقـا ألحـكـام االتـفـاقـية
الــتي صــدق عــلــيــهــا مــؤتــمــر األ¥ اHــتــحــدة في نــيــويـورك
بـتاريخ 10 يونـيو سـنة 1958 واخلـاصة بـاعتـماد الـقرارات

التحكيمية األجنبية وتنفيذها.

اHادة اHادة 18
تبادل اHعلومات والوثائقتبادل اHعلومات والوثائق

يـــتــــعـــهــــد الـــطــــرفـــان بــــطـــلب أحــــد مـــنــــهـــمــــا بـــتــــبـــادل
اHــعـــلــومــات والـــوثــائق فـي اجملــال الــتـــشــريــعي واالجـــتــهــاد

القضائي.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHادة اHادة 19
اتفاقات أخرىاتفاقات أخرى

ال تـــخل هــذه االتـــفــاقـــيـــة بــااللـــتــزامـــات الــنـــاجتــة عن
.Wمعاهدات أو اتفاقات أخرى تلزم الطرف

اHادة اHادة 20
الدخول حيز التنفيذالدخول حيز التنفيذ

تـدخل هذه االتفـاقية حيـز التنـفيذ ثالثW (30) يوما
من تــــاريخ اســــتالم آخــــر تـــبــــلــــيغ كــــتـــابـي عـــبــــر الـــطــــريق
الـدبــلـومـاسي يـفــيـد إتـمـام اإلجــراءات الـداخـلـيــة اHـطـلـوبـة

في هذا الشأن.

اHادة اHادة 21
مدة السريان والنقضمدة السريان والنقض

1 - يستمر سريان هذه االتفاقية ألجل غير محدد.

2 - يجوز ألي من الطـرفW نقض هذه االتـفاقية عن
طريق إشـعـار مـسـبق  بـسـتة (6) أشـهر يـوجـه كـتابـيـا إلى

الطرف اآلخر عبر الطريق الدبلوماسي.

اHادة اHادة 22
التعديلالتعديل

1 - يجوز إدخال تعديالت على هذه االتفاقية بطلب
.Wمن أحد الطرف

2 - يـــســــري مـــفــــعـــول الــــتـــعــــديالت وفـــقــــا لـــلــــشـــروط
اHنصوص عليها في اHادة 20 من هذه االتفاقية.

اHادة اHادة 23
التسجيلالتسجيل

يـتــعــW  عـلـى الـطــرف الــذي سـتــوقع االتــفـاقــيــة عـلى
إقـليـمه أن يـقوم فـور دخولـها حـيز الـتنـفيـذ بإحـالتـها إلى
أمـانـة األ¥ اHتـحدة قـصد تـسـجيـلهـا طـبقـا للـمادة  102 من
ميثاق األ¥ اHتحـدة. كما يشعر الـطرف اآلخر بإتمام هذا

اإلجراء و برقم التسجيل. 

إثباتا لذلكq وقع مفوضا الطرفW هذه االتفاقية. 

حـــــررت بـــــاجلــــزائـــــر في 22 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2007 من
qالـعربـيـة والـبـرتـغـالـية Wبـالـلـغـتـ W(2) أصـلـيتـ Wنسـخـت

ولكل منهما نفس احلجية القانونية.

مـرسوم رئرسوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 07 - 287  م  مـؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمـضـان عامان عام
1428  اH  اHــــوافق وافق 24 س ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة q q2007 يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّن

الـــتالـــتّـــصــــديق عـــلى االتــــفـــاقـــيـــة اHـــتـــعــــلـــقـــة ـــصــــديق عـــلى االتــــفـــاقـــيـــة اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــاونبـــالـــتـــعـــاون
الـــــقــــضـــــائي فـي اجملــــال اجلـــــزائـي الـــــقــــضـــــائي فـي اجملــــال اجلـــــزائـي بــــW اجلـــــمــــهـــــوريــــةبــــW اجلـــــمــــهـــــوريــــة
اجلـــزائــريــة الـــد}ــقــراطـــيــة الــشــعـــبــيــة واجلـــمــهــوريــةاجلـــزائــريــة الـــد}ــقــراطـــيــة الــشــعـــبــيــة واجلـــمــهــوريــة
الــبـرتــغـالــيـةالــبـرتــغـالــيـةq اHــوقq اHــوقّـعــة بـاجلــزائـر في ـعــة بـاجلــزائـر في 22 يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة

.2007
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبنــاء على تقـريــر وزيـر الشّـؤون اخلـارجيّـة -
qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبـعــد االطّالع عـلى االتــفـاقــيـة اHــتـعــلـقــة بـالــتـعـاون
الـقــضـائـي في اجملـال اجلــزائي بـW اجلــمـهــوريـة اجلــزائـريـة
الـد}ـقراطـيـة الشـعـبيـة واجلـمهـوريـة البـرتـغالـيـةq اHوقّـعة

q2007 باجلزائر في 22 يناير سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــدّق عـــلـى االتــفـــاقـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بــالـتــعـاون الــقــضـائي في اجملــال اجلــزائي بـW اجلــمـهــوريـة
اجلـــــزائــــريــــة الــــد}ــــقـــــراطــــيــــة الــــشــــعــــبـــــيــــة واجلــــمــــهــــوريــــة
q2007 ــوقّـعـة بـاجلـزائـر في 22 يـنـايـر سـنـةHا qالـبـرتـغـالـيـة
وتـنـشـــر في اجلـــريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة

الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 12 رمـضـان عام 1428  اHـوافق 24
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في اجملال اجلزائياتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في اجملال اجلزائي
بW اجلمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبيةبW اجلمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية

واجلمهورية البرتغاليةواجلمهورية البرتغالية

إن اجلـمــهــوريـة اجلــزائـريــة الــد}ـقــراطــيـة الــشــعـبــيـة
qواجلمهورية البرتغالية

q"شار إليهما فيما يأتي بـ "الطرفيــنHا
- رغــبـة مــنـهــمــا في تـوطــيـد أواصــر الــصـداقــة الـتي

qتربط البلدين
- واعـــتــرافــا مــنــهــمــا بــضـــرورة الــتــعــاون الــقــضــائي

qكافحة اإلجرام بكل أشكالهH تبادل على أوسع نطاقHا
- ورغـــبــــة مــــنــــهـــمــــا في إبــــرام اتــــفــــاقـــيــــة الــــتــــعـــاون

qالقضائي في اجملال اجلزائي

عن اجلمهورية اجلزائرية عن اجلمهورية اجلزائرية 
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام

عن اجلمهورية البرتغاليةعن اجلمهورية البرتغالية
الالبرتو كوستابرتو كوستا
وزير العدلوزير العدل
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اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHادة األولىاHادة األولى
مجال تطبيق التعاون القضائيمجال تطبيق التعاون القضائي

1 - يتفق الـطرفـان طبـقا ألحكـام هذه االتـفاقـية على
qعلى أكـبر نطاق �كن qتبادل التـعاون في اجملال اجلزائي
فـي كـل اإلجــــــــراءات اخلـــــــاصــــــــة بـــــــاجلــــــــرائـم الـــــــتـي يــــــــكـــــــون
االخـتـصـاص فـيـهـا لـلـسـلـطات الـقـضـائـيـة لـلـطـرف الـطـالب

وقت تقد¨ الطلب.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :

 qأ - جمع الشهادات أو أقوال األشخاص
qلفات وأدلة إثبات أخرىHب - تقد¨ الوثائق وا

qج -  تسليم العقود القضائية
qد - حتديد مكان وهوية األشخاص

هـ - حتــــويل األشــــخـــاص اHــــســــجـــونــــW أو أشــــخـــاص
qآخرين بصفتهم شهودا

qو - تنفيذ طلبات التفتيش واحلجز
ز - الــتـعـرف عــلى عـائـدات اجلــر}ـة وحتـديـد مــكـانـهـا

qوجتميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها
ح - أي تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

3 - }ــــنح الـــتـــعـــاون دون مــــراعـــاة مـــبـــدأ  ازدواجـــيـــة
التجر¨.

4 - في حـالـة طـلـبـات الـتـفـتـيش واحلـجـز والـتـجـمـيد
واHـــصــادرةq يـــجب أن تـــكــون اجلـــر}ـــة الــتي مـن أجــلـــهــا �

.Wكال الطرف Wتقد¨ الطلب معاقبا عليها في قوان

اHادة اHادة 2
السلطات اHركزيةالسلطات اHركزية

.Wركزية من قبل الطرفHالسلطات ا W1 - تع
2 - بـالـنـسـبـة لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد}ـقـراطـيـة

الشعبيةq تتمثل السلطة اHركزية في وزارة العدل.
3 - بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــوريـــة الــبــرتــغــالــيــةq تــتــمــثل

السلطة اHركزية في النائب العام للجمهورية.
4 - يــــبــــلغ كـل طــــرف الــــطــــرف اآلخــــر بــــأي تــــغــــيــــيــــر

لسلطاته اHركزية.
5 - تـرسل الـطـلـبـات اHـقـدمـة ¢وجـب هـذه االتـفـاقـية
مــبـــاشـــرة من الـــســـلــطـــة اHـــركـــزيــة لـــلـــطــرف الـــطـــالب إلى

السلطة اHركزية للطرف اHطلوب منه التعاون.

6 - في حاالت االسـتعـجالq  يـجوز إرسـال الطـلبات
عـن طــــريـق اHــــنــــظـــــمــــة الـــــدولــــيــــة لـــــلــــشـــــرطــــة اجلــــنـــــائــــيــــة

(األنتربول).
اHادةاHادة 3

رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي
1 - يرفض التعاون :

أ - إذا اعــتـــبــر الــطــرف اHــطــلــوب مــنه الــتــعــاونq أن
تنفـيذ طـلب التـعاون من شأنه اHـساس بـالسـيادةq باألمن

qالدستورية ªبادHالوطني أو بالنظام العام أو ا
ب - إذا تعـلق الطلب بـجر}ـة � ¢وجبـها متـابعة أو
مالحــــقـــة الــــشــــخص أو إدانــــته أو تــــبـــرئــــتـه لـــدى الــــطـــرف

qطلوب منه التعاونHا
ج - إذا كانت اجلـر}ة الـتي طلـب من أجلـها الـتعاون

qتتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة
د - إذا كــانـت اجلــر}ـــة الـــتي يـــقــدم مـن أجــلـــهـــا طــلب
qـطـلوب مـنه التـعاونHتـعـتبـر من قبل الـطرف ا qالتـعاون
جـر}ــة سـيــاسـيــة أو مـرتــبـطــة بـهـا.غــيـر أنـه ال تـعـتــبـر من

اجلرائم السياسية : 
- جــــرائم اإلبــــادةq اجلـــرائم ضــــد اإلنـــســــانـــيــــةq جـــرائم
احلــرب واجلـرائم اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اتـفــاقـيـات جـنـيف

qتعلقة بالقانون اإلنسانيHلسنة  1949 ا
- األفـعـال اHـشـار إلـيـهـا في االتـفـاقـيـة ضـد الـتـعـذيب
والعـقوبات األخـرى واHعامـالت الوحشـية أو الال إنسـانية
أو اHـهـيـنةq اHـعـتـمـدة بـتاريخ  17 ديـسـمـبـر سـنة 1984 من

qتحدةHطرف اجلمعية العامة لأل¥ ا
- اجلرائم اHـنـصوص عـلـيهـا في االتـفاقـيـات اHتـعددة
األطـراف للـوقـايـة من اإلرهـاب ومكـافـحـته الـتي انضم أو
ســيــنــضـم إلــيــهــا الــطــرفــان اHـــتــعــاقــدانq وكــذا أي أداة من
أدوات األ¥ اHـــتـــحـــدةq الســـيــــمـــا الـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلى

qالقضاء على اإلرهاب الدولي
- اHـسـاس بــحـيـاة رئـيس دولــة أو أحـد أفـراد أسـرته

.Wأو أي عضو من حكومة أحد الطرف
q2 - قـــبل رفض طــلب الـــتــعــاون أو تــأجــيـل تــنــفــيــذه
يــتـعــW عـلـى الـطــرف اHـطــلـوب مــنه الــتـعــاون وعن طـريق

سلطته اHركزية أن يقوم :
أ - بـــإعالم الـــطـــرف الـــطـــالب فـــورا بـــأســبـــاب رفض

qطلب التعاون
ب - بالـتـشاور مـع الطـرف الـطـالب من أجل دراسة
إمـكانية تـقد¨ اHسـاعدة في اآلجال والشـروط التي يراها

الطرف اHطلوب منه التعاون ضرورية.
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3 - إذا رفـضت الـسـلـطـة اHـركـزيـة لـلـطـرف اHـطـلوب
مـنه الـتـعـاون تقـد¨ الـتـعـاونq يـجب عـلـيـهـا إعالم الـسـلـطة

اHركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض.
اHادة اHادة 4

شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائيشكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي
1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.

2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ - اسم الـهـيـئـة الـطـالـبـة والـسـلـطـة اخملـتـصـة اHـكـلـفة

qتصلة بالطلبHبالتحريات واإلجراءات القضائية ا
qب - موضوع وأسباب الطلب
qنسوبةHج - بيان للوقائع ا

د -  النص القانوني اجلزائي اHطبق ذي الصلة.

3 - كـمـا يـحـتـوي الـطـلب عـنـد االقـتـضـاءq وفي حـدود
اإلمكانq على :

أ - هــويــةq تـاريخ اHــيالد واHــكـان الــذي يــتـواجــد فـيه
qطلوب شهادتهHالشخص ا

ب - هـويةq تـاريخ اHـيالد واHـكـان الـذي يـتـواجـد فيه
qالشخص الذي يجب تبليغه

ج - اHــــعــــلــــومــــات اخلــــاصـــة بــــهــــويــــة ومــــكــــان تــــواجـــد
qالشخص الذي يجب حتديد مكان تواجده

د - وصـف دقــــــيق لــــــلــــــمــــــكــــــان الــــــواجب تــــــفــــــتــــــيــــــشه
qمتلكات التي يجب حجزهاHوا

هـ - وصـف الـكــيــفــيــة الــتي يــتم بــهــا أخــذ وتــسـجــيل
qالشهادة أو التصريح

و - قائمة األسئـلة التي ينبغي طرحها على الشاهد
qأو اخلبير

ز - وصـف اإلجــــراء اخلـــــاص الـــــواجـب إتـــــبـــــاعه خالل
qتنفيذ الطلب

qح - متطلبات السرّية
ط - أية معلـومات أخرى تقدم إلى الـطرف اHطلوب

منه التعاون ليسهل عليه تنفيذ الطلب.
اHادة اHادة 5

تنفيذ طلبات التعاون القضائيتنفيذ طلبات التعاون القضائي
1 - يـــقـــوم الـــطـــرف اHــــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون وفـــقـــا
لــتــشــريــعه بــتــنــفــيــذ طــلـــبــات الــتــعــاون الــتي تــوجــهــهــا له
الـســلـطــات اخملــتـصــة لـدى الــطـرف الــطــالبq والـتي تــهـدف
إلى الـقــيــام بـالـتـحــري والـتـحــقــيق أو تـبـلـيغ أدلـة إقـناع

أو ملفات أو وثائق ¢ا في ذلك الوثائق اإلدارية.

2 - إذا تــقــدم الـــطــرف الــطــالب بــطـــلب صــريحq فــإنه
يـــتـــعـــW عـــلى الـــطـــرف اHــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون إخـــطــاره

بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.

3 - إذا وافق الــطـرف اHــطـلــوب مـنه الــتـعــاونq }ـكن
للسلطات و األشـخاص اHعنية للـطرف الطالب أن تساعد
الـسـلطـات اخملـتـصـة لـلـطـرف اHطـلـوب مـنه الـتـعـاون أثـناء

تنفيذ الطلب.

4 - إذا تقـدم الطـرف الطـالب بطـلب صريح يـتضمن
تـنـفـيـذ إجـراء مـنـصـوص علـيه فـي اHادة الـسـابـقـة بـكـيـفـية
خــاصــةq فـإن الــطــرف اHـطــلــوب مـنه الــتــعـاون يــلــبي طـلب

الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه.

5 - تخـطـر الـسـلطـة اHـركـزيـة لـلطـرف اHـطـلـوب منه
الـتـعـاون فـورا الـســلـطـة اHـركـزيـة لـلــطـرف الـطـالب بـاHـآل

اخملصص لتنفيذ طلبها.

اHادة اHادة 6
تسليم العقود القضائيةتسليم العقود القضائية

1 - يـقــوم الـطـرف اHـطــلـوب مـنه الــتـعـاونq بــتـسـلـيم
الـــعـــقـــود الـــتي أرســـلـت إلـــيه لـــهـــذا الـــغـــرضq من الـــطـــرف

الطالب وفقا لتشريعه.
2 - يــــرسـل طــــلـب تــــســـــلــــيـم كل وثـــــيـــــقــــةq تـــــتــــضـــــمن
qـطـلوب مـنه الـتـعاونHإلى الـطـرف ا qالـتكـلـيف بـاحلـضور
في مــدة ال تــقل عـن ســتـW (60) يــومـــا قـــبل تـــاريخ مـــثــول
الـشـخص. وفي حـالـة االسـتــعـجـال }ـكن لـلـطـرف اHـطـلـوب

منه التعاون التخلي عن شرط األجل.
3 - }ـــكن إجــراء الـــتــســلـــيم عن طـــريق إرســال عــادي
لـلعقد أو الـقرار للـشخص اHرسل إلـيه. وإذا طلب الطرف
qـطـلوب مـنه التـعاونHالـطالب ذلك صـراحـة فإن الـطرف ا
وفي حـــدود مــــا يـــســــمح به تــــشـــريـــعـهq يـــقـــوم بــــالـــتـــســــلـــيم
لــلـــشــخص نـــفــسه حـــسب األشــكـــال اHــطـــلــوبــة مـن الــطــرف

الطالب.
4 - يــــرسـل الـــطــــرف اHــــطــــلــــوب مـــنـه الــــتـــعــــاون إلى
Wومــا يــبـ qمــا يــثــبت تــبــلــيغ الــوثــائق qالــطــرف الــطــالب
شـكل وتـاريخ الـتـسـلــيم وعـنـد االقـتـضـاءq يـجـوز أن يـكـون
هـــذا الـــتــبـــلــيـغ في شــكـل وصل مـــؤرخ ومــوقع مـن اHــرسل
إلــيه وإذا تـعــذر الـتــسـلــيم يــتم إعالم الــطـرف الــطـالب في
أقرب اآلجال مع ذكر األسباب التي حالت دون التسليم.

اHادة اHادة 7
تلقي الشهادات في إقليم الطرف اHطلوب منه التعاونتلقي الشهادات في إقليم الطرف اHطلوب منه التعاون
1 - كل شـخص يـتـواجــد في إقـلـيم الـطـرف اHـطـلـوب
مــنه الــتــعــاون وتــكــون شــهــادته مــطــلـوبــةq تــطــبــيــقــا لــهـذه
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االتـفـاقـيـةq يـجـوز إلـزامه عـن طـريق الـتـكــلـيف بـاحلـضـور
أو بـأي شـكل آخـر يـسـمح به قـانون الـطـرف اHـطـلـوب منه
الـتـعــاونq بـاإلدالء بـشـهــادته أو تـقـد¨ وثــائق أو مـلـفـات أو

غيرها من عناصر األدلة.
2 - يــــــجـــــوز إلــــــزام أي شـــــخـص يـــــطــــــلب مــــــنه اإلدالء
بشهادته أو تقد¨ معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم
الطرف اHطلوب منه التعاونq بتنفيذ ما طلب منه طبقا
لــلـشـروط اHـنــصـوص عـلــيـهـا في قــانـون الـطــرف اHـطـلـوب
منه التعـاون. إذا ادعى هذا الشخص التمتع باحلصانة أو
عجزا أو امتيازا يخوله له قانون الطرف الطالبq تؤخذ

شهادته رغم ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عــنـدمـا يـقـدم طـلب لـهــذا الـغـرضq تـقـوم الـسـلـطـة
اHـركـزية لـلطـرف اHـطلـوب مـنه التـعاون بـإخـطار الـطرف
الــطـالب مــســبــقــاq وفي الـوقـت اHـنــاسبq بــتــاريخ ومــكـان

اإلدالء بالشهادة.

اHادة اHادة 8
تلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالبتلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب

1 - إذا تــــبـــــW لــــلـــــطــــرف الـــــطــــالـب ضــــرورة اHـــــثــــول
الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته اخملتصة من أجل
اإلدالء بـشهـادته في قـضيـة جـزائيـةq فإنـه يشـيـر إلى ذلك
في طــلب الــتــكــلــيف بــاحلــضـور أو فـي طـلـب الــتـعــاون من
أجل حتــقــيـق يــتــعــلق بـــقــضــيــة جــزائــيـــة ويــخــطــر الــطــرف
اHـطلوب منه التـعاون الشاهـد أو اخلبير بـذلك. كما يقوم
الـطـرف اHــطـلـوب مـنه الــتـعـاون بـإخـبــار الـطـرف الـطـالب

بالرد الصادر عن الشاهد أو اخلبير.
2 - يــــجب أن يــــتـــضـــمـن الـــطــــلب أو االســـتــــدعـــاء في
احلالة اHنـصوص عليـها في الفقرة 1 من هذه اHـادةq مبلغا
تـــقــــريـــبــــيـــا لــــلـــتـــعــــويـــضــــات الـــتـي يـــنــــبـــغـي دفـــعــــهـــا وكـــذا

التعويضات عن مصاريف السفر واإلقامة.
3 - }ـــكنq عــنـــد االقــتــضـــاءq أن يــســـتــلم الـــشــاهــد عن
طــريق الـســلـطـات الــقـنـصــلـيــة لـلـطــرف الـطـالـبq تـسـبــيـقـا

جلزء من اHصاريف اHتعلقة بالسفر أو مجملها.
4 - كل شـاهــد أو خـبــيـر مـهــمـا كـانت جــنـســيـتهq يـتم
اســـتـــدعـــاؤه من قــبـل أحـــد الــطـــرفـــيـن و}ـــتــــثل بــإرادته
أمام اجلــهــات الـقـضائـيـة لـلـطرف اآلخـرq ال }ـكن مـتـابـعته
أو تـــوقـــيـــفـه من أجل أفـــعـــال أو تـــنـــفـــيـــذا ألحـــكـــام ســـابـــقـــة

Hغادرته إقليم الطرف اHطلوب منه التعاون.
5 - غـــيـــر أن هـــذه احلــــصـــانـــة تـــنــــتـــهي بـــعــــد خـــمـــســـة
وأربـــعــW (45) يـــــومـــــا مـن تـــــاريخ ســـــمـــــاعـه إذا لم يـــــغـــــادر
الــشــاهـــد إقــلــيـم الــطــرف الـــطــالب وكــان بـــإمــكــانـه الــقــيــام

بذلك.
6 - إن الـشـاهد أو اخلـبـيـر الـذي لم }ـتـثـل لـلتـكـلـيف
باحلـضور الـذي سـلم له أو طلب تـسلـيمـه له تطـبيـقا لـهذه
االتـفــاقـيــةq ال يــتـعــرض ألي عـقــاب أو إجــراء قـســريq حـتى

وإن اشتـمل هذا الـتكـليف عـلى أوامـرq إال إذا تـوجه فيـما
بــــعــــد بــــإرادتهq إلى إقــــلــــيم الــــطــــرف الــــطــــالبq ثـم وجه له

استدعاء جديد وظل دون استجابة.

اHادة اHادة 9
Wؤقت لألشخاص احملبوسHالتحويل اWؤقت لألشخاص احملبوسHالتحويل ا

1 - بــنـاء عـلـى طـلب الـطــرف الـطــالب وبـعـد مــوافـقـة
الطرف اHطلـوب منه التعاون والشخص احملبوسq يحوّل
هــذا الـشــخص اHــتـواجــد في إقـلــيم الــطـرف اHــطـلــوب مـنه
الــتــعــاون إلى إقـــلــيم الــطــرف الــطــالـب إذا اعــتــبــر مــثــوله
الـــشـــخـــصيq بـــصـــفــة شـــاهـــد أو لــلـــمـــســـاعــدة فـي إجــراءات

جزائيةq ضروريا.
2 - ألغراض هذه اHادة :

أ - يـــــبــــقـى الــــشـــــخـص الــــذي � حتـــــويـــــله فـي إقــــلـــــيم
الـطـرف الـطالـب محـبـوسـاq إال إذا سـمح الـطـرف اHـطـلوب

qمنه التعاون باإلفراج عنه
ب - يــجب عــلى الــطــرف الــطــالب تــســلــيم الــشــخص
الـــذي � حتـــويــله لـــلــطـــرف اHـــطــلـــوب مــنه عـــنـــدمــا تـــســمح
الــــظــــروف بــــذلـكq وفي كل األحــــوال فـي أجل ال يــــتــــجــــاوز
تــــاريخ اإلفـــراج عــــنه فـي إقـــلــــيم الــــطـــرف اHــــطـــلــــوب مـــنه
Wـركـزيـتـان لـلـطـرفHإال إذا اتفـقت الـسـلـطـتـان ا qالـتـعـاون

qعلى خالف ذلك
ج - يـعــتــد بـاHــدة الــتي قــضـاهــا الــشـخص فـي سـجن
الــطـــرف اHـــطــلـــوب مـــنه الـــتــعـــاونq عـــنــد حـــســـاب تــنـــفـــيــذ

العقوبة اHسلطة عليه من قبل الطرف الطالب.

اHادة اHادة 10
التفتيش واحلجزالتفتيش واحلجز

1 - يـــقـــوم الـــطـــرف اHـــطـــلـــوب مــــنه الـــتـــعـــاونq مـــالم
يـتعارض ذلك مع تـشريعه الوطـني وشريطـة حفظ حقوق
الـغـيــر حـسن الـنــيـةq بـتــنـفـيــذ طـلـبـات الــتـفـتــيش واحلـجـز
وتــســلــيم األشــيــاءq إلى الــطــرف الــطــالـبq قــصــد احلــصـول

على أدلة إثبات.
2 - }ـتـثل الـطـرف الطـالب لـلـشـروط التي يـفـرضـها
الــطـرف اHــطــلـوب مــنه الــتـعــاونq فـيــمــا يـتــعــلق بـاألشــيـاء

احملجوزة واHسلمة إلى الطرف الطالب.

اHادة اHادة 11
التعاون القضائي في إطار إجراءاتالتعاون القضائي في إطار إجراءات

التجميد أو احلجز واHصادرةالتجميد أو احلجز واHصادرة

1 - يـتــفق الــطـرفــان عــلى الـتــعــاون خالل اإلجـراءات
اHـتعلـقة بـتحـديد وتـعيW مـكان عـائدات ووسـائل ارتكاب
اجلـــر}ــــة أو جتـــمــــيـــدهــــا أو حـــجـــزهــــا ومـــصــــادرتـــهــــا وفـــقـــا

للتشريع الوطني للطرف اHطلوب منه التعاون.
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2 - يـــنـــبـــغي أن يـــتـــضـــمـن طـــلب الـــتـــعـــاون اHـــتـــعـــلق
بــإجـــراءات الــتـــجــمـــيــد أو احلـــجــز واHـــصــادرةq عـالوة عــلى

األحكام الواردة في اHادة  4 أعاله البيانات التالية :
أ - مــعــلــومــات حــول اHــمــتــلــكــات مــوضــوع الــتــعــاون

qطلوبHا
qمتلكاتHب - مكان تواجد ا

qمتلكات واجلرائم إن وجدتHا Wج - العالقة ب
د - مــــعـــلــــومــــات بـــخــــصـــوص مــــصــــالح الــــغـــيــــر حـــول

qمتلكاتHا
هـ - نسخة طـبق األصل عن قرار التجـميد أواحلجز
أو الــــقـــــرار الــــنـــــهــــائـي لــــلـــــمــــصـــــادرة الــــصـــــادر عن اجلـــــهــــة

القضائية.
3 - ال }س أي بـــنــد مـن هــذه اHـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسن النية.
اHادة اHادة 12

استرداد األموالاسترداد األموال
1 - إذا ارتـــكـــبـت جـــر}ـــة وصــــدرت إدانـــة في إقــــلـــيم
الطرف الطـالبq }كن استرداد األموال احملجوزة من قبل
qـــطــلــوب مـــنه الــتـــعــاون إلى  الــطـــرف الــطــالبHالــطــرف ا
بــغـــرض اHـــصـــادرةq طـــبـــقــا لـــلـــتـــشـــريع الـــوطـــني لـــلـــطــرف

اHطلوب منه.
2 - ال }س أي بـــنــد مـن هــذه اHـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسن النية.
3 - يتم االستـرداد فور صدور حكم نـهائي في إقليم

الطرف الطالب.
اHادة اHادة 13

حتويل األموال العمومية اخملتلسةحتويل األموال العمومية اخملتلسة
1 - إذا قـام الطرف اHـطلوب مـنه التعـاون بحجز أو
مــــــصـــــادرة أمــــــوال عـــــمــــــومــــــيـــــةq كــــــانـت أو لم تــــــكن مــــــحال
لـــلـــتـــبـــيـــيـضq � اخــتـالســـهـــا من الـــطـــرف الـــطـــالبq يـــســـلم
الطـرف اHطلـوب منه الـتعاون إلى الـطرف الطـالبq وفقا
لـــتـــشـــريـــعه الـــوطـــنـي q األمـــوال احملـــجـــوزة أو الـــتي تـــمت

مصادرتها بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2 - يـتم الـتحـويل فـور صـدور حكم نـهـائي في إقـليم

الطرف الطالب.

اHادة اHادة 14
مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

1 - يـــــتـــــحــــمـل الـــــطــــرف اHـــــطـــــلــــوب مـــــنه الـــــتـــــعــــاون
مـصــاريف تـنـفـيــذ الـطـلب بـاســتـثـنـاء الــتـكـالـيـف الـتـالـيـة

التي يتحملها الطرف الطالب :

أ - الــــتــــعـــــويــــضــــات واHــــصــــاريـف والــــتــــســــبــــيــــقــــات
qادة 8 من هذه االتفاقيةHنصوص عليها في اHا

ب - اHــــصــــاريف اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــتـــحــــويـل األشــــخـــاص
احملبوسW طبقا للمادة 9 من هذه االتفاقية.

2 - إذا تـبـW أن تـنـفـيذ الـطـلب يـسـتـدعي مـصاريف
مـعتـبرة أو ذات طـابع استـثنـائيq سيـما تـلك النـاجتة عن
تـدخل اخلـبـراءq يـتــشـاور الـطـرفـان مـسـبـقــا فـيـمـا بـيـنـهـمـا
لتـحـديـد األحكـام والـشـروط التي يـتم وفـقـهـا تنـفـيـذ طلب

التعاون وكذا حول كيفية حتمل اHصاريف.

اHادة اHادة 15
احملافظة على السريةاحملافظة على السرية
: W1 - بناء على طلب أحد الطرف

أ - يــبـــذل الــطـــرف اHــطـــلــوب مـــنه الـــتــعـــاونq كل مــا
بـوســعه لـلـمـحــافـظـة عـلى ســريـة طـلب الـتــعـاون الـقـضـائي
من حيث اHـضمـون والوثـائق اHدعـمة لهq وحـتى التـعاون
في حـد ذاته. أمــا إذا كــان من غـيــر اHـمــكن تــنـفــيـذ الــطـلب
دون إفشاء الـسريـةq فعـلى الطرف اHـطلـوب منه الـتعاون
إعالم الـطــرف الــطـالب بـذلكq حــتى يـتـسـنـى لـهـذا األخـيـر

qاتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب
ب - يـجب عـلى الطـرف الـطـالب احلفـاظ عـلى سـرية
الـشــهـادة واHــعـلــومـات اHــقـدمـة مـن قـبل الــطـرف اHــطـلـوب
مــنه الــتـعــاونq وذلك في حــدود مــا تـســمح به مــقــتـضــيـات

التحقيق واإلجراءات احملددة في الطلب.
2 - ال يـجوز لـلـطـرف الـطالب أن يـقـوم دون مـوافـقة
الــطــرف اHـطــلــوب مـنـه الـتــعــاونq بـاســتــخـدام أو بــإرسـال
مـعــلــومـات أو أدلــة مـقــدمـة مـن الـطــرف اHـطــلـوبq لــغـرض
الــتــحــقــيق أو إلجــراءات غــيــر تــلك اHــنــصــوص عــلـيــهــا في

الطلب.

اHادة اHادة 16
التبادل التلقائي للمعلوماتالتبادل التلقائي للمعلومات

في إطار التـعاون بـW الطـرفW }كـنهـما أن يـتبادال
تلقائيا اHعلومات اHتعلقة بقضايا ذات طابع جزائي.

اHادة اHادة 17
تبادل صحيفة السوابق القضائيةتبادل صحيفة السوابق القضائية

1 - تتـبـادل الـسلـطـتـان اHـركزيـتـان لـلطـرفـqW بـيان
اإلدانـــات اHـــســـجـــلـــة في صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
الصادرة عن اجلهات الـقضائية للطرفW ضد مواطني كل
qـولـودين في إقـليم أحـدهـماHمـنـهـما وكـذا ضـد األشخـاص ا
من خـالل تــبــادل صــحــيــفــة الــســوابق الــقــضــائــيــة مــرة في

qالسنة على األقل
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2 - فـي حـــالـــة اHـــتـــابـــعـــة أمـــام جـــهـــة قـــضـــائـــيـــة ألحـــد
qفإنه }كـن للسـلطـات اخملتـصة لـلطـرف الطالب qWالـطرفـ
احلـصـول فـورا مـن الـسـلــطـات اخملـتـصــة لـلـطــرف اHـطـلـوب
مـــنه الـــتـــعـــاون عـــلى مـــســـتــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الــســـوابق

القضائية اHتعلقة بالشخص موضوع اHتابعة.

اHادة اHادة 18
ارجاع األشياء واHلفات والوثائقارجاع األشياء واHلفات والوثائق
إلى الطرف اHطلوب منه التعاونإلى الطرف اHطلوب منه التعاون

تــعـاد األشـيـاء ¢ـا فـيـهـا اHــلـفـات أو الـوثـائق األصـلـيـة
اHــقــدمـة لــلــطـرف الــطــالبq تــطـبــيــقـا لــهــذه االتـفــاقــيـةq في
أقرب وقت �ـكنq إلى الـطرف اHـطلوب مـنه الـتعاونq إال

إذا تخلى هذا األخير عن حقه في ذلك.

اHادة اHادة 19
اHصادقة على الوثائق اHدعمةاHصادقة على الوثائق اHدعمة

1 - يــقــبل الــطــرف اHــطــلــوب مــنه الــوثــائق اHــدعــمـة
لـطـلب الـتـعـاونq وفـقـا لـلـمادة  4 من هـذه االتـفـاقـيةq إذا �

التصديق عليها قانونا.
2 - يـــصـــادق قـــانـــونـــا عـــلى كل وثـــيـــقـــة مـــســـتـــعـــمـــلـــة
ألغـراض هذه االتـفـاقـيةq إذا تـبـW أنـها مـوقـعـة أو مطـابـقة
لألصل مـن طـــرف قــــاض أو مــــوظف مــــؤهل لــــدى الــــطـــرف

الطالب.

اHادة اHادة 20
لغة اخملاطبةلغة اخملاطبة

حتـرر طــلـبـات الـتـعـاون والـوثـائق اHـدعـمـة لـهـا بـلـغـة
الــــطــــرف الــــطـــالـب وتــــرفق بــــتـــرجــــمــــة إلى لــــغــــة الــــطـــرف

اHطلوب منه التعاون أو اللغة الفرنسية.

اHادة اHادة 21
التعاون القانونيالتعاون القانوني

1 - يــلـتــزم الـطــرفـان بــتـبـادل اHــعـلــومـات فـي مـجـال
التـشـريع والـتنـظـيم القـضـائي واالجـتهـاد الـقـضائي فـيـما

يخص اجملاالت اHشار إليها في هذه االتفاقية.
2 - يجـوز لـلطـرفـW توسـيع تـعاونـهـما إلى مـجاالت
قــانــونــيـة وقــضــائــيــة غـيــر اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــفــقـرة

السابقة.

اHادة اHادة 22
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

تـتم تسـويـة النـزاعـات اHتـصـلة بـتـطبـيق أو تـفسـير
.Wالطرف Wهذه االتفاقية عن طريق التشاور ب

اHادة اHادة 23
الدخول حيز التنفيذالدخول حيز التنفيذ

تـدخل هذه االتفـاقية حيـز التنـفيذ ثالثW (30) يوما
من تــــاريخ اســــتالم آخــــر تـــبــــلــــيغ كــــتـــابـي عـــبــــر الـــطــــريق
الـدبــلـومـاسي يـفــيـد إتـمـام اإلجــراءات الـداخـلـيــة اHـطـلـوبـة

في هذا الشأن.

اHادة اHادة 24
مدة السريان والنقضمدة السريان والنقض

1 - يـــســــتـــمـــر ســـريـــان هـــذه االتــــفــــاقـــيـــة ألجـل غـــيــر
محدد.

2 - يجوز ألي من الطـرفW نقض هذه االتـفاقية عن
طريق إشـعـار مـسـبق  بـسـتة (6) أشـهر يـوجـه كـتابـيـا إلى

الطرف اآلخر عبر الطريق الدبلوماسي.

اHادة اHادة  25
التعديلالتعديل

1 - يجوز إدخال تعديالت على هذه االتفاقية بطلب
.Wمن أحد الطرف

2 - يـــســــري مـــفــــعـــول الــــتـــعــــديالت وفـــقــــا لـــلــــشـــروط
اHنصوص عليها في اHادة 23 من هذه االتفاقية.

اHادة اHادة 26
التسجيلالتسجيل

يــتــعـW عــلـى الــطــرف الـذي ســتــوقـع االتــفـاقــيــة عــلى
إقـليـمه أن يـقوم فـور دخولـها حـيز الـتنـفيـذ بإحـالتـها إلى
أمـانـة األ¥ اHـتحـدة قـصـد تـسجـيـلـهـا طبـقـا لـلـمادة 102 من
ميثاق األ¥ اHتحـدة. كما يشعر الـطرف اآلخر بإتمام هذا

اإلجراء و برقم التسجيل. 

إثــــــبـــــاتـــــا لــــــذلكq وقـع مـــــفــــــوضــــــا الـــــطـــــرفـــــــيـن هـــــذه
االتفاقية. 

Wحرر بـاجلزائر في 22 ينـاير سنة 2007 من نسـخت
(2) أصليتW باللـغتW العربية والبرتغاليةq ولكل منهما

نفس احلجية القانونية.

عن اجلمهورية اجلزائرية عن اجلمهورية اجلزائرية 
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام

عن اجلمهورية البرتغاليةعن اجلمهورية البرتغالية
الالبرتو كوستابرتو كوستا
وزير العدلوزير العدل
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اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ}قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1428  اHـوافق 26
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 07 -291  مؤر  مؤرّخ في خ في 14 رمـضان عام رمـضان عام
يـــعــــــدليـــعــــــدل  q q2007 ــــوافق 26 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــةHــــوافق   اH1428  ا

توزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنةتوزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنة
q2007 حسب كـل  قطـاعq حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
q إنّ رئيس احلكـومـة

qاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq الســيّـــمــا  اHــادّتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2) منـه
-  و¢ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و¢ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 07-03 اHــــؤرخ في 9 رجب
عـام 1428 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2007 واHـتـضـمن قـانون

q2007 الية التكميلي لسنةHا
- و¢ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اHـعـدّل

   qتممHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغــى مـن مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2007
اعــتــمـاد دفــع قـــدره سـتــة ماليــيـر ومــائـتــا مـلــيـون ديــنــار
(6.200.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ماليير
ومــائــتــا مــلــيــون ديــنــار ( 7.200.000.000 دج) مــقــيــدان في
النفقات ذات الـطابع النهائي (اHنـصوص عليها في األمر
رقـم 07-03 اHـــــــــــؤرخ فـي 9 رجـب عـــــــــــام 1428 اHـــــــــــوافـق 24
يــولـيــو ســنـة 2007 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة q(2007 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخصص Hـيزانـيـة سـنة 2007 اعـتماد دفع
قــــــــدره ســـــــتــــــــة مـاليــــــــيـــــــر ومــــــــائــــــــتــــــــا مـــــــلــــــــيــــــــون ديــــــــنــــــــار
(6.200.000.000دج) ورخصة برنـامج قـدرها سبعة ماليير
ومــائـتــا مـلــيـون ديــنـار ( 7.200.000.000 دج) يــقـيــدان فــي
الــنـفـقــات ذات الـطـابــع الـنـهــائي (اHـنــصـوص عـلــيـهـــا فــي
األمر رقم 07-03 اHؤرخ فـي 9 رجب عام 1428 اHوافق 24
يــولـيــو ســنـة 2007 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة q(2007 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احــتـيــاطي لــنــفــقـات
غير متوقعة.........

اجملموعاجملموع

6.200.000

6.200.000

7.200.000

7.200.000

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- اHــنـــشــآت الــقـــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية
- الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــربــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة
والتكوين..............

اجملموعاجملموع

5.400.000

800.000

6.200.000

5.400.000

1.800.000

7.200.000

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 07 - - 292  مؤر  مؤرّخ في خ في 14 رمضان عام رمضان عام
1428  اHـــــوافق   اHـــــوافق 26 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة q q2007 يـــــعــــدليـــــعــــدل

اHـرسـوم رقم اHـرسـوم رقم 65 - - 75  اHـؤرخ في اHـؤرخ في 21 ذي الـقــعـدة عـام ذي الـقــعـدة عـام
1384 اHــــــوافق  اHــــــوافق 23 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة 1965     واHــــــتــــــعــــــلق واHــــــتــــــعــــــلق

بالتعويضات ذات الصبغة العائليةبالتعويضات ذات الصبغة العائلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

q إن رئيس احلكومـة

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -



21 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1462
3 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2007 م م

- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اHادتان 85-4 و 125
q(الفقرة 2) منه

- و¢ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 65-75 اHـؤرخ في 21 ذي
الـقـعـدة عـام 1384 اHـوافق 23  مـارس سـنة 1965 واHـتـعلق

qعدّلHا qبالتعويضات ذات الصبغة العائلية
- و¢قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 -172 اHؤرخ
في18  جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

qرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2007 وا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 156
اHـؤرخ في  4 ذي الـقــعـدة عـام 1411 اHـوافق 18 مـايــو سـنـة

qنح العائليةH1991 الذي يحدد مبلغ ا

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 326
اHؤرخ في 10 جـمادى األولى عام 1415 اHوافق 15 اكـتوبر

qنح العائليةHسنة 1994 الذي يحدد مبلغ ا
- و¢ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 95 -289
اHــــــــؤرخ فـي أول جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1416 اHــــــــوافق 26
qنح العائليةHتضمن رفع مبلغ اHسبتمبر سنة 1995 وا

- و¢ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96 -298
اHـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اHـوافق 8 سـبـتـمـبر

qنح العائليةHتضمن رفع مبلغ اHسنة 1996 وا

 يـرســم  ما يأتي : يـرســم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـعـدل احلـالـة "4" من اHـادة األولى من
اHـــرســوم رقم 65-75 اHــؤرخ في 21 ذي الــقـــعــدة عــام 1384
qــذكـــور أعـالهHـــعــدل واHا q1965 ــوافـق 23 مـــارس ســنــةHا

كما يأتي :
"4)  يـحـدد اHـعــدل السـنـوي Hــنــحـة األجــر الوحــيـد
بـ 9600 دج لـلعـمـال الـتـابـعW لـقـطـاع الـوظـيفـة الـعـمـومـية
الــــذين يــــتـــكــــفـــلــــون بـــطــــفل واحـــد (1) عــــلى األقـل  ويـــكـــون

أزواجهم بدون دخل".

اHـادةاHـادة 2 :  :  يـســري مـفــعـول هــذا احلـكم ابــتـداء من أول
يناير سنة 2007.

اHـادةاHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ}قراطيّـة الشّعبيـّة.

حرّر بـاجلـزائر في 14 رمـضـان عام 1428  اHـوافق 26
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 07 - - 293  مؤر  مؤرّخ في خ في 14 رم رمـضان عامضان عام
1428  اH  اHــــــــــوافق وافق 26 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q q2007 يـــــحــــدديـــــحــــدد

كيـفـيـات التـمـوين  واسـتـخدام الـغـيـر لشـبـكـات نقلكيـفـيـات التـمـوين  واسـتـخدام الـغـيـر لشـبـكـات نقل
وتوزيع الكهرباء والغازوتوزيع الكهرباء والغاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس احلكومــة

qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا  -
-  وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq الســـيّـــمــا اHـــادتــان  4-85 

qو125 (الفقرة 2) منه
- و¢ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بالكهرباء وتـوزيع الغاز بواسطة الـقنواتq السيما اHادة

q65 منه

- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و¢ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-182 اHؤرخ
في 9 ربـيع الـثـانـي عام 1426 اHـوافق 18 مـايـو سـنـة 2005
واHــتـــعــلق بـــضــبط الـــتــعــريـــفــات ومــكـــافــأة نــشـــاطــات نــقل

qوتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز
- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

 qناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا لـلـمـادة 65 من الــقـانـون رقم
02-01 اHــــــؤرخ في 22 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1422 اHــــــوافق 5

فــبـرايــر ســنـة 2002 واHـتــعــلق بــالــكــهــربــاء وتــوزيع الــغـاز
بـــواســــطـــة الــــقـــنــــواتq يـــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلى حتــــديـــد
كــيـــفـــيــات الـــتـــمــويـن واســتـــخـــدام الــغـــيـــر لـــشــبـــكـــات نــقل

وتوزيع الكهرباء والغاز.

اHــادة اHــادة 2 : }ـــكن أن يــتم تــمــويـن اHــوزعــW والــزبــائن
Wبـالـطـاقـة الـكـهـربائـيـة أو الـغـازيـة عـلـى الـشـكـل WـؤهـلـHا

: Wاآلتي
- إمــا من خـالل عــقــود تــمــوين ثــنــائـــيــة مع مــنــتــجي

qWبالغاز والوكالء التجاري WمونHالكهرباء وا
- وإمـــــا مـن خالل الــــــعـــــروض والــــــشـــــراء فـي ســـــوقي

الكهرباء والغاز.
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اHادة اHادة 3  :   :  في إطار الـعقـود الثـنائـيةq يـحق للـزبائن
WمونHالتـفاوض بشأن الـكميات واألسعـار مع ا WـؤهلHا
 �ّن يخـتاروا. وتبـلور الصـفقات في شـكل عقود مـطابقة
لــلـــعــقــد الــنــمـــوذجي الــذي تــنـــشــره جلــنــة ضــبـط الــكــهــربــاء

والغاز.

Wوالـوكالء الـتجـاري WـوزعHـادة 4  :    :  يـجب على اHـادة اHا
والــــزبــــائـن اHــــؤهــــلــــW من أجـل الــــتــــحــــكم في اHــــنــــظــــومــــة
الـكهربـائية أن يـصرّحـوا لدى مسـيّر اHنـظومـة بالكـميات
الـتـعـاقـديـة اHـتـفق عـلـيـهـا في إطـار الـعـقـود الـثـنـائـيـة عـنـد

التموين بالكهرباء.
يحـدّد مـسـيّر اHـنـظومـة طـبـيعـة اHـعـلومـات اHـذكورة
WــتـــعــامــلــHفي الــفــقـــرة أعاله ودوريــتـــهــا بــالــتـــشــاور مع ا

.WعنيHا

اHـادة اHـادة 5 : : يـجب أن يـبـلـغ مـسـيّـر سـوق الـكـهـربـاء إلى
مـســيّـر اHـنـظــومـة كـمـيــات الـطـاقـة الــكـهـربـائــيـة الـتي يـتمّ
تـــبــادلـــهـــا عـــبــر الـــســـوقq وفــقـــا لـــقــواعـــد وإجـــراءات ســوق

الكهرباء.

اHـادة اHـادة 6  :   : حتـكم الــصـفــقـات الــتـجــاريـة الــتي تـتم في
إطار سـوقي الـكـهـرباء والـغـــاز قواعــد وإجـراءات هـاتيـن
الـسـوقـqW وفي هذا اإلطـارq تـقـدم طلـبـات شـراء الكـهـرباء
لـدى مسيّر السـوق وتقدم طلـبات شراء الغـاز لدى مسيّر

شبكة نقل الغاز.

اHـــــادة اHـــــادة 7  :  طـــــبــــــقـــــا لـــــلــــــمـــــطـــــة 27 من اHـــــادة 115 من
الــقــانــون رقم 02-01 اHــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة عــام 1422
اHـوافق 5 فــبـرايــر ســنـة 2002 واHـذكــور أعالهq يــجب عـلى
اHـــوزعـــW والــوكـالء الــتـــجــاريـــW والـــزبــائـن اHــؤهـــلــW أن
يودعـوا لدى جلنـة ضبط الكـهرباء والـغاز نسخـة من عقود
شراء وبـيع الطاقـة الكهـربائيـة والغازيـةq شهرا (1)  على

أكثر تقدير بعد تاريخ إمضاء هذه العقود.

اHادة اHادة 8  :  }نح استعمال الشبكات كل من :
qنظومة بالنسبة لشبكة نقل الكهرباءHمسيّر ا -

- مــســيّـر شــبــكـة نــقل الــغــاز بـالــنــسـبــة لــشـبــكــة نـقل
qالغاز

- مسـيّـر شبـكـة الـتوزيع اHـعـني بـالنـسـبـة لشـبـكات
توزيع الكهرباء والغاز.

ويستعمل الغير الشبكات بصفة غير تمييزية.

اHـادةاHـادة 9 : ال يــســتــطــيع مــســيــر اHــنــظــومــة أو مــســيّـر
الــشــبـكــة رفض اســتـعــمــال الـشــبــكـة إال عــلى أســاس نـقص
مـــحــقـق في الــســـعـــة. وال }ــكن أن تـــكـــون أســبـــاب الــرفض

مــؤســســة إال عـــلى حــتــمـــيــات ذات عالقــة بـــاإلجنــاز احلــسن
Hــهــام اHــرفق الــعــمــومي وعــلى أســبــاب تــقــنــيــة مــرتــبــطــة

باألمان وبسالمة الشبكات وبنوعية سيرها.

اHـادة اHـادة 10  :  إذا لم يــتــمـكن مــنح االســتــعـمــال بــأكــمـله
لــلـــقــدرة أو الـــتـــدفق اHــطـــلـــوب بــســـبب عـــدم كــفـــايــة ســـعــة
الشـبـكـةq يقـتـرح اHـسيّـر اHـكـلف ¢نـح ترخـيص الـتـوصيل
عـلى الزبـون مـستـوى الـسـعة الـتي }ـكن تقـد}ـها. ويـخـبر
اHـسـيّـر الزبـون أيـضـا بـالـشـروط واآلجـال لـتـلـبـيـة الطـلب

بأكمله.
إذا لم يــــكن احلل الــــنــــهـــائي مــــســــجال ضــــمن مــــخـــطط
تـطــويـر الــشـبـكــةq يـقــتـرح اHـســيّـر الـذي }ــنح االسـتــعـمـال
عـــــــلى الـــــــزبــــــون حال لـــــــلــــــتــــــوصــــــيـل مـع اســــــتــــــبــــــاق إجنــــــاز

التجهيزات على حساب الزبون.

اHــادةاHــادة 11 :  :  يــضـع مــســيّــرو الــشـــبــكــات حتت تــصــرف
اHـــــســــتـــــعــــمـــــلــــW كل اHـــــعــــلـــــومــــات اHـــــفــــيـــــدة الــــتـي تــــخص
الـتــجـــهـــيــزات الــتي تــمــوّن هــؤالء األخـيــرينq الســيّـمــا

ما يأتي:
- مــخــطــطــات االســتــغالل في الــســيــر الــعــادي وعــنــد
الــنـجــدة مع تـوضــيح مـوثــوقـيــتـهــا في الـظــروف اHـنــاخـيـة
اHــــتـــغـــيــــرة والـــشــــحـــنـــات احلــــالـــيـــة والــــســـعـــات اHــــتـــوفـــرة

qبالشبكات
qنشآتHواصفات التقنية للشبكات واHا -

- نـــقــــاط الــــدخــــول واخلــــروج والـــربـط بـــالــــشــــبــــكـــات
qاألخرى

- مـخـطـطـات تـطـوير الـشـبـكـات الـتي وافـقت عـلـيـها
جلـــنــــة ضـــبط الــــكـــهــــربـــاء والــــغـــاز مع ذكــــر تـــأثــــيـــرات هـــذا

qالتطوير على أداءات الشبكة وموثوقيتها
- مــــخــــطط ســــعــــات الــــربط عــــلى امــــتــــداد عــــشـــر(10)

سنوات.

اHادة اHادة 12  :  من أجل تمكـW الزبائن اHؤهلqW اHزمع
تـوصـيلـهم بـشـبـكـات الـتوزيـعq من تـقيـيم مـسـتـوى الـسـعة
الــواجـب طــلــبــهــاq يــنــشـر اHــوزعــون ســنــويــا دلــيـل أشــكـال
®ــوذجـــيــة لــلــطـــلب تــبــW مــســـتــوى الــطــلب اHـــتــوسط لــكل
استخدام. ويجب أن يـغطي هذا الدليل مـعظم النشاطات

التي تمونها شبكات التوزيع.

اHادةاHادة 13 : : يعـد مـسيّـر اHنـظـومة ومـسيّـرو الـشبـكات
نـظم إعالم مــؤمـنـة تــمـكن من ســريـة اHـعــطـيـات احلــسـاسـة
وتــسـمح لــلــمـســتــعـمــلــW من الــوصـول بــصــفـة شــفــافـة إلى

اHعلومات غير احلساسة اHتعلقة باHستعملW اآلخرين.
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يــحـصل هــؤالء اHـتــعـامــلـون عــلى مـعــلـومــات مـحــيـنـة
بــالـــنــســبـــة لــلـــســعــة الـــتي �ّ تـــخــصــيـــصــهـــا والــتي الزالت
مــتــوفــرة عــنــد كـل نــقــطــة لإلدراج في الــشــبــكــة والــســحب
منـها. وبالـنسـبة لـشبـكة نقل الـكهـرباءq يـجب على مـسير
اHـــنـــظـــومــــة أن يـــوضح الـــســــعـــات اخملـــصـــصــــة لـــلـــمـــبـــادالت

الدولية.
14 : :  يـــتـــبـــادل مــــســـيّـــر اHـــنـــظـــومـــة ومـــســـيّـــرو اHــادة اHــادة 
الـشـبـكـات مع اHـســتـعـمـلـqW اHـوصــولـW بـالـشـبـكـات و/أو
الذين سيتمّ توصيلهم بهاq اHعطيات الضرورية اآلتية :

qنظومات الكهربائية والغازيةHالتحكم في ا -
qذكورةHاحتياجات التوصيل بالشبكات ا -

- اإلجراءات التي تطبق في حالة االستعجال.
يــجب أن يـقــدم  مـســتـعــمـلــو الـشــبـكــة كل اHـعــلـومـات
الــتي يــحـتــاجــهــا مـســيّـــر اHــنـظــومــة أو مــسـيّــرو شــبــكــات
الـــنــــقل و/أو الـــتـــوزيع من أجـل الـــتـــخـــطـــيط واالســـتـــغالل
والـصـيـانـة والتـحــكـم. وتـتعــلـق هـذه اHعـلــوماتq السـيّـما

¢ا يأتي :
- تــوقـعـات الــطـلب Hــدة عـشـر (10) سـنــوات عـنـد كل

qنقطة تسليم مع تغييراتها
- كـميـة الـشـحنـة الـقـابلـة لـلـقطع الـتـعـاقدي ¢ـا فـيـها

qشروط القطع
- ســعــة  تـــخــفــيف الـــشــحــنـــة بــالــنــســـبــة لــكـل نــقــطــة

qتسليم
- تقارير االضطرابات.

تــكـون اHــعـلــومـات الــضـروريـة مــبـيــنـة فـي الـشـروط
اخلاصة لعقد االستخدام موضوع اHادة 26 أدناه.

وباإلضافة إلى اHـعلومات اHذكورة أعالهq يجب على
qــســتــعــمل الــذي يــحــظـى بــاســتــعــمــال الــشــبــكــة أن يــقـدمHا
qــعـنيHـنــظـومــة أو مـســيّـر الــشـبــكـة اHبـطــلب من مــسـيّــر ا
مــعــلــومـات صــحــيــحــة  ومـوثــوق فــيــهــا تـتــعــلــق بــتــشــغـيل
وحــدتــه. و}ــكـن أن حتــتـــوي هـــذه اHــعــلـــومـــات من بـيـن
ما حتـتـوي عــلى القـيم الـتي يـؤخـذ قيـاسـهـا  بالـكـيـلو واط
والـــكــــيــــلــــو واط/ ســـاعــــة  والــــكــــيـــلــــو فــــولت أمــــبــــيـــر ردّي
واHـعــطـيـات اHــتـعـلــقـة بـاجلــهـد والـتــيـار والـتــردد ووضـعـيـة
الـــقـــاطـــعـــات اآللــيـــة وكل اHـــعـــطـــيــات األخـــرى الـــضـــروريــة

لتشغيل موثوق فيه.

15 ::  يــتـم حتـديــد كــيــفــيــات تــبــادل اHــعــلــومـات اHـادة اHـادة 
اHــوجــهــة لــلــجــنــة ضــبط الــكــهــربــاء والــغـاز وشــروطــهــا من
طـــرف هـــذه األخـــيـــرة بـــالـــتـــشـــاور مع مـــســـيـــر اHـــنـــظـــومـــة
ومتعامل السوق ومسيري الشبكات . وتتعلق ¢ا يأتي :

qعلومة وشكلهاHطبيعة وسائل نقل ا -
qاإلجراءات التي يتمّ ¢وجبها التبليغ واالتصال -

qعلومات احلساسةHالترتيبات لضمان سرية ا -
- اآلجـــــــال الــــــواجـب احــــــتــــــرامــــــهـــــــا ودوريــــــة تــــــبــــــادل

اHعلومات.

 اHــــادة اHــــادة 16 : :  يــــقـــدم طــــلب اســــتــــخـــدام شــــبــــكـــات نــــقل
الــكـهــربـاء الـذي يــقـوم مـقــام طـلب لــلـتـوصــيلq لـدى مــسـيّـر
شــبـــكــة نــقـل الــكــهـــربــاء. ويـــبــلغ هـــذا األخــيـــر نــســخـــة مــنه

للدراسة إلى مسيّر اHنظومة.

qادة 17 : :  يقـدم طـلب استـخدام شـبكـات نقل الـغازHادة اHا
الـذي يـقـوم مـقام طـلب لـلـتـوصـيلq لـدى مسـيّـر شـبـكـة نقل

الغاز.

اHــادة اHــادة 18 : :  يـــقــدم طـــلب اســـتــخـــدام شــبـــكـــات تــوزيع
الكـهربـاء أو الـغازq الـذي يقـوم مقـام طـلب للـتوصـيلq لدى

مسيّر شبكة التوزيع اHعني.

اHادة اHادة 19 : :  من أجل استـخدام الـشبـكات الـكهـربائـية
لــلـنــقـل أو الــتـوزيـعq يــنـجــز مــســيّــر اHــنــظــومــة أو مــســيّـر
شــبــكــة الــتــوزيـع اHــعــني دراســة ويــخـــبــر صــاحب الــطــلب
بـقــبـول أو رفض طــلـبه. وفي حــالـة قــبـول الــطـلبq يــخـبـر

اHتعامل الذي منح القبول مسير السوق بذلك.

اHــادة اHــادة 20 : :  مـن أجل اســتــعـــمــال الــشــبـــكــات الــغــازيــة
لـلــنـقل أوالـتـوزيـعq يـنـجـز مـســيّـر الـشـبــكـة اHـعـني دراسـة

ويخبر صاحب الطلب بقبول أو رفض طلبه.

اHـــــادة اHـــــادة 21 : :  حتـــــتـــــوي اســـــتـــــمــــارة طـــــلـب اســـــتـــــخــــدام
الشبكةq السيّما على اHعلومات اآلتية :

- الـــلــقب واالسم والـــســكن إذا تـــعــلق األمـــر بــشــخص
qطبيعي

- الـــتـــســمـــيـــة أو اسم الـــشـــركــة والـــشـــكل الـــقـــانــوني
qـوقّع على الطلبHوعـنوان مقرهـا االجتماعـي وكذا صفة ا

qإذا تعلق األمر بشخص معنوي
qزمع تموينهHوقع اHحتديد موضع ا -

qطلوبة وتاريخ احلاجةHالسعة ا -
- االسـتـهالك الــتـوقـعي الــسـنـوي لـلــمـوقع بـالــنـسـبـة
لـــلـــزبـــائـن اHـــؤهـــلـــqW وعــــنـــد االقـــتـــضـــاءq تـــوضــــيح كـــمـــيـــة

qالكهرباء التي تنتج لالستخدام الذاتي
- السعـة القـصوى الـتي يتـوقع إدراجهـا في الشـبكة

qفي حالة منتج للكهرباء
- اسم وعـنوان اHـموّن الـذي }وّن الـزبون اHؤهل أو

اHوزع.
يــــضع مــــســــيــــر الــــشـــبــــكــــة اHــــعــــني اســــتــــمـــارة طــــلب

االستعمال حتت تصرف صاحب الطلب.
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اHــادة اHــادة 22 : :  يــتـمّ إيــداع اســـتــمـــارة طـــلب االســتـــخــدام
اHــمــلـــوءة كــمــا يـــجبq مــقــابـل وصل اســتالمq لـــدى اHــســيــر
اHــعــنـي. ويــســتــطـــيع مــســيّـــر الــشــبـــكــة اHــعــنـي أو مــســيّــر
اHـــنـــظـــومـــة أن يـــلـــتــــمس من صـــاحـب الـــطـــلب مـــعـــلـــومـــات

تكميلية.
إذا لم يـــــكـن هـــــنـــــاك ال رفض وال طـــــلـب مـــــعـــــلـــــومــــات
تـكـمـيــلـيـةq خالل شـهـر (1)  بـعـد تـاريخ إيــداع الـطـلبq يـعـد

الطلب مقبوال.

 اHــــادة اHــــادة 23 : :  عــــلى أي حــــالq يـــجـب أال تـــتــــجــــاوز مـــدة
مــعـاجلــة طـلب االســتـخــدام من طـرف مــسـيّــر اHـنــظـومـة أو
مــســـيــر الــشـــبــكـــة والــرد عــلـى صــاحب الـــطــلب مـع احلــلــول
اHمـكنـة بالـنسبـة للـتواصـيل اHصـحوبـة بعـروض األسعار
اخلــاصـــة بــكل مـــنــهـــاq أربــعــة (4) أشــهـــر ابــتـــداء من تــاريخ
إيـــداع طــلب االســتــخـــدام مــســتــكـــمال احــتــمـــاال ¢ــعــلــومــات

تكميلية.

 اHــادة اHــادة 24 : :  يـــرتـــكــز حتـــديــد ســـعـــة االســتـــخـــدام عــلى
مقاييس األمان واالنتظام ونوعية التموين. ويأخذ أيضا
بـعـW االعــتـبـار عـنـاصــر مـخـطـطــات تـطـويـر شــبـكـات نـقل

وتوزيع الكهرباء والغاز.

ويراعي اHقاييس اآلتية :
1 - بـالنـسـبة لـتـموين زبـون مـؤهل أو موزعq يـحدد
اHتعامل اHكلف ¢ـنح ترخيص استخدام الشبكة الشحنة
اإلضـافـيـة الـقـصـوى الــتي }ـكن وصـلـهـا بــنـقـطـة الـتـوصـيل

باحترام الشروط التقنية وشروط السالمة.
2 - يحـدد مـسـيّر اHـنـظومـة بـالـنسـبـة Hـنشـأة إلنـتاج
الـكهربـاء اHزمع توصـيلـها بشـبكة الـنقلq الـسعة الـقصوى
الــتي }ــكـن إدراجــهــا في الــشــبــكــة عــنــد نــقــطــة الــتــوصــيل
بـاحتـرام الـقواعـد التـقنـية لـلتـوصـيل وقواعـد التـحكم في

qنظومة الكهربائيةHا
3 - يحـدد مـسيّـر شـبـكة نـقل الـغـاز بالـنـسـبة Hـنـشأة
qــزمع تــوصــيــلــهــا بــشــبـكــة نــقـل الــغـازHإلنــتــاج الــكــهــربــاء ا
الـسعـة القـصـوى التي }ـكن سـحبـها عـنـد نقـطـة التـوصيل
بـاحتـرام الـقواعـد التـقنـية لـلتـوصـيل وقواعـد التـحكم في

qنظومة الغازيةHا
4 - يـنـجز مـسـيّـر اHـنظـومـة بـالنـسـبـة Hنـشـأة إنـتاج
لــلــكـهــربــاء اHــزمع تـوصــيــلــهـا بــشــبــكـة الــتــوزيعq الــدراسـة

باالتصال مع مسيّر شبكة التوزيع اHعني.
 اHـادة اHـادة 25 : :  يـجـب عـلى مــسـيّــر الـشــبـكـة اHــعـنـي بـعـد
االتـــفــاق عـــلى الــســـعــة اHـــطــلـــوبــة واحلل الـــتــقـــني اHـــقــبــول
qلــلـتـوصـيل أن يـبــرم اتـفـاق اسـتـعـمــال مع صـاحب الـطـلب
شـهـرين (2) اثـنـW عـلى األقل قــبل الـتـاريخ احملــدد لـنـهـايـة

أشغال التوصيل بالشبكة اHعنية.

حتـــدد شــــروط الـــتـــوصــــيل بـــشــــبـــكــــات الـــنـــقـل ضـــمن
القواعـد التقنـية للـتوصيل وقـواعد التـحكم في اHـنظومة
الكـهربـائيـة أو الـغازيـة يحـددها بـقرارات الـوزير اHـكلف

بالطاقة.

Wــبــرم بـHــادة 26 : :  يــتم إعــداد عــقــد االســتــخــدام اHــادة اHا 
WـــــعــــنـــــيــــHمـــــســــيـــــري شــــبـــــكــــات الـــــنـــــقل و/أو الــــتـــــوزيع ا
ومـــســتــعــمــلـي هــذه الــشــبـــكــات ضــمن احـــتــرام أحــكــام هــذا

اHرسوم. ويحتوي عقد االستعمال على ما يأتي :

1 - شــروط عــامــة يـــعــدهــا مــســيّــر الــشــبــكــة وتــوافق
عـــلــيـــهــا جلــنـــة ضــبـط الــكـــهــربـــاء والــغــازq تـــعــالـج كــيـــفــيــات
اسـتـخـدام الشـبـكـةq ال سـيّمـا الـقـيـاسات وبـيـان احلـسـابات
والــــــــقــــــــدرة / الـــــــتــــــــدفـق اHـــــــوضــــــــوعــــــــة حتـت الـــــــتــــــــصـــــــرف

qسؤولية وشروط الفوترةHواستمرارية التموين وا

2 - شـروط خـاصـة تـوضح السـيّـما الـعـنـاصـر اآلتـية :
تـعــيـW اHــســتـعــمل أو �ــثـلـه الـذي يــبـرم عــقــد االسـتــخـدام
ونـــقـــطـــة االســــتـــخـــدام والــــســـعـــة اخملــــصـــصـــة ومــــدة الـــعـــقـــد
والـتـعـهــدات في مـيـدان الـنـوعـيـة واســتـمـراريـة الـتـمـوين
وكـيـفـيـات الـقـيـاس وبـيــان احلـسـابـات وكـيـفـيـات الـفـوتـرة
واســتــخــدام الــشــبــكــة وشـروط الــتــوصــيل الــتــقــنــيــة وكـذا

كيفيات تبادل اHعلومات.

اHـادة اHـادة 27 : :  يـعـدّ اسـتـخدام الـشـبـكـة بـالـنسـبـة لـلـسـعة
الـتعـاقديـة القائـمة مـحصال بـالنـسبة لـلمـستـعمـلW الذين
�ّ وصلـهم بشبـكات النـقل والتوزيع عـند تاريخ نـشر هذا

اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة.

اHـادة اHـادة 28 : :  يــقـدم اHـسـتــعـمـلــون الـذين يـتــوفـر لـديـهم
qعــقــد اســتــخــدام الـــشــبــكــة والــراغــبــون في زيــادة الــســعــة

طلباتهم وفقا للمادتW 21 و 22 أعاله.

اHـادة اHـادة 29 : :  باسـتـثنـاء قـيـد محـقق ومـبرر كـمـا يجب
من طـرف مسـيـر اHـنظـومـة أو مـسيّـر الـشـبكـة اHـعنيq إذا
حـلّ �ـــــوّن مـــــحل �ـــــوّن آخـــــر لـــــدى زبـــــون نـــــهـــــائـيq فـــــإنه
يـستفـيد من نـفس السـعة الـتي استفـاد منـها اHـموّن الذي

حلّ محلّه.

اHــــادة اHــــادة 30 : :  حتــــدّد جلــــنــــة ضــــبـط الــــكــــهــــربــــاء والــــغــــاز
تعريفات استـعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
تـطـبيـقـا للـتـنـظيم اHـعـمـول به. وتوضح كـيـفـيات الـفـوترة

والتسديد ضمن عقود االستخدام.

31 :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 14 رمـضـان عام 1428  اHـوافق 26
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 07 - - 294  مؤر  مؤرّخ في خ في 14 رم رمـضان عامضان عام
1428  اH  اHــــــــــوافق وافق 26 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q q2007 يـــــحــــدديـــــحــــدد

إجـــراءات وشـــروط مــــنــح رخـــصــــــة الـــتـــنــــقـــيب عـنإجـــراءات وشـــروط مــــنــح رخـــصــــــة الـــتـــنــــقـــيب عـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملـروقــاتاحملـروقــات.

qإن رئيس احلكومة
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و¢ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و¢ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعــلق بــاحملـروقــاتq اHــعـدل واHــتــممq السـيــمــا اHـادة 20

qمنه
- و¢ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اHــوافق  4 غـــشت ســـنــة 2005

qياهHتعلق باHوا
- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و¢ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 127 
اHؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 اHوافق 5 مايو سنة
2007   واHـــــتــــعــــلـق بــــتــــعـــــيــــW حــــدود األمـالك اHــــنـــــجــــمــــيــــة

وتــصــنــيـــفــهــا إلى مــنــاطـق وحتــديــد مــســاحـــات  الــتــنــقــيب
qوالبحث واالستغالل

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 184
اHـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 9 يــونــيـو
ســـنـــة 2007 الـــذي يــــحـــدد إجـــراءات إبــــرام عـــقـــود الــــبـــحث
واالســــتـــــغالل و عــــقــــود اســـــتــــغالل احملــــروقـــــات بــــنــــاء عــــلى

مناقصة للمنافسة.
- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

 qناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا لــلـمـادة 20 من الــقـانـون رقم
05 -07 اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 28

qـتـممHـعــدل واHا qـتـعــلق بـاحملــروقـاتHأبــريل سـنـة 2005 وا

يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى حتــديــد إجــراءات وشــروط مــنح
رخصة التنقيب عن احملروقات  لكل شخص يطلب تنفيذ
أشــغـــال الــتـــنــقـــيب عن احملـــروقــات فـي مــســـاحــة واحــدة أو

أكثر. 
2 :  : تــســمح رخــصــة الــتــنـــقــيب لــصــاحــبــهــاq في اHـاداHـادّة ة 
حــــدود مـــســــاحـــة مــــحـــددةq الــــتـــنــــفـــيــــذ عـــلـى نـــفــــقـــتـه وعـــلى
مــســـؤولــيـــته أشــغـــال الــتـــنــقـــيب عن احملـــروقــاتqال ســـيــمــا
بــاســتــعــمـــال األســالــيب اجلــيـــولــوجــيــة واجلــيـــوفــيــزيــائــيــة
واجلـــيـــوكـــيـــمـــاويـــةq ¢ـــا فـي ذلك إجنـــاز أعـــمـــال احلـــفـــر في

الطبقات األرضية.
ال تـخــول رخـصــة الـتــنــقـيب  لــصـاحــبــهـا أي حـق فـي
إبـــرام عــقـــد بــحـث واســتــغـالل أو عــقـــد اســتــغـاللq أو في
الـتـصـرف في اHـنـتـجـات اHـسـتـخـرجـةq في حـالـة اكـتـشاف

محروقات ¢ناسبة أشغال التنقيب.

اHاداHادّة ة 3 :  : ال }ـكن أن تشمل رخـصة التـنقيب مـساحة
كانت موضوع عقد بحث واستغالل أو عقد استغالل.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تُـسـلّم رخـصـة الـتـنــقـيب من طـرف الـوكـالـة
الوطنـية لتـثمـW موارد احملروقـات (ألنـفط)q بعد مـوافقة

الوزير اHكلف باحملروقاتH qدة أقصاها سنتان (2).
وهي غير قابلة للتنازل عنها.

و}ــــــكـن أن تُــــــمــــــنـح إلى شــــــخـص واحــــــد أو إلى عــــــدة
أشـخـاص مــعـاq كــمـا }ـكن أن تُــمـنح إلى عــدة أشـخـاص في

نفس اHساحة. 
يــجب أن تُـــعــلم الــوكـــالــة الــوطــنــيـــة لــتــثــمــW مــوارد
احملــــروقـــــات (ألــــنــــفط) والة الــــواليـــــات اHــــعــــنــــيــــة و أيــــضــــا
مـديـريــات اHـنـاجم والـصـنـاعـةq بـكل رخـصـة تـنـقـيب تـقـوم
بـــتـــســـلـــيـــمـــهـــاq مـع بـــيـــان احلـــدود اجلـــغـــرافـــيـــة Hـــســـاحـــة أو
مساحات التنقيب وكذا طبيعة األشغال اHقرر إجنازها.

5 :  : ال }ـكن ألي شـخص أن يحـصل على رخـصة اHاداHادّة ة 
التنقيب : 

-  إذا لم يــــثــــبت كــــفـــاءات تــــقـــنــــيــــة ومـــالــــيـــة أكــــيـــدة
qوضرورية للقيام بأشغال التنقيب على أكمل وجه أو

- إذا لم يـــســـتـــوف الـــشـــروط احملــــددة فــيـــمــــا يــخص
األشـخــاص في مــفـهـوم أحـكــام اHـرسـوم الـتــنـفـــيــذي رقـم
07 - 184 اHؤرخ في 23 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 9

يــــونــــيـــو ســــنـــة 2007 الــــذي يــــحـــدد إجــــراءات إبـــرام عــــقـــود
البحث واالستـغالل و عقود استغالل احملـروقات بناء على

qمناقصة للمنافسة  أو
- إذا لم يــكــتـتب لـاللـتــزام بــإجنـاز بــرنــامج األشــغـال

باHيزانية اHقررة.
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6 :  : يــــجب أن يـــقـــدم طـــلـب رخـــصـــة الـــتـــنـــقـــيب اHــاداHــادّة ة 
لـلوكالة الـوطنية لـتثمW مـوارد احملـروقات (ألنفـط) وأن
يـشـمل تـفـصـيال بـاألشـغـال اجلـيـولـوجـيـة واجلـيـوفـيـزيـائـيـة
واجلــيــوكــيــمــاويــةq وعــنـد االقــتــضــاءq عــمــلــيــات احلـفــر فـي
الـطــبـقـات األرضـيــة وكـذا اHـيـزانــيـة اHـقـررة الـتـي يـتـعـهـد

الشخص الذي طلب مثل هذه الرخصة بإجنازها.

Wيـجب أن يـكـون الـطلب مـرفـقـا ¢ـذكرة مـوجـزة تـب
حدود اHـسـاحة أو اHـساحـات اHـطلـوبة مع مـراعـاةq السيّـما
التـشكـيـلة اجلـيـولوجـيـة للـمنـطـقةq بـاإلضـافة إلى مـوضوع

التنقيب و برنامج األشغال العام اHقترح.

يــجب أن يـتــضــمن هـذا الــطـلـب أيـضــا تـعــهـدا بــإعـادة
األمـــــاكن إلـى حـــــالــــتـــــهـــــا األصـــــلـــــيـــــة حـــــسب جـــــدول زمـــــني

اليتجاوز ثالثة (3) أشهر بعد نهاية األشغال.

يـوقع مـحـضـر اHـعـايـنـة احلـضـوريq عـنـد انـتـهـاء هـذه
اHـدةq بــW الــوكــالـة الــوطــنــيـة لــتــثــمـW مــوارد احملــروقـات
(ألـنفـط) و صاحب  الـرخـصـة و الـذي يـثـبت إعـادة األماكن
إلى حـالتها األصلـية. ويعدّ هـذا احملضر بالنـسبة  لصاحب

الرخصة ¢ثابة إبراء أداء اللتزاماته.

اHـاداHـادّة ة 7 : : }ــكن أن يــتـضــمن طــلب رخـصــة الــتـنــقـيب
مساحة واحدة أو عدة مساحات إذا كانت متجاورة.

يـجب أن يـكون عـــدد الـقـطع األرضـيـة اHـتـواجدة في
اHساحة وهندسـتها مطابقـة ألحكــام اHرســوم التنفيــذي
رقم 07-127 اHؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 اHوافق

5 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007 واHــــتــــعــــلـق بـــتــــعــــيــــW حــــدود األمالك
اHــنــجــمــيــة وتــصــنــيــفـــهــا  إلى مــنــاطق وحتــديــد مــســاحــات

التنقيب والبحث واالستغالل.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : فـي حــالــة عــدم وفــاء الـــشــخص الــذي حــصل
عـلى رخصة التنـقيب بالتـزاماته اHتعهـد بها أو لم يصبح
يـســتـجــيب لــلـشــروط واإللــتـزامــات اHـذكــورة فـي اHـادة 5
أعـالهq تقـرر الوكالــة الوطنية لتثمW موارد احملــروقات
(ألنـفط) سحب رخصـة التنـقيب منه بـعد موافـقة الوزير

اHكلف باحملروقات.
وفـي حـــالـــة مـــا إذا كـــانت رخـــصـــة الـــتـــنــقـــيـب قـــابـــلــة
لـــلــــســـحبq تــــرسل الــــوكـــالــــة الـــوطـــنــــيـــة لــــتـــثــــمـــW مـــوارد
احملـــــروقــــات (ألـــــنــــفـط)  إلى الـــــشــــخـص احلــــائـــــز عــــلـى هــــذه
الــرخــصــة إعــذارا حتــدد له أجل ثـالثـW (30) يـــومــا لــلــوفــاء

بالتزاماته.
تــبــلغ الـوكــالـة الــوطـنــيــة لـتــثـمــW مـوارد احملــروقـات
(ألنـفط) الشـخص احلائـز على هـذه الرخـصة بقـرار سحب
رخـصة التنقـيب إذا لم تنفذ االلـتزامات اHنصـوص عليها

في اإلعذار بعد انقضاء األجل احملدد.

9 :  :  يــــــنـــــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلــــجـــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائــــريّـــة الـــدّ}ــــــقـــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1428  اHـوافق 26
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضــمq  يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهـاممـهـامّ مكـل مكـلّـف بـالـدـف بـالـدّراسات والـتـلـخـيص لـدى مـصـالحراسات والـتـلـخـيص لـدى مـصـالح

رئيس احلكومة.رئيس احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شــــعــــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبتمبر سنـة 2007 تنهىq ابتداء
qمــهــامّ الــسّــيـد امــحــمــد بــوعـزارة q2007 من 31 مـايــو ســنـة
بصفته مكلّـفا بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس

احلكومة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضــمq  يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهــاممـــهــامّ نـــائب مـــديــر بـــاHــديـــريـــة الــعـــامــة لـــلـــوظــيـــفــة نـــائب مـــديــر بـــاHــديـــريـــة الــعـــامــة لـــلـــوظــيـــفــة

العمـوميــة.العمـوميــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شــــعــــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسّــيــد الـونــاس أمــقــرودq بـصــفــته نــائب مـديــر لــلــوسـائل
qـــديــريــــة الـــعـــامـــة لـــلـــوظــيـــفـــــة الـــعــمــــومـــيـــةHالـــعـــامـــة بــــا

لتكليفــه بوظيفـة أخــرى.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهاممهامّ نائب مدير بوزارة العدل. نائب مدير بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسّـــيـــد عــبـــد احلق مالحq بـــصـــفـــته نـــائب مــديـــر لـــتـــكــوين
مــوظــفي كــتــابــة الــضــبط واإلداريــW وحتــســW مــسـتــواهم

بوزارة العدلq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 19 شعـبـــان عـــام  شعـبـــان عـــام 1428
اHوافق أواHوافق أوّل سبـتمبر سنة ل سبـتمبر سنة q2007  يتـضمq  يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مهام رؤساء مجالس قضائية.مهام رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــــسّــــادة اآلتــــيـــــة أســــمـــــاؤهم بـــــصــــفــــتـــــهم رؤســـــاء اجملــــالس

القضائية اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- الصديق تواتي.
مجلس قضاء تامنغست :مجلس قضاء تامنغست :

- حسW صخراوي.
مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :

- محمدي روابحي.
مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :

- الطيب بن هاشم.
مجلس قضاء مستغا± :مجلس قضاء مستغا± :

- أحمد مجاتي.
مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :

- بن عيسى بن كثير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــــسّــــادة اآلتــــيـــــة أســــمـــــاؤهم بـــــصــــفــــتـــــهم رؤســـــاء اجملــــالس

القضائية اآلتيـة :
مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :

- محمد تيغرمت.

مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :
- عيسى فضيل.

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :
- رشيد بن مسعود.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :
- عبد احلميد العمراوي.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :
- عمر بوكابوس.

مجلس قضاء اHسيلة :مجلس قضاء اHسيلة :
- رابح كويرة.

مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :
- الهاشمي براهمي.

مجلس قضاء وهران :مجلس قضاء وهران :
- حسW بلبشير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 19 شعـبـــان عـــام  شعـبـــان عـــام 1428
اHوافق أواHوافق أوّل سبـتمبر سنة ل سبـتمبر سنة q2007  يتـضمq  يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مهام نواب عامW لدى مجالس قضائية.مهام نواب عامW لدى مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم نـــوابـــا عـــامـــW لــدى

اجملالس القضائية اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
مجلس قضاء أدرار :مجلس قضاء أدرار :

- قـادة حمادي.
مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :

- محمد الطيب لعزيزي.
مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :

- عمار سكي.
مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- بحري سعد الله.
مجلس قضاء تيزي وزو :مجلس قضاء تيزي وزو :

- الهادي حمدي باشا.
مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :

- محمد زوقار.
مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :

- مجيد عبد الرحيم.
مجلس قضاء وهران :مجلس قضاء وهران :

- بلقاسم زغماتي.
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¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم نـــوابـــا عـــامـــW لــدى

اجملالس القضائية اآلتية :

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :
- الدوادي مجراب.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :
- عبد القادر بوزيتونة.

مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :
- أحمد مبطوش.

مجلس قضاء مستغا± :مجلس قضاء مستغا± :
- بن عيسى حجاج.

مجلس قضاء ورقلة :مجلس قضاء ورقلة :
- حمودي بن طاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهــاممـــهــامّ نـــائب مـــديــر بـــوزارة اHــســـاهــمـــات وتــرقـــيــة نـــائب مـــديــر بـــوزارة اHــســـاهــمـــات وتــرقـــيــة

االستثمارات - سابقا.االستثمارات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
Wبــصـفــته نــائب مــديـر لــلــمـوظــفـ qالــسّــيـد ولــيــد يـعــقــوبي
والــتـكـوين بـوزارة اHــسـاهـمـات وتـرقــيـة االسـتـثـمـارات -

سابقا. لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهاممهامّ اHدير العام لديوان رياض الفتح. اHدير العام لديوان رياض الفتح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسّــيــد حـــمــزة جتــيـــني بــعـــيــلـــيشq بــصــفـــته مــديـــرا عــامــا

لديوان رياض الفتح.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهاممهامّ رئيس ديوان وزير العالقات مع البرHان. رئيس ديوان وزير العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسّــيـــد مــعـــمــر ســـيــفـيq بــصـــفــته رئـــيــســـا لــديـــوان وزيــر

العالقات مع البرHانq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهـــاممـــهـــامّ مـــديـــر دراســـات لـــدى األمـــW الـــعـــام لـــوزارة مـــديـــر دراســـات لـــدى األمـــW الـــعـــام لـــوزارة

العالقات مع البرHان.العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسّـيـد عـبـــد احلـمـيـد زكــــورq بـصـفـته مــديـــرا لـلـدّراسـات
qــــانHالـــــعــــــامّ لـــــوزارة الــــعـالقـــــات مـع الـــــبــــــر Wلـــــدى األمــــ

لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهـــاممـــهـــامّ مـــكـــل مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

العالقات مع البرHان.العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
qـــوافـق أوّل ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنــــة 2007 تـــنـــهىHعــــــام 1428 ا
Wمـــهــــامّ الـــسّـــيـــد حـــســـ q2007 ابــــتــــداء من 31 مــــايــــو ســــنـــة
خـلـدونq بـصــفـته مـكـلّـفـا بـالــدّراسـات والـتـلـخـيص بـوزارة

العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهـاممـهـامّ اHـديـر العـام اHـديـر العـامّ لـلـصـنـدوق الوطـني لـلـتـأمـيـنات لـلـصـنـدوق الوطـني لـلـتـأمـيـنات

االجتماعية للعمال األجـراء.االجتماعية للعمال األجـراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
qـــوافـق أوّل ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنــــة 2007 تـــنـــهىHعــــــام 1428 ا
ابــــتــــداء من 31 مــــايــــو ســــنـــة q2007 مــــهــــامّ الـــسّــــيــــد أحــــمـــد
خــــنـــشـــولq بــــصـــفـــتـه مـــديـــرا عــــامـــا لـــلــــصـــنـــدوق الــــوطـــني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجـراء.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا
مــــديـــــر بــــرئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريمــــديـــــر بــــرئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريّــــة (األمــــانــــة الــــعــــامــــة (األمــــانــــة الــــعــــامّــــةــــة

للحكـومــة).للحكـومــة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
ولـــيــد يـــعــقـــــوبيq مــديــــرا بــرئـــاســة اجلــمـــهــوريّـــة (األمــانــة

العامّـة للحكـومـة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 19 شعـبـــان عـــام  شعـبـــان عـــام 1428
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة ل ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة q2007  يــتـــضـــمq  يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

التالتّعيW باHديرية العامعيW باHديرية العامّة للوظيفة العمومية.ة للوظيفة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــــــام 1428 اHــــوافــق أوّل ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2007 تــــعــــيّن
الـــسّــيـــدة والـــسّـــادة اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بـــاHـــديــريـــة الـــعـــامّــة

للوظيفة العمومية :

qمدير إدارة الوسائل q1 - الوناس أمقرود

qنائب مدير للوسائل العامة q2 - خالد يرقي

3 - بــــوعـالم قــــرنــــيشq نـــــائب مــــديــــر لـــــلــــمــــيــــزانــــيــــة
qواحملاسبة

4 - زهرة زيبرةq نائبة مدير للتكوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 تعيّن اآلنسة
و الــسّــادة اآلتــيـة أســمــاؤهم بــاHــديــريــة الــعـامــة لــلــوظــيــفـة

العمومية :

qمديرا لإلعالم اآللي qالك طبيبلH1 - عبد ا

2 - مـــــســــعـــــود بـــــوســـــنــــةq نـــــائـب مــــديـــــر لـــــلـــــتــــوجـــــيه
qنازعاتHوا

3 - اســــمـــــاعــــيل بــــوكــــريــــةq نــــائـب مــــديــــر لــــلــــبــــرامج
qوالتطبيقات

4 - }ـــــيــــــنـــــة زهــــــراويq نـــــائــــــبـــــة مــــــديـــــر لــــــلـــــوثــــــائق
qواألرشيف

5 - لعربي بلقاسميq رئيسا للدراسات.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا
رئــــيس مـــــصــــلــــحــــة الــــوســـــائل بــــاHــــعـــــهــــد الــــوطــــنيرئــــيس مـــــصــــلــــحــــة الــــوســـــائل بــــاHــــعـــــهــــد الــــوطــــني

للدللدّراسات االستراتيجية الشاملـة.راسات االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
الــطـــاهـــر مــعـــاشيq رئـــيـــســا Hـــصـــلــحـــة الـــوســـائل بــاHـــعـــهــد

الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا

رؤساء مجالس قضائية.رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 يعيّن السّادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية اآلتية :

مجلس قضاء أدرار :مجلس قضاء أدرار :
- العربي أوديع.

مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :
- حسW صخراوي.

مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :
- عبد اجمليد بليليطة.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :
- الهادي حمدي باشا.

مجلس قضاء تامنغست :مجلس قضاء تامنغست :
- زرزور فارح.

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :
- بن عيسى بن كثير.

مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :
- عبد الوهاب عشعاشي.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :
- الصديق تواتي.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :
- أحمد محجوب.

مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- محمدي روابحي.
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مجلس قضاء مستغا± :مجلس قضاء مستغا± :
- الطيب بن هاشم.

مجلس قضاء اHسيلة :مجلس قضاء اHسيلة :
- الطاهر عبيدي.

مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :
- أحمد منصور.

مجلس قضاء وهران :مجلس قضاء وهران :
- أحمد مجاتي.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- مسعود كراوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا

نواب عامW لدى مجالس قضائية.نواب عامW لدى مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 يعيّن السّادة
اآلتـــــــيــــــــة أســـــــمـــــــــاهـم نـــــــــواب عــــــامـــــــW لــــــــــدى اجملــــــــــالس

القضـائيـة اآلتيــة :

مجلس قضاء أدرار :مجلس قضاء أدرار :
- أحمد بوزيان.

مجلس قضاء بجاية :مجلس قضاء بجاية :
- عبد احلق مالح.

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :
- علي بوعنيق.

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :
- محمد زوقار.

مجلس قضاء تيزي وزو :مجلس قضاء تيزي وزو :
- محمد الطيب لعزيزي.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :
- بلقاسم زغماتي.

مجلس قضاء اجللفة :مجلس قضاء اجللفة :
- محمد عبدلي.

مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- عون الله بومدين.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- غريسي كبير.

مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :
- مجيد عبد الرحيم.

مجلس قضاء مستغا± :مجلس قضاء مستغا± :
- قـادة حمادي.

مجلس قضاء وهران :مجلس قضاء وهران :
- بحري سعد الله.

مجلس قضاء ورقلة :مجلس قضاء ورقلة :
- عمار سكي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا

مدير التجارة في والية سكيكدة.مدير التجارة في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد

مصطفى لعرابةq مديرا للتجارة في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا
مــكــلمــكــلّف بــالــدف بــالــدّراسـات والــتــلــخــيص بــوزارة الــفالحـةراسـات والــتــلــخــيص بــوزارة الــفالحـة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
مــحـمــد حــسـان مــعـاشـيq مـكــلّـفــا بــالـدّراســات والــتـلــخـيص

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا
مــــــديــــــر اإلدارة الـــــــعــــــاممــــــديــــــر اإلدارة الـــــــعــــــامّـــــــة بــــــوزارة الـــــــعالقـــــــات معـــــــة بــــــوزارة الـــــــعالقـــــــات مع

البرHان.البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
عــــبــــد احلـــــمــــيــــد زكـــــورq مــــديـــــرا لإلدارة الــــعـــــامــــة بــــوزارة

العالقات مع البرHان.



- ســـلـــيـم مـــقالتـيq �ـــثل اجملـــلـس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي
qلبلديــة بـاتنــة

- نـــبـــيـــلــــــــة مـــحـــمــــديq �ـــثـــلـــــة الـــديـــوان الــــوطـــني
qللثقـافــة واإلعالم

- حــلــيــمــة بن إبــراهــيمq �ــثــلــة مــنــتــخـبــة مـن طـرف
qللمسرح اجلهوي Wالفني WستخدمHا

- كــــــــــمــــــــــال زرارةq �ــــــــــثـل مـــــــــنــــــــــتــــــــــخـب مـن طـــــــــرف
اHستخدمW الفنيW للمسرح اجلهوي.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 23 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 5 سـبـتـمـبر سـبـتـمـبر
ســنــة ســنــة q2007 يــتـضــمن ســحب اعــتــمــاد عـون اHــراقــبـةq يــتـضــمن ســحب اعــتــمــاد عـون اHــراقــبـة

للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 23 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1428
اHــوافق 5 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007 يــســحب اعــتــمــاد الــســيـد
كـدير عـبد الـغانيq عـون اHراقـبة لـلضمـان االجتـماعي في
الـوكالة اجلـهويـة للصـندوق الـوطني لـلتأمـW عن البـطالة

بسيدي بلعباس.

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
غـشت قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2    شـعــبــان شـعــبــان عـــام عـــام 1428 اHـوافق  اHـوافق 15 غـشت 
سـنـة سـنـة q2007  يـتــضـم  يـتــضـمّن تـعـيـW أعـضـاء مـجـلس إدارةن تـعـيـW أعـضـاء مـجـلس إدارة

اHسرح اجلهوي بباتنة.اHسرح اجلهوي بباتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¢ـوجب قـرار مؤرّخ في 2 شعـبـان عام 1428 اHـوافق
15 غــشت سـنـة 2007 يـعـيّنq تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 10 من

اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 07-18 اHـؤرّخ في 27 ذي احلـجـة
عام 1427 اHوافق 16 ينـاير سنة 2007 واHتـضمّن القانون
األســاسي لـــلــمــســارح اجلــهــويــةq أعـــضــاء في مــجــلس إدارة
اHـــســــرح اجلـــهــــوي بـــبــــاتـــنـــةq الــــسّـــيــــدات والـــسّــــادة اآلتـــيـــة

أسماؤهم :

- الــــعــــلـــــمي بــــلــــخـــــيــــــــريq �ــــثـل الـــــوزيـــــر اHــــكــــلّف
qرئيسـا qبالثقـافــة

qاليّةHكلّف باHثل الوزير ا� qيوسف ماضوي -

- نــــصـــر الــــدين صــــحـــراويq �ــــثل الــــوزيـــر اHــــكـــلّف
qبالداخلية واجلماعات احمللّية

- عـــــــبــــــد الـــــــكــــــــــــر¨ حـــــــبـــــــيبq �ـــــــثـــل اHـــــــســــــــــــرح
qالـــــوطني اجلـــزائـري

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
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