
العدد العدد 63
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 25  رمضان عام  رمضان عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 7  أكتوبر أكتوبر سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 07 - 288 مـؤرخ في 12 رمـضــان عـام 1428 اHـوافق 24 ســبـتـمــبـر سـنـة q2007 يـتــضـمن الـتّــصـديق عـلى
اتـفـاق الــتـعـاون بــW حـكـومـة اجلــمـهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ}ـقـراطـيّــة الـشّـعـبــيّـة وحـكـومــة اHـمـلــكـة اإلسـبـانــيـة في مـجـال
العالقات مع البرHان اHوقّع باجلزائر في 13 مارس سنة 2007.........................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 07 - 295 مـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة q2007 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة q2007 حسب كـل  قطـاع..................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 07- 296 مـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة q2007 يـتـضـمن نـقل اعـتـماد في
ميزانية تسيير وزارة النقل.....................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 07- 297 مـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنـة q2007 يـحـدد إجـراءات احلـصول
على رخص إنـجـــاز مـنشــآت الــنـقــل بـواسـطــة األنـابيــب وعـمـلــيــات نــقـل احملروقـات بـواسطـة األنـابـيـب.....

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 07- 298 مـؤرّخ في 15 رمــضــان عــام  1428 اHـوافق 27 ســبــتــمــبــر ســنـة q2007 يــحــدد مــبــلغ حتــصــيل
مستحقات معاجلة ملفات االستثمار وكيفياتها..............................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 07- 299 مـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة q2007 يــحـدّد كـيـفـيــات تـطـبيـق
الـرسـم التكميلـي علـى التلـوث الـجـوي ذي اHصـدر الصناعـي.......................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 07- 300 مـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة q2007 يــحـدّد كـيـفـيــات تـطـبيـق
الرسم التكميلي على اHياه اHستعملة ذات اHصدر الصناعي...........................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 07- 301 مؤرّخ في 15 رمضـان عام  1428 اHوافق 27 سـبتـمبـر سنة q2007 يـعدّل ويـتمّم اHـرسوم رقم
80-184 الـــمــؤرخ فـي 7 رمــضـــان عـــام 1400 اHــوافـق 19 يـــولـــيــو ســـنــة 1980 واHــتـضــمن إقــامـة الــهــيـئــات اخلــاصـة

بتنسيـق أعمـال حمايـة الغابـات.................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 07- 302 مـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة q2007 يـتـضـمن تـصـنـيف بـعض
مقاطع طرق اHواصالت ضمن الطرق الوطنية...............................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 07- 303 مـؤرّخ في 15 رمـضــان عـام  1428 اHـوافق 27 سـبــتـمــبـر ســنـة q2007 يــعـدل ويــتـمّم اHــرسـوم
الـتـنـفيـذي رقـم 02 -97 اHــؤرخ فـي 18 ذي احلـجــة عــام 1422 اHــوافـق 2 مــارس سـنــة 2002 واHـتـضـمن إنشـاء الـوكـالة
الوطنية للذبذبات....................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007 يـتضمّن إنهـاء مهامّ مكـلّف بالدّراسات
والتلخيص لدى مصـالح رئـيس احلكـومـة.....................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبتمبر سنة q2007 يتضمّن إنهاء مهـامّ قــاض................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 شـعـبــــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سـبـتمـبر سـنة q2007 يتـضـمّن إنهـاء مـهامّ مـحـافظ الغـابات
في والية تامنغست...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 شـعـبــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة q2007 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـامّ مـديـر دراسـات
...................................................................................q......................................بوزارة األشغال العمومية
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شــعـبـــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة q2007 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــامّ عـمــيــد كـلــيـة
الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا..............................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007 يـتضمّن إنهـاء مهامّ نائب مـدير مكلّف
بالتكوين العالي  فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي بجامعة تيزي وزو..................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سبـتمبـر سنة q2007 يـتضـمّن إنهـاء مهـامّ مسـتشـار �جلس
احملاسبة...................................................................................................................................................

Wمـكـلّـفـ Wيـتـضـمّـنـان تــعـيـ q2007 ـوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـةHمـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 19 شــعـبـــــان عــــام 1428 ا
بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الدولةq بدون حقيبة وزارية..................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 شـعـبــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة q2007 يـتـضـمّن تـعـيW رئـيس ديـوان والي
والية وهران.............................................................................................................................................

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 19 شـعـبــــان عـــام 1428 اHـوافق أوّل سـبـتـمـبـر سـنة q2007 تتـضـمّن تـعيـW أمـناء عـامـW لدى
رؤساء دوائر............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 شـعـبــــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سـبـتمـبر سـنة q2007 يـتـضمّن تـعـيW الـكـاتب العـامّ لـبلـدية
اجلزائر الوسطى.......................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة q2007 يـتضمّن تعـيW محافظـW للغابات في
...................................................................................................................................................Wواليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 شـعـبــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة q2007 يـتـضـمّـن تـعـيـW نـائب مـديـر مـكـلّف
بالتكوين العالي في التدرج والتكــوين اHتواصــل والشهـادات بجامعــة تيــزي وزو..........................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 شـعـبــــان عـــام 1428 اHوافق أوّل سـبـتمـبر سـنة q2007 يـتضـمّن تعـيـW عمـيد كـليـة الكـيمـياء
بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا...............................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة الصحة والسكان وإصالح اBستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اBستشفيات

قــرار مؤرخ في 22 رجب عـام  1428 اHـوافـق 6 غـشـت سـنة q2007 يـتــضـمن إنـشـاء مـركـز وطـني يـتـعــلق بـالـتـنـظـيم الـصـحي
الدولي الستعجاالت الصحة العمومية ذات البعد الدولي و تنظيمه و سيره.....................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار مؤرخ في 19 جـمادى الـثانـية عام 1428 اHوافق 4 يـولـيو سـنة q2007 يحـدد شروط إنـشاء مـؤسسـات الشـباب ومـهامـها
وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع اHستخدمW العاملW بها ومؤهالتهم.........................................................
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- إدراكا منهمـا ألهمية تعميق العالقات في تطوير
اآللـــيـــــات الـــتي تـــعــــــزز روح إعالن بـــــرشـــلــــونــــــة وأمـال
Wفــي حتـقيق األهـداف الطـمـوحة لـلحـوار والتـعاون مـا ب

qتوسطHضفتي البحر األبيض ا

- ورغـبــة مـنـهــمـا في مــزيـد من الـتــشـجــيع لـعالقـات
الــصـداقـة عن طــريق إنـشــاء فـضـاءات مــشـتــركـة لـلــتـعـاون
وتــوطــيــد الــثــقــة اHــتــبــادلــة وتــطــويــر الــبــرامج اخملــصــصــة

qخلبــراء البلــديـن

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
األهداف العامةاألهداف العامة

1 - يـتـضــمن هـذا االتـفـاق إطــار الـعـمـلـيــات اHـفـصـلـة
لــبــرامج الـتــعــاون بـW الــطــرفـW فـي مـجــال الــعالقـات مع

البرHان وذلك على أساس التبادل والفائدة اHشتركة.

2 - يعـمل الـطـرفان عـلى تـشجـيع وتـسهـيل االتـصال
والتعاون بW الهيئات اخملتصة في البلدين.

اHاداHادّة ة 2
ميادين التعاونميادين التعاون

يطور الطرفان التعاون في اHيادين اآلتية :
qانيةHالدراسات البر -

qإجراءات إعداد القواعد القانونية -
- تــنــســيق الــعالقــات مــا بــW الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة
والـــبـــرHـــان في مـــجـــال مـــتـــابـــعـــة اإلجـــراءات الـــتـــشـــريـــعـــة

qانيــةHوالـرقابـة البـر
.Wالطرف Wميادين أخرى يتم االتفاق عليها ب -

اHاداHادّة ة 3
أشكال التعاونأشكال التعاون

1 - طبقا لألهـداف احملددة في هذا االتفـاقq سيشجع
الــطــرفــان الـتــعــاون بــW مــخـتــلف الــهــيــئــات في اHــيـادين

اHنصوص عليها في هذا االتفاق.

2 - يـــعــــمــــل الـــطــــــرفــــــــان عـــلى إقـــــامـــــة تـــعـــــــاون
وثـيق مـن خالل :

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 288 م مـؤرخ في ؤرخ في 12 رم رمــــضـان عان عـامام
1428 اH اHــــــــوافق وافق 24 س ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة q2007 يq يــــــــتــــــــضــــــمنمن

الالــــــــــتّــــــــصــــــــــديديـق عق عــــــــلـى اتى اتــــــــفــــــــــاق الاق الــــــــــتــــــــعــــــــــاون باون بــــــــــW حW حــــــــكــــــــــومومــــــــة
اجلاجلــــــمــــهــــــوريوريّــــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــريريّــــــة الة الــــــدّ}ــــــقــــراطراطــــــيّــــــة الة الــــــشّــــــعــــــبــــــيّــــة
وحكوحكـومومـة اHة اHـمـلـكـة اإلسة اإلسـبـانانـيـة في مة في مـجال الجال الـعالقعالقـات معات مع

البرHان اHوقالبرHان اHوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 13 مارس سنة  مارس سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطالع عـــلى اتــفـــاق الــتــعــاون بـــW حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ}ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيــة وحـكـومـة
اHملكة اإلسـبانية في مجال العالقات مع البرHانq اHوقّع

q2007 باجلزائر في 13 مارس سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Wــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى اتــــفــــاق الـــتــــعــــاون بـــHــــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ}ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيـة
وحـــكـــومـــة اHـــمــلـــكـــة اإلســـبـــانـــيــة فـي مــجـــال الـــعالقـــات مع
q2007 ــــوقّع بــــاجلـــزائــــر في 13 مــــارس ســــنـــةHا qــــانHالــــبـــر
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 24
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفــاق تعاون  بW حكومة اجلمهورياتفــاق تعاون  بW حكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ}قراطي}قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة ة وحكومة اHملكة اإلسبانيةوحكومة اHملكة اإلسبانية

في مجال العالقات مع البرمانفي مجال العالقات مع البرمان

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ}ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعــبـيّـة وحـكـومــة اHـمـلـكـــة اإلســبـانـيـةq اHـشــــار إلـيـهـمـا

q"Wأدنــاه بـ"الطــرف

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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اHاداHادّة ة 6

تعديل االتفاقتعديل االتفاق

في حــــــالــــــــة مـــــــا إذا أصــــــبـح تــــــعــــــديـل هــــــذا االتــــــفـــــاق
ضــروريــاq يـتم إعـداد ذيل أو عـدة ذيـولq بـاقـتـراح من أحـد
الـــــطــــرفـــــqW تــــدخـــل حــــيـــــز الــــتـــــنــــفـــــيـــــذ وفــــقـــــــا لإلجــــــراء

اHنصــوص عليــه في اHادّة 8.

اHاداHادّة ة 7

تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

يـتم تــسـويــة أي نـزاع بــخـصــوص تـنــفـيــذ أو تـفــسـيـر
هــــذا االتـــفــــــاق عــن طــــريــق الـــتــشـــــاور واHــفـــاوضــــات

.Wالطــرف Wب

اHاداHادّة ة 8

الدخول حيز التنفيذالدخول حيز التنفيذ

Wيدخل هذا االتفاق حيـز التنفيذ بـعد إتمام الطرف
إجراءاتهما الدستورية اHطلوبة لهذا الغرض.

اHاداHادّة ة 9

الصالحيةالصالحية

يــــبـــقى هـــذا االتـــفـــاق ســــاري اHـــفـــعـــول Hـــدة ثالث (3)
سنوات جتــدد تلـقائيـا لنفس اHـدةq مــا لم ينقضـــه أحــد
الطـرفW بإشـعار مسـبق إلى الطـرف اآلخــرq ستـة أشهـر

قبـل انقضـائـه.

Wالــــطـــرفـــ Wتـــبــــقى الـــبــــرامج جـــاري تــــنـــفـــيــــذهـــا بـــ
مستمرة حتى تاريخ انتهاء مدتها.

حـــــــرر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في 13 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2007 فـي
نـــســخـــتــW أصــلـــيــتــW بـــالــلـــغــتــW الـــعــربـــيــة واإلســبـــانــيــة

وللنصW نفس احلجية القانونية.

WـعـنـيـHواخلـبــــراء ا Wأ) تــبـادل الـزيـارات لـلــمـوظـفـ
qمن طرف الهيئات اخملتصة

qب) تنظيم دورات تكوين

جـ) اHـــــشــــــاركــــــــة فــي اHـــــلــــتـــــقـــــيــــــــات والـــــنـــــــدوات
واأليـــام الـدراسيـــة اHـنـظمـــة مــن قـبــــل طـــــرف واحـــد

qWأو كال الطــرف

د) تــبـــــادل األعــمــــال واHــطــبــــوعــــات والــدراســـــات
q2 ادّةHنصوص عليها في اHيادين اHفي ا

هـ) وضع بــصــفــة مــشــتــركـة مــنــاهـج عــمل وتــقــنــيـات
حتـرير الـنصـوص الـقانـونيـة وقواعـد معـطيـات تشـريعـية

وقضائية وتطبيقات معلوماتية مالئمة.

اHاداHادّة ة 4
شبكة نقاط االتصاالت الوطنيةشبكة نقاط االتصاالت الوطنية

1 - يـــــعـــــــW الــــطـــــرفــــــــان اHــــوظـــــفـــــيــن واخلـــــبــــــــراء
كنـقـــاط لالتـصـاالت الوطـنيـةq الذين سـيـتكـفلـون بوصف
وتـطـــويـــر وتــطــبـيق آلــيـات الــتــعـاون اHــعـدة عــلى أسـاس

هـذا االتفـــاق.

2 - يـــعــــزز الـــطــــرفـــان اســــتـــعـــمــــال تـــكــــنـــولــــوجـــيـــات
اHـــعـــلـــــومـــات واالتـــصـــــاالت في اجلـــــوانب الـــضـــــروريـــــة
حـــتى يـــتـم الـــتـــكـــفـل بـــإنـــشـــاء شـــبــــكــــة نـــقـــاط االتـــصــــاالت
الـــوطـــنـــيـــة الـــتي ســـتـــضـــمن ســـيـــولـــة تـــبـــادل اHـــعـــلـــومــات

وتطبيق اHشـاريــع.

3 - يجـتمع ¦ـثلو الـطرفـW مرة في الـسنة من أجل
فــحـص مــخـــتــلـف نــقـــاط االتـــفــاق وإجـــراء تـــقــو§ لـــهــا وإذا

اقتضت احلاجة تقد§ اقتراحات قصد حتسينها.

اHاداHادّة ة 5
التنفيذالتنفيذ

1 - يـعــد الــطــرفـان بــرنــامـجــا ســنـويــا يــشـمل أدوات
خاصـة بالـتطويـر لتـنفـيذ هذا االتـفاق بـالتـنسـيق الوثيق

مع آليات التعاون القائمة.

2 - ســــــــتــــــــحــــــــتــــــــوي األدوات اخلــــــــــاصــــــــــة األحــــــــكــــــــــام
الـــضـــــروريــــــة اHـــتـــعـــلـــقـــــة بـــتـــمـــويل مــــخـــتـــلف الـــبـــرامج
اHـــــقــــــــررة وكـــــــــذلــك نــــظـــــــــام اHـــــلـــــكــــــيـــــة الـــــفـــــكــــــــريــــــة

اخلــاضعــــة لــه.

3 - ســـتـــكـــون أدوات تـــطـــويـــر هـــذا االتـــفـــاق مـــدرجــة
كذيول ويعمل بها طبقا ألحكام اHادّة 8.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

محمد بجاويمحمد بجاوي
qوزير الدولةqوزير الدولة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اHملكة اإلسبانيةاHملكة اإلسبانية
ميقال أنخيلميقال أنخيل

موراتينوس كييوبيموراتينوس كييوبي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

والتعاونوالتعاون
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مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 07 - - 295 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضان عامضان عام
يــــــــعـــعـــــــــــدلدل  qي q2007 ــــــــــوافق وافق 27 س ســــــــبــــــــــتــــــــمــــــــبــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ةHاH1428  ا

تـوزيـــع نوزيـــع نـفـقــقـــات مات مـيـزانزانـيـيــة الة الــــدولدولـة لة لـلـتـجـهـيـز لز لـسـنـة
q2007 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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�ــقــتــضى األمــر رقم 07 - 03 اHــؤرخ في 9 رجب
عـام 1428 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2007 واHـتـضـمن قـانون

q2007 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
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
اعــتــمــاد دفــع قـــدره ثالثــة وعــشــرون مــلــيــــارا وســتــمــائـة
وخـــمـــســة وثـــمـــانــون مـــلـــيــون ديـــنــار (23.685.000.000 دج)
ورخـــصــة بـــرنــامج قـــدرهــا أربـــعــون مـــلــيـــارا وتــســـعــمـــائــة
مـلـيـون ديـنار (40.900.000.000 دج) مـقيـدان فـي الـنـفـقات
ذات الــطـابع الـــنــهــائي (اHــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم
07 - 03  اHــؤرخ في 9 رجب عــام 1428 اHــوافق 24 يــولــيـو

ســنــة 2007 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
q(2007 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يــخــصـص Hــيــزانــيـــة ســـنـة 2007 اعــتــمــاد
دفـع قـدره ثالثـــة وعشـرون ملـيــارا وسـتمـائــة وخـمــسة
وثــمـانـــون مـلـيـــون ديـنـار (23.685.000.000 دج) ورخـصـــة
بـرنامــج قــدرهـــا أربـعـــون مـليـــارا وتسـعمـائــة مـليـون
ديـنـــار (40.900.000.000 دج) يــقـيـــدان فــي الــنـفــقـات ذات
الطابـع النـهائي (اHنصوص عليهــا فــي األمر رقم 03-07
اHــــؤرخ فـي 9 رجـب عـــام 1428 اHــــوافق 24 يــــولــــيــــو ســــنـــة
q(2007 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةHــتـضـمن قــانـون اH2007 وا

طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ}قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

23.685.000

23.685.000

40.900.000

40.900.000

  - البرنامج التكميلي لفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

3.500.000

100.000

4.100.000

2.500.000

6.800.000

3.600.000

75.000

3.010.000

23.685.000

6.920.000

180.000

8.110.000

4.900.000

13.465.000

7.250.000

75.000

-      

40.900.000

- الفالحة والري
- دعم اخلدمات اHنتجة

- اHـــــــــنـــــــــشــــــــآت الـــــــــقـــــــــاعـــــــــديــــــــة
االقتصادية واإلدارية

- التربية والتكوين
- اHـــــــــنـــــــــشــــــــآت الـــــــــقـــــــــاعـــــــــديــــــــة

االجتماعية والثقافية
- دعم احلصول على السكن

- اخملططات البلدية للتنمية
- دعم النشاط االقتصادي

اجملموعاجملموع
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25 رمضان  عام  رمضان  عام 1428 هـ هـ

7 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2007  م م

مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 07- - 296 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضـان عامان عام
1428  اHاHـوافق وافق 27 س سـبـتـمـبـر سر سـنة نة q2007 يq يـتـضـمن نمن نـقلقل

اعتماد في ميزانية تسيير اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل.وزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

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

 qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ـقــتـضى الـقـانون رقم 06 - 24 اHـؤرّخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

q2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

q2007 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 07 - 37 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1428 اHــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2007
واHتضمن توزيع االعتمادات اخملصصة  لوزير النقل من

ميزانية التسيير �وجب قانون اHالية لسنة 2007. 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  يلغى من مـيزانيـة سنة 2007 اعـتماد
قــــدره أربــــعـــة مـاليــــW ديــــنـــار (4.000.000 دج) مــــقـــــيــــد في
مـيــزانـيـة تــسـيـيــر وزارة الـنـقـل وفي الـبـاب رقم 44 - 05
"اHصاريف اHتعلقة بأعمال الوقاية واألمن في الطرق". 

اHاداHادّة ة 2 :  : يخصص  Hـيزانيـة سنة 2007 اعتـماد قدره
أربـعـة ماليــW ديـنـار (4.000.000 دج) يــقـيــد في مــيــزانــيـة
تــســـيــيـــر وزارة الــنـــقل وفي الـــبــاب رقم 34 - 03 "اإلدارة

اHركزية - اللوازم". 

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اHـــالـــيــة ووزيـــر الـــنـــقلq كل
فـــيــمــا يـــخــصهq بــتـــنــفــيــذ هـــذا اHــرســوم الــذي يـــنــشــر  في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ}ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي يذي رقم رقم 07 - - 297 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضان عامضان عام
1428  اHاHــــــــــوافق وافق 27 س ســــــــــبــــــــــــتــــــــــمــــــــــبــــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة q q2007 يــــــــــــحــــــــــدددد

إجإجــــــراءات احلراءات احلــــصــــول عول عــــــلى رخص إنـلى رخص إنـــــــجـــجـــــــاز مـاز مـــــــنــــشــشــــــآتآت
الــالـــنـنـــــقــل بـقــل بــواسـواســطــطــــــة األنـة األنــابابـيــب وعـيــب وعــمـمـــــلــلـــيــيـــات نــات نـــقـلقـل

احملروقـات بـواسطـة األنـابـيـب.احملروقـات بـواسطـة األنـابـيـب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومــة
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا  -

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

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 83-18 اHــــــؤرخ في 4 ذي
الـقــعــدة عـام 1403 اHـوافق 13 غــشت ســنـة 1983 واHــتــعـلق

qلكية العقارية الفالحيةHبحيازة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 02 -01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 5  فـبـرايـر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

 qبالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى  األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولـــيــو ســـنــة 2003

  qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 03 - 12 اHــــــؤرخ  في 27
جــمــادى  الـثــانـيــة عـام 1424  اHـوافق 26 غــشت ســنـة 2003
واHــتــعـلق بــإلــزامــيـة الــتــأمــW عـلـى الـكــوارث الــطــبـيــعــيـة

  qوبتعويض الضحايا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 04 - 04 اHـــــؤرخ في5
جــمــادى  األولى  عــام 1425 اHــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2004

  qتعلق بالتقييسHوا
- و�ـــقــتـــضى  الــقـــانــون  رقم 04 - 20 اHــؤرخ في13
ذي  الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اHــوافق 25 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004
واHتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث

qستدامةHفي إطار التنمية ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 05-07  اHــــؤرخ  في19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتعلق بـاحملروقاتq اHعدل واHتممq السيما اHادة 75 - 4

qمنه
- و �ـقـتـضى اHـرسـوم رقم 84 - 105 اHـؤرخ  في 11
شـعــبــان  عـام 1404 اHـوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةHبتأسيس محيط حلماية ا
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- الــــعــــمـــــلـــــيــــــات :- الــــعــــمـــــلـــــيــــــات : كـل عـــــمــل يــــســــمـح بــــاســــتــــغــالل
منشــأة وفقا للـمعاييــر  واHقاييــس الـتقنيـة اHنصـوص

عليهــا في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الــمـادةالــمـادة 3 :  : يـطبـق هذا اHـرسـوم عـلى مـنـشـآت الـنقل
بـواسـطـة األنـابـيب الـتي تـضـمن نـقـل احملـروقـات الـسـائـلة
أو الغازية بغية اHـعاجلة الصناعية و التمييع والتصدير
والـتزويـد العام لـشبـكة قـنوات الـتوزيع انـطالقاq السـيما
من مــركـز رئــيـسي لــفــصل الـزيت أو الــغــاز أو عن طـريق

وصل مرتبط.

ال تخضع لنطاق تطبيق هذا اHرسوم ما يأتي :
qشبكات التجميع والتوزيع على مستوى احلقول -
- شـبـكـات الـغـاز التـي تـمـون الـسـوق الـوطـنـية دون
سـواهـا والـتي تـخـضع لـلـقـانـون رقـم 02 - 01 اHــؤرخ فـي
22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1422 اHــــوافق 5 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2002

واHذكور أعاله.

الفصــل الثانيالفصــل الثاني
إجراءات احلصول على رخصة إجناز منشآت نقلإجراءات احلصول على رخصة إجناز منشآت نقل

احملروقات بواسطة األنابيباحملروقات بواسطة األنابيب

الفـرع األول الفـرع األول 
اإلجراء الذي يطبق في ميدان إجناز منشآت نقلاإلجراء الذي يطبق في ميدان إجناز منشآت نقل

احملروقات بواسطة األنابيباحملروقات بواسطة األنابيب

الــــمـــادة الــــمـــادة 4 : : تـــخـــضع مـــشــاريـع إجنــاز مـــنـــشـــآت نــقل
احملــروقــات بــواســطـة األنـابـيب الـتي تـمـر بـواليـة واحـدة
أو عـــدة واليــات إلجــراء اHــوافـــقــة من طــرف ســـلــطــة ضــبط

احملروقات عن طريق تقد§ ملف محدد في اHلحق.

الـــــمـــــادةالـــــمـــــادة 5 : : يـــــقــــوم الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف بـــــاحملــــروقــــات
بـإخضـاع الطـلب اHـطابق لـلمـلـحقq إلى آراء وزير الـدفاع
الوطـني والـوزراء اHـكـلـفـW بـالداخـلـيـــة واHــوارد اHـائـيـة
والـــــغــــابـــــات والــــفـالحـــــة واHـــــنــــاجـم والـــــبــــيــــئـــــة والــــبــــنـــــاء
واألشــغــــال الـعــمــومــيــــة والــثــقــافــــة والــســيــاحــة واHــالــيـة
والـــنـــقل وكـــذا إلـى آراء والة الــواليـــات الـــتي تـــقـــام فـــيـــهــا

اHنشأة اHعنيــة.

الـمـادة الـمـادة 6 :  : يجب على الـقطاعات الـوزارية ومصالح
الـواليــات اHــذكـورة في اHـــادة 5 أعــالهq أن جتـيــب خــالل
خـمــسة وأربعW ( 45) يوما ابـتداء من استالمـها الطلب.
وعند انقضاء هذا األجل يعد مشروع اإلجناز موافقا عليه

من طرفها.

الــــمـــادةالــــمـــادة 7 :  : تـــوافق ســـلـــطـــة ضـــبط احملـــروقـــاتq بـــعــد
اسـتـشارة الـقـطـاعـات الـوزارية و الـواليـات اHـعـنـية و في

- 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�ـــقــتـــضــى اHـــرســوم الــتـــنــفـــــيــذي رقم 90 - 245
اHــؤرخ فـي 27 مـحــرم عـام 1411 اHـوافــق 18 غـشت سـنـة

qتضمن تنظيم األجهزة اخلاصة بضبط الغازH1990 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 246
اHؤرخ فـي 27 مـحـرم عــام 1411 اHـوافـق 18 غـشـت سـنة
qتضمن تنظيم األجهزة اخلاصة بضبط البخارH1990 وا

-   و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 91 - 176
اHؤرخ في 14 ذي القـعـدة عام 1411 اHوافق  28 مايـو سـنة
1991 الــذي يـــحـــدّد كــيـــفـــيــات حتـــضـــيـــر شــهـــادة الـــتــعـــمـــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
qطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكHوشهادة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

qصنفة حلماية البيئةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  07 -266
اHؤرخ  في 27 شعـبان عام 1428 اHوافق 9 سـبـتمـبر سـنة

qناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصــل األول الفصــل األول 
أحكـــام عـــامـــةأحكـــام عـــامـــة

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 75 - 4 من
الـقانون رقم 05 - 07 اHؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اHوافق 28 أبـريل سنة 2005 واHتعـلق باحملروقـاتq اHعدل
واHتممq يهدف هذا اHرسوم إلى حتديد إجراءات احلصول
عــــلى رخص إجنــــاز مــــنـــشــــآت نـــقـل احملـــروقــــات بـــواســــطـــة

األنابيب وعمليات نقل احملروقات بواسطة األنابيب.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :
- مـنـشـآت نــقل احملـروقـات بـواســطـة األنـابـيب :- مـنـشـآت نــقل احملـروقـات بـواســطـة األنـابـيب : هي
األنابيب واHـنشآت اHـدمجة اHـلحقـة بهاq السـيما مـنشآت
التـخـزين اHـرتـبطـة بـقـنـوات الـنقــل بـواســطـة األنـابيــب
ومـحـطـــات الـضـغـط والـضــخ والـتـمـديــد األولــي ومـراكـز
القـطـع والتقسـيم و جتهيـزات احلساب اHـلحقـة باألنابيب

اHذكورة.
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qـــــنــــــشــــــأةH ـــــادة 15 : : يــــــجب أن يــــــكـــــون أي حتــــــويـلHـــــادة اHا
استـثنـائيـا وال يقع في هـذا اخلصـوص إال ألغراض مـبررة
قـانـونـاq السـيـمـا تـلك اHـرتـبـطـة بـأمن و سالمـة األشـخـاص

واألمالك.

الــمـادةالــمـادة 16 : : يجب أن يقـدم كل شخص معـني باألمر
كل طــلب لــتــحــويـل مــنــشــأة إلى ســلــطــة ضــبط احملــروقــات

التي تنطق بخصوص قبوله. 

و في جــمـيـع احلـاالت يـبـلغ الـقــرار لـلـطـالب في أجل
ال يـتــعــدى خــمـســة  وأربــعـW (45) يــومــا الــتــالــيــة لــتــاريخ

استالم الطلب.

اHـادة اHـادة 17 : : }ـكـن لـلــطـالبq في حــالـة رفض طــلـبهq أن
يقدم طعنا لدى الوزير اHكلف باحملروقات.

و تـقوم سلـطة ضبط احملـروقاتq في حالـة ما إذا كان
الطلب مقبوالq بتبليغ األطراف اHعنية بذلك.

الـمـادةالـمـادة 18 :  : تتحمل الـهيئة التي قدمت الطلبq في
جـمـيع األحـوال كـامل النـفـقـات النـاجتـة عن أشـغـال حتويل
تلك اHنشآت أو تغـييرها إال إذا تعلق األمر بتبعية خدمة
عمـومـيـة تفـرضـهـا الدولـةq و في هـذه احلـالـة تكـون نـفـقات

التحويل أو التغيير على عاتق ميزانية الدولة.

الــمــادة الــمــادة 19 :  : يـخـضـع كل أجل مـقـتــرح إلجنـاز حتـويل
اHنشأة  لتقدير سلطة ضبط احملروقات.

Wيــــجب أن يــــأخـــذ هـــذا األجـل بـــعـــ qوفـي كل احلـــاالت
االعتبار استمرارية اخلدمة العمومية.

الـــمـــادةالـــمـــادة 20 : : يــخـــضع أي حتــويل لــلــمـــنــشــأة q لــنــفس
األحـكام اHنصـوص عليـها في الفصل الـثاني- الفرع األول

من هذا اHرسوم.

اHادةاHادة  21 :  :  يجب أن يتم تنـفيذ عملـية التحويل في
إطار االحـترام الـصارم لـلمـعايـير  والـتنـظيـمات اHـعمول

بها.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
إجراءات احلصول على رخص العمليات إجراءات احلصول على رخص العمليات 

اHـادة اHـادة 22 : : يـجب عــلى صــاحب االمــتـيــازq قــبل إجـراء
أي عـــمـــلـــيـــة q أن يــــقـــدم لـــســـلـــطـــة ضـــبط احملـــروقـــات مـــلف
يـــتـــضـــمن رخـــصـــة االســـتـــغالل في مـــجـــال الـــبـــيـــئـــة وفـــقـــا
لألحــكــام الـــتــنــظــيــمـــيــة اHــتــعــلـــقــة بــاHــؤســســـات اHــصــنــفــة
والـسـنـدات القـانـونـيـة لشـغل األرضـيـة الـتي سـيقـام فـيـها

هذا اإلجناز. 

تــبـــاشــر ســلــطــة ضـــبط احملــروقــات بــفـــحص الــوثــائق
اHكونة لهذا اHلف.

حــــالــــة عـــــدم صــــدور أي مالحـــــظــــة من طـــــرفــــهــــاq عـــــلى هــــذا
اHشـروع خالل تسـعW (90) يومـا التـاليـة لتـاريخ تسـلمـها
اHـــلـفq بـــإعـــداد قـــرار اHــــوافـــقـــة عـــلـى هـــذا اإلجنـــاز وإعالم

صاحب االمتياز بذلك.

الــمـادة الــمـادة  8 : : تقـوم سـلطـة ضـبط احملروقـاتq في حـالة
صــدور مالحـــظــات ســديــدةq بـــإعالم صــاحب االمـــتــيــازq في
أجل ال يــتــعــدى عــشـرة (10) أيــامq حـيث يــجب عــلــيه خالله
إجــراء الـتـعــديالت الـضـروريــة وإرسـال اHــلف اHـعـدل إلى

سلطة ضبط احملروقاتq في أقرب اآلجال. 

الــــمــــادة الــــمــــادة 9 : : تـــقــــوم ســـلـــطــــة ضـــبط احملــــروقـــاتq بـــعـــد
اســـتـــقـــبـــالـــهـــا اHـــلـف اHـــــعـــدل بـــإحـــالـــــة هـــذا األخـــيــــر إلى
الــهـيــئــات اHــذكــورة في اHـادة 5 أعـالهq حـيث يــجب عــلــيــهـا

الرد خالل أجل ال يتعدى ثالثW (30) يوما.

وعند انقضاء هذا األجلq يعد التعديل مقبوال.

الــمـادة الــمـادة  10 : : توافـق سلـطة ضـبط احملروقـاتq عنـدما
qـعـدلHـشـروع الــنـهـائي اHعـلى ا qتـرفع جـمــيع الـتـحـفــظـات
وتـبــلغ صـاحب االمــتـيــاز بـقــرار اHـوافـقــة في أجل خــمـسـة

عشر (15) يوما.

WادتHـذكورة في اHادة 11 :  :  عند انـقضاء اآلجال اHادة اHا
7 و10 من هــــذا اHـــــرســــومq وفي حــــالــــة عـــــدم إعالم صــــاحب
االمـتـيـاز بـقـرار اHـوافـقــة عـلى االجنـازq }ـكن لـهـذا األخـيـر

أن يقدم طعنا لدى الوزير اHكلف باحملروقات.

اHـادة اHـادة 12 : : ال }ـكن الـبدء في إجنـاز أي مـنـشأةq وذلك
بعد تـسلـيم سلطـة ضبط احملـروقات رخصـة اإلجنازq بـغير
ســـنــد قـــانــوني لـــشــغل األرضـــيــة الـــتي ســيـــقــام فــيـــهــا هــذا

االجناز.

اHــادة  اHــادة  13 :   :  تـــخــضـع مــنـــشــآت الــنـــقلq مـــوضــوع هــذا
اHـرسـوم أيـضـاq إلجـراء احلـصــول عـلى رخـصـة الـبـنـاء كـمـا
هــو مــنــصــوص عــلــيه فـي الــتـشــريـع و الــتــنـظــيـم اHــعــمـول

بهما.

الفــرع الثانيالفــرع الثاني
اإلجراء الذي يطبق في ميدان حتويل منشآت نقلاإلجراء الذي يطبق في ميدان حتويل منشآت نقل

احملروقات بواسطة األنابيباحملروقات بواسطة األنابيب

الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 14 :  :  تـــــتــــمــــتـع مــــنــــشــــآت نـــــقل احملــــروقــــات
بـواسـطــة األنـابـيب بـحــمـايـة خـاصــة نـظـرا لـكـونــهـا هـيـاكل
مـهـمـة كـمـا هـو مــنـصـوص عـلـيه في الـتــشـريع و الـتـنـظـيم

اHعمول بهما.
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اHــلـحــــقاHــلـحــــق
اHلف التمهيدي للموافقة على مشروع إجناز منشأةاHلف التمهيدي للموافقة على مشروع إجناز منشأة

لنقل احملروقات بواسطة األنابيبلنقل احملروقات بواسطة األنابيب

يـتــكــون مـلـف اHـوافــقــة عـلى مــشــروع إجنـاز مــنــشـأة
لنقل احملروقات بواسطة األنابيب من الوثائق اآلتية :

1)  نـسخـــة مـن الـقرار اHـتضـمن منـح امتـياز لـنقل
احملروقــات بواسطــة األنابيــبq كمـا يـنص عليه القانون
رقم 05 -07 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام 1426 اHــوافق

qتعلق باحملروقاتH28 أبريل سنة 2005  وا

2)  مـذكــرة وصــفـيـة لـلـمـنـشـأة تـبـW عـلى اخلـصوص
ما يأتي :

qواد التي يجب نقلهاHطبيعة ا -
- الـطــول والـقـطـر االســمي والـتـقــسـيم واحلـد األعـلى
لـــلــضـــغـط أثــنـــاء الـــعـــمل ومـــنـــســوب الـــتـــدفق األقـــصى في
الــــســــاعــــة في مــــخــــتــــلف األجــــزاء واألوضــــاع الـــرئــــيــــســــيـــة
للـمنـشـآت اHلـحقـة التي تـكـون جزءا من األنـبوب وخـاصة
حملطات الـضخ والضـغط ومراكـز القـطع ومراكـز التـقسيم

ومنشآت اخلزن والشحن.
- دراسـة الـتـأثــيـر عـلى الـبـيـئـة ومــخـطط تـسـيـيـرهـا
الـذي يشـتـمل بـالـضرورة عـلى وصف وسـائل الـوقـاية من
األخـطار الـبـيـئـيـة وتـسـيـيـرهـا وفـقـا لـلـتـشـريع والـتـنظـيم

اHعمول بهما في مجال البيئة.
- دراسة اخلـطـر وفـقـا لـلـتشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمول

qبهما
- بــرنـامج إجنــاز أشـغــال األعـمــال ورزنـامــته وقـدرة

 qالنقل الناجتة عن مختلف مراحل اإلجناز
- وعــنـــد االقــتـــضــاءq تـــفــصـــيل الــتـــوسع اHـــتــوقع في

qلكيات اخلاصةHأمالك الدولة واجلماعات احمللية وا
- قـــرار اHــوافــقــة اHــســـبــقــة اHــســـلم وفــقــا لـــلــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما حلماية البيئة.

3)  جـمـيع الـبـيـانـات اخلـاصـة بـنـقـاط وصل األنـابـيب
اHـــــوجـــــودة الــــتـي يــــربـط بـــــهــــا األنـــــبــــوب اHـــــراد تـــــركــــيـــــبه

واألنابيب اHراد تركيبها.

4)   اخلرائط والرسوم البيانية اآلتية :
qنشآتHتصميم ذو مقياس مناسب جملموع ا -

- رسـم جــانــبي بـيــاني مـأخـوذ من خـارطـة �ـقـيـاس
 1/200.000  لـلـمـناطق الـتي تـمـر بهـا األنـابـيب يبـW بـدقة

qمسار هذه األنابيب

اHادةاHادة  23 : : تـتحـقق سلطـة ضبط احملـروقات في إطار
صـالحـيـاتـهــا بـعـد انـتـهــاء إجنـاز اHـنـشــأةq وفـقـا لـلــمـقـايـيس
qبــأن األجـــهـــزة حتت الـــضــغط qواإلجـــراءات في هـــذا اجملـــال
كـانـت مـوضـوع اســتالم تــقـني من مــصـاحلــهـا أو من هــيـئـة
مــعــتـمــدةq مـعــيـنــة من طــرف الـوزيــر اHـكــلف بـاحملــروقـات
وتـبـاشـر بــاHـراقـبــات قـبل شـروعــهـا في االسـتــخـدام وفـقـا
إلجراءات االستالم االتي حتددها سلطة ضبط احملروقات.

24 : : يـــخـــضـع الـــشـــروع في اإلنـــتـــاج الـــكـــلي أو اHــادة اHــادة 
اجلـزئي لــلـمــنـشــأة إلى الـتــرخـيص اHــسـبق لــسـلـطــة ضـبط

احملروقات.

اHـادة اHـادة 25 :  :  }ـكن لـسـلطـة ضـبط احملـروقـات أن تـسمح
لصـاحب االمتيازq بـعد دراستـها لطـلبه وبعـد االنتهاء من
إجـراء اHراقـبـات التـقـنيـة الـقانـونيـةq بـالشـروع في سـير
اHـنـشـأةq حـتى يـتــسـنى له الـقـيـام بــتـجـارب خـاصـة لـسـيـر

اHنشآت.

اHادةاHادة  26 : : }كن لـسـلطـة ضـبط احملروقـات أن تـفوض
qـــادة 23 أعالهHــــذكـــورة في اHـــراقـــبـــات اHكل أو جـــزء مـن ا
إلى هـــيـــئــة أو عـــدة هــيـــئـــات لــلـــمـــراقــبـــة مــعـــتـــمــدة  وفـــقــا

للتشريع و التنظيم اHعمول بهما.

اHــــادةاHــــادة 27 : يــــجب عــــلى صـــاحـب االمـــتــــيــــازq أن يـــضع
حتت تـــصـــرف اخملـــتـــصـــW الــذيـن عـــيـــنــتـــهـم ســـلــطـــة ضـــبط
احملــــروقــــات واHــــكــــلـــفــــW بــــاHــــراقــــبــــةq خالل زيــــارتــــهمq كل

الوسائل البشرية واHادية الالزمة لتنفيذ مهامهم.

28 : : تــمــنح رخــصــة الــعــمــلــيــات والــشــروع في اHـادة اHـادة 
االســـتـــغـالل وفـــقــــا لـــلـــقــــانـــون رقم 03 - 10 اHــــؤرخ في  19
جـــمـــادى األولى عـــام 1422 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـــذكـــور أعالهq بـــعـــد أن يـــقــضـي بـــأن اHــنـــشـــأة مـــطـــابـــقــة
للـتنظيم الـتقنــي والـتنظـيــم في مجال الـنظافة  واألمن
الـصــنـاعي والــبـيـئــة ولـلــمـقـايــيس واHـعــايـيـر احملــددة وفـقـا
لــــلــــتـــنــــظــــيم اHــــعــــمــــول به وحتــــصــــلت عــــلى جــــمــــيع رخص
االسـتـغالل اHــطـلـوبـة وفــقـا لـلـتـشــريع والـتـنـظــيم اHـعـمـول
بـهـمـا و بعـد أن تـكـون جتارب سـيـر اHنـشـأة والـشروع في

استخدامها إيجابية.

وتخضع جميع الـعمليات األخرىq السيما تلك التي
تـخص التـغيـيرات الـتي جتري عـلى اHنـشأة لـنفس أحـكام

هذا الفصل.

اHادةاHادة 29 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.  

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHـتـعــلق بـتـطــويـر االسـتــثـمـارq اHــعـدّل واHـتـمّـمq ال سـيـمـا

qادة 7 منهHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 356
اHـؤرّخ في 16 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة
2006 واHـتــضــمن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

qاالستثمار وتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  تـــطـــبـــيــقـــا لـــلـــمــادة 7 (الـــفـــقــرة 3) من
األمــر رقم 01 - 03 اHــؤرّخ في أوّل جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1422 اHــــــوافق 20 غــــــشـت ســــــنـــــة q2001 اHـــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمّم

واHـــذكـــور أعالهq يـــهـــدف هـــذا اHـــرســـوم إلى حتـــديـــد مـــبـــلغ
حتـــصــــيل اHــــســـتـــحــــقـــات الــــنـــاجـــمــــة عن مـــعــــاجلـــة مــــلـــفـــات

االستثمار وكيفياتها.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتم حتـــصـــيل اHـــســـتـــحـــقـــات اHــذكـــورة في
اHـادة األولى أعالهq عـنـد إعـداد الـوثـائق الـواردة بـالـقـائـمـة

اHذكورة في اHادة 3 أدناه. 

اHاداHادّة ة 3 :  :  يحدد مبـلغ اHستحـقات اHذكورة في اHادة
األولى أعالهq على النحو اآلتي :

- تـــصـــامـــيم اجـــتـــيـــاز ( طـــريـقq وادq ســـكـــة حـــديـــديــة
إلخ.....)

qنشأةHرسم بياني }ثل مشتمالت ا -
qلحقةHنشآت اHتصميم حتديد موقع ا -

- إحـصـاء بــيـاني جتـريـبي لــلـمـلـكـيــات الـتي }ـر بـهـا
qشروعHا

qسار األنابيبH خارطة عامة -

5)   أمــا فــيــمــا يــخص مــحــطــات الــضــغط ومــحــطــات
الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :

qلحقةHنشآت اHتصميم حتديد موقع ا -
- الـتــصـامــيم الـتــفـصــيـلــيــة لألنـابــيب والـتــركـيــبـات

qالكهربائية
q وصف أنظمة األمن -

qتصميم مواقع البنايات ومساكن االستغالل -
- مخطط التطهير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي ذي رقم رقم 07- - 298 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضـان عامان عام
1428 اH اHـوافق وافق 27 س ســــبــــتـمــــبــــر سر ســــنـة ة q q2007 يـحــــدد مدد مــــبـلغلغ

حتــــصــــــيل ميل مــــســــــتــــحــــــقــــات مات مــــعــــــاجلاجلــــة مة مــــلــــــفــــات االسات االســــتــــــثــــمــــارار
وكيفياتها.وكيفياتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومة
- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــصــــنــــاعــــة وتــــرقــــيـــة

 qاالستثمارات
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج)الوثائقالوثائق

- قــرار مـنح مـزايـا اإلجنـاز اHــتـعـلق بـاسـتــثـمـارات اإلنـشـاء والـتــوسع وإعـادة الـتـأهـيل
وإعادة الهيكلة.

- قـــرارات تـــعـــديـــلـــيـــة وقـــرارات تـــمـــديـــد آجـــال اإلجنـــازq قــرارات الـــتـــنـــازل أو حتـــويل
qستثمرHاالستثمار وقرارات اإللغاء بطلب من ا

qـزايـا (الــقـوائم الـتــعـديـلـيـةHتـعـديل قــوائم الـسـلع واخلــدمـات الـقـابــلـة لالسـتــفـادة من ا -
q(القوائم اإلضافية و/أو التصحيحية

- صورة أصلية لقائمة السلع واخلدمات أو للقرارات.

 10.000

5.000
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7 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2007  م م

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2000 السـيّــمــا اHـادة 54

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اHــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اHــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة q2002 السـيـمـا اHـادة 205

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 138
اHـــــؤرخ في 16 ربــــيـع األول عــــام 1427 اHـــــوافق 15 أبـــــريل
سـنـة 2006 الـذي يــنـظم انـبـعـاث الـغــاز والـدخـان والـبـخـار
واجلـزيــئــات الــســائــلــة والـصــلــبــة في اجلــو وكــذا الــشـروط

qالتي تتم فيها مراقبتها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

qصنّفة حلماية البيئةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 144
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنـة 2007 الــذي يـحـدد قــائـمــة اHـنـشــآت اHـصــنـفـة حلــمـايـة

qالبيئة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 205 من
الـقانون رقم 01-21 اHؤرخ في 7 شـوال عام 1422 اHوافق
22 ديسمبر سنة 2001 واHذكور أعالهq يحدّد هذا اHرسوم

كيـفيات تطـبيق الرسم الـتكمـيلي على الـتلوث اجلوي ذي
اHصدر الصناعي.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخص الـــرسـم الــتـــكـــمـــيـــلي عـــلـى الـــتـــلــوث
اجلــوي ذي اHــصــدر الــصــنــاعـي الــكــمــيــات اHــنــبــعــثــة الــتي
تـتـجـاوز حدود الـقـيم الـقـصوى احملـددة في أحـكـام اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 06 - 138 اHــؤرخ في 16 ربـــيع األول عــام

1427 اHوافق 15 أبريل سنة 2006 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : :  تـــــســــتــــثــــنـى من دفع هـــــذه اHــــســــتــــحــــقــــات
قـرارات اإللغاء اHتـخذة من الوكـالة وكذا كل وثيـقة معدّة

لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن اHستثمر.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  تــــدفـع هــــذه اHـــســــتــــحــــقــــات لــــدى احملــــاسب
الـعـمـومي الـتـابع لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر االسـتـثـمار
عــــلى أســــاس ســـنــــد إيـــرادات يــــعــــده اآلمـــر بــــالــــصـــرف في

الوكالة.

غـير أنه }ـكن حتـصيل هـذه اHـستـحـقات من الـوكيل
و/أو الـوكـالء الـفــرعــيــW في حــالــة فــتح وكــالـة لـإليـرادات
لـــدى الــهــيــاكل الالمــركــزيــة لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر
االسـتـثـمــار وفـقـا لـلـشـروط احملـدّدة في الــتـنـظـيم اHـعـمـول

به.

اHاداHادّة ة 6 :  :  تدفع إيرادات تسـديد هذه اHستحقات في
حساب الوكالة الـوطنية لتطوير االسـتثمار اHفتوح لدى

اخلزينة العمومية طبقا للتنظيم اHعمول به. 

اHاداHادّة ة 7 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي ذي رقم رقم 07- - 299 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضـان عامان عام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 27 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q q2007 يـيـــــــــــحـحـــــــــدّد

كيكيـفـيـيــات تات تـطبطبـيـق الـيـق الــرسـم الرسـم الـتـكـميميـلـي علـي عـلـى اللـى الـتـلـوثلـوث
الـجـوي ذي اHصـدر الصناعـي.الـجـوي ذي اHصـدر الصناعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ رئيس احلكومــة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
 qوالبيئة والسياحة

- وبـناء على الـدّستـورq السيّمـا اHادّتان 85-4 و 125
q(الفقرة 2) منه 

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

qتممHعدل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 91 - 25 اHــــؤرخ في 9
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 16 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة q1992 السـيّـمـا اHـادة 117

qمنه
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- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 91 - 25 اHــــؤرخ في 9
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 16 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة q1992 السـيّـمـا اHـادة 117

qمنه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2000 السـيّــمــا اHـادة 54

qمنه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اHــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2003 السـيــمــا اHـادة 94

qمنه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

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

 qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 141
اHـــــؤرخ في 20 ربــــيـع األول عــــام 1427 اHـــــوافق 19 أبـــــريل
ســـنـــة 2006 الـــذي يـــضـــبـط الـــقـــيم الـــقــــصـــوى لـــلـــمـــصـــبـــات

qالصناعية السائلة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

qصنّفة حلماية البيئةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 144
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنـة 2007 الــذي يـحـدد قــائـمــة اHـنـشــآت اHـصــنـفـة حلــمـايـة

qالبيئة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 94 من الـقانون
رقم 02 - 11 اHـــــؤرخ في 20 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 24
ديــسـمـبــر سـنـة 2002 واHـذكـور أعـالهq يـحـدّد هــذا اHـرسـوم
كـيـفيـات تـطبـيق الـرسم التـكـمـيلي عـلى اHـياه اHـسـتعـمـلة

ذات اHصدر الصناعي.

اHاداHادّة ة 3 :  :  يحدّد توزيع اHعامل اHضاعف كما يأتي :
- الكـمـيـات اHنـبـعـثة الـتي تـتـجاوز 10 % إلى 20 %

q1 عاملHمن القيم القصوى : ا
- الكـمـيـات اHنـبـعـثة الـتي تـتـجاوز 21 % إلى 40 %

q2 عاملHمن القيم القصوى : ا
- الكـمـيـات اHنـبـعـثة الـتي تـتـجاوز 41 % إلى 60 %

q3 عاملHمن القيم القصوى : ا
- الكـمـيـات اHنـبـعـثة الـتي تـتـجاوز 61 % إلى 80 %

q4 عاملHمن القيم القصوى : ا
- الكميـات اHنبعثـة التي تتجاوز  81 % إلى %100

من القيم القصوى : اHعامل 5.

اHــاداHــادّة ة 4 : : حتـــدد كــمـــيـــات الــتـــلــوث اHـــنـــبــعـــثــة بـــهــدف
حتـــديـــد اHـــعـــامل اHـــضـــاعف اHـــطـــبق عـــلـى أســاس حتـــالـــيل
االنـبعـاثات اجلـوية ذات اHـصدر الـصنـاعي التي يـقوم بـها

اHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة.

تــرسـل مــصـــالح الــبـــيـــئــة لـــلــواليـــة اHــعـــنـــيــة اHـــعــامل
اHــضـاعـف اHـطــبق عــلى كل مــؤسـســة مــصـنــفــة إلى قـابض

الضرائب اخملتلفة للوالية.

5 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســـــــوم فـي اجلــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي رقم ذي رقم 07- - 300 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 م مــــضــــان عان عـامام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 27 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q2007 يـq يـــــــــــحـحـــــــــدّد

كــــيــــــفــــيـيـــــــات تات تــــطــــــبــــــيـق اليـق الــــرسرسـم الم الــــتــــــكــــمــــــيــــلـي عي عــــلى اHلى اHــــــيــــاهاه
اHستعملة ذات اHصدر الصناعي.اHستعملة ذات اHصدر الصناعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ رئيس احلكومــة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

 qوالبيئة والسياحة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 4

qو125  (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qاليةHا Wبقوان
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اHــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

qتمّمHعدّل واHا qتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتمّمHا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتمّمHا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 80 - 184 اHــــؤرخ في 7
رمضان عام 1400 اHوافق 19 يوليو سنة 1980 واHتضمن

qإقامة الهيئات اخلاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــعـــدّل ويــــتـــمّم  هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحــكــام اHــرســوم رقم 80 - 184 اHــؤرخ في 7 رمــضــان عـام

1400 اHوافق 19 يوليو سنة 1980 واHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة 2 : : تـــعـــدّل أحـــكـــام اHــادة 2 مــن اHــرســوم رقم
80 - 184 اHــــــؤرخ في 7 رمــــــضـــــــان عــــــام 1400 اHــــــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 2 : يــحـــدّد مـــقـــر الـــلــجـــنـــة الـــوطـــنــيـــة حلـــمـــايــة
الغابات في الوزارة اHكلفة بالغابات".

اHــادةاHــادة 3 : : تــعــدّل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 4 مـن اHــرسـوم
رقم 80-184 اHــؤرخ في 7 رمـــضـــان عـــام 1400 اHــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اHادة 4 : تضم اللجنة الوطنية حلماية الغابات :
qرئيسا qكلف بالغابات أو ¦ثلهHالوزير ا -

qثل وزير الدفاع الوطني¦ -
- ¦ـــــثل وزيـــــر الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم

qواالتصال

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يــــخص الـــــرسم الـــــتــــكـــــمــــيــــلـي عــــلـى اHــــيــــاه
اHسـتعملـة ذات اHصدر الـصناعي كمـية التـلوث الصادرة
الــتي تـــتــجــاوز حـــدود الــقــيم الـــقــصــوى احملـــددة في أحــكــام
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 06 -141 اHــــؤرخ في 20 ربــــيع
األول عــــام 1427 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور

أعاله.

اHاداHادّة ة 3 :  :  يحدّد توزيع اHعامل اHضاعف كما يأتي :
- كـمـيــة الـتـلـوث الــتي تـتـجـاوز 10 % إلى 20 % من

q1 عاملHالقيم القصوى : ا
- كـمـيــة الـتـلـوث الــتي تـتـجـاوز 21 % إلى 40 % من

q2 عاملHالقيم القصوى : ا
- كـمـيــة الـتـلـوث الــتي تـتـجـاوز 41 % إلى 60 % من

q3 عاملHالقيم القصوى : ا
- كـمـيــة الـتـلـوث الــتي تـتـجـاوز 61 % إلى 80 % من

q4 عاملHالقيم القصوى : ا
- كمـيـة التـلوث الـتي تتـجاوز 81 % إلى 100 % من

القيم القصوى : اHعامل 5.

اHــاداHــادّة ة 4 : : حتـــدد كـــمـــيـــات الـــتـــلـــوث الـــصـــادرة بـــهــدف
حتـــديـــد اHـــعـــامل اHـــضـــاعف اHـــطـــبق عـــلـى أســاس حتـــالـــيل
مـصــبـات اHـيــاه اHـسـتــعـمــلـة ذات اHـصــدر الـصـنــاعي الـتي

يقوم بها اHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة.

تــرسـل مــصـــالح الــبـــيـــئــة لـــلــواليـــة اHــعـــنـــيــة اHـــعــامل
اHــضـاعـف اHـطــبق عــلى كل مــؤسـســة مــصـنــفــة إلى قـابض

الضرائب اخملتلفة للوالية.

5 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســـــــوم فـي اجلــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 07 - - 301 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضان عامضان عام
ويـتـمّم 1428 اH اHـوافق وافق 27 س سـبــــتـمـبــــر سر سـنـة ة q2007يqيـعــــدّل ويل 

اHاHــــــــرسرســــــــوم رقم وم رقم 80 -  - 184 الـ الـــــــــمـمـــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 7 رمـ رمـــــــــضـضـــــــــانان
1400 اHـ اHـــــــــــــــــوافـق وافـق 19 يــ يــــــــــــــــولـولـــــــــــــــــيـيـــــــــــــــو سـو ســـــــــــــــــنـنـــــــــــــــة ة 1980 عــعــــــــــــــام ام 
واHتواHتـضمضمـن إقامن إقامـة الهة الهـيئيئـات اخلاصات اخلاصـة بة بـتنتنـسيـق أعسيـق أعـمـالمـال

حمايـة الغابـات.حمايـة الغابـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومـة
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 4

qو125 (الفقرة 2) منه
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qـادة 8 : تــضم جلــنــة حــمــايــة الــغــابــات فـي الــواليـةHا"
برئاسة الوالي :

qرئيس القطاع العسكري -
qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي -
qالنائب العام اخملتص إقليميا -
qقائد مجموعة الدرك الوطني -

qرئيس األمن الوالئي -
qمحافظ الغابات للوالية -

qدنية للواليةHمدير احلماية ا -
- مــديـر اHـواصالت الـسـلـكـيـة والـالسـلـكـيـة الـوطـنـيـة

qعلى مستوى الوالية
qمندوب احلرس البلدي -

qأو ¦ثليهم WعنيHللوالية ا Wديرين التنفيذيHا -
qثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية¦ -

qثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز¦ -
- مسؤول محطة األرصاد اجلوية للوالية".

اHـادةاHـادة 6 : : تــعـدّل وتــتــمّم أحـكــام اHـادة 11 من اHـرسـوم
رقم 80-184 اHــؤرخ في 7 رمـــضـــان عـــام 1400 اHــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

qادة 11 : تضم جلنة العمليات الدائمة في الواليةHا"
برئاسة األمW العام للوالية :

qقائد مجموعة الدرك الوطني -
qرئيس األمن الوالئي -

qمحافظ الغابات للوالية -
qمندوب احلرس البلدي للوالية -
qدنية للواليةHمدير احلماية ا -

qصالح الفالحية للواليةHمدير ا -
qمدير الصحة للوالية -

qمدير الهياكل القاعدية للوالية -
qمدير البيئة للوالية -

- مدير اHناجم والصناعة للوالية".

اHـادةاHـادة 7 : : تــعـدّل وتــتــمّم أحـكــام اHـادة 13 من اHـرسـوم
رقم 80-184 اHــؤرخ في 7 رمـــضـــان عـــام 1400 اHــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

qاليةHثل وزير ا¦ -
qثل وزير االتصال¦ -

qحافظ األختام qثل وزير العدل¦ -
qثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف¦ -

qثل وزير التربية الوطنية¦ -
qائيةHوارد اHثل وزير ا¦ -

qثل وزير األشغال العمومية¦ -
- ¦ـــثـل وزيـــر الــــتــــهــــيـــئــــة الــــعـــمــــرانــــيــــة والـــبــــيــــئـــة

qوالسياحة
qثل وزير الشباب والرياضة¦ -

qدير العام للغاباتHا -
qقائد الدرك الوطني أو ¦ثله -

qدير العام لألمن الوطني أو ¦ثلهHا -
qدنية أو ¦ثلهHدير العام للحماية اHا -
qدير العام للحرس البلدي أو ¦ثلهHا -

- اHــديــر الــعـام لــلــمــواصالت الــســلـكــيــة والالســلــكــيـة
qالوطنية أو ¦ثله

- اHــديــر الـــعــام لــلــطـــيــران اHــدنـي واألرصــاد اجلــويــة
qبوزارة النقل أو ¦ثله

- اHـديـر الـعـام لـلـديـوان الـوطـني لألرصـاد اجلـوية أو
qثله¦

qثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية¦ -
- ¦ــــثل الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء والــــغـــاز

q(سونلغاز)
qثل الوكالة الفضائية اجلزائرية¦ -

- ¦ثل الوكالة الوطنية للتغيرات اHناخية.

و}ــكن أن تــســتـــعــW الــلــجــنــة في اجــتــمــاعــاتــهــا بــأي
شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها".

اHـادةاHـادة 4 : : تـــعـــدّل أحـــكـــام اHــادة 5 مــن اHــرســوم رقم
80 - 184 اHــــــؤرخ في 7 رمــــــضـــــــان عــــــام 1400 اHــــــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اHـادة 5 : تـتـولى مـصـالح الـوزيـر اHـكـلف بـالـغـابـات
أمانة اللّجنة".

اHــادةاHــادة 5 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
رقم 80-184 اHــؤرخ في 7 رمـــضـــان عـــام 1400 اHــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 16
25 رمضان  عام  رمضان  عام 1428 هـ هـ

7 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2007  م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 80-99 اHـــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qعدّلHا qتعلق بتصنيف الطرقHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 qرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 454-91
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

qعدّلHا qكيفيات ذلك
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 455-91
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبر سنة 1991 وا
- و �ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 327-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

qعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -
- وبــعـد االسـتـمـاع إلـى الـلّـجـنـة الــوزاريـة اHـشـتـركـة

qكلفة بتصنيف "الطرق الوطنية" وإعادة تصنيفهاHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : عمال بـأحكام اHادة األولى من اHرسوم
رقم 80-99 اHؤرخ في 20 جمادى األولى عام 1400 اHوافق
6 أبـــريل ســـنــة q1980 اHـــعــدّل واHـــذكـــور أعالهq يــهـــدف هــذا
اHـرسوم إلى تصـنيف بعض مـقاطع الطـرق ضمن الطرق

الوطنية.

اHـادةاHـادة 2 :   :  تـصـنف مـقـاطع الـطـرق احملـددة في اHـلحق
اHرفق بهذا اHرسوم ضمن الطرق الوطنية.

اHـادةاHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

qــــادة 13 : تــــضم جلــــنــــة الــــعــــمــــلــــيــــات فـي الــــدائـــرةHا"
برئاسة رئيس الدائرة :

qقائد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني -
qرئيس أمن الدائرة -
qثل احلرس البلدي¦ -

qرئيس دائرة الغابات -
qدنيةHمسؤول وحدة احلماية ا -

qمدير القطاع الصحي بالدائرة -
qرئيس القسم الفرعي لألشغال العمومية -

- رئيس القسم الفرعي للفالحـة".

اHـادةاHـادة 8 : : تــعـدّل وتــتــمّم أحـكــام اHـادة 15 من اHـرسـوم
رقم 80-184 اHــؤرخ في 7 رمـــضـــان عـــام 1400 اHــوافق 19

يوليو سنة 1980 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

qــادة 15 : تـــضم جلــــنـــة الــــعـــمــــلـــيـــات فـي الـــبــــلـــديـــةHا"
برئاسة رئيس اجمللس الشعبي البلدي :

qرئيس فرقة الدرك الوطني -
qرئيس األمن احلضري -

qرئيس فرقة احلرس البلدي -
qنطقة الغابيةHرئيس ا -

qدنيةHرئيس وحدة احلماية ا -
- ¦ثـلي جلان السـكان احملاذين لـلغابـة الذين تعـيّنهم

إدارة الغابات اخملتصة إقليميا".

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 07 - - 302 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضان عامضان عام
1428 اH اHــــــــوافق وافق 27 س ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة q2007 يq يــــــــتــــــــضــــــمنمن

تــــــــصــــــــــنــــــــيف بيف بــــــــــعض معض مــــــــقــــــــاطاطـع طع طــــــــرق اHرق اHــــــــواصواصـالت ضالت ضــــــــمنمن
الطرق الوطنية.الطرق الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإن رئيس احلكومة
qبناء على تقرير وزير األشغال العمومية  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــور qالســـيــــمـــا اHـــادتـــان 85 -4
qو125 (الفقرة 2) منه
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رقمرقمالواليةالوالية
الطريقالطريق

بداية مقطعبداية مقطع
الطريقالطريق

نهاية نهاية مقطعمقطع
الطريقالطريق

الطولالطول
بالكلمبالكلم

ن ك التحديدية اجلديدةن ك التحديدية اجلديدةالترقيم اجلديدالترقيم اجلديد

ن.ك األصليةن.ك األصليةن.ك األصليةن.ك األصلية

اHديةاHدية
(تابع)(تابع)

جيجلجيجل

ميلةميلة

سعيدةسعيدة

سيديسيدي
بلعباسبلعباس

طq ول 90

طq ول 39

طq ول 70

طq ول 02

طq ول 02

طq ب

طq ول 55

طq ول 55

طq ول 55

طq ول 55
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ن.ك 23 + 000
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ن.ك 32 + 100
حدود والية

سيدي بلعباس
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ن.ك 0 + 000
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ن.ك 26 + 600
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(100 + 4
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طq ول 20 (نqك

(100 + 38

ن.ك 29 + 500
طq وط60أ (نqك

(000 + 136

ن.ك 43 + 000
طq وط 77 (جملة)

ن.ك 35 + 700
حدود والية جيجل

ن.ك 8 + 500
طq ول 02

(نqك 800+07)
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حدود والية

سيدي بلعباس

ن.ك 38 + 400
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ن.ك 32 + 100
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سعيدة

 

ن.ك 76 + 500
بئر احلمام

 

ن.ك 27 + 000
بئر احلمام

3,6

9,9

29,5

7,3

27,9

8,5

23,3

6,3

8,8

38,1

27

طq وط 18 ب

طq وط 105

طq وط 104

ن.ك 0 + 000

طq وط 18 (نqك
(900+ 94

ن.ك 0 + 000

طq وط 77
(جملة)

ن.ك 0 + 000
طq وط 06

(نqك 133 +
(000

( والية سعيدة)

ن.ك 43 + 000

طq وط 60 أ
(نqك 136 +000)

ن.ك 43 + 700

طq وط 79
(نqك 20 +880)

ن.ك 103 + 500
رأس اHاء

( والية سيدي
بلعباس)

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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- إعــــداد الـــنـــظـــام الـــوطــــني لالتــــصـــاالت الـــراديـــويـــة
وحتـديـد الـقـواعـد الـوطـنـيـة واإلجـراءات اHـتـعلـقـة بـتـوزيع
حــزم الــذبـــذبــات وبــإعــداد اجلــدول الــوطـــني لــتــوزيع حــزم
الـذبـذبـات والـبـطــاقـيـة الـوطـنـيـة والـقــطـاعـيـة لـتـخـصـيص

qالذبذبات الالسلكية الكهربائية
qمنح حزم الذبذبات -

qشتركةHتخصيص الذبذبات في احلزم ا -
- إعــــداد وحتــــيــــW اجلــــدول الــــوطــــني لــــتــــوزيـع حـــزم

qالذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات
- الــقـــيــام بــتـــبــلـــيغ الــتـــخــصـــيــصـــات الــوطــنـــيــة إلى
الــبــطــاقـيــة الــدولــيــة لــلـذبــذبــات الــتــابــعـة لـالحتـاد الــدولي

qلالتصاالت السلكية والالسلكية
- حتــضــيـر الــعــنـاصــر الــضـروريــة لــتـحــديــد مـواقف
اجلـــزائــر وأعـــمــالـــهـــا في اHـــفــاوضـــات الـــدولــيـــة في مـــجــال
الـذبـذبـات الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة. وحتـضـر بـهـذه الـصـفـة

qؤتمرات واالجتماعات الدوليةHمشاركة اجلزائر في ا
- ضــمـان تـنـســيق اسـتـعــمـال الـذبـذبــات في اHـنـاطق

qاحلدودية
- حتضيـر العـناصـر الضروريـة للـدفاع عـلى مصالح
اجلـزائـر في اآلجـال الـقـريـبـة واHـتـوسـطـة والـبـعـيـدة فـيـمـا

qستقرةHيخص استعمال مدار السواتل ا
- حتــديــد اHــدارات اHــنــخــفــضــة اHــنــاســبـة لــلــســواتل
الـوطـنـية لـلـمالحـظـة األرضيـة ومـواضع مـدارات الـسواتل
اHستـقرة اHوافـقة لـلسواتل الـوطنـية خلدمـات الثابت عن

qطريق الساتل واإلذاعي الالسلكي بالساتل
- ضـمـان مراقـبـة اإلرسـاالت الالسلـكـيـة الـكهـربـائـية
عـــلى جـــمـــيع الـــتــراب الـــوطـــني واHـــشـــاركـــة في اHـــراقـــبــة
الدولية التي ينظمها االحتاد الدولي لالتصاالت السلكية

qوالالسلكية
Wالكهربائي Wالالسلكي Wتسليم شهادات الـعامل -
بـاسـتــثـنـاء الـشـهـادات اHـوجـهـة لــلـعـامـلـW اHـمـارسـW عـلى

qالطائرات وبواخر في العلم الوطني ªم
Wالـالســـــلـــــكـــــيــــ Wمـــــراقـــــبـــــة احملـــــطـــــات والـــــعـــــامـــــلــــ -

qWالكهربائي
- مـنـح سـلــطـة ضـبـط لـلــبـريـد واHــواصالت والــوكـالـة
الـوطـنـيـة لـلـمالحــة الالسـلـكـيـة الـبـحـريـة لـرخص اسـتـغالل
األجـهزة الـالسلـكيـة الـكهـربـائيـة للـمـستـفـيدينq بـاسـتثـناء

qسلّمة للغيرHتلك ا
- إحـــصـــاء وإعـــداد وحتــــيـــW الـــبـــطـــاقــــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
لــــلـــمــــواقع الـالســـلــــكـــيــــة الـــكــــهـــربــــائـــيــــة ومـــواقع احملــــطـــات
الالســلـكــيـة الـكــهـربـائــيـة بــاالتـصـال مع الــلـجــنـة الـوطــنـيـة

qللنقط العليا

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي يذي رقم رقم 07 - - 303 م مـؤرؤرّخ في خ في 15 رم رمـضان عامضان عام
1428 اH اHـوافق وافق 27 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة q q2007 يـعـدل ويدل ويـتـمّم

اHاHــــرسرسـوم الوم الــــتــــنـفــــيـذي رقـم ذي رقـم 02 - -97 اHـ اHــؤرخ فـي ؤرخ فـي 18 ذي ذي
احلاحلــــــــجـجـــــــــــة عـة عـــــــــام ام 1422 اHـ اHـــــــــــوافـق وافـق 2 مـ مـــــــــارس سارس ســــــــــنـنـــــــــة ة 2002

واHتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات.واHتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومـة
-  بـنــاء عـلى تــقـريــر وزيـر الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات

qاإلعالم واالتصال
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2)  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�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و �قتـضى اHرسوم التّـنفيذي رقم 02 -97 اHؤرّخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتممHا qتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذباتHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 158
اHــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1425 اHــوافق 31 مـــايــو
سـنـة 2004 الـذي يــحـدّد مـبـلـغ أتـاوى تـخـصــيص الـذبـذبـات

qالالسلكية الكهربائية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 02-97 اHـؤرّخ في 18 ذي احلـجـة

عام 1422 اHوافق 2 مارس سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :   :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرّخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1422

اHوافق 2 مارس سنة 2002 واHذكور أعالهq كما يأتي : 

" اHـــــادة 3 : الــــــوكـــــالــــــة هي أداة الــــــدولـــــة فـي مـــــجـــــال
تـخـطــيط وتـسـيــيـر ومـراقــبـة اسـتــعـمـال طـيـف الـذبـذبـات

الالسلكية الكهربائية.

وتكلف الوكالة في هذا اإلطار �ا يأتي :
- إجــراء دراســات من أجـل اســتـعــمــال أمــثل لــطــيف
الــذبــذبــات الالســلـكــيــة الــكــهــربـائــيــة الــذي تــتـولـى بـشــأنه
فـحصـا دوريا السـتعـماله وتـقتـرح التعـديالت التـي تراها

qضرورية
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- ¦ـثلـW عن اHـستـفـيدين من حـزم الـذبذبـات الذين
تقترحهم السلطة التي يتبعونها.

حتــدّد الـقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء الـلــجـنــتـW �ـوجب
قـــــرار مـن الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف بـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم

واالتصال".

4 :  : يـــــــعــــــوّض مــــــصــــــطــــــلـح "الــــــوزيــــــر اHـــــــكــــــلف اHـــــادة اHـــــادة 
بــاHـواصـالت" �ـصــطـلح "الــوزيـر اHــكــلف بـتــكـنــولـوجــيـات
اإلعـالم واالتــصــال"q في أحـــكــام اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
02 -97 اHــــــــؤرّخ في 18 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1422 اHــــــــوافق 2

مارس سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام  1428 اHوافق 27
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

- تــــســـــلــــيـم الـــــرخص لـــــوضع األجـــــهــــزة الـالســـــلــــكـــــيــــة
الكهربائية في اHـواقع الالسلكية الكهـربائية بعد موافقة

qاللجنة الوطنية للنقط العليا
- اقــتــراح الــتـنــظــيم اHــتــعــلق بــتـحــديــد االرتــفــاقـات

الالسلكية الكهربائية".

اHــادة اHــادة 3 :  : تــعــدّل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 6 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرّخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1422

اHوافق 2 مارس سنة 2002 واHذكور أعالهq كما يأتي : 

" اHادة 6 : لبلوغ أهـدافها واالضطالع �هـمتهاq تزود
الوكالة بلجنتW (2) متخصصتW هما :

qجلنة منح حزم الذبذبات -
- جلنة دراسة التداخالت.

تتشكل اللجنتان اHتخصصتان ¦ا يأتي :
qرئيسا qدير العام للوكالةHا -

qعني في الوكالةHدير اHا -

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سبل سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يتضq يتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهامهامّ مكل مكلّف
بــــــــالالــــــــدّراسراســــــــات والات والــــــــتــــــــلــــــــخــــــــيص ليص لــــــــدى مدى مــــــــصـصـــــــــالح رئـالح رئـــــــــيسيس

احلكـومـة.احلكـومـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
السّيد أحمد راحمq بـصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص

لدى مصالح رئيس احلكومةq إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة q2007 يq يــــــتــــضــــــمّـن إنن إنــــــهــــــاء ماء مــــــهـهـــــامامّ

قــاض.قــاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
qـــوافـق أوّل ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنــــة 2007 تـــنـــهىHعــــــام 1428 ا
ابـــتـــداء من 23 مـــايــــو ســـنـــة q2007 مــــهـــامّ الــــسّــــيـــد إدريس

غراسq بصفته قاضيا �حكمة معسكرq بسبب الوفـاة.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة q2007 يq يــــــتــــــضــــــــمّن إنن إنــــــهــــــاء ماء مــــــهــــــامامّ

محافظ الغابات في والية تامنغست.محافظ الغابات في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسّيـد كـمال قـريشq بـصـفته مـحـافظـا لـلغـابـات في والية

تامنغستq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة q2007 يq يـتضتضـمّن إنهن إنهـاء ماء مـهامهامّ م مـديردير

دراسات بوزارة األشغال العمومية.دراسات بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
qـــوافـق أوّل ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنــــة 2007 تـــنـــهىHعــــــام 1428 ا
ابـــتــــداء مـن 23 ديـــســمـــبــــر ســـنــــة q2006 مــهـــــامّ الــسّــــيــد
مــــحـــمــــد خالديq بــــصــــفـــتـــه مـــديــــــرا لــــلـــدّراســــات بـــوزارة

األشغــال العموميـة.
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�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
عـبـد الـقـادر عــبـد الالويq مـكـلّــفـا بـالـدّراســات والـتـلـخـيص

بديوان وزير الدولةq بدون حقيبة وزارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل ســــبــــتــــمــــبــــر سر ســــنـة ة q2007 يq يــــتـضــــمّن تن تــــعــــيــــW رئW رئـيسيس

ديوان والي والية وهران.ديوان والي والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

رشيد عابدq رئيسا لديوان والي والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــراسراســــيـم رئم رئــــــاساســــــيّــــة مة مــــــؤرؤرّخــــــة في ة في 19 ش شــــــعــــــبـــبـــــــــان عـــان عـــــــام ام 1428
Wتــــتـضـمّن تن تــــعـيـ qت q2007 ـوافق أووافق أوّل سل ســــبــــتــــمـبــــر سر ســــنـة ةHاHا

أمناء عامW لدى رؤساء دوائر.أمناء عامW لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
أحــمـد بـلـعـبـديq أمـيـنـا عــامـا لـدى رئـيس دائـرة بـني حـواء

في واليـة الشـلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
حـسـW بــوصـــوارq أمـيـنــا عـامـا لــدى رئـيس دائـرة كــرزاز

في واليـة بشــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
أحـمـــد مــعـطيq أمـيـنـا عـامـا لـــدى رئـيس دائـــرة تـبـلـبـالــة

في واليـة بشــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
مـحـمــد لـهـشـميq أمـيـنـا عـامـا لـــدى رئـيس دائـرة إن غـــار

في واليـة تامنغست.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة q2007 يتq يتـضـمّن إنهن إنهـاء مهاء مهـامامّ عم عمـيديد
كـلـيـة الة الـريريـاضاضـيــــات بات بـجـامامـعـة هة هـواري بواري بـومومـدين لدين لـلـعـلـوموم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسّـيـد رشـيـد بـبـوشيq بـصـفـته عـمـيـد كـلـيـة الـريـاضـيـات

بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة q2007 يq يـتضتضـمّن إنن إنـهاء مهاء مـهـامامّ نائب نائب
مـديديــــر مر مـكـلّف بف بــــالالـتـكــــوين الوين الـعـالي  فالي  فــــيـمـا با بــــعـد الد الـتـدرجدرج
والوالــــتــــــأهأهــــيل اجلـيل اجلـــــــامامــــعي والعي والــــبـبـــــــحث الـحث الـــــعــــــلـلـــــمي بـمي بـــــــجــــامامــــعــــة

تيزي وزو.تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسّــيـــد مـــوح جـــــرجــــر مـــتـــيشq بــصـــفــتــه نـــائب مـــديــــر
مــكـلّــفـــا بـالــتــكـوين الــعــالي فــيـمــا بـعــد الــتـدرج والــتــأهـيل
qاجلــــــامـــعي والـــبــــحث الـــعــــلــــمي بـــجـــــامـــعـــــة تـــيـــــزي وزو

لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة q2007 يq يــــــتــــــضــــــــمّن إنن إنــــــهــــــاء ماء مــــــهــــــامامّ

مستشار �جلس احملاسبة.مستشار �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
qـــوافـق أوّل ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنــــة 2007 تـــنـــهىHعــــــام 1428 ا
ابتداء مـن أوّل يونيو سنة q2007 مهامّ الـسّيد عبد القادر
qبــــصـــفــــتـــه مــــســـتــــشــــــارا �ــــجــــلس احملــــــاســــبـــــة qتـــــامـــــــر

إلحـالتــه على التّقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومرسومـان رئاسان رئاسـيّان مان مـؤرؤرّخان في خان في 19 شع شعـبـــان عـــام بـــان عـــام 1428
WيWيـتضتضـمّـنان تنان تـعـي qي q2007 وافق أوّل سل سـبـتـمـبـر سر سـنة نةHوافق أواHا
مــــــكــــلّــــــفــــــW بW بــــالالــــــدّراسراســــــات والات والــــتــــــلــــــخــــيص بيص بــــــديديــــــوان وزيوان وزيــــر

الدولةq بدون حقيبة وزارية.الدولةq بدون حقيبة وزارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
مـراد عروجq مكلّـفا بالدّراسـات والتلخـيص بديوان وزير

الدولةq بدون حقيبة وزارية.
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مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة q2007 يq يـتــــضــــمّن تن تـعــــيـW الW الــــكـاتباتب

العامالعامّ لبلدية اجلزائر الوسطى. لبلدية اجلزائر الوسطى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

علي شريشيq كاتبا عاما لبلدية اجلزائر الوسطى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
WافظWمحـافظ Wمح Wيـتضتضـمّن تعين تعيـ qي q2007 أوأوّل سل سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة

.Wللغابات في واليت.Wللغابات في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــــــام 1428 اHــــوافــق أوّل ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2007 يــــعــــيّن
: Wللغابات في واليت Wالسّيدان اآلتي اسماهما محافظ

qفي والية برج بوعريريج q1 - كمال قريش
2 - حسW حمادوشq في والية ميلـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنة q2007 يتضمq يتضمّن تعيW نائب مديرن تعيW نائب مدير
مــــكــــــلّف بف بــــالالــــتــــكــــويويـن الن الــــعــــالي في الالي في الــــــتــــدرج والدرج والــــتــــكــكــــــوينوين

اHتواصــل والشهـادات بجامعــة تيــزي وزو.اHتواصــل والشهـادات بجامعــة تيــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
مـوح جرجـر مـتيشq نـائب مـديـر مكـلّـفا بـالـتكـوين الـعالي
في الــتــدرج والــتـــكــوين اHــتــواصل والـــشــهــادات بــجــامــعــة

تيــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سبل سبـتمبر سنة تمبر سنة q2007 يتضمq يتضمّن تن تـعيW عمعيW عمـيد كليةيد كلية
الالــــــــكــــــــيــــــــمــــــــيــــــــاء باء بــــــــجــــــــامامــــــــعــــــــة هة هــــــــواري بواري بــــــــومومــــــــديديـن لن لــــــــلــــــــعــــــــلــــــوموم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
مــحـمـد شــاطـرq عـمــيـدا لـكــلـيـة الــكـيـمــيـاء بـجــامـعـة هـواري

بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
Wزواتـ Wأمـيـنـا عــامـا لـدى رئــيس دائـرة تـ qأحـمــد قــــدي

في واليــة تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
عـــبــد احلـــلــيـم عــز الـــدينq أمـــيــنـــا عـــامــا لـــدى رئـــيس دائــرة

الكـويف في واليـة تبسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
خــالـــد دينq أمــيــنـا عــامــا لــدى رئــيس دائــرة عــW كــرمس

في واليـة تيـارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
عــــبـــد الــــهــــادي بـــوعــــزةq أمـــيــــنـــا عــــامـــا لــــدى رئــــيس دائـــرة

احلمادية في واليـة تيـارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

بولنوار غبشيq أمينا عاما لدى رئيس دائرة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
الطاهر ونوفيq أمـينا عاما لدى رئيس دائرة برج منايل

في واليـة بومـرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
ابــراهـيم واديq أمــيـنــا عــامـا لــدى رئـيـس دائـرة بــابـار في

واليـة خنشلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
مـحـمد عـيسـاويq أمـينـا عـاما لـدى رئيس دائـرة بـوحمـامة

في واليـة خنشلـة.
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يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

qــكـلّف بـالـصـحـةHـادة األولى : يـنـشـأ لـدى الـوزيـر اHـادة األولى : اHا
مــركـز وطـني يــتـعـلـق بـالـتــنـظـيم الــصـحـي الــدولي يـكـلف
بــاســتــعــجــاالت الــصــحـــة الــعــمــومــيـــة ذات الــبــعــد الــدولي
واHـــســـمى أدنــــاه " اHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــتـــنــــظـــيم الـــصـــحي

الدولي".  

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــحـــدد مـــقـــر اHـــركـــز الــوطــــنـي لــلـــتـــنــظـــيم
الـــصـــحـي الـــدولي بـــوزارة الـــصـــحـــة و الـــســـكـــان و إصالح

اHستشفيات. 

اHـادة اHـادة 3 : : اHـركـز الـوطـني لـلـتـنـظـيم الـصحـي الدولي
هيئة استشارية و تشاورية دائمة.

اHادة اHادة 4  :   : يـضطلع اHـركز الوطني لـلتنـظيم الصحي
الــدولي �ـهــمـة اHــسـاهــمـة في تــطـبـيـق الـتـنــظـيم الــصـحي
الـدولي قصد حـماية التـراب الوطني من دخـول و تمركز
و انــــتــــشــــار األمــــراض الــــواردة مـن اخلــــارج و يــــكــــون ذلك
بــاكــتـــســاب و تــدعــيـم واحلــفـــاظ عـــلى الــقــدرات الـــوطــنــيــة
اخلـاصــة بـاHـراقـبـة و الـكـشـف والـتـكـفل بـكل تـفـاقم وبـائي
لألمـــراض اHــتـــنــقـــلــة أو كـل حــادثـــة من شــأنـــهــا أن تـــســبب
خـطرا عـلى الـصحـة الـعـمومـيـة من النـوع اHـتنـقل أو غـير

اHتنقل.
وبــــهـــذه الــصـــفـــةq يـــكـــلف اHـــركـــز الــوطـــنـي الــصـــحي

الدولي ال سيما �ا يأتي :
- جمع كل اHعلـومات ذات العالقة بحـادثة }كنها أن
تـــســبب خـــطــرا صـــحــيـــا عــلـى الــســـكــان ويـــكــون مـــصــدرهــا

qالقطاعات اخملتلفة
- تـنـسيـق حتـلـيل احلـوادث و تـقـيـيم خـطـر االنـتـشار
الـدولي لكل تـفـاقم وبائي لـألمراض اHـتنـقـلة أو كل حـادثة
}ــكــنـــهــا أن تــســبب خــطــرا عــلـى الــصــحـــة الــعــمــومــيــة من
الـنـوع اHـتـنـقل أو غـيـر اHــتـنـقل الـتي حتـدث عـلى الـتـراب

qالوطني
- الــتــصــريح أو الــتــبــلــيغ لــنــقــطــة االتــصــال اخلــاصـة
بـالــتــنـظــيم الــصـحي الــدولي و الــتـابــعـة Hــنــظـمــة الـصــحـة
الـعاHـيـة عن كل اHعـلومـات االستـعـجالـية أو اHـناسـبة بـعد

qعنيةHالتشاور مع السلطات ا
- الـرد عـلى طـلـبـات اHـعـلـومات الـواردة مـن مـنـظـمة
الصـحة الـعاHـية بـعد الـتشـاور مع السـلطـات اHعنـية وفق

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اBستشفياتوإصالح اBستشفيات

قـــــــرار مـــــؤرخ فيقـــــــرار مـــــؤرخ في 22  رجب عـــــام رجب عـــــام  1428  اHـــــوافـقاHـــــوافـق 6  غـــــشتغـــــشت
ســنــةســنــة q2007 يــتـــضــمن إنـــشــاء مــركـــز وطــني يـــتــعــلقq يــتـــضــمن إنـــشــاء مــركـــز وطــني يـــتــعــلق
بــالــتـنــظــيم الـصــحي الــدولي الســتـعــجــاالت الـصــحـةبــالــتـنــظــيم الـصــحي الــدولي الســتـعــجــاالت الـصــحـة

العمومية ذات البعد الدولي و تنظيمه وسيره.العمومية ذات البعد الدولي و تنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qستشفياتHإن وزير الصحة و السكان وإصالح ا

- �ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  85 - 05 اHــــؤرخ في26
جــمــادى األولى عــام  1405 اHــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة 1985

 qتمّمHعدّل و اHا qتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 88 - 08 اHـــــؤرخ في7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHـتــعـلـق بـنـشــاطـات الــطب الـبــيـطــري و حـمــايـة الــصـحـة

qاحليوانية

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 11 اHــــؤرخ في11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28 
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1426 اHــوافق  4 غــشت ســنــة 2005 

qياهHتعلق باHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمـادى األولى عـام 1428 اHـوافق  4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اHــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 428
اHــؤرخ في 5 شـــوال عــام 1426 اHــوافق  7 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
 2005 واHـــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اHــــركـــزيــــة في وزارة

qستشفياتHالصحة و السكان و إصالح ا

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
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4 - بالنسبة للسلطات احلدودية : - بالنسبة للسلطات احلدودية :
qديرية العامة للجماركHثل ا¦ -

- ¦ـــثل اHـــديــريـــة الــعـــامــة لـألمن الـــوطــني ( شـــرطــة
احلدود ).

6 :  : }ــكن اHــركــز الــوطــني لــلــتـنــظــيم الــصــحي اHـادة اHـادة 
الــدولـيq عــنــد احلــاجــةq االســتــعــانــة بــكل شــخص من شــأنه

مساعدته في أشغاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : تــتـولى مــديــريـة الــوقـايــة بــوزارة الـصــحـة
والـســكـان و إصـالح اHـســتـشــفـيــات أمــانـة اHــركـز الــوطـني

للتنظيم الصحي الدولي.

اHـادة اHـادة 8 : : يـجـتـمع اHـركز الـوطـني لـلـتـنـظـيم الـصحي
الـدولـي في دورة عــاديـة بــاســتــدعــاء من رئــيــسه كل ســتـة
(6) أشــهـر و يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة كـلــمـا اقــتـضت

الضرورة ذلك.

اHــادة اHــادة 9 :  : يــعــد اHـــركــز الــوطـــني لــلـــتــنــظــيـم الــصــحي
الدولي نظامه الداخلي ويصادق عليه.

اHـادة اHـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية.

 حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 22 رجب عـــــام 1428 اHـــــوافق6
غشت سنة 2007.

عمــار تـوعمــار تـو

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار مـؤرخ فـي قـرار مـؤرخ فـي 19 جــمادى الـثـانية عـام جــمادى الـثـانية عـام 1428 اHوافق  اHوافق 4
 ي يـولولـيــــو سو سـنـة ة q2007 يq يـحـدد شدد شـروط إنروط إنــــشـاء ماء مـؤسؤسـسـاتات
الالـشـبـاب وماب ومـهـامامـهـا وتا وتـنــــظـيـمـهـا وسا وسـيـرهرهـا وكا وكـذا تذا تـعـدادداد

ونوع اHستخدمW العاملW بها ومؤهالتهم.ونوع اHستخدمW العاملW بها ومؤهالتهم.
ـــــــــــــــــــ

qإن وزير الشباب والرياضة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-173 اHـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-187 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1411 اHوافق أوّل يـونيو سنة 1991
WـنــتــمـHـتــضــمّن الــقـانــون األســاسي اخلــاص لـلــعــمــال اHوا

qكلفة بالشبيبة والرياضةHألسالك اإلدارة ا

اإلجـــراءات اHــعـــمــول بـــهــا مـع الــتـــأكــيـــد لــهـــا بــاHـــعــلـــومــات
الـــواردة من مـــصــادر غـــيــر رســـمـــيــة وإعـــطــاء اHـــعــلـــومــات

اخلاصة بخطر ¯ تعيينه خارج التراب الوطني.

- نشر اHعلـومات على القطاعـات الوزارية اخملتصة
و القطاعات األخرى اHـعنيةq ال سيما القطاعات اHسؤولة
عـــلى اHـــراقــبـــة و تـــصـــريح األمـــراضq و مــصـــالح الـــصـــحــة
العمومـية ونقاط الدخول :  اHطارات و اHوانئ و اHراكز

احلدودية البرية.

- تـدعـيم  الـتـنسـيق بـW مـصـالح الـصـحـة و اHـصالح
اHــعــنــيــة الــتــابــعــة لــلــقــطــاعـات الــوزاريــة االخــرى فـي هـذا

اجملال.

اHـادة اHـادة 5 : : يـرأس اHــركـز الـوطــني لـلـتــنـظــيم الـصـحي
الــدولي وزيـر الــصـحـة و الـسـكـان و إصالح اHـسـتـشـفـيـات

أو ¦ثله و يتكون من :

1 - بالنسبة للدوائر الوزارية :- بالنسبة للدوائر الوزارية :

- ¦ثل وزير الدفاع الوطني.

 qثل وزير الداخلية و اجلماعات احمللية¦ - 

qثل وزير الشؤون اخلارجية¦ -
qائيةHوارد اHثل وزير ا¦ -

qثل وزير التجارة¦ -
- ¦ـــثـل وزيـــر الــــتــــهــــيـــئــــة الــــعـــمــــرانــــيــــة والـــبــــيــــئـــة

qوالسياحة
qثل وزير النقل¦ -

qثل وزير الفالحة و التنمية الريفية¦ -
qثل وزير االتصال¦ -

qوارد الصيديةHثل وزير الصيد البحري وا¦ -

2- بـــالــــنـــســــبـــة لإلدارة اHــــركـــزيــــة لـــوزارة الــــصـــحـــة- بـــالــــنـــســــبـــة لإلدارة اHــــركـــزيــــة لـــوزارة الــــصـــحـــة

والسكان وإصالح اHستشفيات :والسكان وإصالح اHستشفيات :

qمدير الوقاية -
 qمدير الصيدلة -

- مدير اHصالح الصحية.
- مدير التنظيم والوثائق. 

3 - بــــالـــنـــســـبــــة لـــلـــمـــؤســــســـات حتت وصـــايـــة وزارة - بــــالـــنـــســـبــــة لـــلـــمـــؤســــســـات حتت وصـــايـــة وزارة
الصحة و السكان و إصالح اHستشفيات :الصحة و السكان و إصالح اHستشفيات :

 qعهد الوطني للصحة العموميةHثل ا¦ -

- ¦ثل معهد باستور في اجلزائر.
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qقرار تخصيص األرضية -
qمقرر قفل العملية -

qشهادة تسوية النزاع في حالة القفل بنزاع -
- قـــائــــمـــة اHـــســـتـــخـــدمـــW والــــتـــجـــهـــيـــزات والـــعـــتـــاد

الضروري لسيرها.

2 - بـالـنسـبـة لـلـمنـشـآت أيـا كانت طـبـيـعتـهـا احملـولة - بـالـنسـبـة لـلـمنـشـآت أيـا كانت طـبـيـعتـهـا احملـولة
أو اHــــتــــنـــــازل عــــنــــهــــا لـــــوزارة الــــشــــبــــاب والـــــريــــاضــــة منأو اHــــتــــنـــــازل عــــنــــهــــا لـــــوزارة الــــشــــبــــاب والـــــريــــاضــــة من

البلديات والواليات :البلديات والواليات :

- محـضـر مـداولة اجلـمـاعـة احمللـيـة اHـعـنيـة اHـتـضمن
التنازل النـهائي غير اHشروط أو حتويل اHنشأة اHوافق

qعليه من طرف السلطة الوصية
- قرار الوالي اHتـضمن تخصيص اHـنشأة اHتنازل

qعليها لفائدة وزارة الشباب والرياضة
- الـــتــأمـــW الــعـــشــري اHــكـــتــتـب من طــرف مـــؤســســة

qعند االقتضاء qاألشغال الكبرى
- تـقــريـر تـقــني يـبــW اHـنـشــأة اHـتــنـازل عـنــهـا الـذي
يـجب أن يـوضحq ال سـيـمـا حـالـتـهـا اHـاديـة ومـؤشـر قـانـونـا

qراقبة التقنيةHمن طرف هيئة أو مصلحة ا
qمجموع الوثائق التقنية واإلدارية للمنشأة -

- تـــقـــريـــر يـــبـــرر إحلـــاق اHـــنـــشـــأة لـــقـــطـــاع الـــشـــبــاب
والــريــاضــة ¦ــضى مـن طــرف مــديــر الــشــبــاب والــريــاضــة

qعنيةHللوالية ا
- قـــائــــمـــة اHـــســـتـــخـــدمـــW والــــتـــجـــهـــيـــزات والـــعـــتـــاد

الضروري لسيرها.

اHـادة اHـادة 3  : يـرسـل اHـلف اHــنـصــوص عـلــيه في اHـادة 2
أعـاله إلى وزارة الــــشـــبـــاب والــــريـــاضــــة من طــــرف مـــديـــر

الشباب والرياضة للوالية اHعنية.

اHـادة اHـادة 4  : يـكــرس إنـشــاء كل مـؤســسـة شــبـاب �ــقـرر
من وزير الشباب والرياضة.

اHـــــادة اHـــــادة 5  : تـــــكـــــلف دار الــــــشـــــبـــــاب في إطـــــار اHـــــهـــــام
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 21 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 07 - 01 اHـؤرخ في 17 ذي احلــجـة عـام 1427 اHـوافق 6

يناير سنة 2007 واHذكور أعالهq السيما �ايأتي :

- تـــلــقـــW الــشـــبــاب نـــشــاطـــات الــتـــنــشـــيط الــثـــقــافي
qتعدد الوسائطHوالفني والعلمي واإلعالم ا

- اقـتراح تسليـات ترفيهيـة تستجـيب لالحتياجات
qالشبانية

- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم H 01-07ـؤرخ
في 17 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 6 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة
2007واHتضـمن حتويل مـراكز إعالم الشـبيـبة وتنـشيـطها

إلى دواوين مؤسسات الـشباب للواليـةq ال سيما اHادّة 20
qمنه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــــادة األولى : اHــــــــادة األولى : يـــــــحــــــــدد الـــــــقــــــــرار شـــــــروط إنــــــــشـــــــاء
مـؤسـسـات الــشـبـاب ومـهـامـهــا وتـنـظـيـمــهـا وسـيـرهـا وكـذا
تــعـــداد ونـــوع اHـــســـتـــخــدمـــW الـــعـــامـــلـــW بــهـــا ومـــؤهالتـــهم
تــطــبــيــقـا ألحــكــام اHــادّة 20 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم
07 - 01 اHــــــؤرخ في 17 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 6

يناير سنة 2007  واHذكور أعاله.

مؤسسات الشباب اHذكورة في الفقرة أعاله هي :

qدور الشباب -
qبيوت الشباب -

qتعددة اخلدمات للشبابHالقاعات ا -
qمخيمات الشباب -

- اHركبات الرياضية اجلوارية.

الفصل األولالفصل األول
شروط اإلنشاء واHهامشروط اإلنشاء واHهام

اHــادة اHــادة 2  : يـــخـــضع إنـــشــاء كـل مــؤســـســـة شـــبــاب إلى
تقد§ ملف يتضمن الوثائق اآلتية :

1 - بــــالـــنـــســــبـــة لـــلــــمـــؤســـســــات اHـــســـجــــلـــة في إطـــار - بــــالـــنـــســــبـــة لـــلــــمـــؤســـســــات اHـــســـجــــلـــة في إطـــار
عمليات التجهيز العمومية الالمركزية للدولة :عمليات التجهيز العمومية الالمركزية للدولة :

- مـــقـــرر تـــعـــيـــW مـــشـــروع اإلجنـــاز بـــعـــنـــوان قـــطـــاع
qالشباب والرياضة

- الـتـأمــW الـعـشـاري اHــكـتـتب من طــرف مـؤسـسـات
qاألشغال الكبرى

- مـــحــضــر االســـتالم الــنـــهــائي اHـــمــضى قـــانــونــا من
طـــرف مــكـــتـب الــدراســـات والـــهـــيـــئـــة اHـــكــلـــفـــة بـــاHـــراقـــبــة

qشروعHالتقنية ومؤسسة اإلجناز وصاحب ا
- بــطــاقــة تــقـنــيــة حتــدد ال ســيــمـا ¦ــيــزات اHــؤســسـة

qوقدراتها ومساحتها ومشتمالتها وملحقاتها
- تـقريـر نـهايـة أشـغال اHـراقـبة الـتـقنـيـة الذي تـعده

qراقبة التقنيةHكلفة باHالهيئة ا
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الـتـنـفـيـذي رقم 07- 01  اHـؤرخ في 17 ذي احلـجـة عام1427
اHــوافـق 6 يـــنــايـــر ســـنــة 2007 واHـــذكــور أعـالهq السـيــمـا

�ا يأتي :
- تــوفـــيــر فـــضـــاءات تــعـــبــيـــر لـــلــشـــبــاب تـــســمـح لــهم
بـعــرض إبـداعـاتـهم وإبـراز نـشــاطـاتـهم الـفـنــيـة والـثـقـافـيـة
والــــعــــلــــمــــيــــة لـــــلــــجــــمــــهــــور الــــعــــريض مـن خالل اHــــعــــارض

qوتظاهرات الشباب األخرى
- تــطــويــر تـنــشــيط اجــتــمــاعي ثــقــافي جــواري داخل
مـحـيــطـهـاq ال ســيـمـا بــاالتـصـال  مع اHــؤسـسـات الــتـربـويـة

qواحلركة اجلمعوية للشباب
- تـطوير أنـشطة اإلعالم واالتصـال والوقايـة العامة
و التربية الصحية و اإلصغاء النفساني لفائدة الشباب.

اHــادةاHــادة 8 : يـــكــــلف مـــخـــيـم الـــشـــبـــاب فـي إطـــار اHـــهـــام
اHنصـوص عليـها في اHادة 24 من اHرسـوم التنـفيذي رقم
07 - 01 اHــــــؤرخ في 17 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 6

يناير سنة 2007 واHذكور أعالهq السيما �ا يأتي :

 qتطوير حركية الشباب -
- تـــنــظــيم وتــطــويــر اHـــبــادالت الــوطــنــيــة والــدولــيــة

 qللشباب
- تـنظيم نـشاطات تسـلية مـثل اجلوالت على األقدام
أو بـــكل وســــيـــلـــة أخـــرى والـــتــــخـــيـــيم واHـــعــــســـكـــر لـــفـــائـــدة

qالشباب
 qتنظيم لقاءات ثقافية وعلمية لفائدة الشباب -

- احــــــتـــــضــــــان كـل الــــــلــــــقــــــاءات واأليــــــام الــــــدراســــــيـــــة
 qوتربصات التكوين لفائدة الشباب واألطفال

- تــــوفــــيــــر كل اخلــــدمــــات الــــتي من شــــأنــــهــــا ضــــمـــان
qالشروط احلسنة إلقامة الشباب

- تـوفـير وسـائل تـنظـيم نـشاطـات سـليـمـة وتربـوية
  qالشباب Wللشباب قصد تدعيم الصداقة ب

- اHــســاهــمــة في تــطـويــر أنــشــطــة اإلعالم واالتــصـال
والــــوقــــايــــة الـــــعــــامــــة والــــتــــربــــيـــــة واHــــواطــــنــــة واإلصــــغــــاء

qالنفساني

}ـــكـن أن يــســـتـــخـــدم مـــخــيـم الـــشــبـــاب  خالل اHـــوسم
الـصيفي كمكـان تنظيم Hراكـز العطل والتسـلية  لألطفال

والشباب طبقا للتنظيم الساري اHفعول.

اHـادةاHـادة 9 : يـكلـف اHركب الـريـاضي اجلـواري في إطار
اHــــهـــام  اHــــنــــصــــوص عـــلــــيــــهـــا  فـي اHـــادة  25 مـن اHــــرســـوم

- تـطــويـر تــنـشـيـط جـواري جتــاه الـشــبـابq ال ســيـمـا
بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات الــتـربــويــة واحلـركــة اجلــمـعــويـة

qللشباب
qواطنة للشبابHساهمة في التربية واHا -

- تــــطــــويــــر أنــــشــــطـــة الــــوقــــايــــة الــــعــــامــــة واالتــــصـــال
qوالتربية الصحية واإلصغاء النفساني لفائدة الشباب

- تـــنــظــيـم تــظــاهــرات ثـــقــافــيـــة وعــلــمــيـــة وريــاضــيــة
qوتسلية

- تـطــويــر أنـشــطــة اإلعالم جتـاه الــشــبـاب ووضع في
مـتنـاولـهم كل اHعـلـومات الـتي تـسـمح  بتـوجـيهـهم وتـمكن
مـن إدمـــاجـــهم فـي اHـــيـــادين االجــــتـــمـــاعـــيــــة واالقـــتـــصـــاديـــة

qوالثقافية
- تــقـــد§ مــســاعــدتــهــا الـــتــقــنــيــة لــلــشـــبــاب لــتــحــقــيق

qمشاريعهم
- تـــوفــيـــر فـــضــاءات لـــلـــجـــمــهـــور الـــعــريض مـــوجـــهــة

لتعميم العلوم والتقنيات واإلعالم اHتعدد الوسائط.

اHــــادةاHــــادة 6 : تـــــكــــلف بــــيـت الــــشــــبــــاب فـي إطــــار اHــــهــــام
اHنصـوص عليها في اHادة 22  من اHرسـوم التنفيذي رقم
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يناير سنة 2007 واHذكور أعالهq ال سيما �ا يأتي :

- تنـظـيم األسـفـار و الزيـارات واجلـوالت الـسيـاحـية
qللشباب

qبادالت الوطنية والدولية للشبابHتشجيع ا -
- تـنـظـيم نـشـاطـات تـسـلـيـة لـفـائـدة مـسـتعـمـلي بـيت

qالشباب
- إيـواء الشباب اHنـخرط طبقـا للتنـظيم اHنصوص

qفعولHعليه في هذا اجملال الساري ا
- تــــوفــــيــــر كل اخلــــدمــــات الــــتي من شــــأنــــهــــا ضــــمـــان

qWنخرطHشروط حسنة إلقامة ا
- تــوفــيـر الــوســائل الــضـروريــة لــتــنـظــيم نــشــاطـات
ســــلـــيـــمـــة وتـــربــــويـــة لـــلـــمـــســـتــــعـــمـــلـــW تـــشــــجع الـــصـــداقـــة

qوالضيافة
- اHـسـاهـمـة في تـطـويـر نـشـاطـات اإلعالم واالتـصـال
والوقـاية الـعامـة والتـربيـة الصـحيـة واإلصغـاء النفـساني

لفائدة الشباب.

اHـادةاHـادة 7 : تــكـلف الـقــاعـة اHــتـعـددة اخلــدمـات في إطـار
اHـــــهـــــام اHــــنـــــصـــــوص عــــلـــــيـــــهــــا فـي اHــــادة 23 من اHـــــرســــوم
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- تــلـقــW الــشــبــاب الــنـشــاطــات الــثــقــافـيــة والــفــنــيـة
 qوالعلمية والترفيهية والرياضية

 qؤسسةHتأطير فضاءات نشاطات ا -
- اHــــشــــاركــــة في تــــنــــظــــيم وتــــأطــــيــــر الــــتــــظــــاهـــرات
الـثـقـافـيـة و الـريـاضــيـة و الـعـلـمـيـة واإلبـداعـيـة وكـذلك كل

 qنشاط لفائدة الشباب
- حث الـشـبـاب عـلى اHـشـاركـة في الـنـشـاطـات التي

تطورها اHؤسسة وتشجيعها.

اHــــــادةاHــــــادة 14 : يـــــــكـــــــلـف اHـــــــســــــــتـــــــخـــــــدمـــــــون اإلداريـــــــون
ومــســتـــخــدمــو اHــصــلـــحــة و األمن عــلـى اخلــصــوص بــاHــهــام
اإلداريـة والتقنيـةq ال سيما في مـجال النظافـة والصيانة

وأمن اHؤسسة. 
يــكـلـف الـوكــيل أو الــعــون اHـاليq ال ســيــمــا في إطـار

التنظيم الساري اHفعولq �ا يأتي : 
 qؤسسةHمسك محاسبة ا -

- إمــضـاء الـوثـائق احملـاســبـيـة واHـالـيــة اHـطـلـوبـة في
 qفعولHواألنظمة السارية ا Wالقوان

- ضمان وكالة اHؤسسة.

 اHـادةاHـادة 15 : تــكــلف الــلــجــنــة الــبــيــداغــوجــيــة بــدراسـة
وإبداء رأيها في كل مسألة تهم سيراHؤسسةq ال سيما : 

 qؤسسة وسيرهاHتنظيم ا -
- اHـــــــشـــــــروع الـــــــتـــــــربــــــــوي و الـــــــبـــــــرامـج وحـــــــصـــــــائل

 qالنشاطات
- تــــوظــــيف اHــــســــتــــخــــدمــــW الــــضــــروريــــW لــــســــيــــر

اHؤسسة.

اHــادةاHــادة 16 : تـــكــــتـــسي الــــنـــشـــاطـــات داخـل مـــؤســـســـات
الشباب طابعا دائما أو مؤقتا.

تـــهــدف الـــنـــشــاطـــات الـــدائـــمــة إلى تـــلـــقــW الـــشـــبــاب
اHـنــخـرط ¦ـارســة الـتـنــشـيط الــعـلـمي والــثـقــافي والـفـني

والرياضي والترفيهي.
تــهــدف الــنـشــاطــات اHــؤقــتــة إلى الــســمــاح لــلــشــبـاب
بــااللــتـــحــاق احلــر بــالــفـــضــاءات اHــشــتــركـــة والــتــظــاهــرات

العلمية والثقافية والترفيهية و الرياضية. 

اHادةاHادة 17 :  تنـظم في كل مـؤسسـة للـشـباب فـضاءات
لـنــشـاطــات مــكـيــفـة وجــذابـة وفــضـاءات مــشـتــركـة مــهـيــئـة

الستقبال الشباب وإعالمهم.

التـنفـيذي رقم 07 - 01 اHؤرخ في 17 ذي احلـجة عام 1427
اHــوافـق 6 يـــنــايـــر ســـنــة 2007 واHـــذكــور أعـالهq السـيــمـا

�ا يأتي : 

 qتوفير أعمال ترفيهية ورياضية للشباب -

- تـرقـيـة اHـمارسـة الـريـاضـيـة اجلـواريـة في األحـياء
 qدن والبلدياتHوا

- تــنــظــيـمq الســيــمــا تــظــاهــرات ثــقــافــيــة و ريــاضــيــة
 qوتسليات مع احلركة اجلمعوية للشباب

- اHــســاهــمــة في تــطـويــر أنــشــطــة اإلعالم واالتــصـال
والــــوقــــايــــة الـــــعــــامــــة والــــتــــربــــيـــــة واHــــواطــــنــــة واإلصــــغــــاء

النفساني.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــادةاHــادة 10 : يـــديـــر مـــؤســـســـة الـــشـــبـــاب مـــديـــر وتــزود
بلجنة بيداغوجية.

يساعد مدير مؤسسة الشباب :

qفريق بيداغوجي -

- مــســـتــخـــدمــون إداريــون ومـــالــيـــون ومــســتـــخــدمــو
اHصلحة واألمن.

اHـادةاHـادة 11 : يـعــW مـديـر مــؤسـسـة الـشــبـاب �ـقـرر من
مدير ديوان مؤسسات الشباب للوالية .

اHـادةاHـادة 12 : يــكـــلف مـديـر مـؤسـسـة الــشـبـابq السـيـمـا
�ا يأتي :

qضمان السير احلسن للمؤسسة -

- ضـمــان الـتـسـيــيـر الـبـيــداغـوجي و اإلداري واHـالي
qللمؤسسة

- إعــــداد اHـــشـــروع الـــتـــربـــوي و الـــبــــرامج وحـــصـــائل
qؤسسةHنشاطات ا

- السـهر علـى تكوين اHـستـخدمW اHـوضوعW حتت
qمستواهم Wسلطته وحتس

- ¦ـــارســة الـــســـلـــطــة الـــســـلـــمــيـــة عـــلى مـــســـتــخـــدمي
اHؤسسة.

اHـادةاHـادة 13 : يـكلـف الفـريق الـبـيـداغـوجيq حتت سـلـطة
اHديرq السيما �ا يأتي : 



qمدير مؤسسة الشباب -

qصالح االقتصادية أو مقتصدHمعاون ا -

qمربّ متخصص للشباب -

qتقني سام في الرياضة -

qأخصائي نفساني -

qمربّ رياضي -

 qمربي الشباب -

- عامل مهني.

اHادة اHادة 22  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية. 

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 19 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام1428
اHوافق 4 يوليو سنة 2007.

هاشمي جيارهاشمي جيار

اHــــادةاHــــادة 18 : : يــــجـب أن تــــنـــظـم نــــشــــاطــــات مــــؤســــســـات
الـشبـاب بـكيـفـية مـسـتـمرة طـوال الـسنـة �ـا في ذلك أيام
الـعــطل واأليـام اHـدفـوعــة األجـر حـسب  حــجم سـاعي يـحـدد

في النظام الداخلي للمؤسسة.

اHــــادةاHــــادة 19 : : يــــجب أن يــــتـم االســــتــــقــــبــــال والــــتــــوجــــيه
واإلعالم في شكل دائم  حسب خصوصيات كل مؤسسة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تعداد اHستخدمW العاملW �ؤسسات الشبابتعداد اHستخدمW العاملW �ؤسسات الشباب

ومؤهالتهم  ومؤهالتهم  

Wــادة 20 :  : تـــضم كل مــؤســـســة شــبــاب مـــســتــخــدمــHــادة اHا
يوافق نوع تخصصهم ومؤهالتهم مهامها وطبيعتها.

اHـــــادةاHـــــادة 21 : تـــــتــــــوفــــــر  كل مــــــؤســــــســــــة شـــــبــــــاب عــــــلى
مـــســـتـــخـــدمـــW يـــحـــدد تـــعـــدادهـم بـــاالشـــتـــراك مع مـــصـــالح
Wـكلـفـة بالـوظيـفة الـعـمومـية والـذي يتـرواح بHالـسلـطة ا
أحـد عشر ( 11 )  وثالثـة عشر ( 13 ) شخـصا لهم اHؤهالت

اآلتية :

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 28
25 رمضان  عام  رمضان  عام 1428 هـ هـ

7 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2007  م م
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