
العدد العدد 72
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

الثالثاء الثالثاء 10  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 20  نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 07  - 353  مؤرخ فـي 9  ذي الـقـعـدة عـام 1428 اHوافـق 19  نـوفمـبر سـنة r2007 يتـعـلّق بنـشـر التـشـكيـلة
االسمية للمجلس الدستوري.........................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 07 - 346 مـؤرّخ في 4 ذي الــقـعــدة عـام 1428 اHـوافق 14 نـوفـمــبـر سـنـة r2007 يـتــضـمن نــقل اعـتــمـاد في
ميزانية تسيير وزارة  الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات...........................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 07 - 347 مـؤرّخ في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1428 اHـوافق 14 نـوفـمــبـر سـنـة r2007 يـتــضـمن نـقـل اعـتـمــاد في
ميزانية تسيير  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي....................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 07 - 348 مـؤرّخ في 4 ذي الــقــعــدة عـام 1428 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنــة r2007 يــعــدل ويــتــمم اHــرســوم
الــتــنــفـيــذي رقم 03 - 297 اHـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافـق 10 ســبــتـمــبــر ســنـة 2003 الــذي يــحـدد شــروط تــنــظـيم
اHهرجانات الثقافية وكيفياتـه......................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 07 - 349 مـؤرّخ في 7 ذي الــقـعــدة عـام 1428 اHـوافق 17 نـوفـمــبـر سـنـة r 2007 يــتـضـمن إنــشـاء الـديـوان
الوطني للحج والعمرة  وتنظيمه وسيره........................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 اHوافق 3 نوفمبر سنة r2007 يتضمّن إنهـاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون
الدينية واألوقاف........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1428 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة r2007 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـامّ مـفـتّش الـبـيـئـة في واليـة
النعامة......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 شــوّال عـام 1428 اHـوافق 3 نـوفـمــبـر سـنـة r2007 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـامّ مـديـر الـتــعـلـيم األسـاسي
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1428 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة r2007 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـامّ مـديـر الـتـقـو� والـتـوجـيه
واالتصال بوزارة التربية الـوطنيـــة.............................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 22 شـوّال عام 1428 اHوافق 3 نـوفمـبر سـنة r2007 يتـضمّـنان إنـهاء مـهامّ مـديرين لـلتـربية
.................................................................................................................................................Wفي واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1428 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة r2007 يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـر بـوزارة الـشـؤون
الدينيّة واألوقاف........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 اHوافق 3 نوفمبر سنة r2007 يتضمّن تعيW مدير البيئة في واليـة البويرة..

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1428 اHوافق 3 نـوفمـبر سـنة r2007 يتـضمّن تعـيW مدير الـتعلـيم األساسي بوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22 شــوّال عــام 1428 اHـوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة r2007 يــتــضــمّن تــعــيـW مــديــر الــتــقــو� والــتـوجــيه
واالتصال بوزارة التربية الوطنية................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

...........................Wقضاة عسكـــري Wتتضمّن تعي r2007 وافق 27 أكتوبر سنةHقرارات مؤرّخة في 15  شوّال عام 1428 ا
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قـرار مؤرّخ في 3 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 13 نـوفمـبر سـنة r2007 يرخّص لـلوالة بـتقـد� تاريخ افـتتـاح االقتـراع اHتـعلّق
بانتخاب أعضاء اجملالس الشّعبيّة البلدية والوالئية..........................................................................................

وزارة الطاقة واKناجموزارة الطاقة واKناجم

قــرار مـؤرخ في 17  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1428 اHـوافق  أول يـولــيـو سـنـة r2007 يــتـضـمن جتـديـد تــشـكـيـلـة الـلــجـان اHـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك ورتب موظفي وزارة الطاقة واHناجم..........................................................................

قـرار مؤرخ في 13  شـعـبـان عام 1428 اHـوافق 26  غـشـت سـنة r2007 يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيـلة جلـنـة الـطـعن اخملـتـصـة �ـوظفي
وزارة الطاقة واHناجم ومصاحلها غير اHمركزة  (مديريات اHناجم والصناعة في الواليات)....................................

قـرار مؤرخ في 13  شـعـبـان عام 1428 اHوافق 26 غشـت سنة r2007 يتـضـمن اHوافـقة عـلى مـشاريع بـنـاء قنـوات غـاز لتـزويد
عدة مدن بواليات مختلفة ومشروع مصنع اHواد احلمراء بوالية األغواط بالغاز الطبيعي......................................

وزارة اKوارد اKائيةوزارة اKوارد اKائية

قــرار مـؤرّخ في 17 رجب عـام 1428 اHــوافق أوّل  غـشـت سـنـة r2007 يـتـضــمّن اHـصــادقـة عـلى الــتـنـظــيم الـداخــلي "لـلـجــزائـريـة
للمياه"....................................................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 26  رمضـان عام 1428 اHوافق 8  أكتـوبر سنة r2007 يـعدّل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرّخ
Wـوافق 6 أكــتــوبــر ســنـة 1999 الّــذي يــحـدّد جــدول تــسـديــد أعـبــاء الــنّـقـل الـبــري بـHفي 26 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1420 ا
الواليات وداخلها اHرتبطة بتموين مناطق اجلنوب.........................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 28  رمـضــان عـام 1428 اHـوافق 10  أكــتـوبـر سـنـة r2007 يـحــدّد الـتـنـظــيم الـداخــلي لـلـمــكـتـبـة
الوطنيّة اجلزائريّة وملحقاتها.....................................................................................................................

وزارة العالقات مع البرKانوزارة العالقات مع البرKان

قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1428 اHوافق 28 أكتوبر سنة r2007 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة...........

قـراران مـؤرّخان في 23 شـوّال عام 1428 اHـوافق 4 نـوفـمبـر سـنة r2007 يـتـضمّـنـان تـفويض اإلمـضـاء إلى نـائبي
مدير.........................................................................................................................................

وزارة العملوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 27  رمضان عام 1428 اHوافق 9 أكتوبر سنة r2007 يتضمّـن رفع قيمـة معاشات الضّمان االجتماعي ومنحه
وريوعه......................................................................................................................................................
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مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي رقمفيذي رقم 07 - - 346 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ذي الق ذي القـعدة عامعدة عام
1428  اHاHـوافق وافق 14 ن نـوفوفــــمــــبـر سر ســــنـة ة r2007 يr يـتــــضــــمن نمن نـقلقل

اعاعــــــتــــــــمــــــــاد في ماد في مــــــــيــــــــزانزانــــــيــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــيــــــــر وزارة  الر وزارة  الــــــــصــــــــحــــــة
والسكان وإصالح اHستشفيات.والسكان وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومــة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّــمـــا اHــادّتــان 85 - 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 07 - 03 اHــؤرخ في 9 رجب
عام 1428 اHوافق 24  يولـيو سـنة 2007 واHتـضمن قـانون

r2007 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 07 -242
اHؤرخ في 21 رجب عام 1428 اHوافق 5  غـشت سنة 2007
واHتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة  لـوزيـر الـصـحة
والـسـكــان وإصالح اHـسـتــشـفـيــات من مـيـزانــيـة الـتــسـيـيـر

r2007 اليــة التكميلي لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2007  اعـتماد
قـدره عـشــرون مليـون دينار (20.000.000 دج) مـقـيّـد فـي
مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــــر  وزارة الـــصـــحـــة والــســـكـــان وإصالح
اHــســـتــشـــفــيـــات وفي الـــبــاب رقم 36-02 "إعـــانـــة لــلـــمــعـــهــد

الوطني للصحة العمومية".

اHـــاداHـــادّة ة 2  :  :  يــخـــصص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2007 اعــتــمــاد
قدره عـشــرون مـلـيــون ديــنـار (20.000.000 دج) يـقـيّـــــد
فـي مـيـزانــيـة  تـسـيـيـر  وزارة الـصـحـة والـسـكـان وإصالح
اHــســـتــشـــفــيـــات وفي الـــبــاب رقم 36-09 "إعـــانــة لـــلــمـــركــز

الوطني لعلم السموم". 

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــكـــلـف  وزيــــر اHـــالـــيــــة ووزيـــر الـــصـــحــة
والسـكان وإصالح اHستـشفيـاتr كلّ فيما يـخصّهr بتـنفيذ
هــــذا اHــــرســــوم الــــــذي يــــنــــشـــــر فـي اجلــــريــــدة الــــرّســــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلزائر في 4 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 14
نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسيّ رقم  رقم 07  -   - 353  مـؤرخ فـي   مـؤرخ فـي 9  ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــام عــام 1428 اHـوافـق  اHـوافـق 19  نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2007 يــتـعـلr يــتـعـلّق

بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة
-  بــنــــاء عــلى الــدّســتــورr الســيّــمــا اHـواد 77 - 6

  rو78 - 1 و125 ( الفقرة األولى ) و164 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 89 - 143
اHـؤرّخ في 5 مـحـرّم عام 1410 اHـوافق 7 غـشت سـنة 1989
واHـتــعـلق بـالــقـواعــد اخلـاصـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدسـتـوري

rتمّمHعدّل واHا rوالقانون األساسي لبعض موظفيه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 05 - 377
اHؤرّخ في 22 شعـبان عام 1426 اHوافق 26 سبـتمبر سنة
2005 واHـــتــعـــلق بــنـــشــر الـــتــشـــكــيـــلــة االســمـــيــة لـــلــمـــجــلس

rالدستوري
- وبـــــنــــاء عـــــلـى مــــحـــــاضـــــر االنـــــتــــخـــــاب لـــــلـــــمــــجـــــلس
الـدسـتوري عـلـى مـستـوى مـجـلس األمـة واجملـلـس الشـعـبي

rالوطني واحملكمة العليا
يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :

:  تـــــنــــشــــر فـي اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــة مــــادة وحــــيــــدة مــــادة وحــــيــــدة 
لـلجـمـهوريّـة اجلزائـريّـة الدّ�ـقـراطيّـة الشّـعـبيّـة التـشـكيـلة

االسمية للمجلس الدستوريr اآلتية :

السيّدة والسادة :
rرئيسا rبوعالم بسايح -
rعضوا rموسى لعرابة -
rعضوا rمحمد حبشي -

rعضوا rبدر الدين سالم -
rعضوا rدين بن جبارة -

rعضوا rمحمد عبو -
rعضوا rالطيب فراحي -

rعضوة rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي -
- الهاشمي عدالةr عضوا.

حرّر بـاجلزائر في 9 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 19
نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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مرسوم مرسوم تنفيذي رقمتنفيذي رقم 07 - - 347 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ذي القعدة عام ذي القعدة عام
1428  اHـوافق اHـوافق 14 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r r2007 يـتــــضـمن نمن نـقلقل

اعتمـاعتمــاد في مياد في ميـزانية تزانية تـسيسيـير  وزارة التير  وزارة التـعلعلـيم العالييم العالي
والبحث العلمي.والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 07-03 اHــــؤرخ في 9 رجب
عام 1428 اHوافق 24  يولـيو سـنة 2007 واHتـضمن قـانون

r2007 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-245 اHؤرخ
فـي 21 رجـب عـــــــام 1428 اHــــــــوافق 5  غـــــــشـت ســــــــنـــــــة 2007
واHـتضـمن تـوزيع االعـتـمادات اخملـصـصـة  لـوزير الـتـعـليم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب

r2007 اليــة التكميلي لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغــى من مــــيـــــزانــــيــــة ســــنـــة 2007
اعــتـمــاد قــدره ثالثـة وأربــعــون مـلــيــونـا وخــمـســمــائـة ألف
ديـــنــار (43.500.000 دج) مـــقــــيّــــد في مـــيـــزانــــيـــة تـــســـيـــيــر
وزارة الـتـعـلـيم الـعالي والـبـحث الـعـلـمي وفي الـباب رقم
43 - 04 "اإلدارة اHركـزيـة - مـنح - عالوات الـتـربـصات -

مصاريف التكوين".

اHــاداHــادّة ة 2  :  :  يـــخــصص Hــيـزانــيـة ســنـة 2007  اعــتـمـاد
قـــدره ثالثــة وأربــعــون مــلــيــونـــا وخــمــســمــائــة ألف ديــنــار
(43.500.000 دج)  يـقـــيّــــــد في مــيـزانــيـة  تــسـيــيــر وزارة
الـتـعـلــيم الـعـالي والــبـحث الـعــلـمي وفي األبـواب اHــبـيــنـة

في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـــكــــلـف وزيــــر اHـــالـــيــة ووزيـــر الــتـــعـــلــيم
العـالي والـبـحث العـلـميr كل فـيـما يـخـصهr بـتنـفـيـذ هــذا
اHــــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــشــــــر فــي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلزائر في 4 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 14
نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

100.000

100.000

01 -  32

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل.............................................

مجموع القسم الثاني
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01 -  34

03 -  34

04 -  34

90 -  34

92 -  34

01 -  35

01 -  37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد ا لنفقات...................................................

اإلدارة اHركزية - اللوازم...............................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات................................................
اإلدارة اHركزية - اإليجـار..............................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني......................................................

مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات...........................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلميمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

2.500.000

5.000.000

2.000.000

13.500.000

650.000

23.650.000

2.500.000

2.500.000

17.250.000

17.250.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

مرسمرسـوم تنفيذي وم تنفيذي رقمرقم 07 - - 348 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ذي الق ذي القـعدة عامعدة عام
1428  اHاHـوافق وافق 14 ن نـوفوفــــمــــبـر سر ســــنـة ة r2007 يr يـعــــدل ويدل ويــــتـمممم

اHاHــــــــرسرســــــوم الوم الــــــــتــــــــنــــــــفــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 03 -  - 297 اH اHــــــــؤرؤرّخ في خ في 13
رجرجـب عب عــــــام ام 1424 اH اHــــــــوافـق وافـق 10 س ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة 2003
الالــــذي يذي يــــحــــدد شدد شـروط تروط تــــنــــظــــيم اHيم اHــــهــــرجرجــــانانــــات الات الــــثــــقــــافافــــيـة

وكيفياتـه.وكيفياتـه.
ـــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقــــــتـــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07- 172
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�ـــــقــــــتـــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07- 173
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 297
اHـؤرّخ في 13 رجب عـام  1424 اHـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة
2003 الـذي يــحــدد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

rوكيفياته
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مرسمرسـوم تنفيذي رقموم تنفيذي رقم 07 - - 349 مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي الق ذي القـعدة عامعدة عام
1428 اHوافق  اHوافق 17 نوف نوفـمبمبـر سنة ر سنة r2007 يت يتـضمن إنشاءضمن إنشاء

الديوان الوطني للحج والعمرة  وتنظيمه وسيره.الديوان الوطني للحج والعمرة  وتنظيمه وسيره.
ـــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة 

- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
rواألوقاف

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 4
r و125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 75 - 35 اHـؤرخ في 17 ربـيع
الـــــــــثــــــــانـي عــــــــام  1395 اHـــــــــوافق 29 أبـــــــــريل  ســـــــــنــــــــة 1975

rعدلHا rتضمن اخملطط الوطني للمحاسبةHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

r تممHعدل واHا r تضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88 -01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rعدلHا rاالقتصادية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

r عدلHا r باحملاسبة العمومية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  90 - 22 اHــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

r تممHعدل واHا r بالسجل التجاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ــهــنــة اخلــبــيــر احملــاسب و مــحــافظ احلــســابـات  واحملــاسب

rعتمدHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

r تممHعدل و اHا r باألوقاف
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rاحملاسبة
 - و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  يـعــدل هـذا اHــرسـوم ويــتـمم اHــرسـوم
الـتـنـفـيذي رقــم 03 - 297 اHــؤرّخ فـي 13 رجـب عـام 1424

اHوافـــق 10 سبتمبر سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :   :  تــــعـــــدل وتــــتــــمـم اHــــادة 10 مــن اHــــرســـــوم
الــــتـــنــــفــــيـــــذي رقــم 03 - 297 اHــــــؤرّخ فـي 13 رجــب عــــام
1424 اHـــوافــــق 10 ســبــتــمــبــر ســنـة 2003 واHــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHــــادة 10 : يــــعــــW مــــحــــافظ لــــكل مــــهــــرجــــان ثـــقــــافي
مؤسسr �قرر من الوزير اHكلف بالثقافة.

وتنهى مهامه باألشكال نفسها.

تـسـاعـد احملـافظ جلـنـة تـنـظـيم تـتـشـكل مـن خـمـسة (5)
أعضـاء على األكـثر يـعيـنهم الـوزير اHـكلف بـالثـقافـة بناء

على اقتراح من احملافظ".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــعــدل اHـــادة 11 من اHــــرســوم الــتــنـــفــيــذي
رقم 03 - 297 اHـــــؤرّخ في 13 رجب عـــــام 1424 اHـــــوافق 10

سبتمبر سنة 2003 واHذكور أعاله كما يأتي :

"اHــادة 11 : يـــســتـــفــيـــد مــحـــافظ اHـــهــرجـــان الــثـــقــافي
وأعـضاء جلنة الـتنظيم من تـعويض يحدد مـبلغه وشروط
مــــنـــــحه بــــقــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك بــــW الــــوزيــــر اHــــكــــلف

بالثقافة والوزير اHكلف باHالية".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــتــمم اHــادة 13 من اHــرســـوم الــتـــنــــفـــيــذي
رقـم 03 - 297 الـــمـــؤرّخ في 13 رجــب عــام 1424 اHــوافـق
10 ســبــتـمـــبـــر ســـنــة 2003 واHــذكــور أعالهr بــفــقــرة حتـرر

كما يأتي :

"اHادة 13 : ......................................................

يــحـدد تـخـصــيص االعـتـمــادات الـتي تـمــنـحـهـا وزارة
الــثـقـافـة لــلـمـهـرجــانـات الـثـقــافـيـة بـقــرار وزاري مـشـتـرك

بW الوزير اHكلف بالثقافة والوزير اHكلف باHالية". 

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

حرّر بـاجلزائر في 4 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 14
نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم



10 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 872
20 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2007 م م

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 89 - 99 اHؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 96 - 431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومراكز الـبحث و التـنمـية وهيـئات الـضمان االجـتماعي
والـــدواويـن الـــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــطــــابع الــــتــــجــــاري و كـــذا

rستقلةHؤسسات العمومية غير اHا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 146
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 و اHـتضـمن تنـظيم اإلدارة اHـركزية في وزارة

 rتممHعدل و اHا rالشؤون الدينية واألوقاف

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 262
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اHـــــوافق 18
سبـتمبر سنة 2001 واHتضمن إحـداث جلنة وطنـية للحج

rوالعمرة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامة أحكام عامة 

التسمية - اHوضوع - اHقرالتسمية - اHوضوع - اHقر

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  تــنــشـأ مــؤســسـة عــمـومــيــة ذات طـابع
صــــنـــــاعي و جتــــاري تـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اHــــعــــنــــويــــة
واالســــتـــقـالل اHـــاليr تــــســـمى " الــــديـــوان الــــوطـــني لــــلـــحج

والعمرة "r و تدعى في صلب النص " الديوان ".  

 يـخــضع الــديـوان لــلـقــواعــد اإلداريـة في عـالقـاته مع
الدولة و يعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : يـــــوضـع الـــــديـــــوان حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر
اHـكــلف بــالــشـؤون الــديــنـيــة واألوقــاف. ويـكــون مــقـره في

مدينة اجلزائر.

اHـادة  اHـادة  3 : : �ـكـن الـديــوان أن يــنـشىء فــروعــا جـهــويـة
بـقــرار من الــوزيــر الـوصي بــنــاء عـلـى اقـتــراح من اHــديـر

العام للديوان.

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يــــــتــــــولـى الــــــديــــــوان r في إطــــــار بــــــرنــــــامج
احلـكــومـة وفـي حـدود صالحــيـات الــوزارة الـوصــيـةr مــهـمـة
ضمان توفير اخلـدمات الضرورية للـحجاجr ويكلف بهذه

الصفةr على اخلصوصr �ا يأتي :

- الــتــحــضـيــر اHــادي والــبــشــري لــعــمــلــيــة احلج داخل
rقدسةHالوطن و في البقاع ا

- جـــمـع اHـــعـــطــــيـــات اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــاحلج ومــــعـــاجلــــتـــهـــا
rواستغاللها

- التنظيم اHـادي للتظاهرات والـندوات واHلتقيات
واأليـــــام الـــــدراســـــيــــــة الـــــتـي تـــــنـــــدرج فـي إطـــــار مـــــهــــــمـــــته
ومـــشـــاركــتـه في الـــلـــقــاءات الـــدولـــيـــة ذات الـــعالقـــة r بـــعــد

rموافقة السلطة الوصية

- إجــــراء الـــدراســــات والــــبـــحــــوث اHــــتـــعــــلــــقـــة بــــاحلج
rوتشجيع القيام بها

- اHــشـــاركــة في اخـــتــيـــاراألعــوان اHــكـــلــفــW بـــخــدمــة
احلجاج داخــل الوطن وبـالبقــاع اHقـدســة وحتديد عـددهم

rو تنفيـذ برنامـج تكوينهم و تقييم نشاطهم

- ضـــمــــان شــــروط حــــسن إقــــامــــة احلـــجــــاج وحــــمــــايـــة
حــقــوقـــهم بــالــتــنــســـيق مع اجلــهــات اHــعـــنــيــةr داخل الــوطن

rوخارجه

- إعداد بـرامج سنـوية و متـعددة الـسنوات والـسهر
عــلى تــنـفــيـذهــاr والـقــيـام بــكل عــمل تـســنـده إلــيه الـوزارة

rالوصية

- تـطــويـر عالقــات الـتـبــادل و الـتـعــاون مع إمـكــانـيـة
إبـرام اتـفــاقـات مع الـهـيـئـات الـوطـنـيـة أو األجـنـبـيـة الـتي

rبعد موافقة السلطة الوصية rيدان نفسهHتعمل في ا

rتعلقة باحلجHإبرام العقود واالتفاقيات اخملتلفة ا -

- متابعة كل العمليات اHرتبطة باحلج و تقييمها.

اHادة اHادة 5 : : يتولى الـديوانr في إطار برنـامج احلكومة
وفي حـــدود صالحــيـــات الــوزارة الـــوصــيـــةr مــهـــمــة ضـــمــان
تــوفــيــر خـدمــات نــوعــيــة لـلــمــعــتــمـريـن عن طــريق وكـاالت
األسـفـار والـسـياحـة ومـخـتـلف اHـتـعامـلـrW و يـكـلف  بـهذه

الصفةr على اخلصوصr �ا يأتي :

-  جــمع اHــعــطــيــات اHــتــعــلــقـة بــالــعــمــرة ومــعــاجلــتــهـا
rواستغاللها

- اخــتــيــار اHـتــعــامــلــW اHــكــلـفــW بــتــوفــيــر اخلــدمـات
rتعلقة بالعمرةHا
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- اخـتـيـار اHـكـلـفـW بـخـدمـة اHـعـتـمـرين داخل الـوطن
rقدسةHوبالبقاع ا

- ضــــمــــان حــــسـن إقــــامــــة اHــــعـــتــــمــــرينr وتـــنــــقــــلـــهــم
وحـمــايــة حـقــوقـهــم بـالــتـعـاون مع اجلـهـــات اHـعـنـيـةr داخل

rقدسةHالوطـن وبالبقاع ا

- ضـمـان عـودة اHـعـتـمـرين بـعـد انـتـهـاء اHـدة اHـقـررة
rللعمرة

- تقييم كل العمليات اHرتبطة بالعمرة. 

�ـكن الديوان أن يوفـرr بصفة اسـتثنائـيةr مباشرة
r اخلــدمــات الـضــروريــة لـلــمـعــتــمـرين rوبــوسـائــله اخلــاصـة

بناء على تسخير من الوزير الوصي. 

اHـادة اHـادة 6 : : تــتـكـفـل الـدولـة بــاHـصـاريـف اHـتـرتــبـة عـلى
تـبعـات اخلـدمة الـعمـوميـة التـي تسـندهـا الدولـة  للـديوان
طـــبــقــا ألحـــكــام دفـــتــر األعــبـــاء اHــتــعـــلق بــهـــاr اHــلـــحق بــهــذا

اHرسوم.

الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم  والتسييرالتنظيم  والتسيير

7 : :  يـــديــــر الـــديـــوان مــــجـــلس إدارة ويــــســـيـــره اHــادة اHــادة 
مدير عام.

الفصل األولالفصل األول

مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

الفرع األولالفرع األول

تشكيلة أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهمتشكيلة أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم

اHادة اHادة 8 : : يتكـون مجلس اإلدارة الـذي يرأسه الوزير
اHكلف بالشؤون الدينية و األوقاف من :

rعضوا  rثل عن رئيس احلكومة¡ -

- ¡ــثل عن الـوزيــر اHـكـلـف بـالـداخــلـيـة و اجلــمـاعـات
rعضوا rاحمللية

r ــكــلف بــالـــشــؤون اخلــارجــيــةHـــثل عن الــوزيـــر ا¡ -
rعضوا

rعضوا r اليةHكلف باHثل عن الوزير ا¡ -

- ¡ـــثـل عن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــصـــحـــة و الـــســـكــان
rعضوا rستشفياتHوإصالح ا

rعضوا r كلف بالنقلHثل عن الوزير ا¡ -

rعضوا rكلف بالسياحةHثل عن الوزير ا¡ -

rعضوا  rكلف باحلج والعمرةHدير اHا -

- ¡ثل عن بنك اجلزائرr عضوا.

�ـــكن مـــجــلس اإلدارة االســـتــعـــانــة بــأي شـــخص يــراه
كفءا من شـأنه أن يـفـيـده في اHـسـائل اHـدرجـة في جدول

أعماله.

يــحــضــر اHــديـر الــعــام لــلــديـوان اجــتــمــاعــات مــجـلس
اإلدارة بصوت استشاري.

تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس اإلدارة.

9 : :  يـــجـب أن تـــكـــون ألعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة اHــادة اHــادة 
الـذيـن �ـثـلـون الــدوائـر الـوزاريـة رتــبـة مـديـر في اإلدارة

اHركزية على األقل.

اHادة اHادة 10 : : يعW أعـضاء مـجلس اإلدارة Hدة ثالث (3)
سنـوات قـابـلـة للـتـجـديـد بقـرار من الـوزيـر الـوصيr بـناء

على اقتراح من السلطات  التي ينتمون إليها.

وتــنــهى عــهــدة األعــضــاء اHــعــيــنــW بـســبـب وظـائــفــهم
بانتهاء هذه الوظائف. 

وفـي حـــالـــة انـــقــــطـــاع عـــضـــويـــة أحــــد األعـــضـــاء r يـــتم
اسـتـخالفه بـالـكـيـفـيات ذاتـهـا في حـدود اHـدة اHـتـبـقـية من

العهدة .

الفرع الثانيالفرع الثاني

صالحيات مجلس اإلدارةصالحيات مجلس اإلدارة

اHــادة اHــادة 11 : : يـــتــداول مـــجـــلـس اإلدارة عــلـى اخلـــصــوص
فيما يأتي : 

-  بـــــرامـج عــــمـل الـــــديـــــوان الــــســـــنـــــويـــــة واHـــــتـــــعــــددة
rالسنوات وحصيلة نشاطه السنوي

- الــكـشـوف الــتـقـديـريــة إليـرادات الـديــوان ونـفـقـاته
ومـيـزانـيـتي االسـتـغالل واالسـتثـمـار وحـسـابـات تـسـيـيره

rالسنوية

rالتنظيم الداخلي للديوان -

rالنظام الداخلي للديوان -

- مـراقــبــة  تــطـبــيق الــديــوان لألحـكــام الــتــشـريــعــيـة
والتـنظـيـميـة وكذا مـدى تنـفـيذ مـداوالته من طرف اHـدير

r العام
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rتوظيف أموال الديوان وحتويلها -

rباني والتنازل عنهاHمشاريع اقتناء وإيجار ا -

rقبول الهبات والوصايا -

Wــســـائل والــتـــدابــيـــر الــكــفـــيــلـــة بــتـــحــســHجــمـــيع ا -
rتنظيم الديوان وعمله والتشجيع على حتقيق أهدافه

rعند االقتضاء rو�كنه rمراقبة محـاسبة الديوان -
rاالستعانة بخدمات محافظ حسابات

 rمحافظ حسابات الديوان Wتعي -

- تــــكــــوين جلــــان مـن بــــW أعــــضــــائه إلعــــداد بــــحث أو
rتقرير حول أية مسألة تتعلق بنشاط الديوان

- اHــصــادقــة عــلى االتــفــاقــيــات الــفــرديــة واجلــمــاعــيــة
Hستخدمي الديوان.

�ـــكـن مــــجـــلـس اإلدارة أن يـــتــــداول فـي كل مــــوضـــوع
يعرضه عليه اHدير العام.

12 : :  يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اHـادة اHـادة 
أربع (4) مـرات في السنـة بناء عـلى استدعـاء من رئيسه
الــذي يــحـدد جــدول األعــمـال بــنــاء عـلـى اقـتــراح من اHــديـر

العام للديوان. 

و�ـكن اجمللس أن يـجـتـمع في دورة غـيـر عاديـة كـلـما
دعت احلـاجة اHـبـررة قانـونـا إلى ذلكr بنـاء عـلى استـدعاء
من رئيـسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضـائه أو بناء على

اقتراح من اHدير العام للديوان.

اHـــــادة اHـــــادة 13 : : يـــــرسـل الـــــرئــــيـس إلى أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس
اإلدارة اســتـــدعــاءات فــرديــة مـــصــحــوبــة بـــجــدول األعــمــال
ووثـائق الـعـمـل اخلـاصـة قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا على
األقل مـن تـاريخ االجــتــمــاع r و �ــكن أن يــقـلـص هـذا األجل
في الـدورات غــيـر الــعـاديــة r دون أن يـقل عـن ثـمــانـيـة (8)

أيام .

اHــــــــادة اHــــــــادة 14 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بـحـضـور ثـلـثي (3/2) أعـضـائه عـلى األقل. و إذا لم يـكـتـمل
هـذا النصابr يـعقد اجتـماع جديد خالل الـثمانية (8) أيام
اHــــوالـــيــــة لـــتــــاريخ االجــــتــــمـــاع اHــــؤجلr و تــــصح حــــيـــنــــئـــذ

مداوالته مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHادة اHادة 15 :  : تـعتمـد قرارات مجـلس اإلدارة  باألغلـبية
البـسيطـة ألصوات األعـضاء احلـاضرينr و فـي حالـة تعادل

األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHـــــادة اHـــــادة 16 : : تــــــدون مــــــداوالت اجملــــــلس فـي مــــــحــــــاضـــــر
يوقـعها الـرئيس وكـاتب اجللسـة و تسـجل في سجل مرقم

ومؤشرعليه.

اHــادةاHــادة 17 : : تـــرسل مــحـــاضــر اHـــداوالت إلى الــســـلــطــة
الـــوصـــيــة فـي أجل خـــمـــســـة عـــشــر (15) يـــومـــا بـــعـــد تـــاريخ

االجتماع للموافقة عليها. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHـادة اHـادة 18 :  : يـعــW اHـديــر الـعــام �ـوجب مــرسـوم بــنـاء
rكلف بالشؤون الدينية واألوقافHعلى اقتراح  الوزير ا

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

تـعــW اإلطـارات اHــسـيــرة لـلــديـوان �ــوجب قـرارمن
الوزير الوصي بناء على اقتراح اHدير العام.

اHـادة اHـادة 19 :  : اHـدير الـعـام لـلـديوان مـسـؤول عن الـسـير
الـــعـــام لــلـــديــوان وهـــو اآلمـــر بــصـــرف اHــيـــزانـــيــة. و بـــهــذه

الصفة يتولى ما يأتي :  

rيعد التنظيم الداخلي للديوان  -

- يـــعــــد الـــنـــظــــام الـــداخــــلي لــــلـــديـــوان ويــــســـهــــر عـــلى
rتطبيقه

- يقتـرح برنامج الـنشاطـات اHرتـبط بتنـفيذ مـهمة
الديـوانr و كذلك ميزانـيته التـقديريـة مع بيان الـنفقات

rواإليرادات التي تسمح بإجناز هذا البرنامج

- يـــبـــرم كل الـــصـــفــقـــات واالتـــفـــاقــيـــات واالتـــفـــاقــات
والـــعـــقـــود اHـــرتـــبـــطـــة بـــتـــأديـــة مـــهـــمـــة الـــديـــوان في إطـــار

rعمول بهHالتنظيم ا

- �ـــثل الـــديــوان أمـــام الــعـــدالـــة وفي جــمـــيع أعـــمــال
 rدنيةHاحلياة ا

- يـعـW في اHـنـاصب الـتـي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
rفيها Wللتعي

rWستخدمHارس السلطة السلمية على جميع ا� -

- يـحــضـر اجــتـمــاعـات مــجـلس اإلدارة و يــسـهــر عـلى
rتنفيذ مداوالتها القانونية األساسية

rيزانية و يسهر على تنفيذهاHيعد ا -

- يعد التقـرير السنوي عن نـشاط الديوان ويرسله
إلى الــوزيــر اHــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة و األوقــاف بــعـد

موافقة مجلس اإلدارة عليه. 
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اHــادة اHــادة 20 :  : �ــكن اHــديــر الــعــام أن يــفــوض مــســاعــديه
سلطة إمضائه التي �ارسونها في حدود صالحياتهم.

الباب الثالثالباب الثالث
التسيير اHاليالتسيير اHالي
الفرع األول الفرع األول 
احملاسبةاحملاسبة

اHـادة اHـادة 21 : : تـمـسك محـاسـبـة الديـوان حـسب األشـكال
التجارية طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHــــادة اHــــادة 22 : : يـــــتــــولى مــــراقـــــبــــة احلــــســــابـــــات مــــحــــافظ
حــســابــات أو أكــثــر يــعــيــنــهم مــجــلس إدارة الــديــوان بــنـاء

على اقتراح اHدير العام.

يـعد مـحـافظ أو مـحافـظـو احلـسابـات تـقـريرا سـنـويا
عن حــسـابـات الـديـوان  يــرسل إلى الـوزيـر الـوصي و إلى

مجلس إدارة الديوان. 

اHـادة اHـادة 23 :  : يـرسل اHــديـر الـعـام لـلــديـوان إلى الـوزيـر
اHكلف بـالشـؤون الديـنيـة واألوقافr احلـصائل وحـسابات
النتائج ومـقررات تخصيص الـنتائج أو األموال الواجب
تـوزيــعـهـا صـافـيـة ومـرفــقـة بـتـقـريـر مــحـافظ أو مـحـافـظي

احلساباتr بعد مصادقة مجلس اإلدارة عليها. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHيزانية اHيزانية 

اHــادة اHــادة 24 :  :  تـــشــتـــمل مـــيـــزانـــيــة الـــديـــوان عــلـى بــاب
لإليرادات و باب للنفقات.

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 
- الــتـــعــويـــضــات الـــتي تــمـــنــحـــهــا الـــدولــة لـــتــغـــطــيــة

 rترتبة على تبعات اخلدمة العموميةHالتكاليف ا
r الهبات و الوصايا -

r الية احملتملةHنتوجات اHا -
rاالقتراضات احملتملة -

- كـل اإليـــرادات األخـــرى اHـــتـــرتـــبــــة عـــلى نـــشـــاطـــات
الديوان ذات الصلة بهدفه وإجناز مهامه.

في باب النفقات : في باب النفقات : 
rنفقات التسيير -

rنفقات االستثمارات والتجهيزات -
- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتحـقـيق أهـدافه

و إجناز مهامه.

الباب الرابعالباب الرابع
 أحكام ختامية أحكام ختامية

اHـادةاHـادة  25 :  :  تــؤول جـمـيـع أمــالك الـلـجـنــة الـوطـنـيـة
لـــلــحــج والــعـــمــــرة وحــــقـــوقــهــــا ووســـائــلـــهــا والـــتـــزامــاتـــهــا
اHــرتـــبــطــة بــهــاr و/أو الــتي كــانت حتــوزهــاr إلى الــديــوان

طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــادةاHــادة 26 : : تــــلـــــغى جــــمــــيـع األحــــكـــــام الــــمـــخـــــالــــفــــة
ألحــــكـــام هــــذا اHـــرســـومr الســـيـــمـــا مــــنـــهـــا أحـــكـــام اHـــرســـوم
التـنفيذي رقم 01 -262 اHؤرخ في 30 جمـادى الثانية عام
 1422 اHوافق 18 سبـتمبر سنة 2001 واHتـضمـن إحــداث

جلنــة وطنيــة للحــج والعمـرة .

اHادةاHادة 27  :  : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 7 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 17
نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــ

دفـتـر أعبــاء تبـعـات اخلدمــة العـمـومــية للديـواندفـتـر أعبــاء تبـعـات اخلدمــة العـمـومــية للديـوان
الوطنـي للحـج و العمـرةالوطنـي للحـج و العمـرة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــهـدف دفــتــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديـد
تـبعـات اخلدمـة الـعمـومـية اHـوكلـة لـلديـوان الـوطني لـلحج

والعمرة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها .

اHـادة اHـادة 2 :  : تـتـضمـن تبـعـات اخلدمـة الـعمـومـية اHـوكـلة
لــلـديــوان مـجــمـوع اHــهـام اHــســنـدة إلــيــه بـعــنـــوان نــشـاط
الــدولــــةr في مــيــدان تـــنــظــيـم وضــبط أداء شــعـــيــرتي احلج

والعمرة.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يــــكـــلـف الـــديــــوان فـــيــــمــــا يـــخـص حتـــضــــيـــر
مواسم احلج والعمرةr �ا يأتي :

- اعـتـمـاد اHـتـعـاملـW ( الـوكـاالت الـسـيـاحـيـة والـنقل
r(واإلقامة ... إلخ

rإعداد دفاتر األعباء خملتلف اخلدمات ذات العالقة -

rWتعاملHمراقبة تنفيذ أحكام العقود مع كل ا -

- إعـــداد الـــدراســات االقـــتــصـــاديـــة لــتـــحــديـــد تـــكــلـــفــة
الشعيرتـW �ا يتناسب مع القدرة اHالية خملتلف شرائح

اجملتمع.
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اHادة اHادة 4 : : يكـلف الديـوان فيـما يـخص تنـظيم مواسم
احلج والعمرةr �ا يأتي :

- اHشاركـة بالـتنـسيق مع اHصـالح اخملتـصة لـضمان
الـــتـــأطـــيـــر الــــديـــني لـــلـــحـــجـــاج واHـــعـــتـــمــــرين في األمـــاكن

rقدسةHا
- اHــســاهــمــة بــالــتــنــســـيق مع اHــصــالح اخملــتــصــة في
تـــوفــيـــر الــتـــأطــيـــر الــصـــحي  لـــلــحـــجــاج واHـــعــتـــمــرين في

rقدسةHاألماكن ا
- اHــســاهــمــة بــالــتــنــســـيق مع اHــصــالح اخملــتــصــة في
تــوفــيــر الــتـــأطــيــر الــقــنــصــلي لــلـــحــجــاج واHــعــتــمــرين في

rقدسةHاألماكن ا
- الــســـهــر عـــلى حـــمــايـــة احلــقـــوق اHــاديـــة واHــعـــنــويــة
لـلـحــجـاج  واHــعـتـمــرين جتـاه اHــتـعـامــلـW وســلـطـات الــبـلـد

rستقبلHا
- الــســهـر عــلى رجـوع كـل احلـجــاج و اHـعــتــمـرين إلى

أرض الوطن بعد نهاية اHدة احملددة للشعيرة. 

أحكام ماليةأحكام مالية

اHـادة اHـادة  5 :  : يــتــلــقى الــديــوان مــسـاهــمــة مــالــيــة عن كل
سـنة مـاليـة مـقابل تـبعـات اخلدمـة العـمومـية الـتي أوكلـها

إياه دفتر األعباء هذا.

اHــادة اHــادة 6 :  : يـــرسـل الـــديـــوان عن كل ســـنـــة مـــالـــيـــة إلى
الــوزيــر اHــكـــلف بــالــشـــؤون الــديــنــيــة واألوقـــاف تــقــيــيــمــا
لـــلـــمــبـــالغ الــتـي يــجب أن تـــخــصـص له لــتـــغــطـــيــة األعـــبــاء
احلـقيقية النـاجمة عن تبعـات اخلدمة العمـومية اHفروضة
عــلـيه �ـوجب دفـتــر األعـبـاء هـذاr وذلك قـبل 30 أبـريل من

كل سنة.

يـــحــدد الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــاHــالـــيـــة والــوزيـــر اHـــكــلف
بالـشؤون الديـنية واألوقـاف مخصـصات االعتـمادات عند

إعداد ميزانية الدولة.

�ـكن مـراجــعـة هـذه االعـتـمـادات خالل الـسـنـة اHـالـيـة
في حـالـة مـا إذا عـدلـت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتـبـعات

التي يتحملها الديوان.

اHـادة اHـادة 7 : : تـدفع اHـســاهـمـات اHــالـيـة لـلــديـوانr مـقـابل
تكفله بتبـعات اخلدمة العموميةr وفقا لإلجراءات اHقررة
في هذا اجملال وطبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

اHــــادة اHــــادة 8 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون اHــــســـــاهــــمـــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة . 

اHادة اHادة 9 : : يجب إرسال حصـيلة استعـمال اHساهمات
إلى وزير اHالية عند نهاية كل سنة مالية. 

10 : : يــــعـــد الـــديـــوانr عن كـل ســـنـــةr مـــيـــزانـــيـــة اHــادة اHــادة 
السنة اHالية اHوالية التي تشتمل على ما يأتي :  

- احلصيـلة وحسـابات النـتائج احملـاسبيـة التقـديرية
rمع التزامات الديوان جتاه الدولة

- التقرير التقييمي للسنة اHالية اHنصرمة.   

11 : : تــــســـجل اHـــســــاهـــمـــات الـــســــنـــويـــة احملـــددة اHــادة اHــادة 
بـعــنـوان دفــتـر أعــبـاء تــبـعــات اخلـدمــة الـعــمـومـيــة هـذا في
مـــيـــزانـــيـــة الــوزارة الـــوصـــيـــة طــبـــقـــا لإلجـــراءات اHـــقــررة

�وجب التشريع و التنظيم اHعمول بهما.  

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة r2007 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهـامن إنهاء مهـامّ  نائب مديرنائب مدير

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شــــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفــمــبـر ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الــسّــيـد

مــــحــــمــــد نـــاصــــر نــــايت ســــعــــيـــديr بــــصــــفــــته نــــائب مــــديـــر
لــــلـــــدّراســـــات واإلجنـــــازات بـــــوزارة الــــشـــــؤون الـــــديـــــنـــــيّــــة

واألوقــافr لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة r2007 يــتــضــمr يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ مــفــت مــفــتّش

البيئة في والية النعامة.البيئة في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفــمــبـر ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الــسّــيـد

rبـصــفـته مـفــتّـشـا لــلـبـيـئــة في واليـة الــنـعـامـة rسـعـد فــريـد
لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 72 10 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1428 هـ هـ
20 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007 م م

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2007 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــامن إنــهـــاء مــهـــامّ مــديــر مــديــر

التعليم األساسي بوزارة التربية الوطنية.التعليم األساسي بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفــمــبـر ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الــسّــيـد

فــريــد عــادلr بــصــفــته مــديــرا لــلــتــعــلــيم األســاسي بــوزارة
التربية الوطنيةr إلحالتـه على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2007 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــامن إنــهـــاء مــهـــامّ مــديــر مــديــر
الـــتـــقـــو� والـــتـــوجـــيـه واالتـــصـــال بـــوزارة الـــتـــربـــيــةالـــتـــقـــو� والـــتـــوجـــيـه واالتـــصـــال بـــوزارة الـــتـــربـــيــة

الـوطنيـــة.الـوطنيـــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفــمــبـر ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الــسّــيـد

إبـــــــراهـــــيـم عـــــبـــــــاسـيr بـــــصـــــفــــــتــه مـــــديـــــــــرا لـــــلـــــتـــــقـــــــو�
rوالـــتــــوجــــــيـه واالتـــصــــال بـــوزارة الـــتــــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة

لتكليفــه بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 22 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1428
اHوافق اHوافق 3 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2007 يتضـمr يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهامّ

.Wمديرين للتربية في واليت.Wمديرين للتربية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفـمـبـر سـنة 2007 تـنـهىr ابـتـداء من 31

مايـو سـنة r2007 مـهامّ الـسّـيد أحـمد بـنايr بـصـفته مـديرا
للتربية في والية  البليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفــمــبـر ســنـة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الــسّــيـد

مـحــمــد شـــايب ذراع ثـــانـيr بـصـفـتــه مـديـــرا لـلــتــربـيـــة
في والية وهرانr لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة r2007 يــتــضـمr يــتــضـمّن تــعــيـW نــائب مــديـرن تــعــيـW نــائب مــديـر

بوزارة الشؤون الدينيبوزارة الشؤون الدينيّة واألوقاف.ة واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2007 يـعـيّن الـسّـيـد مـحـمـد

ناصـر نـايت سعـيـديr نائب مـديـر للـحج والـعمـرة بوزارة
الشؤون الدينيّـة واألوقـاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نـوفـمـبـر سـنـة نـوفـمـبـر سـنـة r2007 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـبـيـئـةن تـعـيـW مـديـر الـبـيـئـة

في واليـة البويرة.في واليـة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نــوفــمــبــر ســنـة 2007 يــعـيّـن الـسّــيــد ســعـد

فريدr مديرا للبيئة في والية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2007 يـتضـمr يـتضـمّن تـعـيـW مديـر الـتـعـليمن تـعـيـW مديـر الـتـعـليم

األساسي بوزارة التربية الوطنية.األساسي بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHوافـق 3 نوفـمبـر سنة 2007 يعيّـن السّيـد إبراهيم

عـــبـــاسيr مـــديـــرا لـــلـــتـــعـــلــيـم األســـاسي بـــوزارة الـــتـــربـــيــة
الـوطنيـــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 3
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2007 يـتـضمr يـتـضمّن تـعـيـW مـديـر الـتـقو�ن تـعـيـW مـديـر الـتـقو�

والتوجيه واالتصال بوزارة التربية الوطنية.والتوجيه واالتصال بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 22 شـــوّال عــام
1428 اHـوافـق 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2007 يـعـيّن الـسّـيـد مـحـمـد

شـايب ذراع ثــانيr مــديـرا لــلـتــقـو� والــتــوجـيه واالتــصـال
بوزارة التربية الوطنية.



10 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1472
20 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2007 م م

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 08 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHــوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rتممHا rبالبلديّة

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHــوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rتممHا rبالوالية

- و�قتضى اHرسوم الرّئاسيّ رقم 07 - 173 اHؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــوافق 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�قتضى اHرسوم الرّئاسيّ رقم 07 - 257 اHؤرّخ
في 17 شــــعــــبــــان عـــام 1428 اHــــوافق 30 غــــشت ســــنـــة 2007
واHتـضـمّن استـدعـاء الهـيـئـة االنتـخـابيـة النـتخـاب أعـضاء

rاجملالس الشّعبيّة البلدية والوالئية

rوبطلب من الوالة -

يقريقرّر ما يأتير ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولىة األولى : وفــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 34 من األمــر رقم
97 - 07 اHــؤرّخ في 27 شـــوّال عــام 1417 اHــوافق 6 مــارس

سـنـة r1997 اHـعــدّل واHـتــمّم واHــذكـور أعالهr يــرخّص لـوالّة
واليــــــات أدرار واألغــــــواط وبــــــاتـــــنــــــة وبــــــســـــكــــــرة وبــــــشـــــار
وتامـنغست وتـبسة وورقـلة والبـيض وإيليـزي وتيندوف
والـــوادي و الـــنـــعـــامـــةr بــتـــقـــد� تـــاريـخ افـــتـــتـــاح االقـــتــراع
النــتــخــاب أعــضـاء اجملــالس الــشّــعــبـيّــة الــبــلـدبــة والــوالئــيـة

باثنتW وسبعW (72) ساعة على األكثر.

وفـي حـــــــالـــــــة ضـــــــرورة تـــــــكــــــيـــــــيـف هـــــــذا اإلجـــــــراء مع
اخلـصـوصــيّـات احملـلّـيّـةr �ــكن والة الـواليـات اHـعــنـيّـة تـقـد�
تـــــاريخ افـــــتــــتـــــاح االقــــتـــــراعr حــــسـب احلــــالـــــةr  إمّــــا بـــــأربع

وعشرين (24) ساعةr وإمّا بثمان وأربعW ( 48) ساعة.

2 : حتــدّد الـقــرارات اHــتّــخــذة تــطـبــيــقــا ألحــكـام اHـاداHـادّة ة 
اHـادّة األولى أعالهr قـائــمـة الـبـلـديّـات اHــعـنـيّـةr والـتّـواريخ
احملـدّدة الفـتــتـاح االقـتـراع في كـلّ مـنـهـاr وكــذا عـدد مـكـاتب

التّصويت.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــــــــــرارات مرارات مــــــــــــــؤرؤرّخــــــــــــة في ة في 15  ش  شــــــــــــوّال عال عــــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 27
أكأكــــــــــتــــــــوبوبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة r2007 تr تــــــــتــــــــضــــــــمّـن تن تــــــــعــــــــيــــــــW قW قــــــــضــــــــاةاة

.Wعسكـــري.Wعسكـــري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1428 اHـوافق
rالزم األوّل فــؤاد بـوخـاريH27 أكـتـوبــر سـنـة 2007 يـعـيّن ا

نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريّــة لـــدى احملـــكـــمــة
rالـعسكرية الدائـمة بالبلـيدة / الناحيـة العسكرية األولى

ابتداء من أوّل أكتوبر سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1428 اHـوافق
rالزم األوّل مولود بوشناقH27 أكتوبر سنة 2007 يعيّـن ا

قـاضـي حتـقـيق عـســكـري لـدى احملـكـمــة الـعـسـكــريـة الـدائـمـة
بــوهـران / الـنـاحــيـة الـعــسـكـريــة الـثـانـيــةr ابـتـداء من أوّل

أكتوبر سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1428 اHـوافق
rالزم األوّل رشــيـد دراويH27 أكــتـوبــر ســنـة 2007 يـعــيّن ا

نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريّــة لـــدى احملـــكـــمــة
الـعــسـكـريــة الـدائــمـة بــقـســنـطــيـنـة / الــنـاحــيـة الــعـســكـريـة

اخلامسةr ابتداء من أوّل أكتوبر سنة 2007.

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 3 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1428 اHوافق  اHوافق 13 نوفمبر نوفمبر
ســــــنــــة ة r2007 يr يــــــرخرخّص لص لــــــلــــوالة بوالة بــــــتــــقــــد� تد� تــــــاريخ افاريخ افــــــتــــتــــاحاح
االقتراع اHاالقتراع اHـتعتعـلّق بانتق بانتـخاب أعخاب أعـضاء اجملالس الضاء اجملالس الـشّعـبيبيّة

البلدية والوالئية.البلدية والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدّولة

- �قتضى األمر رقم 97  -  07 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانون
rـتممHالـمـعدل وا rـتعـلّق بـنظــام االنتــخـابــاتHالعـضويّ ا

rادّة 34 منهHالسيّما ا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
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تــنـشــر وتــعــلّق هــذه الـقــرارات في اخلــمــسـة (5) أيـام
عـلى األكثر قـبل التّاريخ احملـدّد الفتتـاح االقتراع. وترسل
نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدّولةr وزير الدّاخليّة

واجلماعات احمللّيّة.

اHــاداHــادّة ة 3 : يـــكــلّـف والّة الـــواليـــات اHــذكـــورة فـي اHــادّة
األولى أعالهr كلّ فـيـمـا يـخـصّهr بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـرار الّذي
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 3 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 13
نوفمبر سنة 2007.

نور الدنور الدّين زرهوني اHدعو يزيدين زرهوني اHدعو يزيد

وزارة الطاقة واKناجموزارة الطاقة واKناجم
قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 17  ج  جــــمــــــادى الادى الــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام 1428 اH اHــــوافقوافق
أول يأول يــــولولــــيــــو سو ســــنـة ة r2007 يr يــــتــــضــــمن جتمن جتــــديديــــد تد تـشــــكــــيــــلـة
اللاللـجان اHجان اHـتساويتساويـة األعضة األعضـاء اخملتاء اخملتـصة بأسالك ورتبصة بأسالك ورتب

موظفي وزارة الطاقة واHناجم.موظفي وزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ في 17  جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1428 اHوافق  أول يوليو سنة 2007 جتدد تشـكيلة اللجان

اHـــتــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملــتـــصـــة  بـــأسالك ورتـب مــوظـــفي
وزارة الطاقة واHناجم وفقا للجدول اآلتي :

¡ثلو اHستخدمW¡ثلو اHستخدمWاألسالك والرتباألسالك والرتباللجاناللجان

1

2

3

األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- مهندس رئيسي
- متصرف رئيسي

- مهندس دولة
- متصرف

- مهندس تطبيق
- مترجم

Wوثائقي أم -
محفوظات
- تقني سام

- مساعد إداري رئيسي

- مساعد إداري
- محاسب إداري

- كــــــــاتــــــــبــــــــة مــــــــديــــــــريـــــــة
رئيسية

- مـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاسـب إداري
رئيسي

- كاتبة مديرية
- معاون إداري

- كاتبة راقنة مختزلة
- عون إداري

- عـون تقـني في اإلعالم
اآللي

- كاتبة راقنة
- عون مكتب
- عون رقن

- مساعد محاسب
- سائق سيارة
- عامل مهني

- حاجب

¡ثلو اإلدارة¡ثلو اإلدارة

عبد اHالك عكوش

كمال حسام

مر� حموني

نصر الدين سعيدي

آمال خديجة خبيشات

 جميلة لعمارة

عبد القادر بوقنطار

سميرة بوهادف

أحسن دحال

عمار بخوش

فــــــاطــــــمــــــة الــــــزهـــــراء
اقرقزدوان
 نبيل شوار

نسيمة بن الشيخ

نوال العمراني

بهية قايد

ميسوم قارة

بهية زحوف

عيسى بن مرقسي

نعيم شكشاك

كمال فضيل

محمد أو سعيد

الطيب رمضاني

عمار عسكري

نصر الدين مدال

محمد سليماني

عبد الرحمان بومسعد

تسعديت خليل

نورة دهنون

يونس اخلف

نورة ماجور

نصر الدين سعيدي

سامية بطاهر

محمد عكوش

جمال الدين هاللي

عبد الرحمان بومسعد

سمير حابي

عقيلة أزيرو

جلول جلولي

عبد القادر بلقرشية

نورة ماجور

أحمد قادوس

ليلى بريغاتr زوجة
رحمة

سمير حابي

حفيظة نبري

وهيبة يوسف خوجة

محمد جمعة

سمية شريفي

زهير بوكنوس

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون
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قـرار رار مؤرخ في مؤرخ في 13   شع شعـبـان عام ان عام 1428 اH اHـوافق وافق 26   غ غـشتشت
سـنـة ة r2007 يr يـتــــضـمن جتمن جتــــديديـد تد تـشــــكـيـلــــة جلة جلـنــــة الة الـطـعنعن
اخملاخملــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــة �ة �ــــــــــــوظوظــــــــــــــفي في وزارة الوزارة الــــــــــــطــــــــــــاقاقــــــــــــــة واHة واHــــــــــــنــــــــــــاجماجم
ومومــــــصــــــاحلاحلــــــهــــــا غا غــــــيــــر اHر اHــــــمــــــركركــــــزة  (مزة  (مــــــديديــــــريريــــــات اHات اHــــــنــــــاجماجم

والصناعة في الواليات).والصناعة في الواليات).
ــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في 13  شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1428
اHـوافق 26  غـشت سـنة 2007 جتـدد تـشـكيـلـة جلـنـة  الـطعن
اخملتـصـة �وظـفي وزارة الطـاقـة واHنـاجم ومصـاحلـها غـير
r( ـنـاجم والـصــنـاعـة في الـواليـاتHمـديــريـات ا ) ـمـركـزةHا

وفقا للجدول اآلتي :

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 411
اHـــــؤرخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اHـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واHتـعلق بـاإلجراءات الـتطـبيـقية في
مــجـــال إجنــاز مـــنــشـــآت الــطـــاقــة الـــكــهـــربــائـــيــة والـــغــازيــة

rادة 13 منهHال سيما ا rراقبةHوتغيير أماكنها وبا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

rناجمH1996 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 194
اHؤرخ في 15 ربيع األول عام 1423 اHوافق 28 مايـو سنة
2002 واHتضمن دفتـر الشروط اHتعـلق بشروط التموين

rبالكهرباء والغاز بواسطة القنوات

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1413 اHـوافق 12 ديــســمــبــر ســنـة

1992 واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم أمـن أنـــابـــيب نـــقل احملـــروقـــات

الـــســائـــلــة واHـــمــيــعـــة حتت الــضـــغط والــغـــازيــة واHـــنــشــآت
rلحقة بهاHا

- و�ـقـتـضى الـقـراراHؤرخ في 5 جـمـادى األولى عام
1406 اHــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة  1986 الــذي يـــحــدد مـــحــيط

احلـماية حول اHنـشآت والهيـاكل األساسية اخلـاصة بقطاع
rاحملروقات

- وبـنـاء عـلـى طـلـبـات الـشـركـة اجلــزائـريـة لـلـكـهـربـاء
والــــغـاز " ســـونــلـغــاز ش.ذ.أ. " اHـؤرخـة فــي 13 ديـســمـبـر

r2007 سنة 2006 و4 و14 فبراير و26 مارس سنة

- وبــعـــد االطالع عـــلى تــقـــاريــر اHـــصــالـح والــهـــيــئــات
rعنية ومالحظاتهاHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 13 من اHـــرســوم
التـنفيذي رقم 90 - 411 اHؤرخ في 5 جمـادى الثانـية عام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واH1411 ا

يوافق على مشاريع بناء اHنشآت الغازية اآلتية :

- مركـز تخفـيض الضـغط مشتـرك مع قناة قـصيرة
ذات الـضــغط الــعـالي (20 بـارا)r مــوجــهـة لــتــمـويـن مـديــنـة

تاسوست ( والية جيجل ) بالغاز الطبيعي.

- قــنـــاة ذات الـــضـــغط الـــعــالي ( 70  بـــارا )r مـــوجـــهــة
" FACMACO " ــواد احلــمــراءHلــتــمــوين مــشــروع مــصــنع ا

(والية األغواط) بالغاز الطبيعي.

- قــــنـــاة ذات الــــضــــغط الــــعـــالي (70 بـــارا )r مــــوجـــهـــة
لتموين مدينة العلمة ( والية عنابة ) بالغاز الطبيعي.

WستخدمHثلو ا¡WستخدمHثلو ا¡ ¡ثلو اإلدارة¡ثلو اإلدارة

نصر الدين سعيدي
مر� حموني
ميسوم قارة

عبد اHالك عكوش
بهية قايد 

محمد سحنون

محمد أوباية

عبد الرحمان بومسعد
محمد غا»

عبد القادر مصمودي 
خلضر بن معزوز
عبد القادر لعالم 

السيدة لـعماري سامية ميشال
زوجة بطاهر
محمد عكوش

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 13  ش  شـعــــبـان عان عـام ام 1428 اH اHـوافق وافق 26 غ غـشتشت
ســــنــــة ة r2007 يr يــــتـضــــمن اHمن اHــــوافوافــــقــــة عة عـلى ملى مــــشــــاريع باريع بــــنـاءاء
قــــنــــوات غوات غـاز لاز لــــتــــزويزويــــد عد عـدة مدة مــــدن بدن بــــواليواليــــات مات مـخــــتــــلــــفـة
ومومــــــشــــروع مروع مــــــصــــنـع اHع اHــــواد احلواد احلــــــمــــراء براء بــــــواليواليــــة األغة األغــــواطواط

بالغاز الطبيعي.بالغاز الطبيعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإن وزير الطاقة وا
- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 105 اHــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اHــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

rنشآت والهياكل األساسيةHبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 195
اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1423 اHــوافق أول يــونــيــو
ســــنــــة 2002  واHــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاسي لــــلــــشــــركـــة
r" .سماة " سونلغاز ش.ذ.أHا rاجلزائرية للكهرباء والغاز

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007  وا
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- قــــنـــاة ذات الــــضــــغط الــــعـــالي (70 بـــارا )r مــــوجـــهـــة
لتموين مدينة حريشة ( والية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قـــنـــاة ذات الـــضــــغط الـــعـــالي  (70 بـــارا )r مـــوجـــهـــة
لـــتـــمـــوين مـــديـــنـــة الــــتـــريـــعـــات ( واليـــة عـــنـــابـــة ) بـــالـــغـــاز

الطبيعي.
- قـــنـــاة ذات الـــضــــغط الـــعـــالي  (70 بـــارا )r مـــوجـــهـــة
لـــتــمـــوين مـــديـــنــة وادي الـــعـــنب ( واليـــة عــنـــابـــة ) بــالـــغــاز

الطبيعي.
- قـــنـــاة ذات الـــضــــغط الـــعـــالي  (70 بـــارا )r مـــوجـــهـــة

لتموين مدينة كرمة ( والية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قـــنـــاة ذات الـــضــــغط الـــعـــالي 70 ( بـــارا )r مـــوجـــهـــة
لــتــمــويـن مــديــنــة عــW الـبــيــضــاء حــر يـش ( واليــة مــيــلـة )

بالغاز الطبيعي.
- قـــنـــاة ذات الـــضــــغط الـــعـــالي  (70 بـــارا )r مـــوجـــهـــة

لتموين مدينة مشيرة ( والية ميلة ) بالغاز الطبيعي.

اHــادة اHــادة 2  : : يـــتــعــW عـــلى مـــنــفّــذ اHـــشــروع أن يـــحــتــرم
Wـــــنــــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهــــــا في الــــــقـــــوانـــــHجـــــمــــــيع األحــــــكـــــام ا
والـتـنـظـيـمـات اHـعـمـول بـهـا واHـطـبّـقـة عـلى إجنـاز اHـنـشأة

واستغاللها.

اHـادة اHـادة 3 : يتـعـW عـلى مـنفّـذ اHـشـروع أيضـاr أن يـأخذ
بـعـW االعـتـبـار الـتــوصـيـات الّـتي تـقـدّمـت بـهـا الـقـطـاعـات

الوزارية والسلطات احمللية اHعنية.

اHـادة اHـادة 4  : : تـكــلّف الـهــيـئــات اHـعــنـيــة بـوزارة الــطـاقـة
rـنـاجم و شـركة " سـونـلـغـاز ش.ذ.أ. " كل فـيمـا يـخـصـهاHوا

بتنفيذ هذا القرار.

اHادة اHادة 5 : ينشر هـذا القـرار في اجلريـدة الرســمــية
للجمـهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13  شعـبان عام 1428 اHوافق 26
غشت سنة 2007.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة اKوارد اKائيةوزارة اKوارد اKائية
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 17 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1428 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل  غـــشتل  غـــشت
ســـنـــة ســـنـــة r2007 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن اHـــصــــادقـــة عـــلى الــــتـــنـــظـــيمن اHـــصــــادقـــة عـــلى الــــتـــنـــظـــيم

الداخلي "للجزائرية للمياه".الداخلي "للجزائرية للمياه".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإنّ وزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 2000 - 324
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 01 - 101
اHــؤرّخ في 27 مــحــرّم عــام 1422 اHــوافق  21 أبـــريل ســـنــة

rعدّلHا rتضمّن إنشاء اجلزائرية للمياهH2001 وا

- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرّخ في 2 رمـضـان عام 1422
اHــوافق 17 نــوفــمــبـــر ســنـــة 2001 واHــتــضــمّن اHــصـــادقــــة
عــلى التـنظـيم الـداخلي لـلـمؤسـسـة العـمومـيـة "اجلزائـرية

rتمّـمHا r"للمياه

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا للمادّتW 15 و18 من اHرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 01-101 اHــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام 1422
اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 2001 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
الـقـرار إلى اHصـادقـة على الـتـنظـيم الـداخلي "لـلـجزائـرية
لـلــمــيـاه" الــتي تــدعى في صــلب الــنص "اHـؤســســة" حـسب

الكيفيات احملدّدة باألحكام اآلتية.

اHاداHادّة ة 2 :  : يشـتمل الـتنظـيم الـداخلي لـلمؤسـسة حتت
سلطة اHدير العامّ على مـا يأتي :

* ثماني * ثماني (8) مديريات مركزية : مديريات مركزية :
rركزية للمالية واحملاسبةHديرية اHا -

rركزية للموارد البشرية والتكوينHديرية اHا -
rركزية التجاريةHديرية اHا -
rركزية لالستغاللHديرية اHا -
rركزية للصيانةHديرية اHا -

rشاريعHركزية للدراسات واHديرية اHا -
rفوّضHركزية لألمالك والتسيير اHديرية اHا -

- اHديرية اHركزية لإلدارة والوسائل.
* مــســاعــدان * مــســاعــدان (2) لــلــمــديــر الــعــام لــلــمــديــر الــعــامrّ يــكــلّــفــان بــاHــلــفــات

واHهـامّ اHسندة إليهما.
* ثالثة * ثالثة (3) مستشارين مستشارين مكلّفW �ا يأتي :

rمتلكاتHأمن ا -
rاالتصــال -

- الشؤون القانونية واHنازعات.
* خليتان * خليتان (2) مكلّفتان �ا يأتي :

rتدقيق احلسابات ومراقبة التسيير -
- التنظيم واإلعالم اآللي.
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مــــنــــطــــقـــة تــــتـــمــــثـل مــــهــــامــــهـــا * خــــمس عــــشــــرة * خــــمس عــــشــــرة (15) مــــنــــطــــقـــة 
الــرئـــيــســيــة فـي تــنــســـيق ومــراقـــبــة نــشـــاطــات الــوحــدات

ومتابعة مشاريـع التنمية :
rمنطقة اجلـزائـر -
rمنطقة وهـران -

rمنطقة قسنطينـة -
rمنطقة عنـابـة -
rمنطقة سطيف -
rمنطقة اجللفـة -
rمنطقة سعـيدة -
rمنطقة بـاتنـة -

rمنطقة تامنغست -
rمنطقة ورقلـة -
rمنطقة بشــار -
rمنطقة الشلف -

rمنطقة سوق أهراس -
rمنطقة معسكـر -

- منطقة تيزي وزو.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــشـــتــــمل اHــــديـــريــــة اHــــركـــزيــــة لـــلــــمـــالــــيّـــة
: Wاآلتيت Wواحملاسبة على الدائرت

rدائرة احملاسبة -
- دائرة اHاليّــة.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تـــشــــتــــمل اHــــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــمـــوارد
: Wاآلتيت Wالبشرية والتكوين على الدائرت

rWستخدمHدائرة ا -
- دائرة التّـكوين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـشـتــمــل اHـديــريـــة اHـركــزيــة الــتــجـاريــة
عـلى الدوائر اآلتيـة :

rدائرة الدراسات التجارية -
rدائرة الزبائن -

- دائرة التموين.

6 :  : تــشــتــمـل اHــديـــريـــة اHــركـــزيــة لالســتــغالل اHـاداHـادّة ة 
عـلى الدوائر اآلتيـة :

rيـاهHدائرة نوعية ا -
rدائرة اإلنتـاج -

- دائرة تسيير الشبكات.

7 :  : تــشــتــمـل اHــديـــريـــة اHــركـــزيـــة لــلــصــيــانــة اHـاداHـادّة ة 
: Wاآلتيت Wعـلى الدائرت

rدائرة التدخـل -
- دائرة الصيانـة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــشـــتــمـل اHــديـــريـــة اHـــركــزيـــة لـــلـــدراســات
واHشاريع على الدوائر اآلتيـة :

rدائرة الدراسات -
rدائرة الهندسة -
- دائرة اHشاريـع.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : تـــــشـــــتـــــمـل اHـــــديـــــريـــــة اHـــــركـــــزيـــــة لـألمالك
: Wاآلتيت Wفوض على الدائرتHوالتسيير ا

rفوّضHدائرة التسيير ا -
- دائرة األمالك.

10 :  : تـــــشـــــتــــمـل اHـــــديـــــريــــة اHـــــركـــــزيـــــة لإلدارة اHــــاداHــــادّة ة 
: Wاآلتيت Wوالوسائل على الدائرت

rدائرة اإلدارة -
- دائرة الوسائل العامّـة.

اHاداHادّة ة 11 :  : تتوفر كل منطقة على الهياكل اآلتية :
rخلية االتصـال -

rمتلكاتHخلية أمن ا -
rخلية اإلعالم اآللي -

rاليّة واحملاسبةHمديرية ا -
rوارد البشريةHمديرية ا -

rديرية التجاريةHا -
rمديرية اإلدارة والوسائل -

- مديرية االستغالل والصيانة.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : تــــنــــقــــسم اHــــنــــطــــقــــة إلى وحــــدات تــــوزيع
تــوافق احلـدود اإلقـلـيـمـيـة لــلـواليـة ووحـدات اإلنـتـاج طـبـقـا

ألحكام اHوادّ من 15 إلى 29 اآلتيـة.

اHاداHادّة ة 13 :  : تشتمل وحدة التوزيع على مـا يأتي :
rخلية االتصـال -

rمتلكاتHخلية أمن ا -
rخلية اإلعالم اآللي -

rاليّة واحملاسبةHدائرة ا -
rوارد البشريةHدائرة ا -
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rالدائرة التجارية -

rدائرة اإلدارة والوسائل -

- دائرة االستغالل والصيانة.

اHاداHادّة ة 14 :  : تشتمل وحدة اإلنتاج على مـا يأتي :

rمتلكاتHخلية أمن ا -

rاليّـةHدائرة اإلدارة وا -

- دائرة االستغالل والصيانة.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : تــشـــتــمـــل مــنـــطــقــــــة مــديـــنــــة اجلــــــزائـــر
عــلى الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة مدينـة اجلـزائر -

rوحدة تيبــازة -

rديــةHوحدة ا -

- وحدة البليـدة.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تـــــشــــتــــمـــــــل مــــنــــطــــقــــــــة وهـــــــران عـــــلى
الـــوحدات اآلتيــة :

rوحدة وهــران -

rتيموشنت Wوحدة ع -

rوحدة تلمسـان -

rوحدة سيدي بلعباس -

- وحدة اإلنتـاج.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـشــتـمـــل مــنـطــقـــــة قــسـنـطــيــنــــــة عـــلى
الـوحدات اآلتيــة :

rوحدة قسنطينـة -
rوحدة جيجــل -
rوحدة ميلــة -

- وحدة اإلنتـاج.

18 :  : تـــشـــتـــمــــــل   مـــنــــطـــقــــــة عـــنــــابـــــة عـــــلى اHــاداHــادّة ة 
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة عنـابـة -
rوحدة الطارف -

rـةHوحدة قـا -
rوحدة سكيكدة -
- وحدة اإلنتـاج.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : تــــشـــتــــمــــل مــــنـــطــــقـــــــة ســــطــــــيـف عــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة سطيف -
rوحدة برج بوعريريج -

rوحدة بجـايـة -
- وحدة اإلنتـاج.

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  : تـــــشــــتـــــمــل مـــــنــــطـــــقـــــــــة اجلـــــلــــفــــــــة عـــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة اجللفـة -
rسيلةHوحدة ا -

- وحدة األغواط.

اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : تـــــشــــتـــــمـــل مـــــنــــطـــــقـــــــة ســـــعــــــيـــــدة عـــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة سعيدة -
rوحدة البيض -

- وحدة النعامـة.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : تــشـــتــمـــــل مـــنــطـــقــــــــة بــــــاتــنـــــــة عــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة بـاتنـة -
rوحدة خنشلـة -
- وحدة بسكـرة.

23 :  : تــشـــتــمـــل مــنــطــقــــــة تـــــامــنــغــست عــــلى اHـاداHـادّة ة 
: Wاآلتيت Wالوحدت

rوحدة تامنغست -
- وحدة إيليزي.

24 :  : تـــشـــتــــمـــــل مــــنـــطـــقـــــــــة ورقـــلـــــــــة عــــلى اHــاداHــادّة ة 
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة ورقلـة -
rمنطقة غرداية -
- منطقة الـوادي.

25 :  : تـــــشــــتـــــمـــــل مــــنـــــطـــــقـــــــــة بــــشـــــــــار عـــــلى اHــــاداHــــادّة ة 
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة بشـار -
rوحدة تيندوف -

- وحدة أدرار.
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اHـــــاداHـــــادّة ة 26 :  : تـــــشـــــتـــــمـــل مـــــنـــــطـــــقــــــــــة الـــــشـــــلف عـــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة الشلف -
rالدفلى Wوحدة ع -
rوحدة تيسمسيلت -

- وحدة غليـزان.

27 :  : تــشــتــمــل مــنـطــقــــة ســـوق أهــــراس عــلى اHـاداHـادّة ة 
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة سوق أهراس -
rوحدة تبسـة -

rوحدة أم البواقي -
- وحدة اإلنتـاج.

اHــــاداHــــادّة ة 28 :  : تــــشـــتــــمـــل مــــنــــطـــقـــــــــة مــــعـــســــكـــــر عــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة معسكر -
rوحدة تيـارت -

- وحدة مستغا».

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : تــــشــــتــــمـــل مــــنــــطــــقــــــة تـــيـــــزي وزو عــــلى
الـوحدات اآلتيـة :

rوحدة تيـزي وزو -
rوحدة بومـرداس -

- وحدة البويـرة.

اHــاداHــادّة ة 30 :  : يــعـــيّن اHـــديـــرون اHـــركــزيـــون ومـــســـاعــدو
اHـــديــــر الـــعـــــامّ ومـــديــــرو اHـــنــــاطقr بـــقــــرار من الـــوزيــــر
اHــكـــلّـف بــاHــوارد اHــائــيـــة بــنـــاء عــلى اقــتــراح من اHــديـــر

العـامّ للمؤسسـة.

اHاداHادّة ة 31 :  : تـلغـى أحكـام القـرار اHؤرّخ في 2 رمـضان
عــــام 1422 اHــــوافق 17 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2001 واHــــتــــضـــمّن
الـــتــنــظــيـم الــداخــلي لـــلــمــؤســســـة الــعــمــومـــيــة "اجلــزائــريــة

للمياه"r اHتمّـم.

32 :  : ينـشر هـذا القـرار في ا جلـريدة الـرّسمـيّة اHاداHادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر قي 17 رجب عــام 1428 اHــوافق أوّل
غشت سنة 2007.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 26  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1428
اHـــــوافق اHـــــوافق 8  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة   أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2007 يـــــعــــدr يـــــعــــدّل الـــــقــــرارل الـــــقــــرار
الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرالـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرّخ في خ في 26 جــمـادى الـثــانـيـة جــمـادى الـثــانـيـة
عـام عـام 1420 اHـوافق  اHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 1999 ال الّـذي يـحدـذي يـحدّد
جــدول تــسـديــد أعــبـاء الــنجــدول تــسـديــد أعــبـاء الــنّــقل الــبـري بــW الــواليـاتــقل الــبـري بــW الــواليـات

وداخلها اHرتبطة بتموين مناطق اجلنوب.وداخلها اHرتبطة بتموين مناطق اجلنوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
rووزير النّقـل

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 97-53 اHـؤرّخ
في 5 شـــوّال عـــــام 1417 اHــــوافق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1997
الّـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 041-302 الّــذي عـــنــوانه "صــنــدوق تــعـــويض تــكــالــيف

rتمّمHا r"النّقــل

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــــتــرك اHـؤرّخ
في 26 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــــام 1420 اHــوافـق 6 أكــتــوبــــر
ســـنــة 1999 الّـــذي يــحـــدّد جـــدول تـــســـديــــد أعـــبـــــاء الــنّـــقــل
الــبـــــري بـــW الـــــواليـــات وداخــلـــهــــاr اHـــرتــبـــطـــة بـــتــمـــوين

rمنـاطق اجلنــوب

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تـــــعـــــدّل أحـــــكـــــام اHـــــادّة 2 مـن الـــــقـــــرار
الــــوزاري اHـــشــتــــــرك اHــؤرّخ في 26 جـــمــــادى الـــثــانـــيــــة
عــــــام 1420 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبــــــر ســــنـــــة 1999 واHــــذكــــــور

أعـالهr كـــاآلتي :
"اHادّة 2 : حتدّد تسعـيرة تعويض أعباء النّقل البري
مـــا بـــW الـــواليـــات اHــرتـــبـــطـــة بــتـــمـــوين واليـــات اجلـــنــوب

بثالثة دنانير  (3 دج) للطن الكيلو متري اHشحون".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 26 رمــضــان عـام 1428 اHـوافق 8
أكتوبر سنة 2007.

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير النقلوزير النقل
محمد مغالويمحمد مغالوي
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 28  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1428
اHــوافق اHــوافق 10  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــة r2007 يــحــدr يــحــدّد الــتـــنــظــيمد الــتـــنــظــيم

الداخلي للمكتبة الوطنيالداخلي للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة وملحقاتها.ة وملحقاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإنّ األم

rووزيرة الثقافة

ووزير اHاليّة.
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 85-59 اHـــــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-149 اHؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اHــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
rــتــضــمّن الــقــانــــون األســــاسي لــلــمــكــتــبــــة الـــوطــنــيــةHوا

rتمّـمHعـدّل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقــريقــرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 6 من اHـــــرســــوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة r1993 اHــعــدّل واHــتــمّم واHــذكــور
أعـالهr يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي

للمكتبة الوطنية اجلزائريّة وملحقاتها.

اHاداHادّة ة 2 :  : يضم الـتنـظـيم الداخـلي للـمـكتـبة الـوطنـية
اجلــزائــريّــة ومــلــحــقــاتــهــاr حتت ســلــطــة اHــديــر الــعــامّ الـذي

يساعده مدير عامّ مساعد وأمW عامّ مـا يأتي :

أ) مـديـريـة تـطـويــر اجملـمـوعـات ومـعـاجلــتـهـا وحـفـظـهـاأ) مـديـريـة تـطـويــر اجملـمـوعـات ومـعـاجلــتـهـا وحـفـظـهـا
والتي تضم ثالثة (3) أقسـام :

1 - قـسم االسـتغالل الـبـيـبلـيـوغـرافي وإ¬ائه  - قـسم االسـتغالل الـبـيـبلـيـوغـرافي وإ¬ائه والـذي
يضم أربع (4) مصالح :

rمصلحة االقتناءات -
rعاجلة الوصفيةHمصلحة ا -

rعاجلة الفكرية والتحليل التوثيقيHمصلحة ا -
- مصلحة اإلعالم اآللي.

2 - قــسم اإليــداع الــقــانـــوني واHــطــبــوعــات الــدوريــة - قــسم اإليــداع الــقــانـــوني واHــطــبــوعــات الــدوريــة
واHنظمات الدولية واHنظمات الدولية والذي يضم أربع (4) مصالح :

rمصلحة اإليداع القانوني -
rغاربيHمصلحة الرصيد ا -
rنظمات الدوليةHمصلحة ا -

- مصلحة اHطبوعات الدورية.

3 - قــــســــم احلــــفـظ واخملــــطـــــــوطــــــات  - قــــســــم احلــــفـظ واخملــــطـــــــوطــــــات والــــــذي يـــــضــم
ثـالث (3) مصـالح :

rؤلفات النادرةHمصلحة اخملطوطات وا -
rمصلحة احلفظ والتجليد -

- مصلحة التصوير.

ب) مــــديـــــريـــــة االتــــصــــــال والــــبــــحث ب) مــــديـــــريـــــة االتــــصــــــال والــــبــــحث والــــتي تــــضــم
ثالثــة (3) أقسـام :

1 - قـــســم خـــدمـــــات اHـــســــتـــعـــمـــلـــــW  - قـــســم خـــدمـــــات اHـــســــتـــعـــمـــلـــــW والـــــذي يـــضــم
أربــع (4) مصــالح :

rمصلحة تسيير اإلعارة وتوجيه القراء -
rطالعة العموميةHمصلحة ا -

rمصلحة مكتبة الطفولة والشباب -
- مصلحة السمعي البصري.

2 - قـسم الـتعـاون والـتـكوين والـنـشاطـات الـثقـافـية - قـسم الـتعـاون والـتـكوين والـنـشاطـات الـثقـافـية
والذي يضم ثالث (3) مصالح :

rمصلحة التبادل والهبات -
rمصلحة التكوين -

- مصلحة التنشيط والنشاطات الثقافية.

3 - قـسم الـبـحث الـعـلـمي واHـنـشـورات  - قـسم الـبـحث الـعـلـمي واHـنـشـورات والـذي يـضم
ثالث (3) مصـالح :

rمصلحة البحث البيبليوغرافي والتقييس -
rمصلحة البحث العلمي -

- مصلحة اHنشورات.

جـ) مديرية الـتجهيـز والصيانة واألمن جـ) مديرية الـتجهيـز والصيانة واألمن والتي تضم
ثالث (3) مصـالح :

rمصلحة التجهيز -
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rمصلحة الصيانة -
- مصلحة الوقاية واألمن.

د) مــــديــــــريـــــة اإلدارة والــــــوســــــائـل د) مــــديــــــريـــــة اإلدارة والــــــوســــــائـل والــــتـي تــــضــم
ثـالث (3) مصـالح :

rوارد البشريةHمصلحة ا -
rراقبةHيزانية واحملاسبة واHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامّـة.

و) اHلحقات و) اHلحقات والتي تضم ثالث (3) مصـالح :
rصلحة التقنيةHا -

rWستخدمHمصلحة ا -
- اHصلحة اإلداريـة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 10
أكتـوبـر سنة 2007.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اHـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
19 شــعـــبــان عــام 1428 اHـــوافق أوّل ســبــتـــمــبــر ســنــة 2007

واHــتـــضــمّن تـــعــيـــW الــسّـــيــد عــبـــد احلــمـــيــد زكـــورr مــديــرا
rانHلإلدارة العامة بوزارة العالقات مع البر

يقريقرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــــوض إلى الـــسّــــيـــد عـــبــــد احلـــمـــيـــد
زكـــــــورr مـــــــديــــــر اإلدارة الـــــــعـــــــامـــــــةr اإلمـــــــضـــــــاء فـي حــــــدود
صالحـياتهr باسم وزيـر العالقات مع الـبرHانr عـلى جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 16 شـــوّال عــام 1428 اHــوافق 28
أكتوبر سنة 2007.

محمود خذريمحمود خذري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــراران مراران مــــــــــــــــؤرؤرّخــــــــــــــــان في ان في 23 ش شــــــــــــــــوّال عال عــــــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 4
نوفنوفـمبر سنة مبر سنة r2007 يتضr يتضـمّنان تفويض اإلمضاء إلىنان تفويض اإلمضاء إلى

نائبي مدير.نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rانHإن وزير العالقات مع البر

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 -144
اHــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســنــة
2003 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rانHالعالقات مع البر
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 07 -186
اHـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اHـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
10 شــــــوّال عـــــام 1427 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2006

واHــتــضــمّن تــعـــيــW الــسّــيــد عــبــد الــرزاق جــيــجــليr نــائب
rانHبوزارة العالقات مع البر Wمدير للموظف

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة العالقات مع البرKانوزارة العالقات مع البرKان

قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 16 ش شــــــوّال عال عــــام ام 1428 اH اHــــوافق وافق 28 أك أكــــــتــــــوبوبــــر
ســــــنــــة ة r2007 يr يــــتــــــضــــمّـن تن تــــفــــــويض اإلمويض اإلمــــــضــــاء إلى ماء إلى مــــــديديــــر

اإلدارة العامة.اإلدارة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rانHإن وزير العالقات مع البر

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 144
اHــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســنــة
2003 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rانHالعالقات مع البر



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 72 10 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1428 هـ هـ
20 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007 م م

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 27  رم  رمــــضـان عان عـام ام 1428 اH اHـوافق وافق 9 أك أكــــتـوبوبـر
سـنـة ة r2007 يr يـتــــضـمّـن رفع قـن رفع قــــيـمـة مة مــــعـاشاشـات الات الــــضّـمـانان

االجتماعي ومنحه وريوعه.االجتماعي ومنحه وريوعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
بالـتـأميـنـات االجـتمـاعـيـة r اHعـدّل واHـتـمّمr ال سيّـمـا اHادّة

r42 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق

rادّة 43 منهHال سيّما ا rتمّمHعدّل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
r ـتمّمHـعدّل واHا rـهـنيـةHبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

rادّة 84 منهHال سيّما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2006 ال سـيما

rادة 29 منهHا
-  و�ـــــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 84 - 29 اHــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اHـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّـذي يـحــدّد اHـبـلـغ األدنى لـلـزيــادة عـلى الــغـيـر اHــنـصـوص

rتمّمHعدّل واHا rعليها في تشريع الضمان االجتماعي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 06 - 395
اHـؤرّخ في 20 شـوّال عام 1427 اHـوافق 12  نـوفـمبـر  سـنة

rضمونH2006  الذي يحدّد األجر الوطني األدنى ا

-  و�ـــقـــــتـــضــى اHـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 07 - 173
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2007 وا
-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 -137
اHـؤرّخ في 21 مــحــرّم  عـام 1424 اHـوافق 24 مــارس  ســنـة
2003 الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــعــــمل والــــضــــمـــان

rاالجتماعي
- و�ــقـــتــــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 26  رمـــضـــان عــام
1427 اHوافق 19 أكتـوبر سـنة 2006 واHتـضمّن رفع قـيمة

rمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه

يقريقرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوض إلـى الــــسّـــيــــد عــــبــــد الـــرزاق
جـــيــــجــــليr نــــائب مــــديــــر اHـــوظــــفــــrW اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحـياتهr باسم وزيـر العالقات مع الـبرHانr عـلى جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1428 اHــــوافق 4
نوفمبر سنة 2007.

محمود خذريمحمود خذري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rانHإن وزير العالقات مع البر
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 144
اHــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســنــة
2003 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rانHالعالقات مع البر
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اHـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اHـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1427 اHــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
واHـتــضـمّن تــعـيــW الـسّــيـد رشـيــد بن نــاصـرr نـائـب مـديـر
للمـيزانـية واحملاسـبة والـوسائل العـامة بـوزارة العالقات

rانHمع البر
يقريقرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يفـــوض إلى الـسّـيد رشـيـد بن نـاصرHـاداHا
rـــيـــزانـــيــة واحملـــاســـبـــة والـــوســـائل الـــعـــامــةHنـــائب مـــديـــر ا
اإلمــضـاء في حــدود صالحــيــاتهr بــاسم وزيــر الـعـالقـات مع
الـــبــرHـــانr عـــلى جـــمــيع الـــوثـــائق واHـــقــررات بـــاســـتــثـــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1428 اHــــوافق 4
نوفمبر سنة 2007.

محمود خذريمحمود خذري



يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : ترفـع قيـمـة مـعاشـات تـقـاعد الـضـمان
االجــتــمــاعي ومـنــحه اHـنـصــوص عـلـيــهـا في الــقـانـون رقم
83-12  اHـؤرّخ في 21 رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2 يـولـيو

سـنــة 1983 واHذكـور أعالهr بـتـطـبيق نـسـبـة وحيـدة تـقدر
بـ %4.

حتــدّد في اHــلــحـق اHــرفق بــأصل هــذا الــقــرارr حــسب
الـسنة اHـرجعـيةr مـعامالت الـتحيـW اHطـبقـة على األجور
اHـعــتـمــدة كـأســاس حلـســاب اHـعــاشـات اجلــديـدة اHــنـصـوص
عــلـيــهــا في اHـادّة 43 من الــقــانــون رقــم 83-12 اHـؤرّخ في
 21 رمـــــضـــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1983

واHذكور أعاله. 

اHاداHادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اHنـصوص علـيها في اHادة
األولى أعـالهr عـلى اHــبـلغ الـشـهــري Hـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــضـــاف مـــبـــــلغ رفــع الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاجت عن تـــطـــبـــيق
الــفـقــرة أعالهr إلى احلــد األدنى الـقــانـونـي لـلــمـعــاش ومـنح
الـتـقـاعـد اHـنـصـوص عـلـيه في الـقـانون رقم 83-12  اHـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عــام 1403 اHــوافق 2 يــولـــيــو ســـنــــة 1983
وإلى الـعـالوات التــكـمــيـلــية اHــنصـوص علـيهـا في األمر
رقم 06 - 04 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427

اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـطـبق الـنـسبـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة
األولى أعالهr على اHبلغ الـشهري Hعاش الـعجز الناجت عن
تـطـبـيق اHـادة 37 من الــقـانـون رقم 83 - 11 اHـؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHـذكـور

أعاله.

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعالهr إلى احلد األدنى الـقانـوني Hـعاش الـعجـز اHنـصوص
علـيه في القانون رقم 83 - 11 اHؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 اHــــــــوافق 2 يـــــــولــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 1983 وإلـى الـــــــعالوات

التكميـلية اHنصوص عليها في األمر رقم 06 - 04 اHؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة

2006 واHذكورين أعاله.

اHــاHـــادادّة ة 4 : : تــرفــع قــــيــمــة ريـــوع حــــوادث الــعـــمـل
أو األمـراض اHهنيـة ضمن الشـروط اHنصوص عـليها في

اHادة األولى أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يـرفع مـبــلغ الـزيـادة عــلى الـغـيـر اHــمـنـوحـة
Hـســتـفـيــدي مـعــاش عـجــز أو تـقــاعـد أو ريع حــادث عـمل أو

ريع مرض مهني بنسبة %4.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــنـشر هـــذا الـقـرار الّـذي يسـري مفـعوله
ابـتــداء من أول مــايـو ســنـة 2007 في اجلــريـدة الــــرسـمــيّـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 رمــضــان عـام 1428 اHـوافق 9
أكتوبر سنة 2007.
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