
العدد العدد 37
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

اخلميس اخلميس 21 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 7    يونيو يونيو سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 2
21 جمادى األولى  عام  جمادى األولى  عام 1428 هـ هـ

7 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2007  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 07 - 163 مـؤرّخ في 13 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافـق 30 مـايـو سـنة r2007  يـتـضـمـن اHـوافـقــة عـلى
عقــود اسـتـغالل احملـروقات  اHـبـرمـــة ~ديـنـة اجلــزائـر في 18 سـبتـمـبر سـنـــة 2006 بW الـوكـالــة الـوطـنيــة لـتثـميـن
مــوارد احملــروقـات (ألنفط) وسوناطراكr شركة ذات أسهم..............................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 07 - 164 مؤرّخ في 13 جمـادى األولى عام 1428 اHوافـق 30 مـايـو سـنة r2007  يـتـضـمن اHـوافقــة عـلـى
عقـود الـبـحث عن احملـروقات واسـتـغاللـها اHـبـرمـة ~ديـنـة اجلـزائر فــي 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006 بـW الـوكـالة الـوطـنـية
لتثميـن موارد احملروقات (ألنفط)  وسوناطراكr شركة ذات أسهم....................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 07 - 169  مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 2  يــونـيـو سـنـة r 2007 يـتــضـمن مــنح وسـام
برتبة " أثير " من مصف االستحقاق الوطني...............................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 07 - 170 مـؤرّخ في 16 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافـق 2 يــونـيـو سـنـة r2007 يـعـدل ويــتـمم اHـرسـوم
الــرئـاسي رقــم 99 - 86 اHـؤرخ فـي 29 ذي احلـجــة عـام 1419  اHـوافـق 15 أبـريـل سـنـة 1999 واHــتــضـمـن إنـشــاء مــراكـز
البحث النووي.........................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 07 -171 مـؤرّخ في 16 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافـق 2 يـونــيـو ســنـة r2007 يــعـدل ويــتـمم اHــرسـوم
الـرئاسي  رقــم 05-117 اHؤرخ فـي 2  ربيع األول عام 1426  اHوافـق 11 أبريـل  سنة 2005 واHـتعلق بـتدابيـر احلماية
من اإلشعاعات اHؤينة................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 07 - 172  مـؤرخ في 18 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 4 يـونـيـو سـنة r2007 يـتـضـمن تـعـيـW رئيس
احلكومة...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 07  - 173  مؤرخ في 18 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 4 يونيو سنة r2007  يتضمّن تعيW  أعضــاء
احلكومة...................................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 07 - 161 مؤرّخ في 11 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 28 مايو سنة r2007 يتضمن إحداث باب ونقل
اعتمـاد في ميزانية تسيير  وزارة  اHالية....................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 07 - 162 مـؤرخ في 13 جـمـادى األولـى عام 1428 اHــوافــق 30 مـايـو سـنـة r2007 يـعـدل ويـتـمّم اHـرسـوم
الـتـنفـيذي رقـم 01 -123 الــمـؤرخ فـي 15 صفـر عـام 1422 الــموافـق 9 مـايــو سـنـة 2001 واHـتـعـلـق بنـظــام االسـتغـالل
اHـطبـق عــلى كـل نــوع مـن أنـواع الشـبـكـات ~ــا فـيــها الالسـلـكيــة الـكـهـربـائـيـة وعـلـى مـخـتلـف خــدمــات  اHواصالت
السلكية والالسلكية...................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنة r2007 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـامّ مكـلّف بـالـدّراسات
والبحث باHعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة.............................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنة r2007 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـامّ مكـلّف بـالـدّراسات
والتّلخيص بديوان وزير الدولةr بدون حقيبة وزارية....................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 14  ربــيع الـثــاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مــايـو ســنـة r2007 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـامّ رئــيس مـصــلـحـة
االجتهاد القضائي والتشريع ~جلس الدّولــة.................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايو سنة r2007 يتضمّن إنهاء مهامّ قضـــاة...................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 14  ربــيع الـثــاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مــايـو ســنـة r2007 يـتــضـمّـن إنــهـاء مـهــامّ رئـيس دراسـات
~جلس احملاسبة........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايو سنة r2007 يتضمّن تعـيW مدير للدّراسات والبحث
باHعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشـاملــة........................................................................................
Wعام Wكـاتبـ Wيـتضـمّنـان تعـي r2007 وافـق 2  مـايـو سـنةHمرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 14  ربـيع الـثـاني عام 1428 ا
.................................................................................................................................................Wلبلديت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايـو سنة r2007 يـتضمّن تعـيW اHفتش اجلهـوي للمصالح
اجلبائية باجلزائر......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة r2007 يـتـضـمّن الـتّـعـيـW في اHـديـريـة الـعـامـة
للجمارك بوزارة اHاليّة.............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايـو سنة r2007 يـتضـمّن تعـيW اHديـر اجلهـوي للـجمارك
بعنابة.....................................................................................................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 14  ربـيع الـثـاني عام 1428 اHوافـق 2  مـايـو سـنة r2007 تتـضـمّن تعـيW مـديـرين للـمؤسـسات
الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية في الواليات...................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنة r2007 يـتـضـمّن تـعيـW مـديـر دراسـات ~ـجلس
احملاسبة...................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية

قـرار مؤرّخ في 9 ذي الـقـعـدة عام 1427 اHـوافق 30  نـوفمـبـر سـنة r2006 يـتـضمّن اHـصـادقـة علـى التـنـظـيم الداخـلي لـلـديوان
الوطني للتطهير.....................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفالحية ببقوزة رقم 2 في والية الوادي............................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفـالحـية بالقطا ي  في والية الوادي................................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفالحية بزملة  في والية الوادي......................................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفالحية بلمهنية في والية الوادي....................................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفالحية بشوشة في والية الوادي.....................................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفالحية بدرين رقم 6 في والية غرداية.............................................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك  مــؤرّخ في 24 ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضــمن ضــبط حــدود مــســاحـة
استصالح األراضي الفالحية بحوض حصن رقم 2  في والية غرداية..................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20 يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضـبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بتالة نلوح  في والية تيزي وزو..........................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20  يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بأزرو أوقادو في والية تيزي وزو........................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20  يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بشريعة في والية تيزي وزو...............................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20  يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بتزغرت في والية تيزي وزو..............................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20  يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بإيشاريون في والية تيزي وزو...........................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20  يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بأفوشيش في والية تيزي وزو............................................................................
قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 24  جـمـادى األولـى عام 1427 اHـوافق 20  يـونـيـو سـنة r2006 يـتـضـمن ضبط حـدود مـسـاحة
استصالح األراضي الفالحية بدير سيد الشيخ في والية البيض......................................................................

قـرار وزاري مـشـترك  مـؤرّخ في 17  شـعـبـان عام 1427 اHـوافق 10  سـبـتـمـبـر سـنة r2006  يـتـضـمن ضبط حـــدود مـــســـاحـة
اسـتـصـالح األراضي الفــالحية بنجيل قي والية عW تيموشنت......................................................................
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Wبـئـر بـركـ - Wاسـتـغـالل احملـروقـات في حـقل " بـئــر بـركـ
شـــمـــال" اخلـــزانـــات" الـــديـــفـــونـي األدنى ( الـــســـيـــيـــجـــيـــني)
و"الـتريـاسي الـطـيـني- احلـثي األدنى" الـواقع في مـسـاحة

r( الكتلتان:  403 ب و 404 ب ) "Wالبحث  "بئر برك
- و~قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 05-158 اHؤرخ
في 18 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 2005
واHــتـضـمن مــنح الـشـركــة الـوطـنـيــة " سـونـاطـراك" رخص

rاستغالل حقول احملروقات
- وبــــعــــد االطالع عــــلـى عــــقــــود اســــتــــغالل احملــــروقــــات
Wبـرمـة ~ـديـنـة اجلـزائر في 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006  بHا
الــوكـــالــة الــوطـــنــيــة لـــتــثــمـــW مــوارد احملــروقـــات (ألــنــفط)

rشركة ذات أسهم rوسوناطراك
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  يوافق على عـقود استغالل احملروقات
Wـبـرمـة ~ــديـنـة اجلـزائـر في 18 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006 بHا
الــوكـــالــة الــوطـــنــيــة لـــتــثــمـــW مــوارد احملــروقـــات (ألــنــفط)
Wوتنفذ  تطبـيقا لـلمادت rشركة ذات أسـهم rوسوناطـراك
103-2 و105-2  مـن الــــــقـــــانــــــون رقم 05-07 اHـــــؤرخ في 19

ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـــتــعـــلق بـــاحملــروقـــاتr اHـــعــدّل واHـــتــمّـمr عــلـى مــســـاحــات

استغالل مكامن احملروقات اآلتية :
- "ألــرار-اخلـزان الــديــفـوني ف 3 " " ويــغـطـي مـســاحـة

rقدرها 1359 كم2 في تراب والية إيليزي
- "أمـــاســــاك - تـــيـــرارمــــW - اخلـــزان األردوفــــيـــسي"
rويغطي مساحة قدرها 867,5 كم2 في تراب والية إيليزي
- "جـبل بيسـة - اخلزان التـرياسي الطـيني احلثى -
مسـتـوى ج" ويغـطي مـساحـة قـدرها 806,54 كم2 في تـراب

rوالية غرداية
- "جـــــوة غــــرب - اخلــــزان الــــديــــفــــوني ف6" ويــــغــــطي

rمساحة قدرها 53,8 كم2 في تراب والية إيليزي
- "إيـديـان - اخلزان الـديـفوني ف6" ويـغـطي مـسـاحة

rقدرها 157 كم2 في تراب والية إيليزي
r4 إيــجــلـــيح - اخلــزانــات الـــكــاربــونـــيــفــيــر د 2 - د "-
الــديــفــوني ف 2 - ف4 والـــكــامــبــرو أردوفــيـــسي" ويــغــطي

rمساحة قدرها 170 كم2 في تراب والية إيليزي

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 07 -163 مؤر مؤرّخ في خ في 13 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1428  اHاHــــوافـق وافـق 30 م مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ة r r2007  ي يــــــتــــــضــــمـنمـن
اHاHـوافوافـقـقـــــة عـة عــلى على عـقـقــود اسود اسـتــــغالل احملغالل احملـروقروقـات  اHات  اHـبـرمــرمـــة
Wب Wــــديديـنــــة اجلـة اجلـــــزائـزائــر في ر في 18 س ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـــنــــة ة 2006 ب~
الالــــوكوكــــالــالــــــة الة الــــوطوطــــنـيـيـــــة لة لــــتــــثــــمــــيـيــن مــن مــــــوارد احملــوارد احملــــــروقـروقــاتات

(ألنفط) وسوناطراكr شركة ذات أسهم.(ألنفط) وسوناطراكr شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريــة

rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اHادّتان 77-6  و125
r( الفقرة األولى) منه

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعــلق بــاحملــروقــاتr اHــعـدل واHــتــممr الســيّــمــا اHــادّتـان

r103-2 و 105 -2 منه

- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرّخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمّن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و~ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدّل واHا r"سوناطراك"

- و~قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06- 176 اHؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-214 اHؤرخ
في 28 محرم عام 1417 اHوافق 15 يونـيو سنة 1996 الذي

rناجمHيحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-189 اHؤرخ
في 14 ربــيـع األول عـام 1423 اHـوافق 27 مـايــو ســنـة 2002
واHتـضـمن مـنح الـشـركـة الـوطنـيـة " سـونـاطـراك" رخـصة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- "تــــW فـــويـى - اخلــــزان الـــديــــفــــوني ف6" ويــــغـــــطي
rمساحة قدرها 141,2 كم2  في تراب والية إيليزي

- "تــــــW فــــــويـى غــــــرب - اخلـــــــزان الــــــديــــــفـــــــوني ف6"
rويغطي مساحة قدرها 216 كم2  في تراب والية إيليزي
- "تــW فــويى تــــابـــنــــكــــورت أردوفــــيــــسـي  - اخلـــزان
األردوفـيـسي" ويـغـطي مـسـاحـة قـدرهـا 425 كم2 في تـراب

rوالية إيليزي
- "زردايـتـW شـمـال شـرق - اخلـزان الـكـاربـونـيـفـيـر
ب4 - ب 6 - د0 " ويــــغـــطـي مـــســــاحـــة قــــدرهـــا 95  كم2  في

rتراب والية إيليزي
- "أســـــــكـــــــا يـــــــفـــــــيـف - اخلـــــــزانـــــــW الـــــــديـــــــفـــــــوني ف4
واألردوفـــيـــسي" ويـــغـــطي مـــســـاحـــة قـــدرهــا 268 كم2  فـــي

rتراب والية إيليزي
- "تـW فويـى تابـنـكـورت شـرق - اخلـزان الـديـفوني
ف 6 " ويــغـطـي مـســاحــة قــدرهـا 190 كم2  فـي تــراب واليـة

rإيليزي
- "تـــــW فـــــويى شــــــمـــــال - اخلـــــزان الـــــديـــــفـــــوني ف6"
rويغطي مساحة قدرها 105 كم2 في تراب والية إيليزي

- "تـــW فـويى تـابــنـكـورت 100 - اخلـزان الــديــفـوني
ف 6 " ويــغــطـي مــســاحــة قــدرهــا 81  كم2  فـي تــراب واليـة

rإيليزي
- "وادي نـــومــــر - اخلــــزان الــــتــــريـــاسـي الــــطـــيــــنـي -
احلـثـــي - اHـســتـويــيــن أ و ب" ويـغـطــي مــسـاحــة قــدرهـا

r71 كم2 في تراب والية غرداية

- "آيت خير - اخلـزان الترياسي الطينـي - احلثــي
- اHسـتويـيــن أ  و ب" ويغـطــي مـساحــة قـدرها 103 كـم2

rفي تراب والية غرداية
- "سـيـدي مـزغـيش - اخلـزان الـتـريـاسي الـطـيـنـي -
احلــثــي - اHـســتـويــيــن أ و ب" ويــغـطـــي مـســاحــة قـــدرهـا

r121 كم2  في تراب والية غرداية

- "ماكـودة- اخلـزان التـريـاسي الطـيـنـي - احلثــي -
اHـسـتـوى أ " ويغـطــي مـسـاحــة قــدرها 48 كـم2  في تـراب

rوالية غرداية
- "جـرف - اخلــزان الـتـريــاسي الـطــيـنـي - احلـثــي -
اHـسـتـوى أ " ويغـطــي مـسـاحــة قــدرها 95 كـم2  في تـراب

rوالية غرداية
- "الـــــبــــرمـــــة - اخلـــــزان الـــــتـــــريـــــاسـي الـــــطــــيــــــنــي -
احلــــثــــي األدنـى (تـــــاقـي)" ويــــغـــــطــي مــــســــاحـــــة قــــــدرهــــا

r153,80 كـــم2 في تراب والية ورقلة

- "غارة بن شـنتـير - اخلـزانات الـكواردزيـت حمرة
والـكــامـبـريـنـي - ري - را" ويـغـطي مـســاحـة قـدرهـا 188,4

rكم2  في تراب والية ورقلة
- "حـاسي قـــطــار - اخلــزانــات الـكــواردزيـت حـمــرة
والــكــــامـــــبـــريــنـي - ري - را" ويــغــطـي مــســـاحــة قــدرهـا

r169 كـم2 في تراب والية ورقلة

- "حـــاسي الــــرمل جـــنــــوب - اخلـــزانـــات الــــتـــريـــاسي
الــــطـــيــــني - احلـــثـي األعـــلى (تــــاقس) والــــســـلـــســــلـــة األدنى"
ويـــــغــــطـي مــــســـــاحــــة قـــــدرهــــا 779,01 كم2 في تـــــراب واليــــة

rغرداية
- "حـــاسي الـــرمل - اخلـــزان الـــتـــريــاسـي الـــطــيـــني -
احلـــثي األعـــلى (تـــاقـس) - اHـــســـتـــويـــات أ - ب - ج لـــلـــغــاز
واHـسـتـويW أ - ب حلـلـقة الـزيت" ويـغـطي مـساحـة قـدرها

r4804,15 كم2 في تراب والية األغواط

- "حـــــاسي مـــــازولــــة ب - اخلـــــزان الـــــديــــفـــــوني ف 6"
rويغطي مساحة قدرها 44 كم2  في تراب والية إيليزي

- "حـاسي مــازولـة شــمـال - اخلـزان الــديـفـوني ف 6"
ويـــــغــــطـي مـــــســــاحـــــة قـــــدرهــــا 117,5 كم2  في تـــــراب واليــــة

rإيليزي
- "حـــاسـي مـــازولـــة جــنـوب - اخلــزانـW الــديــفـوني
ف 2 - ف 6 واألردوفـــيــــسـي" ويـــغــــطــي مـــســـاحـــة قــــدرهــــا

r36,39 كم2 في تراب والية إيليزي

- "مـــيـــريـــكـــســـW - اخلــزان الـــديـــفـــوني - ف3 - ف6"
rويغطي مساحة قدرها 48 كم2  في تراب والية إيليزي

- "مــسـدار - اخلــزان الـكــامـبــريـني - ري - را - ر2"
ويــــغـــطـي مــــســــاحــــة قــــدرهـــا 158,74 كم2  فـي تــــراب واليـــة

rورقلة
- "وان تيردارت - اخلـزانات الديفوني ف2 - ف4 -
ف 5 والـكـامـبــرو أردوفـيـســي" ويـغـطــي مـسـاحـــة قـدرهـا

r85,15 كم2  في تراب والية إيليزي

- "غـــورد شــقـــة - اخلــزانــيــن الــتــريــاســي -  ت 1 -
ت2 والـــســـــلـــســـلــــــة األدنى" ويـــغـــــطــي مـــســــاحــــــة قــــدرهـــا

r155,68 كم2 في تراب والية ورقلة

- "سـطـاح - اخلزان الـديـفوني - ف3 - ف6" ويـغطي
rمساحة قدرها 296 كم2  في تراب والية إيليزي

- "تـــامـــنــــجـــلـت - اخلـــزان الـــديــــفـــوني ف6" ويـــغـــطي
rمساحة قدرها 36,48 كم2  في تراب والية إيليزي

- "تيقنـتورين - اخلزانW الكـاربونيفير د2 - د 4 -
د 6 والــــديــــفـــوني ف2 - ف4 - ف 6" ويــــغــــطـــي مـــســــاحــــــة

rقـدرها 442 كـم2 في تراب والية إيليزي
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- "دراع عالل - اخلـــــــزان الــــتـــريـــــاسـي الــــطــــيـــنـي -
الــــحـــــثـي األعـــلـى (تــــاقـس)" ويـــغــــطــي مـــســــاحــــة قــــدرهـــا

r35,910 كـم2 في تراب والية إيليزي

- "مـكـسم - اخلـــــزان الـتـريــاسـي الــطـيـنـي - احلـثي
األعـــــــلــــى (تــــاقـــس)" ويــــــغــــــــــطــي مــــــســــاحـــــــة قــــــدرهــــا

r59,778 كـــم2 في تراب والية إيليزي

Wغــــــــورد حــــــــمـــــــرة جــــــــنــــــــوب شـــــــرق - اخلـــــــــــزانـــــــ" -
التريـاسـي الطينـي - احلثي األعلـى (تاقس) والترياسي
الطيني - احلـثي األدنى (تاقي)" ويغطــي مساحـة قـدرها

r41,71 كـم2  في تراب والية إيليزي

- "اHويـلح - اخلــــزان التـريــاسـي الطـيـنـي - احلثي
األعـلــى (تــاقـس)" ويـغطـــي مســـاحـة قــدرهــا 29,88 كـم2

rفي تراب والية إيليزي

- "حـــاسي مــســـعـــــود اHــنـــاطــق اHـــركــزيـــة - اخلــــزان
الــكـامــبــريـني ري - رأ - ر 2 " ويــغـطـــي مـســاحــة قـــدرهـا

r3327,83 كـم2  في تراب والية ورقلة

- "حــاسي مـــســعــــود اHــنــاطــق اHـــركــبــة وأوبــســايــد-
اخلـــزان الـكـامـبـريـني ري - رأ - ر 2 " ويـغـطــي مـسـاحــة

rقـدرها 1615,7 كـم2 في تراب والية ورقلة

- "بـــئــــر بـــركــــW - بـــئـــر بــــركـــW شـــمــــال" اخلـــزانـــات
"الديفوني األدنى (السـييجيني)  و"الترياسي الطيني -
احلـثي األدنى" ويـغـطــي مـسـاحــة قــدرهـا 311,18 كـم2  في

تراب والية ورقلة.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 30 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رسوم رئاسي رقم رقم 07 -164 مؤر مؤرّخ في خ في 13 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1428  اHاHــــوافـق وافـق 30 م مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة r 2007  ي  يــــــتـتـــــــضــــمنمن
اHاHــــــــــــوافوافــــــــــقـقـــــــــــــة عـة عـــــــــــــلـى علـى عــــــــــــقــــــــــود الود الــــــــــــبــــــــــحـث عن احملث عن احملــــــــــــروقروقــــــــــاتات
واستغاللهواستغاللهـا اHبرمة ~دينة اجلزائر فــي ا اHبرمة ~دينة اجلزائر فــي 18 سبتمبرسبتمبر
ســــنــــة ة 2006 ب بــــW الW الــــوكوكـالالــــة الة الــــوطوطـنــــيــــة لة لــــتـثــــمــــيـن ميـن مـواردوارد
احملروقات (ألنفط)  وسوناطراكr شركة ذات أسهم.احملروقات (ألنفط)  وسوناطراكr شركة ذات أسهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريــة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- "زمـــلــة الــنــوس - اخلـــزان الــتــريــاسـي الــطــيــنـي -
احلــــــثــــي األدنــى (تــــاقي)" ويــــغـــطـــي مـــســــاحــــــة قـــــدرهـــا

r89,55 كــم2 في تراب والية ورقلة

- "حـاسي كسـكـاسـة - اخلـزان التـريـاسي الـطـينـي -
احلثــي األدنى (تاقي) - اHستوى ح و د" ويغطــي مساحـة

rقـدرها 70 كـم2 في تراب والية ورقلة
- "قـــــــاسي تـــــــويل تـــــــاقـي - اخلـــــــــزان الــــــتــــــريـــــــــاسي
الــطــيـــنـــي - احلــثــي األدنـــى (تــاقي)" ويــغـــطــي مــســاحـــة

rقـدرها 361,25 كـم2 في تراب والية ورقلة
- "حاسي شرقي - اخلـــزان التريـــاسي الطينـــي -
احلـــــثـــــي األعــــلـــى (تــاقس)" ويــغـــطــي مــســاحـــة قـــدرهــا

r328 كـم2 في تراب والية ورقلة

- "حــــوض بـــركــــاوي - اخلــــــزانـــW الــــتــــريـــــاسي ت 1
والـسلسلـة الدنيـا" ويغطــي مسـاحـة قـدرها 303 كـم2  في

rتراب والية ورقلة
- "بن كـــحــلــة - اخلــــزانـــW الــتــريــــاسي والـــســلــســلــة
الـدنـيـا" ويـغـطــي مـسـاحــة قــدرها 268,56 كـم2  في تـراب

rوالية ورقلة
- "قـاللـة - اخلــــزانــW الــتــريـــاسي ت 1 والـــســلــســلــة
الـدنــيــا" ويـغــطــي مــســاحــة قـــدرهـا 99,06 كـم2  في تـراب

rوالية ورقلة
- "بن كــــــحــــــلـــــــة شــــــرق - اخلــــــــزانــــــW الــــــتــــــريــــــــاسي
والـسلسلـة الدنيـا" ويغطــي مسـاحـة قـدرها 102 كـم2  في

rتراب والية ورقلة
- "غـــــورد نـــــوس - اخلـــــــزانـــــW الـــــطـــــيـــــنـي - احلـــــثـي
األعــــلـى (تــــاقــس)  واالنـــفــــرا تــــاقس" ويــــغـــطـــي مـــســــاحــــة

rقـدرها 455,674 كـم2 في تراب والية إيليزي
- "غــورد الــعــذراء - اخلـــزان الــتــريــاسي الــطــيـني -
احلـثي األعـلى (تـاقس)" ويـغطــي مـسـاحــة قــدرها 212,957

rكـم2 في تراب والية إيليزي
- "غـــورد شـــوف - اخلـــــزان الـــتـــريـــاسي الـــطـــيـــني -
الــــحــــثـي األعـــلـى (تــــاقس)" ويـــغــــطــي مـــســـــاحــــة قــــدرهــــا

r101,31 كـم2 في تراب والية إيليزي

- "غـورد حــمـرة - اخلــــزانـW الــتـريــاسي الـطــيـني -
احلــــثي األعـــلـى (تـــاقـس) والـــتـــريــــاسي الــــطـــيـــنـي - احلـــثي
األدنى (تـاقي)" ويغـطــي مسـاحـة قــدرها 133,69 كـم2  في

rتراب والية إيليزي
- "غــــورد عـــــذراء جــــنـــــوب - اخلـــــــزان الــــتــــريـــــاسـي
الـــطـــيـــنـي - احلـــثي األعـــلـى (تـــاقـس)" ويـــغــطـــي مـــســـاحـــة

rقـدرها 44,72 كـم2 في تراب والية إيليزي
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- "تـيـمـيـمـون جـنـوب" (الـكـتـلـة : 344 ب) الـتي تـبلغ
rوتقع في تراب والية أدرار r2مساحتها 10, 1.515 كم

- "الـعـسـل" (الـكـتـلـتـان : 236 ب و404 أ1) الــتي تـبـلغ
r وتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 98, 3082 كم

- "اHـــزايــــد جـــنـــوب" (الــــكـــتـــلـــة : 438 ج) الـــتي تـــبـــلغ
مــســاحــتــهـا 61, 2207 كمr2 وتــقع في تــراب واليــتـي تــبــسـة

rوالوادي
- "إن أمـــــــيـــــنــــــاس" (الـــــكـــــتل : 233 و240 ب و241 ب
و234 ب) الـــتي تـــبـــلغ مـــســاحـــتـــهــا 3846,82 كمr2 وتــقع في

rتراب والية إيليزي
- " غـورد الـلـوح - سـيف فـاطـمـة" (الـكـتـلـتان : 401 أ
و402 ) الــــتي تــــبـــلـغ مــــســـاحــــتــــهـــا 19, 4169 كمr2 وتــــقع في

rتراب والية ورقلة
- "الـــعـــقـــرب - غــرب" (الـــكـــتـــلــة : 431 أ) الـــتي تـــبــلغ

rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 3, 1182 كم
- "أهــــــــنـــــــــات" (الــــــــكــــــــــتل : 337 ب و338 ب و339 أ2
و339 ب و340 أ و341 أ2 و341 ب) الـــــــــــــــــــتـــي تــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــلــغ
مـسـاحـتـهـا 90, 17357 كمr2 وتقع في تراب واليتي أدرار

rوتامنغست 
- " إزارين غــرب" (الــكــتــلــتــان : 225 ب و227) الــتي
تــــبـــلـغ مــــســـاحــــتــــهـــا 13, 9343 كمr2 وتــــقع فـي تــــراب واليـــة

rإيليزي
- " تـــــــيــــــديــــــكـــــلـت" (الـــــكــــــتل :  338 أ  و340  ب و342
و343 أ) الــتـي تــبــلـغ مــســاحـــتــهــا 10, 22675 كمr2 وتــقع في

rتراب والية تامنغست
- "فــــيـج الــــعــــرف" (الــــكــــتــــلــــة : 237 ب ) الــــتي تـــــبــــلغ

rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 47, 459 كم
- "بــــئــــر - رومـــان" (الــــكــــتل : 414 جـــنـــوب  و443 ب
و444 شمال) الـتي تبلغ مساحتها 11, 4641 كمr2 وتقع في

rتراب واليتي ورقلة والوادي
- " تـينـغـيـغت" (الـكتل : 223 أ و234 أ و239 أ و240 أ
و244 أ) الـــتـي تـــبـــلغ مــــســـاحـــتـــهـــا 93, 5148 كمr2 وتــــقع في

rتراب والية إيليزي
- "ســيـــدي نـــاجي" (الـــكــتل : 106 و107 و124 أ) الــتي
تـــبـــلـغ مـــســـاحـــتـــهـــا 9865,57 كمr2 وتـــقع في تـــراب واليـــات

rخنشلة وبسكرة والوادي واجللفة
- " غــــردايــــة" (الــــكــــتل : 419 أ و420 أ و422 أ ) الــــتي
تـــبــلـغ مـــســـاحـــتـــهــا 8661,68 كمr2 وتـــقع في تـــراب واليـــتي

rورقلة وغرداية

- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اHادّتان 77-6  و125
r( الفقرة األولى) منه

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعــلق بــاحملــروقــاتr اHــعـدل واHــتــممr الســيّــمــا اHــادّتـان

r103-1 و105-1 منه

- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرّخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمّن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و~ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدّل واHا r"سوناطراك"

- و~قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06- 176 اHؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-214 اHؤرخ
في 28 محرم عام 1417 اHوافق 15 يونـيو سنة 1996 الذي

rناجمHيحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعــد االطالع عـــلى عــقـــود الــبــحـث عن احملــروقــات
واسـتغاللهـا اHبرمـة ~دينـة اجلزائر في 18 سبـتمبر سنة
2006 بـW الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــوافـق عـــــــلى عـــــــقـــــــود الـــــــبـــــــحـث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اHــبــرمـة ~ــديــنــة اجلــزائــر في 18
سبـتمبر سنة 2006  بW الوكالـة الوطنية لتثمW موارد
rشــــركــــة ذات أســـهم rاحملــــروقـــات (ألــــنـــفـط) وســـونــــاطـــراك
وتنـفذ تـطبـيقـا للـمادتW 103-1 و105-1 من الـقانون رقم
05-07 اHـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اHـــــوافق 28

rـتـمّمHـعــدّل واHا rـتـعــلق بـاحملــروقـاتHأبــريل سـنـة 2005 وا
على مساحات البحث عن احملروقات اآلتية :

- "الــــــواعــــــر II" (الـــــــكــــــتـــــــلــــــة : 212 ب) الــــــتـي تــــــبـــــــلغ
rوتقع في تراب والية إيليزي r2مساحتها 10, 1188 كم
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- "شـــلــيـف" (الــكـــتــلـــتــان : 133 أ و134 أ) الـــتي تـــبــلغ
مـسـاحــتـهـا 20, 7517 كمr2 وتـقع في تـراب واليــات الـشـلف
ومــــســــتـــــغــــا� ووهــــران وغــــلــــيــــزان ومـــــعــــســــكــــر وتــــيــــارت

rوتيسمسيلت وسيدي بلعباس

- "وادي اHـــــــرعـى" (الـــــــكـــــــتـــــــلـــــــة : 445) الـــــــتـي تـــــــبـــــــلغ
rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 24, 1859 كم

- "غــــورد يــــعــــقــــوب" (الــــكــــتــــلــــة : 406 أ) الــــتي تــــبــــلغ
rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 20, 1091 كم

- "زملة الـنوس" (الكـتلتان : 441  و442) الـتي تبلغ
مــسـاحــتــهـا 44, 1474 كمr2 وتـقع في تــراب واليــتي الـوادي

rوورقلة

- "مــــنــــزل جلـــــمــــاط" (الــــكــــتــــلــــة : 405 أ) الــــتي تـــــبــــلغ
مــســاحــتــهـا 96, 1181 كمr2 وتــقع في تــراب واليــتي ورقــلـة

rوإيليزي

- "جــــفـــــرة" (الــــكــــتــــلــــتــــان : 314   و315) الــــتي تـــــبــــلغ
مسـاحتـها 70, 15263 كمr2 وتقع في تـراب واليتي الـبيض

rوغرداية

- "بــرج عـمـر إدريس I" (الـكـتــلـتـان : 238 أ و238 ب)
الـتي تبـلغ مـساحـتـها 83, 3434 كمr2 وتـقع في تـراب والية

rإيليزي

- "زمـــول الـــكـــبــار II" (الـــكـــتـــلــة : 403 د) الـــتي تـــبــلغ
rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 17, 2460 كم

- "عـــرق حتـــتــــاني" (الـــكـــتـــلـــة : 425 ب1) الـــتي تـــبـــلغ
مــســاحــتــهـا 04, 4088 كمr2 وتــقع في تــراب واليــتي ورقــلـة

rوغرداية

- "الــــعـــوابـــد" (الـــكـــتـــلـــتـــان : 103  و313) الـــتي تـــبـــلغ
مسـاحتـها 17, 15377 كمr2 وتقع في تـراب واليات الـبيض

rواألغواط وغرداية

- "حــمـــرة" (الــكــتـــلــتــان : 220 أ و220 ب) الــتي تــبــلغ
مساحتها 28, 2473 كمr2 وتقع في تراب والية إيليزي.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 30 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- " بــــــشـــــار" (الــــــكـــــتل : 309 ب1 و310 ب1  و311 ب1
و319ب1) الــتي تـبــلغ مـسـاحــتـهـا 46, 13775 كمr2 وتـقع في

rتراب والية بشار

- " غـــــارة الــــبـــــويـب" (الــــكـــــتـــــلــــة : 426) الـــــتي تـــــبـــــلغ
rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 87, 3603 كم

- "رمـــــــاد" (الــــــكـــــــتــــــلــــــة : 219 شـــــــمــــــال) الــــــتـي تــــــبــــــلغ
مـسـاحـتـهـا 56, 3147 كمr2 وتـقـع في تـراب واليـات إيــلـيـزي

rوورقلة وتامنغست

- "ســـيــــدي مـــزغـــيـش" (الـــكــــتـــلـــة : 436 ) الــــتي تــــبـــلغ
rوتقع في تراب والية غرداية r2مساحتها 200 كم

- "جلـــــمـــيط جـــنـــوب- غـــرب" (الـــكـــتـــلـــتـــان : 405 ب1
و237 أ1) التي تـبـلغ مـسـاحـتـها 1412 كمr2 وتـقع في تراب

rواليتي إيليزي وورقلة

- "زلــفــانــة" (الــكــتــلــتــان : 437  و422 ب) الــتي تــبــلغ
rوتقع في تراب والية غرداية r2مساحتها 97, 720 كم

- "ألرار جـنـوب" (الـكـتـلـتان : 239 ج  و240 ج) الـتي
تــــبــــلـغ مــــســـــاحــــتــــهــــا 41, 522 كمr2 وتــــقع فـي تــــراب واليــــة

rإيليزي

- "أودومي شــــرق" (الــــكــــتــــلـــة : 244 ب) الــــتي تــــبــــلغ
rوتقع في تراب والية إيليزي r2مساحتها 76, 1174 كم

- "الـعـريـشـة التـحـتـانـيـة" (الـكـتـلة : 407) الـتي تـبلغ
rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 47, 4392 كم

- "مـــلــــغـــيـــر" (الــــكـــتــــلـــتـــان : 412  و413) الــــتي تــــبـــلغ
مـــســـاحــــتـــهـــا 11620 كمr2 وتـــقع فـي تـــراب واليـــتي ورقـــلـــة

rوالوادي

- "تـوقرت شـرق" (الكـتلـتان : 415 أ  و424 ب) التي
تــــبـــلـغ مــــســـاحــــتــــهـــا 22, 5801 كمr2 وتــــقع فـي تــــراب واليـــة

rورقلة

- "احلــرشــة" (الــكــتــلــة : 423) الـــتي تــبــلغ مـــســاحــتــهــا
rوتقع في تراب والية ورقلة r211, 1750 كم 

- "حــاسي زعـــبـــاط" (الــكـــتــلـــتــان : 427  و439 ) الــتي
تــــبـــلـغ مــــســـاحــــتــــهـــا 60, 7462 كمr2 وتــــقع فـي تــــراب واليـــة

rورقلة

- "زطـــاح" (الــــكـــتــــلـــتـــان : 440  و405 ج) الــــتي تــــبـــلغ
rوتقع في تراب والية ورقلة r2مساحتها 43, 886 كم

- "أقـبـلـي" (الـكـتـلـتـان : 337 أ1 و339 أ 1) الــتي تـبـلغ
rوتقع في تراب والية أدرار r2مساحتها 01, 10186 كم
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـعـدل هـذا اHـرسـوم  ويـتـمم اHـرسوم
الـرئـاسي رقــم 99-86 اHـؤرخ فـي 29 ذي احلـجـة عام 1419
اHـوافـق 15 أبــريل ســنـة  1999 واHــتـضــمن إنــشــاء مــراكـز

البحث النووي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــعـدل اHـادّة 4 من اHـرســوم الـرئـاسي رقــم
99-86 اHـــــؤرخ فـي 29 ذي احلــــجـــــة عــــام 1419  اHـــــوافـق 15

أبـــــريــل ســــــنــــة 1999 واHــــذكــــور أعالهr وتـــتـــمم وحتــرر
كما يأتي:

"اHــــــــادّة 4 : يــــــــكـــــــــلـف مــــــــركـــــــــز الــــــــبـــــــــحـث الــــــــنــــــــووي
بـاجلــزائـر........... ( بـدون تــغـيـيــرحـتى)  واألمــان الـنـووي

والنفايات اHشعة.

ويـكـلف اHـركــز من جـهـة أخـرىr بــوضع جـهـاز وطـني
جـيــد لـلــحــمـايــة من اإلشــعـاعr الســيــمـا في مــجــال احلـمــايـة

العملية من اإلشعاع".

- ...................(الباقي بدون تغيير)..................

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 2 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 07 - -171 مؤر مؤرّخ في خ في 16 ج جـمادى األولىمادى األولى
عـام ام 1428 اH اHـوافـق وافـق 2 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2007 يعr يعـدل ويدل ويـتممتمم
اHاHــــــــــــــرسرســــــــــــــوم الوم الــــــــــــــرئرئــــــــــــــاساسـي  رقــم ي  رقــم 05-117 اH اHــــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 2
ربربـيع األول عام يع األول عام 1426  اH  اHـوافـق وافـق 11 أب أبـريل  سريل  سـنة نة 2005

واHتعلق بتدابير احلماية من اإلشعاعات اHؤينة.واHتعلق بتدابير احلماية من اإلشعاعات اHؤينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
-  بـنـاء على الـدّسـتـورr السـيّـمـا اHـادّتان77- 6 و125 

r(الفقرة األولى ) منه
- و~قتـضى اHرسوم الرئاسي رقــم 05-117 اHؤرخ
فـي 2  ربــــيـع األول عــــام 1426  اHـــــوافـق 11 أبــــريـل ســــنــــة

rؤينةHتعلق بتدابير احلماية من اإلشعاعات اH2005 وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـعــدل هـذا اHـرســوم ويـتــمّم اHـرسـوم
الــــرئـــــاسي رقــم 05-117 اHـــــؤرخ فـي 2  ربــــيـع األول عــــام
1426  اHــوافـق 11 أبــريل ســنــة 2005 واHــتــعـــلق بــتـــدابــيــر

احلماية من اإلشعاعات اHؤينة.

مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاسي رقم اسي رقم 07 -  - 169  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ج  جــــــــــمــــــــادىادى
r r 2007 ــــــــــوافق وافق 2  يــــــــــونونــــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــام ام 1428 ا
يــــــتــــــضــــــــمن ممن مــــــنـح وسح وســــــام بام بــــــرترتــــــــبــــــة " أثة " أثــــــيــــــــر " من مر " من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني.االستحقاق الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اHــادتـان 77 (6 و10)

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اHــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واHــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهHا
- و~ــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84 - 87  اHــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اHعدّل

rتمّمHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـرتـبة " أثـيـر" من مصف
rاالســتـحــقــاق الـوطــني لــفــخـامــة  الــسـيــد الســلـو ســولــيـوم

رئيس جمهورية اجملر.

اHاداHادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرسـميــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 16  جــــمـــــادى األولى عــــام 1428
اHوافق 2 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 07 - -170 مؤر مؤرّخ في خ في 16 ج جـمادى األولىمادى األولى
عـام ام 1428 اH اHـوافـق وافـق 2 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2007 يعr يعـدل ويدل ويـتممتمم
اHاHــــــــرسرســــــــوم الوم الــــــــرئرئــــــــاسي رقــم اسي رقــم 99-86 اH اHــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 29 ذي ذي
احلاحلــــــــــجــــــــــــة عة عــــــــــام ام 1419  اH  اHــــــــــوافـق وافـق 15 أب أبــــــــــريريـل سل ســــــــــنــــــــــة ة 1999

واHتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.واHتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

-  بنـاء على الـدّسـتورr السـيّـما اHـادّتان 77-6  و125
r( الفقرة األولى) منه

- و~ـقتـضى  اHـرسوم الـرئاسي رقــم 99-86 اHؤرخ
فـي 29 ذي احلـجـة عام 1419  اHـوافـق 15 أبـريل سـنة 1999

rتضمن إنشاء مراكز البحث النوويHوا
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مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــاساسـي رقم ي رقم 07 -  - 172  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 18 ج جــــــــــــمــــــــــادىادى
r2007 ــــــــــــوافق وافق 4 ي يــــــــــــونونــــــــــــيــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1428 ا

يتضمن تعيW رئيس احلكومة.يتضمن تعيW رئيس احلكومة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـــنــــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســــيـــمـــا اHـــادة 77 (5 و6)
rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rالــســيــد عــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم Wــادّة األولى :ة األولى : يــعــHــاداHا
رئيسا للحكومة.

2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 4 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاسي رقم اسي رقم 07  -   - 173  م  مــــــــــؤرخ ؤرخ في في 18 ج جــــــــــمــــــــادىادى
r2007 ــــــــــــوافق وافق 4 ي يــــــــــــونونــــــــــــيــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1428 ا

يتضميتضمّن تعيW  أعضــاء احلكومة.ن تعيW  أعضــاء احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّفاع الوطني rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الــدســتـورr ال ســيــمــا اHـادّة 79  (الــفــقـرة
rاألولى) منه

- و ~ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07  - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو
rالـسـيد عـبـد العـزيـز بلـخادم  Wـتـضمّن تـعـيHسـنة 2007 وا

rرئيسا للحكومة

- و ~ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rأمينا عاما للحكومة rالسيد أحمد نوي Wتعي

rو بناء على اقتراح رئيس احلكومة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  يعيّن  السّادة و السّيّدات :

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــعـدل اHــادّة األولى من اHــرســوم الــرئـاسي
رقـــم 05-117 اHـــــــــــــــؤرخ فــي 2  ربــــــــــــــيــع األول عــــــــــــــام 1426
اHــــوافـق 11 أبــــريل ســــنــــة 2005 واHــــذكــــور أعالهr وتــــتــــمّم

وحترّر كما يأتي :

"اHادّة األولى :   :  يهدف هذا اHرسوم إلى :

- حتـــديـــد الـــقـــواعـــد الـــعـــامـــة لـــلـــحـــمـــايـــة من أخـــطـــار
اإلشـعـاعات اHـؤينـةr خـاصة أثـنـاء عمـليـات اسـتيـراد اHواد
اHـــشـــعــة وعـــبـــورهــا وصـــنـــعـــهــا وحتـــويـــلــهـــا واســـتـــعــمـــالـــهــا
ومعـاجلـتهـا ونـقلـهـا وإيداعـهـا وخـزنهـا وإجالئـها والـتـخلص
مــنــهــا وتــصــديــرهــا وكــذلك أيــة ¡ــارســة أخــرى تــؤدي إلى

خطر ناجت عن :

rهنيةHالتعرضات ا *

rمكنةHالتعرضات ا *

rالتعرضات الطبية *

rتعرض اجلمهور  *

* حاالت التعرض الطار£.

يسـتـثـنى من مـجـال تـطـبـيق هـذا اHـرسـوم الـتـعرض
إلشـعـاعـات الـنـظـائـر اHـوجـودة طـبيـعـيـا في جـسـم اإلنـسان
والــــتــــعــــرض لإلشــــعــــاعــــات الــــكــــونــــيــــة عــــلى ســــطح األرض
واإلشـــعــاعــات الــنــوويــة اHــركـــزة وغــيــر اHــعــدلــة اHــوجــودة

بداخل اHواد األولية .

- حتــديـــد قــواعــد رخــصـــة حــيــازة واســتـــعــمــال اHــواد
اHــشــعــة الـطــبــيــعــيــة أو االصــطـنــاعــيــة واألجــهــزة اHــصـدّرة
لإلشــعـاعـات اHــؤيـنــة اHـوجـهــة ألغـراض صـنــاعـيــة وفالحـيـة

rوطبية وعلمية

- تأسـيس الرقابـة التنـظيمـيـة Hصــادر اإلشعاعـات
اHـــؤيـــنـــة بـــدءا مـن اســـتـــيـــــرادهــــا أو صـــنـــعــــهــــا إلـى غـــايـــة

إجالئهـا أو التخلص منها أو تصديرها".

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 2 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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نور الدين زرهوني اHدعو يزيد ....................
سلطاني بوقرة.............................................
مراد مدلسي................................................
الطيب بلعيز ...............................................
كر¥ جودي .................................................

شكيب خليل ... ............................................
عبد اHالك سالل...........................................

حميد الطمار................................................
الهاشمي جعبوب..........................................
بوعبد اللّه غالم اللّه ......................................
محمّد الشريف عباس .................................. 
شريف رحماني ...........................................
محمّد مغالوي...............................................
أبو بكر بن بوزيد ........................................
السعيد بركات .............................................
عمار غول ...................................................
عمار تو.......................................................
خليدة تومي.................................................
عبد الرشيد بوكرزازة...................................
مصطفى بن بادة ..........................................
رشيد حراوبية ............................................
بوجمعة هيشور............................................
محمود خذري...............................................
الهادي خالدي................................................
نور الدين موسى..........................................
الطيب لوح .................................................
جمال ولد عباس............................................
اسماعيل ميمون ..........................................
الهاشمي جيار .............................................
عبد اHالك قنايزية.......................................

دحو ولد قابلية ............................................

عبد القادر مساهل ........................................

نوارة سعدية جعفر........................................

فتيحة منتوري............................................
رشيد بن عيسى ...........................................

سعاد بن جاب اللّه ........................................

وزيرا للدولةr وزيرا للداخلية واجلماعات احمللية 
وزيرا للدولة

وزيرا للشؤون اخلارجية
وزيرا للعدلr حافظا لألختام

وزيرا للمالية
وزيرا للطاقة واHناجم
وزيرا للموارد اHائية

وزيرا للصناعة وترقية االستثمارات
وزيرا للتجارة

وزيرا للشؤون الدينية واألوقاف
وزيرا للمجاهدين

وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
وزيرا  للنقل

وزيرا للتربية الوطنية
وزيرا للفالحة والتنمية الريفية

وزيرا لألشغال العمومية
وزيرا للصحة والسكان وإصالح اHستشفيات

وزيرة للثقافة
وزيرا لالتصال

وزيرا للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة  والصناعة التقليدية
وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

وزيرا للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
وزيرا للعالقات مع البرHان

WهنيHوزيرا للتكوين والتعليم ا
وزيرا للسكن والعمران

وزيرا للعمل والتشغيل  والضمان االجتماعي
وزيرا للتضامن الوطني

وزيرا للصيد البحري واHوارد الصيدية
وزيرا للشباب والرياضة

وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني
rوزير الداخـلية  واجلـماعات احملـلية rوزيرا منـتدبا لـدى وزير الدّولـة

مكلفا باجلماعات احمللية
وزيــرا مــنـــتــدبـــا لــدى  وزيــر الـــشــؤون اخلـــارجــيـــةr مــكــلـــفــا بـــالــشــؤون

اHغاربية واإلفريقية
rـسـتـشـفـيـاتHوزيـرة مـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـصـحــة والـسـكـان وإصالح ا

مكلفة  باألسرة وقضايا اHرأة
وزيرة منتدبة  لدى وزير اHاليةr مكلفة بإصالح اHالية

وزيــرا مــنـــتــدبـــا لــدى وزيــر الـــفالحــة  والـــتــنـــمــيــة  الـــريــفـــيــةr مــكـــلــفــا
بالتنمية الريفية

وزيـرة مـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمـيr مـكـلـفة
بالبحث العلمي.

اHادة  اHادة  2  :   :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 18 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 4 يونيو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم 07 - - 162 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 ج جــــــــمــــــــادىادى
األولى عام األولى عام 1428 اHـوافــق  اHـوافــق 30 ماي مايـو سنة و سنة r2007 ي يـعدلعدل
ويويـتــــمّم اHم اHـرسرســــوم الوم الـتـنــــفـيـذي رقـم ذي رقـم 01 -  - 123 الـ الــمـمــؤرخؤرخ
فـي فـي 15 صفر عـام  صفر عـام 1422 الـموافـق  الـموافـق 9 مايـ مايــو سنـة و سنـة 2001
واHتواHتـعلـق بعلـق بـنظـنظــام االستام االستـغـالل  اHغـالل  اHـطبـق عـطبـق عــلى كـل نـوعلى كـل نـوع
مـمــن أنن أنــــــــــواع الواع الــــــــــشــــــــبــــــــــكـكـــــــــــات ~ـات ~ـــــــــــا فا فــــــــــيـيـــــــــــهــــــــــا الالسا الالســــــــــلــــــــــكــــــــــيـيـــــــــة
الالـكــــهـهــربربــــائائـيـيـــــة وعة وعـلـى ملـى مــــخـتــــلـف خـلـف خــدمـدمـــــات  اHات  اHـواصالتواصالت

السلكية والالسلكية.السلكية والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
-  بـنــاء عـلى تــقـريــر وزيـر الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-4 و125

r( الفقرة 2)  منه
- و~ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و~ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرّخ في 5
جــــمــــادى األولى عــــام 1421 اHــــوافق 5  غــــشت  ســــنــــة 2000
الـذي يحدّد القواعـد العامة اHتـعلقة بالـبريد وباHواصالت

rالسلكية والالسلكية
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 01-123 اHؤرّخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHتعلق بـنظام االستغالل اHـطبق على كل نوع من أنواع
الـشبـكات ~ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف

rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت

rالسلكية والالسلكية
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يـــعـــدل هـــذا اHــرســـوم ويـــتـــمم أحـــكــام
اHـرسوم الـتـنـفـيذي  رقم 01-123 اHـؤرّخ في 15 صـفـر عام

1422 اHوافق 9 مايو سنة 2001  واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 01 - 123  اHــؤرخ في 15 صــفــر عـام 1422
اHـــوافـق 9 مـــايـــو ســــنـــة 2001  واHـــــذكـــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 
" اHـادة 3 :  يـخــضع لـتـرخـيـص تـمـنـحه ســلـطـة ضـبط
الــــبــــريــــد واHـــواصـالت الــــســـلــــكــــيــــة والالســــلـــكــــيــــةr إنــــشـــاء

واستغالل مايأتي :

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقممـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 07 -  - 161 مــــــــؤرؤرّخ في خ في 11 ج جــــــمــــــادىادى
r2007 ــــــــــــــــوافق وافق 28 م مــــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــــة ةHا Hاألولاألولـى عى عــــــــــــــام ام 1428 ا
يــــتــــــضــــمن إحمن إحــــداث بداث بــــاب وناب ونــــــقل اعقل اعــــتــــمـمـــــاد فاد فـي مي مــــيــــزانزانــــيــــة

تسيير  وزارة  اHالية.تسيير  وزارة  اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومــة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 4-85
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~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

r2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و~ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-29 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1428 اHــــوافق 30  يــــنــــايـــر ســــنـــة 2007
واHـتــضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصـة  لـوزيــر اHـالـيـة
r2007 اليــة لسنةHمن ميزانية التسيير ~وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة اHــالــيـــة لــســنــة r2007 بــاب رقــمـه 36-06 وعــنــوانه

"إعانة خللية معاجلة االستعالم اHالي".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـلـغــى مـن مـيـزانـية ســنة 2007  اعـتمـاد
قــــدره أربـعـــون مـلــيــون ديــنــار (40.000.000 دج)  مــقــيّــد
فــي مــيــزانــيــة  تــســيــيــر وزارة اHــالـيــة  وفـي الـبــاب رقم
37-04 "اإلدارة اHـركـزيــة - نـفـقـات تــسـيـيــر خـلـيــة مـعـاجلـة

االستعالم اHالي".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يخصص Hيزانية سنة 2007 اعتماد قدره
أربـــعـــون مـــلـــيـــون ديـــنــار (40.000.000 دج)  يـــقــــيّــــــــد فـي
مــيـزانــيـة  تـســيـيـر وزارة اHــالـيـة وفـي الـبـاب رقم 06-36

"إعانة خللية معاجلة االستعالم اHالي".

4 : :  يـــكـــلــــف وزيـــــر اHـــالـــيــــة بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــذا اHــاداHــادّة ة 
اHـرسـوم الذي ينشـر  في اجلريدة الرّسـميّـة للـجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 28 مايو سنة 2007.
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- مــعــطــيــات إنــشــاء تــوقــيع إلــكــتــروني :- مــعــطــيــات إنــشــاء تــوقــيع إلــكــتــروني : الــعــنــاصــر
اخلـاصة باHـوقّع مثل األسـاليب الـتقـنية الـتي يسـتخـدمها

rوقّع نفسه إلنشاء توقيع إلكترونيHا
-  جــهـاز مـأمــون إلنـشـاء تــوقـيع إلــكـتـروني :-  جــهـاز مـأمــون إلنـشـاء تــوقـيع إلــكـتـروني :  جـهـاز

rتطلبات احملددةHإنشاء توقيع إلكتروني يفي با
- معـطيـات فـحص التـوقـيع اإللكـتروني : - معـطيـات فـحص التـوقـيع اإللكـتروني : العـنـاصر
مــثل األســالــيب الــتــقـنــيــة اHـســتــخــدمـة لــفــحص الــتــوقـيع

rاإللكتروني
- جــــهـــاز فــــحص الــــتـــوقـــيـع اإللـــكــــتـــروني :- جــــهـــاز فــــحص الــــتـــوقـــيـع اإللـــكــــتـــروني : عـــتـــاد أو
بـرنـامج معـلـوماتي مـعـد لوضع مـعـطيـات فحـص التـوقيع

rاإللكتروني موضع التنفيذ
- الشهـادة اإللكترونية : - الشهـادة اإللكترونية : وثيقـة في شكل إلكتروني
تـثبت الـصـلـة بW مـعـطـيات فـحص الـتوقـيع اإللـكـتروني

rوقّعHوا
- الــــشـــــهــــادة اإللــــكـــــتــــرونــــيـــــة اHــــوصــــوفــــة :  - الــــشـــــهــــادة اإللــــكـــــتــــرونــــيـــــة اHــــوصــــوفــــة :  شــــهــــادة

 rإلكترونية تستجيب للمتطلبات احملددة
-  مـــــؤدي خــــدمــــات الــــتـــــصــــديق اإللـــــكــــتــــروني :-  مـــــؤدي خــــدمــــات الــــتـــــصــــديق اإللـــــكــــتــــروني :  كل
شخص في مـفهوم اHادة 8 - 8 من الـقانون رقم 2000 -03
اHـــؤرخ فـي 5 جـــمـــادى األولى عــام 1421 اHــوافق 5 غــشت
سـنة 2000 واHـذكـور أعالهr يـسـلـم شـهـادات إلـكـتـرونـية أو

rيقدم خدمات  أخرى  في مجال التوقيع اإللكتروني
-  أهــلــيــة مــؤدي  خــدمـات الــتــصــديق اإللــكــتــروني :-  أهــلــيــة مــؤدي  خــدمـات الــتــصــديق اإللــكــتــروني :
الـــوثـــيـــقــة الـــتي يـــثـــبت مـن خاللـــهــا بـــأن مـــؤديـــا خلـــدمــات
الـتـصـديق اإللـكـتـروني يـقـدم خـدمـات مـطـابـقـة Hـتـطـلـبـات

نوعية خاصة".

اHــادة اHــادة 4 : :  تــدرج ضــمن أحــكـــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 01-123 اHؤرخ في 15 صفر عام 1422 اHوافق 9 مايو
ســـــنـــــة 2001 واHــــذكــــــور أعــالهr مـــادة 3 مـــكــرر1  حتــرر

كما يأتي :

" اHـادة 3 مـكـرر1 : تـكــون لـلـشــهـادات الـتـى يـسـلــمـهـا
rمـؤدي خدمـات تـصـديق إلـكـتـروني مـقـيم فـي بـلد أجـنـبي
نفس قيمة الشهادات اHسلمة ~وجب أحكام هذا اHرسوم
إذا كـان هـذا اHــؤدي األجـنـبي يــتـصـرف في إطـار اتــفـاقـيـة
لالعــــتـــراف اHـــتــــبـــادل أبــــرمـــتــــهـــا ســــلـــطـــة ضــــبط الــــبـــريـــد

واHواصالت السلكية والالسلكية".  

5 :  : يـنـشر هـذا اHـرسوم في اجلـريـدة الرّسـمـيّة اHادة اHادة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1428
اHوافق 30 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

- الـشـبـكات اخلـاصـة في مـفـهـوم اHادة 8 من الـقـانون
رقـم 2000-03  اHــــــــؤرخ في 5 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1421
اHــــــوافق 5  غــــــشـت  ســــــنــــــة 2000 واHــــــذكــــــور أعـالهr الــــــتي
rتستعمل األمالك العمومية ~ا فيها األمالك الهيرتيزية
- الشـبـكات الـتي ال تـستـعـمل  إال طاقـات مـستـأجرة

 rعلى رخص Wحاصل Wمن متعامل
- خـدمـات تـوفـيـر الــنـفـاذ إلى األنـتـرنت ~ـا في ذلك

rحتويل الصوت عبر األنترنت
rأوديوتاكس -

rمراكز النداء -
- خدمات التصديق اإللكتروني.

غــيــر أن تــرخـــيص مــصــالـح الــتــصــديـق اإللــكــتــروني
يكون مرفقـا بدفتر شروط يحدد حقوق و واجبات مؤدي

اخلدمات واHستعمل.
تــســهـر ســلـطــة ضـبط الــبــريـد واHــواصالت الـســلـكــيـة
والالســـلــكــيـــة عــلـى احــتــرام الـــتــعـــلــيـــمــات الـــتي تــفـــرضــهــا
الـــســـلــطـــات اHـــؤهـــلـــة في مـــجـــال الــدفـــاع الـــوطـــني واألمن
الـــعـــمــومـي ضـــمن الـــشـــروط والـــكـــيـــفـــيــات الـــتـى حتـــددهــا
تطبـيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 اHؤرخ في 5
جــــمـــــادى األولى عــــام 1421 اHـــــوافق 5 غــــشـت  ســــنــــة 2000

واHذكور أعاله".
3 :    :   تــدرج ضــمن أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي اHـادة اHـادة 
رقم  01 - 123 اHــــؤرخ في 15 صــــفــــر عــــام 1422 اHــــوافق 9
مــــايــــو ســـنــة 2001 واHــذكــور أعالهr مــادة 3 مــكــرر حتــرر

كما يأتي :
" اHـادة 3 مــكــرر : لــــتــطــبــيـق هــذا اHــرسـومr يــقــصـد

بـما يأتي :
- الـــتـــوقـــيـع اإللـــكـــتـــروني : - الـــتـــوقـــيـع اإللـــكـــتـــروني : هـــو مـــعـــطـى  يـــنـــجم عن
اسـتــخــدام أسـلــوب عــمل يــسـتــجــيب لـلــشــروط احملـددة في
اHــادتــW 323 مـــكـــرر و323 مـــكـــرر 1 مـن األمـــر رقم 58-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعاله.
- الــــــتـــــوقــــــيع اإللـــــكــــــتـــــرونـي اHـــــؤم- الــــــتـــــوقــــــيع اإللـــــكــــــتـــــرونـي اHـــــؤمّن : ن : هـــــو تــــــوقـــــيع

إلكتروني يفي  باHتطلبات اآلتية :
rوقّعHيكون خاصا با  -

-  يـتم إنـشاؤه بـوسـائل �كن أن يـحـتفظ بـهـا اHوقّع
rحتت مراقبته احلصرية

-  يـضمن مع الـفـعل اHـرتـبط بهr صـلة بـحـيث يـكون
rكل تعديل الحق للفعل قابال للكشف عنه

- اHـوق- اHـوقّع :ع : شـخـص طـبـيـعي يـتـصـرف حلـسـابه اخلـاص
rــعــنـوي الــذي �ــثــلهHأو حلــســاب الـشــخـص الــطــبـيــعـي أو ا
rويضع موضع التنفيذ جهاز إنشاء التوقيع اإللكتروني
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
الـــسّــــيـــــد فـــضـــيــل كــــوسـهr بــــصـــــفـــته رئـــيـــســـا Hـــصـــلـــحـــة
االجـتـهـاد الـقـضـائي والـتـشـريع ~ـجـلس الـدولـةr بـناء عـلى

طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــام ام 1428
اHاHـوافـق وافـق 2  م  مـايايـو سو سـنـة ة r2007 يr يـتضتضـمّـن إنن إنـهـاء ماء مـهامهاّم

قضـــاة.قضـــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة 2007 تـنـهى مـهـامّ الـسّـادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهـم قضاة :

rقـــاض ~ـحـكـمـــة سـطــيف r1 - جـمـــال بن حـلـيـلـــــو
rبنــاء عـلى طلبــه

rقــاض ~ــحــكــمــة الــشــلف r2 - عــبـــد الــقـــادر خـــروبي
rبنـاء على طلبه

3 - مـصـطـفى محـمـد قـارةr مسـتـشار ~ـجـلس قـضاء
rإلحالته على التّقاعد rوهران

rقــاض في مــحــكــمــة مــعــســكـر r4 - مــحــمــد بـوزيــانـي
rإلحالتـه عـلى التـّقــاعـد

rقـاض في مـــحكــمـة قسنـطينة r5 - بشير شـايــب
بسبب الوفاةr ابتداء من 9 نوفمبر سنة 2006.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــام ام 1428
اHاHـوافـق وافـق 2  ماي  مايـو سو سـنة نة r2007 يr يـتضتضـمّـن إنـن إنـهـاء ماء مـهامهاّم

رئيس دراسات ~جلس احملاسبة.رئيس دراسات ~جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة 2007 تـنـهـى مـهـامّ الـسّـيـد
أحـمـد جـياللي سـايحr بـصـفـته رئـيـسـا لـلـدّراسـات ~ـجـلس

احملاسبةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــام ام 1428
اHاHـوافـق وافـق 2  م  مـايايـو سو سـنـة ة r2007 يr يـتضتضـمّـن إنن إنـهـاء ماء مـهامهاّم
مــــــكــــلّف بف بــــــالالــــدّراسراســــــات والات والــــبــــــحث بحث بــــــاHاHــــعــــــهــــد الد الــــــوطوطــــنيني

للدللدّراسات االستراتيجية الشاملة.راسات االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة 2007 تـنـهـى مـهـامّ الـسّـيـد
مراد مجـاهدr بصـفته مكـلّفا بـالدّراسات والـبحث باHـعهد
الــوطـني لــلـدّراســات االسـتــراتـيـجــيـة الــشـامــلـةr لــتـكـلــيـفه

بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــام ام 1428
اHاHـوافـق وافـق 2  م  مـايايـو سو سـنـة ة r2007 يr يـتضتضـمّـن إنن إنـهـاء ماء مـهامهاّم
مــــكــــلّف بف بــــــالالــــدّراسراســــات والات والــــــتّــــلــــخــــيـص بص بــــديديــــوان وزيوان وزيــــر

الدولةr بدون حقيبة وزارية.الدولةr بدون حقيبة وزارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة 2007 تـنـهـى مـهـامّ الـسّـيـد
مــنـور ربــيــعيr بـصــفــته مـكــلّــفـا بــالـدّراســات والــتّـلــخـيص
بــديـوان وزيـــر الــدولـــةr بــدون حـقــيــبــة وزاريــةr إلحــالـتـه

عـلى التّـقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــام ام 1428
اHاHـوافـق وافـق 2  م  مـايايـو سو سـنـة ة r2007 يr يـتضتضـمّـن إنن إنـهـاء ماء مـهامهاّم
رئرئــــيس ميس مــــصــــلــــحـة االجة االجــــتــــهــــاد الاد الــــقــــضــــائي والائي والــــتـشــــريعريع

~جلس الد~جلس الدّولــة.ولــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مــرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــــوافـق 2 مـــايــــو ســــنـــة 2007 تــــنــــهــى مــــهــــامّ 
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مــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــام ام 1428
اHوافـق اHوافـق 2  ماي  مايـو سنة و سنة r2007 يتضr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
لـلـدّراسراسـات والات والـبــــحث بحث بـاHاHـعـهـد الد الـوطوطـني لني لـلـدّراسراسـاتات

االستراتيجية الشـاملــة.االستراتيجية الشـاملــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايــو سـنـة 2007 يــعـيّن الـسّــيـد مـراد
مـــجــاهــدr مــديــرا لـــلــدّراســات والــبـــحث بــاHــعـــهــد الــوطــني

للدّراسات االستراتيجية الشـاملــة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 14  ربـيع الــثـاني عـامربـيع الــثـاني عـام
1428 اHــــوافـق  اHــــوافـق 2  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــة r2007 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّــــنـــانــــنـــان

.Wلبلديت Wعام Wكاتب Wتعي.Wلبلديت Wعام Wكاتب Wتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سـنة 2007 يـعيّن الـسّـيد مـيـلود

عصمانr كاتبا عاما لبلدية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة 2007 يــــعـــيـّـن الـــسّـــــيـــد

عبــــــد القادر بن خالدr كاتبا عاما لبلدية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
Wن تــــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2007 ــــوافـق 2  مــــايــــو ســــنــــة   مــــايــــو ســــنــــةHــــوافـق اHا

اHفتش اجلهوي للمصالح اجلبائية باجلزائر.اHفتش اجلهوي للمصالح اجلبائية باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة 2007 يــــعـــيـّـن الـــسّـــــيـــد
عــبـــــــد احلــفــيــد روان ســريكr مــفـتــشــا جــهـويــا لــلــمــصـالح

اجلبائيـة باجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2007 يـتضـمr يـتضـمّن الـتن الـتّـعـيW فيـعـيW في

اHديرية العامة للجمارك بوزارة اHالياHديرية العامة للجمارك بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سـنة 2007 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم في اHديرية العامة للجمارك بوزارة اHاليّة :
1 - حـــــمــــيــــد أولـــــداشr نــــائـب مــــديــــر لـــــلــــمــــيـــــزانــــيــــة

rواحملـاسبــة

2  - مـــنـــصـــور ســداتr رئـــيس دراســـات لـــدى مـــديــر
rناهجHكلّف بالتنظيم واHالدّراسات ا

3 - فـــرحـــات بن لـــوصـــيفr رئـــيس مـــهـــمـــة مـــراقـــبــة
باHفتشية العامّة للجمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHوافـق اHوافـق 2  مايـو سنة   مايـو سنة r2007 يتضـمr يتضـمّن تعيـW اHديرن تعيـW اHدير

اجلهوي للجمارك بعنابة.اجلهوي للجمارك بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة 2007 يـعيّـن السّـيـد زهـير

حدرباشr مديرا جهويا للجمارك بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 14  ربـيع الـثـانـي عام ربـيع الـثـانـي عام 1428
Wن تــــعـــيـــWتـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ rتـــتـــضــــم r2007 ــــوافـق 2  مــــايــــو ســــنــــة   مــــايــــو ســــنــــةHــــوافـق اHا
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

والصناعة التقليدية في الواليات.والصناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـــــــــوجـب مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤرّخ في 14 ربــــــيع
الــــثــــاني عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة 2007 يــــعــــيـّن
السّـيد عبــــــد الـسالم غنامr مديرا للمؤسسات الصغيرة

واHتوسطة والصناعة التقليدية في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنــــة 2007 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد
مـــصـــطــــفى خـــشـــيــــبـــةr مـــديــــرا لـــلـــمــــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرة

واHتوسطة والصناعة التقليدية في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة 2007 تعيّن اآلنـسة لطـيفة
رحـــمــانيr مـــديــرة لــلــمـــؤســســات الـــصــغــيــرة واHـــتــوســطــة

والصناعة التقليدية في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2007 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

دراسات ~جلس احملاسبة.دراسات ~جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة 2007 يـعيّـن الـسّـيـد أحـمد

جياللي سايحr مديرا للدّراسات ~جلس احملاسبة.
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وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية
قــــــــــــــرار مرار مــــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ذي ال ذي الــــــــــــــقــــــــــــــعــــــــــــــدة عدة عــــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 30
نــــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــتــــــضــــــــمّن اHن اHــــــــصــــــــادقادقــــــة عة عــــــــلىلى

التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير.التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإن وزير ا
- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- 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 - 102
اHــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام 1422 اHــوافق 21 أبـــريل ســـنـــة

rتضمن إنشاء الدّيوان الوطني للتّطهيرH2001 وا

- و~ـقـتضى الـقـرار اHؤرّخ في 4 رمـضـان عام 1422
اHـوافق 19 نـوفـمـبـر سـنة 2001 واHـتضـمـن اHـصادقـة عـلى
الــتـــنـــظــيـم الــداخـــلي لـــلـــمــؤســـســـة الــعـــمـــومــيـــة " الـــديــوان

r" الوطنيّ للتّطهير

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــــادّة 17 من
اHـرســوم  الـتّـــنفـيذيّ رقم 01 - 102 اHؤرّخ في 27 مـحرّم
rـــذكـــور أعالهHــوافق 21 أبـــريل ســـنـــة 2001 واHعــام 1422 ا
يـهــدف هـذا الـقـرار إلى اHــصـادقـة عــلى الـتـنـظــيم الـداخـلي
لـلـديـوان الـوطـني لـلـتــطـهـيـر الـذي يـدعى في صـلب الـنص

"الديوان " حسب الكيفيات احملددة باألحكام اآلتية :

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـشـتـمل الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـديـوانr حتت
سلطة اHدير العامr على ما يأتي :

*  ست  ستّ (  ( 6  ) مديريات مركزية :  ) مديريات مركزية :
rمديرية الدراسات واألشغال -
rمديرية االستغالل والصيانة -

rفوّضHمديرية التنظيم والتسيير ا -
rمديرية األمالك والوسائل العامة -

rوارد البشرية والتكوين والتوثيقHمديرية ا -
- مديرية اHالية واحملاسبة.

* مساعـدان للمـدير العام (  مساعـدان للمـدير العام ( 2 ) يكل ) يكلّـفان عـلى التواليـفان عـلى التوالي
باالستغالل والتنمية.باالستغالل والتنمية.

* مستشار (  مستشار ( 1 ) لالتصال. ) لالتصال.
* مساعد (  مساعد ( 1 ) يكلف بأمن اHمتلكات. ) يكلف بأمن اHمتلكات.

*  ثالث خاليا (   ثالث خاليا ( 3 ) تكلف ~ا يأتي : ) تكلف ~ا يأتي :
rتنظيم اإلعالم اآللي -

rتدقيق احلسابات -
- مراقبة التسيير.

* خمس (  خمس ( 5  ) وكاالت جهوية :  ) وكاالت جهوية :
rالوكالة اجلهوية لوهران -
rالوكالة اجلهوية لشلف -

rدينة اجلزائرH الوكالة اجلهوية -
rالوكالة اجلهوية لورقلة -

- الوكالة اجلهوية لقسنطينة.
اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــشـــمـل اHـــديــــريــــة اHـــركــــزيــــة لـــلــــدراســـات

واألشغال الدوائر اآلتية :
rدائرة الدراسات -
rدائرة الهندسة -
- دائرة األشغال.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــشــــمل اHــــديــــريــــة اHــــركــــزيــــة لالســــتــــغالل
والصيانة الدوائر اآلتية :

rدائرة تسيير محطات التصفية -
rدائرة تسيير الشبكات -

rدائرة الصيانة والتموين -
- دائرة إعادة التأهيل.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــشــــمل اHــــديــــريــــة اHــــركـــزيــــة لــــلــــتــــنـــظــــيم
والتسيير اHفوض الدوائر اآلتية :

rدائرة التنظيم -
rفوّضHدائرة التسيير ا -

- دائرة الصفقات.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  : تــــــشــــــمـل اHــــــديـــــــريــــــة اHــــــركـــــــزيــــــة لـألمالك
والوسائل العامة الدوائر اآلتية :

rدائرة األمالك -
- دائرة الوسائل.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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اHاداHادّة ة 7 :  : تشمل اHديريـة اHركزية للـموارد البشرية
والتكوين والتوثيق الدوائر اآلتية :

rWستخدمHدائرة ا -
rدائرة التكوين والتعاون -

- دائرة التوثيق واحملفوظات.
اHاداHادّة ة 8 :  : تشمل اHديريـة اHركزية للمالية واحملاسبة

الدوائر اآلتية :
rاليةHدائرة ا -

- دائرة احملاسبة.
اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــتـــوفــر كـل وكــالـــة جــهـــويـــة عــلى الـــهـــيــاكل

اآلتية :
rخلية االتصال -

rمتلكاتHخلية أمن ا -
rفوّضHخلية التسيير ا -
rاليةHمديرية اإلدارة وا -

rمديرية الصيانة والتموين -
rوارد البشرية والتكوينHمديرية ا -

rشاريعHمديرية الدراسات وا -
- مديرية االستغالل.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تـــنـــقـــسم الـــوكـــالـــة اجلـــهـــويـــة إلى مـــنـــاطق
ووحدات.

اHاداHادّة ة 11 :  : تشمل اHنطقة اHديريات اآلتية :
rاليةHمديرية اإلدارة وا -

rمديرية الصيانة والتموين -
rمديرية االستغالل -

- مديرية الدراسات واHشاريع.
تشمل الوحدة الدوائر اآلتية :

rاليةHدائرة اإلدارة وا -
rدائرة الصيانة والتموين -

rدائرة االستغالل -
- دائرة الدراسات واHشاريع.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـشـمل الـوكـالـة اجلـهـويـة لـوهـران اHنـاطق
والوحدات اآلتية :

* منطقة وهران : منطقة وهران :
rوحدة وهران -

rتيموشنت Wوحدة ع -
- وحدة تلمسان.

* منطقة مستغا� : منطقة مستغا� :
- وحدة مستغا�.
- وحدة معسكر.

* منطقة سيدي بلعباس : منطقة سيدي بلعباس :
rوحدة سيدي بلعباس -

rوحدة سعيدة -
rوحدة النعامة -
- وحدة البيض.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــشـمل الــوكـالــة اجلـهــويـة لــشـلف اHــنـاطق
والوحدات اآلتية :

* منطقة الشلف : منطقة الشلف :
rوحدة الشلف -
rوحدة غليزان -

- وحدة عW الدفلى.
* منطقة تيارت : منطقة تيارت :
rوحدة تيارت -

rوحدة تيسمسيلت -
- وحدة اجللفة.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تــشــمل الـوكــالــة اجلــهـويــة Hــديـنــة اجلــزائـر
اHناطق والوحدات اآلتية :

* منطقة مدينة اجلزائر : منطقة مدينة اجلزائر :
rوحدة تسيير محطات التصفية -

- وحدة تسيير الشبكات.
* منطقة سطيف : منطقة سطيف :
rوحدة سطيف -
rوحدة بجاية -

- وحدة اHسيلة.
- وحدة برج بوعريريج.

* منطقة تيزي وزو : منطقة تيزي وزو :
rوحدة تيزي وزو -
rوحدة بومرداس -

- وحدة البويرة.
* منطقة اHدية : منطقة اHدية :
rديةHوحدة ا -

rوحدة البليدة -
- وحدة تيبازة.
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اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـشـمـل الـوكـالـة اجلـهـويــة لـورقـلـة اHـنـاطق
والوحدات اآلتية :

* منطقة ورقلة : منطقة ورقلة :
rوحدة ورقلة -
rوحدة الوادي -
- وحدة إيليزي.

* منطقة غرداية : منطقة غرداية :
rوحدة غرداية -
rوحدة األغواط -

- وحدة تامنغست.
* منطقة بشار : منطقة بشار :
rوحدة بشار -

rوحدة تندوف -
- وحدة أدرار.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : تـــشـــمل الــوكـــالـــة اجلــهـــويــة لـــقـــســنـــطــيـــنــة
اHناطق والوحدات اآلتية :

* منطقة سوق أهراس : منطقة سوق أهراس :
rوحدة سوق أهراس -

rةHوحدة قا -
rوحدة تبسة -

- وحدة أم البواقي.
* منطقة قسنطينة : منطقة قسنطينة :
rوحدة قسنطينة -

rوحدة جيجل -
- وحدة ميلة.

* منطقة باتنة : منطقة باتنة :
rوحدة باتنة -

rوحدة خنشلة -
- وحدة بسكرة.

* منطقة عنابة : منطقة عنابة :
rوحدة عنابة -

rوحدة الطارف -
- وحدة سكيكدة.

17 :  : يـــعـــيّن اHـــديـــرون اHـــركـــزيـــون ومـــســـاعـــدا اHــاداHــادّة ة 
اHـــديــر الــعــام اHــكــلـــفــان بــاالســتــغالل والـــتــنــمــيــة ومــديــرو
الـوكـاالت اجلـهـويـةr بقـرار مـن وزيـر اHـوارد اHـائـيـةr بـناء

على اقتراح من اHدير العام للدّيوان.

ويــعـيّن مــســتـشــار االتـصــال واHـســاعــد اHـكــلّف بـأمن
rـركـزيـةHـمـتـلـكـات ومـسـؤولـو اخلاليـا ورؤسـاء الـدوائـر اHا
~قـرّر من اHدير الـعام للـديوان بعـد موافقـة وزير اHوارد

اHائية.
اHاداHادّة ة 18 :  : تـلغـى أحكـام القـرار اHؤرّخ في 4 رمـضان
عام  1422 اHوافق 19 نوفمبر سنة 2001 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 9 ذي القعدة عام 1427 اHوافق 30
نوفمبر سنة 2006.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
1427 اH اHـوافق وافق 22 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن ضمن ضــــبطبط

حدود مساححدود مساحـة استصالح األراضي الفالحية ببقوزةة استصالح األراضي الفالحية ببقوزة
رقم رقم 2 في والية الوادي. في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 97 - 483 اHؤرّخ في 15 شعـبـان عام 1418 
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اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " بقوزة رقم  2 ".
اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـــذكـــورة في اHـــادة األولى أعالهr بـــبـــلـــديـــة تـــاغـــزوتr في

والية الوادي.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.
3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهr على 100 هكتار

مسقية.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427

اHوافق 22 مايو سنة 2006.

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " القطا ي ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHذكـورة في اHـادة األولى أعالهr ببـلديـة اHقـرنr في والية

الوادي.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهr على 100 هكتار

قابلة للسقي.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427
اHوافق 22 مايو سنة 2006.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
1427 اH اHـوافق وافق 22 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن ضمن ضــــبطبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــاحاحــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحـفـالحـــــــــــيــــــــة
بالقطا ي  في والية الوادي.بالقطا ي  في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك  مرك  مــــــؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــامام
1427 اH اHــــوافق وافق 22 م مــــــايايــــــو سو ســــــنــــــة ة r2006 يr يــــــتــــــضــــــمن ضمن ضــــــبطبط

حـدود مدود مــــســــاحاحـة اسة اســــتــــصالح األراضي الصالح األراضي الــــفالحفالحــــيـة بة بــــزمزمــــلـة
في والية الوادي.في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية
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- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " زملة ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHذكورة في اHادة األولى أعالهr ببلدية وادي العلندةr في

والية الوادي.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهr على 600 هكتار

مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427
اHوافق 22 مايو سنة 2006.

قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
1427 اH اHـوافق وافق 22 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن ضمن ضــــبطبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــــاحاحــــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحالحــــــــــيــــــــــة
بلمهنية في والية الوادي.بلمهنية في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " Hهنية ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـذكـورة في اHــادة األولى أعالهr بـبـلــديـة قـمـارr في واليـة

الوادي.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــتــربع اHــســاحــة اHــبــيّــنــة في اHــادة األولى اHـادة اHـادة 
أعالهr على 100 هكتار مسقية.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات



21اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37
21 جمادى األولى  عام  جمادى األولى  عام 1428 هـ هـ

7 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2007  م م

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427
اHوافق 22 مايو سنة 2006.

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـذكــورة في اHـادة األولى أعالهr بــبـلـديـة مــيه ونـسىr في

والية الوادي.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهr على 100 هكتار

مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427
اHوافق 22 مايو سنة 2006.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
1427 اH اHـوافق وافق 22 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن ضمن ضــــبطبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــــاحاحــــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحالحــــــــــيــــــــــة
بشوشة في والية الوادي.بشوشة في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " شوشة ".

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
1427 اH اHـوافق وافق 22 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن ضمن ضــــبطبط

حدود محدود مـسـاحة اساحة اسـتصالح األراضي التصالح األراضي الـفالحيفالحيـة بدرينة بدرين
رقم رقم 6 في والية غرداية. في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 22
21 جمادى األولى  عام  جمادى األولى  عام 1428 هـ هـ

7 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2007  م م

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " درين رقم 6 ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـــذكـــورة فـي اHـــادة األولى أعـالهr بـــبـــلـــديــــة الـــقـــرارةr في

والية غرداية.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهr على 100 هكتار

مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427
اHوافق 22 مايو سنة 2006.

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اHـؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اHوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " حوض حصن رقم 2 ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـــذكـــورة فـي اHـــادة األولى أعـالهr بـــبـــلـــديــــة الـــقـــرارةr في

والية غرداية.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهr على 200 هكتار

مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1427
اHوافق 22 مايو سنة 2006.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
1427 اH اHـوافق وافق 22 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن ضمن ضــــبطبط

حدود مساححدود مساحـة استصالح األراضي الفالحية بحوضة استصالح األراضي الفالحية بحوض
حصن رقم حصن رقم 2  في والية غرداية.  في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات
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اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427
اHوافق 20 يونيو سنة 2006.

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اH اHـوافق وافق 20 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2006 يتr يتـضـمن ضبطمن ضبط

حـدود مدود مـسـاحاحـة اسة اسـتـصالح األراضصالح األراضـي الي الـفالحفالحـيـة بة بـتـالالـة
نلوح  في والية تيزي وزو.نلوح  في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " تالة نلوح ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـذكـورة في اHـادة األولى أعالهr بـبـلـديـة زكـريr في والية

تيزي وزو.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الـــــفـالحـــــيــــــة اHــــــذكـــــورة فـي اHـــــادة األولـى أعالهr عــــــلى 120

هكتارا غير مسقية.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اHوافق  اHوافق 20  يون  يونـيو سنة يو سنة r2006 يتr يتـضمن ضبطضمن ضبط

حـدود مدود مـسـاحة اساحة اسـتـصالح األراضي الصالح األراضي الـفالحفالحـيـة بأزروة بأزرو
أوقادو في والية تيزي وزو.أوقادو في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " أزرو أوقادو ".
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اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHــــــذكـــــورة فـي اHـــــادة األولى أعـالهr بـــــبــــــلـــــديـــــتـي مـــــاكـــــودة

ومزرانةr في والية تيزي وزو.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
االحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الــــفـالحــــيـــــة اHـــــذكــــورة فـي اHــــادة األولـى أعالهr عـــــلى 1330

هكتارا غير مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427
اHوافق 20  يونيو سنة 2006.

تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " شريعة ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـــــذكـــــورة فـي اHـــــادة األولى أعـالهr بـــــبـــــلـــــديـــــتي تـــــقـــــزرت

وبوجيمةr في والية تيزي وزو.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الــــفـالحــــيـــــة اHـــــذكــــورة فـي اHــــادة األولـى أعالهr عـــــلى 1440

هكتارا غير مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427
اHوافق 20  يونيو سنة 2006.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اHوافق  اHوافق 20  يون  يونـيو سنة يو سنة r2006 يتr يتـضمن ضبطضمن ضبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــــاحاحــــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحالحــــــــــيــــــــــة
بشريعة في والية تيزي وزو.بشريعة في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد 

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اHوافق  اHوافق 20  يون  يونـيو سنة يو سنة r2006 يتr يتـضمن ضبطضمن ضبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــــاحاحــــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحالحــــــــــيــــــــــة
بتزغرت في والية تيزي وزو.بتزغرت في والية تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
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- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " تزغرت ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHــذكــورة في اHــادة األولـى أعالهr بــبــلــديـــة آيت شــفــةr في

والية تيزي وزو.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الفالحيـة اHذكـورة في اHادة األولى أعالهr على 32 هـكتارا

غير مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427
اHوافق 20  يونيو سنة 2006.

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اHوافق  اHوافق 20  يون  يونـيو سنة يو سنة r2006 يتr يتـضمن ضبطضمن ضبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــــاحاحــــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحالحــــــــــيــــــــــة
بإيشاريون في والية تيزي وزو.بإيشاريون في والية تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا

- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " إيشاريون ".

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
rبـــــبــــلـــــديـــــات مـــــزرانــــة rـــــادة األولى أعـالهHـــــذكـــــورة في اHا

بوجيمة وماكودةr في والية تيزي وزو.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الــــفـالحــــيـــــة اHـــــذكــــورة فـي اHــــادة األولـى أعالهr عـــــلى 1180

هكتارا غير مسقية.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات
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اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427
اHوافق 20  يونيو سنة 2006.

اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـذكـورة في اHـادة األولى أعالهr بـبـلـديـة زكـريr في والية

تيزي وزو.

وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.

3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الـــــفـالحـــــيــــــة اHــــــذكـــــورة فـي اHـــــادة األولـى أعالهr عــــــلى 110

هكتارات غير مسقية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427
اHوافق 20  يونيو سنة 2006.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اHوافق  اHوافق 20  يون  يونـيو سنة يو سنة r2006 يتr يتـضمن ضبطضمن ضبط

حــــــــــدود مدود مــــــــــســــــــــاحاحــــــــــــة اسة اســــــــــتــــــــــصـالح األراضي الالح األراضي الــــــــــفـالحالحــــــــــيــــــــــة
بأفوشيش في والية تيزي وزو.بأفوشيش في والية تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " أفوشيش ".

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك  مؤررك  مؤرّخ في خ في 24  ج  جـمادى األولى عاممادى األولى عام
1427 اHوافق  اHوافق 20  يون  يونـيو سنة يو سنة r2006 يتr يتـضمن ضبطضمن ضبط

حـدود مدود مــــسـاحاحــــة اسة اسـتــــصالح األراضي الصالح األراضي الـفـالحالحـيــــة بة بـديديـر
سيد الشيخ في والية البيض.سيد الشيخ في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

rائيةHوارد اHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا



- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية
يقريقرّرون ما يأتي:رون ما يأتي:

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " دير سيد الشيخ ".
اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHــذكــورة في اHــادة األولى أعالهr بــبــلـديــة األبــيض ســيـدي

الشيخr في والية البيض.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.
3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الـــــفـالحـــــيــــــة اHــــــذكـــــورة فـي اHـــــادة األولـى أعالهr عــــــلى 400

هكتار.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1427

اHوافق 20  يونيو سنة 2006.

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و~ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 483
اHؤرّخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدّد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اHـــســـاحـــات االســـتـــصالحــــيـــة وأعـــبـــائه  وشـــروطهr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 1998 الـذي يحدّد
تـشكـيـلـة وعـمل الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبات
اHـــتــرشـــحـــW لــلـــحـــصــول عـــلى امـــتــيـــاز قـــطع أرضـــيــة من
األمالك الـوطـنــيـة اخلـاصـة الــتـابـعــة لـلـدولــة في اHـسـاحـات

rاالستصالحية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 483 اHـؤرّخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعالهr يــضــبط
هـذا الــقـرار حـدود مـســاحـة اسـتـصـالح األرا ضي الـفالحـيـة

اHسماة : " جنيل ".
اHـادة اHـادة 2 :  : تــقع مـسـاحـة اسـتــصالح األراضي الـفالحـيـة
اHـــذكـــورة في اHـــادة األولى أعالهr بـــبـــلــديـــة تـــامــزورةr في

والية عW تيموشنت.
وتــــقع حــــدودهــــا داخـل اHــــســــاحــــة اHــــعــــيّــــنــــة ~ــــحـــاور
اإلحــداثــيـــات احملــددة طــبــقــا لـــلــمــخــطط اHـــلــحق بــأصل هــذا

القرار.
3 : : تــــــتــــــربـع مــــــســــــاحـــــة اســــــتــــــصـالح األراضي اHـــــادة اHـــــادة 
الــــــفالحـــــيــــــة اHـــــذكـــــورة فـي اHـــــادة األولى أعـاله عـــــلى 1061

هكتارا.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 17 شــعـــبــان عــام 1427  اHــوافق

10سبتمبر سنة 2006.

وزير اHالية وزير اHالية 
مراد مراد مدلسيمدلسي

وزير وزير اHوارد اHائية اHوارد اHائية 
عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك  مرك  مـؤرؤرّخ في خ في 17  ش  شـعــــبـان عان عـام ام 1427
اHاHـوافق وافق 10  س  ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة r2006  يr  يـتــــضــــمن ضمن ضـبطبط
حــحـــدود مــدود مــــــســســـاحـاحــة اسـة اســـــتـتــصـالح األراضي الصـالح األراضي الــــفــالحفــالحـيـة

بنجيل قي والية عW تيموشنت.بنجيل قي والية عW تيموشنت.
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