
العدد العدد 69
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 9  ذو احلج  ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�قتـضى اJرسوم التّنفيذيّ رقم 07 - 364 اJؤرّخ
في 18 ذي القـعـدة عام 1428 اJـوافق 28 نـوفـمبـر سـنة 2007

sاليّةJركزية في وزارة اJتضمّن تنظيم اإلدارة اJوا
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
أوّل رمــضـان عـام 1429 اJـوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واJــتـــضـــمّن تـــعـــيــX الـــسّـــيـــد أعــمـــر قـــرشيs نـــائب مـــديــر

sللميزانية واحملاسبة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيـــد أعــــمــــر قـــرشيJــــاداJا
نـــائـب مـــديــر اJـــيـــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــة �ـــديـــريـــة عـــمـــلـــيــات
اJـــيــــزانــــيــــة واJـــنــــشــــآت الــــقـــاعــــديــــةs اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحـــيــــاتهs بـــاسـم وزيـــر اJـــالــــيّـــةs عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق
واJـقـرّرات واألوامر اخلـاصـة بالـدفع والـتحـويل وتـفويض
االعـــتــــمـــادات ومـــذكــــرات اJـــوافـــقــــة عـــلى أوامــــر الـــصـــرف
ووثـائق اإلثـبات اخلـاصـة باJـصـاريف وبيـانـات اإليرادات

باستثناء القرارات.

2 : : يــــــنــــــشــــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار في اجلــــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافق
11 نوفمبر سنة 2008.

كريــم جوديكريــم جودي

وزارة الطاقة وا<ناجموزارة الطاقة وا<ناجم
قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 5  ذي ال ذي الـقــــعــــدة عدة عـام ام 1429
اJاJــــــــوافق وافق 3 ن نــــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة s2008 يs يــــــــحــــــــدّد األجد األجــــــــهــــــزةزة
وأصناف األجهوأصناف األجهـزة ذات االستعمال اJزة ذات االستعمال اJـنزلي اخلاضعةنزلي اخلاضعة
لـلــــقـواعواعـد اخلد اخلـاصاصــــة بة بـالالـفـعــــالالـيـة الة الـطــــاقاقـويويـة واJة واJـشــــتـغـلـة

بالطاقة الكهربائية.بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sناجمJإنّ وزير الطاقة وا

sووزير الصناعة وترقية االستثمارات

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

وزارة ا<اليةوزارة ا<الية
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 13  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1429 اJـــــوافق  اJـــــوافق 11
نـوفـمبـر نـوفـمبـر سـنـة سـنـة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن تـفويض اإلمـضاء إلىن تـفويض اإلمـضاء إلى

مدير عمليات اJيزانية واJنشآت القاعديةمدير عمليات اJيزانية واJنشآت القاعدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّةJإنّ وزير ا
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا 

- و�قتـضى اJرسوم التّنفيذيّ رقم 07 - 364 اJؤرّخ
في 18 ذي القـعـدة عام 1428 اJـوافق 28 نـوفـمبـر سـنة 2007

sاليّةJركزية في وزارة اJتضمّن تنظيم اإلدارة اJوا
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
أوّل رمــضـان عـام 1429 اJـوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واJتضمّن تعيX السّيد صديق رماضنةs مديرا لعمليات

sنشآت القاعديةJيزانية واJا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّــيـد صــديق رمـاضــنـةJـاداJا
مـدير عمليـات اJيزانيـة واJنشآت القـاعديةs اإلمضاء في
حدود صالحـياتهs بـاسم وزير اJـاليّـةs على جـميع الـوثائق

واJقرّرات �ا في ذلك القرارات.

2 : : يــــــنــــــشــــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار في اجلــــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافق
11 نوفمبر سنة 2008.

كريــم جوديكريــم جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 13  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1429 اJـــــوافق  اJـــــوافق 11
نـوفـمبـر سـنـة نـوفـمبـر سـنـة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن تـفويض اإلمـضاء إلىن تـفويض اإلمـضاء إلى

نائب مدير.نائب مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّةJإنّ وزير ا
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا 

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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sاألفــران -
sكــاويJا -

sاألجهزة السمعية - البصرية -
- أجهزة التدفئة الكهربائية.

ال تـدخل األجــهـزة اJـسـتـعـمــلـة واألجـهـزة الـتي تـوقّف
إنــتــاجــهــا قــبـل بــدايــة ســريــان مــفــعــول هــذا الــقــرار ضــمن

مجال تطبيق هذا القرار.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 5 ذي الـقـعـدة عـام 1429 اJـوافق 3
نوفمبر سنة 2008.

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 39 اJؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اJــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمJعدّل واJا sتعلّق �راقبة اجلودة وقمع الغشJوا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 16 اJؤرّخ
في أوّل ذي احلـجّـة عام 1425 اJـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2005
الّـذي يحـدّد القـواعد اخلـاصـة بالـفعـاليـة الـطاقـوية اJـطبـقة
عـلى األجهـزة اJـشتـغـلة بـالـكهـربـاء والغـازات واJـنتـوجات

sادّة 4 منهJال سيّما ا sالبترولية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 464
اJؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اJوافق 6 ديسـمبر سنة

sتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 465
اJؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اJوافق 6 ديسـمبر سنة

sطابقةJتعلّق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 266
اJـؤرّخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

sناجمJ2007 الّذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 100
اJــــؤرّخ في 17 ربــــيـع األوّل عـــام 1429 اJــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الصـناعـة وترقـية

sاالستثمارات

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 4 من اJـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 05 - 16 اJـــؤرّخ في أوّل ذي احلـــجّـــة عـــام
1425 اJـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهs يـهـدف

هـــذا الــقــرار إلى حتـــديــد األجــهــزة وأصـــنــاف األجــهــزة ذات
االسـتـعـمـال اJـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية

الطاقوية واJشتغلة بالطاقة الكهربائية.

اJــاداJــادّة ة 2 :  : تـــخـــضع إلى أحـــكـــام هـــذا الـــقـــرار األجـــهــزة
اJصمّـمة من أجـل االستعمال اJنزلي اJعينة أدناه :

- الـــــثالجــــــات واجملـــــمّـــــدات واألجــــهــــــزة اJـــــشـــــتـــــركـــــة
s(ثالجـات - مجمّدات)

sمكيفات الهواء الفردية -
sصابيح وأجهزة اإلنارةJا -

sاء الساخن وتخزينهJأجهزة إنتاج ا -
- آالت غـسـل الـثـيـاب ومـجـفـفـات الـثـيـاب واألجـهـزة

s(غسـل - جتفيف) شتـركـةJا
sآالت غسـل األواني -

وزير الطاقة واJناجموزير الطاقة واJناجم

شكيب خليلشكيب خليل

وزير الصناعةوزير الصناعة
وترقية االستثماراتوترقية االستثمارات

حميد الطمارحميد الطمار

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1429
اJوافق اJوافق 11  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2008 يحدs يحدّد عدد اJناصبد عدد اJناصب
الـــــعـــــلـــــيـــــا لإلدارة اJـــــركـــــزيـــــة فـي وزارة الـــــشــــؤونالـــــعـــــلـــــيـــــا لإلدارة اJـــــركـــــزيـــــة فـي وزارة الـــــشــــؤون

الدينيـة واألوقـاف.الدينيـة واألوقـاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةJإن وزير ا

sووزير الشؤون الدينية واألوقاف

sالعام للحكومة Xواألم

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 307
اJــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدّد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا


