
العدد العدد 63
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة 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

األحد األحد 4  محر محرّم م عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 18 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  12-390 مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 13 نـوفمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12-391 مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 13 نـوفمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية.......................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم  12-392 مؤرّخ في 28 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 13 نوفمـبر سنة p2012 يتضـمـن حتويــل اعـتمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيـات...........................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  12-393 مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 13 نـوفمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية........................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  12-389 مـؤرّخ في 23 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHـوافق 8 نـوفــمــبــر ســنـة p2012 يـعـــــدل تــوزيـــع نــفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة p2012 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  12-394 مـؤرّخ في 28 ذي احلجّـة عام 1433 اHـوافق 13 نـوفمـبـر سـنة p2012 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة العدل........................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  12-395 مؤرّخ في 28 ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 13 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتضــمـن نـقـل اعــتـمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..........................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  12-396 مؤرّخ في 28 ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 13 نوفمـبر سنة p2012 يـتضمـن الـتصريـح باHـنفعـة
الـعـمومـيـة لـلعـمـليـة اHـتـعلـقـة بإجنـــاز أشـغـال ازدواج قنـاة حتـويل مـيـاه وادي احلـراش  والـشبـلي والـدويـرة في واليتي
اجلزائر والبليدة..........................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  12-397 مؤرّخ في 28 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 13 نوفمـبر سنة p2012 يتضمــن الـتصريــح باHنفعـة
الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـة اHــتـعـلـقـة بـتـحـويـل اHـيـاه اجلـوفـيـة لـطــبـقـة الـشط الـغـربي نــحـو الـتـجـمــعــات الــسـكــانـيــة بـجــنـوب
تلمـسـان وشمـال النعامـة وغـرب وجنوب سيدي بلعباس.................................................................................
مـرســوم تــنـفـيــذي رقم  12-398 مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 13 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتـضــمن تـعـديـل الـقـانـون
األسـاسي Hـركـز الـدراسـات والبـحث في االتـصـاالت الـسـلـكـية والـالسلـكـيـة وتـغـيـيـر تـسـمـيــتـه إلـى مـركـــز الــدراسـات
والبحـث فـي االتـصـاالت الـسلكيـة والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال....................................................
مرسوم تنفيذي رقم  12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 اHوافق 17 نوفمبر سنة p2012 يـحدد نص أوراق التصويت التـي
تستعمـل النتخاب أعضاء اجملالـس الشعبـية البلدية والوالئية و�يزاتها التقنية.................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 13 نوفمبر سنة p2012 يتضمن تغيير ألقاب..............................
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي احلجة عام 1433 اHوافق 13 نوفمبر سنة p2012 يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية.......

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مؤرخ في 26 ذي احلجّـة عام 1433 اHـوافق 11 نـوفمـبـر سـنة p2012 يرخص لـلـوالة تـقـد� تاريخ افـتـتـاح االقتـراع اHـتـعلق
بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية..........................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مـؤرخ في 26 ذي احلـجــة عـام 1433 اHـوافق 11 نـوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتـضــمن تــعـيــW الـقــضـاة رؤســاء وأعـضــاء الـلــجـان
االنتخابية الوالئية في انتخابات أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012 .................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12-390 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1433 ا اHــــوافق Hــــوافق 13 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضــــمنp يــــتــــضــــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضـى اHرسـوم التنفيذي رقم 12-37  اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
 2012 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــعــدلp حــافـظ األخــتــام مـن مــيــزانــيـــة الــتــســيـــيــر �ــوجب
p2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعتماد قدره خمسـمائة وسبعون مليونا ومائتان وتسعة
وثالثـــــــون ألف ديـــــــنــــــار (570.239.000 دج) مــــــقـــــــيـّــــــــد فــي
مـيزانـيــة الـتـكالـيـف اHشـتـركــة وفــي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــدره خـمــسـمــائـة وســبــعـون مــلـيــونـا ومــائـتــان وتـســعـة

وثـالثـــــــون ألـف ديـــــــنـــــــار (570.239.000 دج) يـــــــقــــــــيـّــــــــد فــي
مــيـزانــيـة تــســيـيــر  وزارة الـعــدل وفي الــبـاب رقم 02-36

"إعانة لتسيير اHدرسة الوطنية لكتاب الضبط".

pــالــيــــة ووزيـــــر الــعــدلHـــادّة ة 3 : : يــكــلــف  وزيــــر اHـــاداHا
حافظ األختامp كل فيـمـا يخصّـه p بتنـفيـذ هــذا اHرســوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12-391 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 13 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضــــمنp يــــتــــضــــمن

حتويل اعـتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة األشغالحتويل اعـتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة األشغال
العمومية.العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضـى اHرسـوم التنفيذي رقم 12-48  اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
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 2012 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

األشـغال العـمومـية من مـيزانـية التـسيـير �ـوجب قانون
p2012 الية  لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتـمـاد قــدره اثـنـا عــشـر مـلــيـونـا وتـســعـمـائــة ألف ديـنـار
(12.900.000 دج) مــــقــــيـّــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــــة الــــتــــكــــالــــيـف
اHـشــتـركــــة وفــي الــبـاب رقم 37-91 "نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قــــــــدره اثـــنـــا عــــشـــر مـــلــــيـــونـــا وتـــســــعـــمـــائــــة ألف ديـــنـــار

(12.900.000 دج) يـــقـــيـّـــد فــي مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر  وزارة
األشــغـــال الـــعــمـــومـــيــة وفي األبـــواب اHـــبــيـــنـــة في اجلــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكــلــف  وزيــر اHــالـيـــة ووزيـــــر األشـغـال
الـعـمـومـيـــةp كل فــيـمــا يـخـصّـه p بـتـنـفـيــذ هـــذا اHـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

01-31

02-34

03-34

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط........................................

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث.....................................................

اإلدارة اHركزية - اللوازم.................................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العموميةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية.........................
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اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يــــكــــلف وزيـــــر اHــــالــــيــــة ووزيــــر الــــصــــحــــة
والسكان وإصالح اHستـشفياتp كل فيما يخصّـهp بتنفيذ
هـــذا اHــــرســـــوم الـــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  12-393 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 13 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضــــمنp يــــتــــضــــمن

حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
السياحة والصناعة التقليدية.السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضـى اHرسـوم التنفيذي رقم 12-58  اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
 2012 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الـسـيـاحــة والـصـنـاعـة الـتـقــلـيـديـة من مـيـزانــيـة الـتـسـيـيـر
p2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانية سنة 2012 اعتمـاد
قـدره أحد عـشــر مـليـون دينار (11.000.000 دج) مـقيّد في
مـيـزانيـة الـتـكـالـيـف اHـشـتـركـــة وفــي الـبـاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقمرقم  12-392 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة p p2012 يــــتــــضـــمـنيــــتــــضـــمـن

حتــــويــل اعـــــتـــمـــــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تــــســـيــــيـــر وزارةحتــــويــل اعـــــتـــمـــــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تــــســـيــــيـــر وزارة
الصحة والسكان وإصالح اHستشفيـات.الصحة والسكان وإصالح اHستشفيـات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -57
اHــؤرخ فـي 13 ربــيـع األول عـام 1433 اHــوافـق  6 فــبــرايـر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لـــوزيـــر الـــصـــحــــة والـــســـكـــان وإصالح اHـــســـتـــشـــفـــيـــات من

p2012 الية  لسنةHميزانيــة التسيير �وجـب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2012 اعـتماد
قــدره سـتـــة وســبــعـــون مــلــيــــون ديــنـــار (76.000.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية الـتكـاليف اHشـتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــــتـــــمـــــــاد قـــــدره ســــتــــــة وســــبــــعـــــون مــــلــــيــــــون ديــــنـــــار
(76.000.000 دج)  يــــقــــيّـــد فـي مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر وزارة
الـصـحـة والسـكـان وإصالح اHـسـتشـفـيـات وفي الـباب رقم
36 -04 "إعــانــة لـلــمـدرســة الـوطــنـيــة لــلـمــنـاجــمـنت وإدارة

الصحة".
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اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـــيــة ســـنــة 2012  اعــتــمـــاد قـــدره أحـــد عـشــر مـلــيــون ديـــنـار (11.000.000 دج)  يــقـيـّـد في
ميزانية تسيير  وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يكلــف  وزيــر اHاليــة ووزيــــر السيـاحة والصنـاعة التـقليديـةp كل فيمــا يخصّـه p بـتنفيــذ هــذا اHرســوم
الـذي ينـشـر في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر باجلزائر في 28 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 13 نوفمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

01-31

02-31

01-33

03-33

01-34

02-34

03-34

04-34

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط .......................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية ........................................................

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات .....................................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث ....................................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم ................................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة ..................................................

مجموع القسم الرابع

2. 100.000

3. 400.000

5. 500.000

50.000

1. 375.000

1. 425.000

575.000

1. 850.000

550.000

600.000

3. 575.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

01-35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليديةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.........

500.000

500.000

11. 000.000

11. 000.000

11. 000.000

11. 000.000

مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي رقمرقم  12-389 مؤر مؤرّخ في خ في 23 ذي احلج ذي احلجّة عامة عام
1433 اHوافق  اHوافق 8 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة p p2012 يـعـــدل توزيـــعيـعـــدل توزيـــع

p2012 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعتـمـاد دفع قـدره ثالثـة عـشـر مـليـارا وأربـعـمـائـة وأربـعة

وخــمـســون مـلــيـونــا ومـائــة وتــسـعــة وثـمــانـون ألف ديــنـار
(13.454.189.000 دج) ورخــــصـــــة بــــرنــــامـــج قـــــدرهــــا ثالثــــة
عـشر ملـيارا وأربـعمائـة وأربعـة وخمـسون ملـيونـا ومائة
وتـــــســــــعــــــة وثـــــمــــــانــــــون ألف ديــــــنـــــار (13.454.189.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اHنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHالـية الـتـكمـيـلي لسـنة p (2012 طـبقـا للـجدول "أ" اHـلحق

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع قــــــدره ثالثـــة عــــشـــر مـــلــــيـــارا وأربــــعـــمـــائــــة وأربـــعـــة
وخــمـســون مـلــيـونــا ومـائــة وتــسـعــة وثـمــانـون ألف ديــنـار
(13.454.189.000 دج) ورخــــصـــــة بــــرنــــامـــج قـــــدرهــــا ثالثــــة
عـشر ملـيارا وأربـعمائـة وأربعـة وخمـسون ملـيونـا ومائة
وتـــــســــــعــــــة وثـــــمــــــانــــــون ألف ديــــــنـــــار (13.454.189.000 دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اHـنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHـالية الـتكـميلي لـسنة p(2012 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.

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

حرّر بـاجلـزائر في 23 ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 8
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

8.636.000

1.852.000

2.146.000

750.000

70.189

13.454.189

- اHــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة
االقتصادية واإلدارية

- اHــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة
االجتماعية والثقافية
- دعم احلصول على سكن

- اخملــــــطــــــطـــــات الــــــبــــــلــــــديـــــة
للتنمية

- احـتــيـاطي لــنـفــقـات غــيـر
متوقعة

اجملموعاجملموع

11.532.000

1.852.000

_

_

70.189

13.454.189

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

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

1.000.000

100.000

1.852.000

10.432.000

70.189

13.454.189

- الفالحة والري
- دعم اخلدمات اHنتجة

- اHــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة
االقتصادية واإلدارية

- اخملــــــطــــــطـــــات الــــــبــــــلــــــديـــــة
للتنمية

- مواضيع مختلفة
اجملموعاجملموع

1.000.000

100.000

1.852.000

10.432.000

70.189

13.454.189

مرسوممرسوم تنفيذي  تنفيذي رقمرقم  12-394 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلج ذي احلجّة عامة عام
1433 اHـوافق  اHـوافق 13 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة p p2012 يتـضــمـن نقليتـضــمـن نقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة العدل.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHــــتــــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنـة 2012 واHــتـضـمن

p2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقــم 12-37 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنة 2012
pـتــضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الــعـدلHوا
حـــافظ األخـــتــام مـن مــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

p2012 الية لسنةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـــــى مــن مـــيــــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعـــتـــمــــاد قـــــــدره خــمـــســـة وســتـــون مـــلــيـــون ديـــنــار

(65.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
الـعـدل وفي الـبـاب رقم 43-22 "إدارة الـسـجـون - الـنـشاط

."Wالتربوي والثقافي والرياضي لصالح احملبوس

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصــــص Hــــيـــــزانــــيــــــــة ســـــنــــــة 2012
اعـــــتــــــمــــــــاد قـــــــــدره خـــــمــــســـــة وســـــتـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(65.000.000 دج)  يـــقــــــيّـــــد في مــيــزانـيــة تــسـيــيـر وزارة
الـــعـــدل وفي الـــبـــاب رقم 34-32 "مـــؤســـســـات الـــســـجـــون -

األدوات واألثاث".

pـــالـــيـــــة ووزيـــــر الـــعـــدلHــادّة ة 3 : : يـــكـــلــف وزيـــــر اHــاداHا
حافـظ األختــامp كـل فيـمـا يـخصهp بـتنفـيـذ هـــذا اHرسـوم
الـــذي يــــنـــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلزائر في 28 ذي احلـجّة عام 1433 اHوافق 13
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقممرسـوم تنفيذي رقم  12-395 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1433 اHوافق  اHوافق 13 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة p2012 يتـضـمـن نـقـلp يتـضـمـن نـقـل

اعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــبـــريـــداعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــبـــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
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pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85

pو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقــم 12-61 اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHـتــضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصـة لـوزيــر الـبـريـد
وتكـنـولـوجـيات اإلعـالم واالتصـال من مـيـزانـية الـتـسـيـير

p2012 الية لسنةHوجب قانون ا�
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــــتــــــمـــــاد قــــــــدره أربــــعــــة عــــشـــــر مــــلــــيــــون ديــــنــــار

(14.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
البـريد وتـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصـال وفي الباب رقم
44-01 "مــــــســــــاهــــــمــــــة Hـــــــركــــــز الــــــدراســــــات والــــــبــــــحـث في

اHواصالت السلكية والالسلكية".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يخصـص Hـيزانيـــة سـنــة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــدره أربــــــعـــة عـــشـــــر مـــلـــيــــون ديـــنـــار (14.000.000 دج)
يــــــقـــــــــيّـــــــــد فـي مـــــيـــــزانـــــيــــــة تـــــســـــيـــــيـــــر وزارة الـــــبـــــريـــــد
WـبـيـنـHا Wوتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتــصـال وفي الـبـابـ

في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يـــــكـــــلف وزيـــــر اHــــالـــــيـــــة ووزيــــر الـــــبـــــريــــد
pكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه pوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال
بـتـنـفـيـذ هـذ اHــرسـوم الـذي يـنـشـر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

02-34

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث....................................................

مجموع القسم الرابع

5.000.000

5.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

01-35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

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

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مــجــمـــوع االعــتــمــادات اخملــصـــصــة لــوزيــر الـــبــريــد وتــكــنـــولــوجــبــات مــجــمـــوع االعــتــمــادات اخملــصـــصــة لــوزيــر الـــبــريــد وتــكــنـــولــوجــبــات اإلعالماإلعالم
واالتصالواالتصال................................................................................

9.000.000

9.000.000

14. 000.000

14. 000.000

14. 000.000

14. 000.000

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي ذي رقمرقم  12-396 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلج ذي احلجّة عامة عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة p p2012 يــــتــــضـــمـنيــــتــــضـــمـن

الـتـصــريـح بـاHـنــفـعــة الـعــمـومـيــة لـلـعـمــلـيـة اHـتــعـلـقـةالـتـصــريـح بـاHـنــفـعــة الـعــمـومـيــة لـلـعـمــلـيـة اHـتــعـلـقـة
بـــإجنــــــاز أشـــغـــال ازدواج قـــنــــاة حتـــويل مـــيــــاه واديبـــإجنــــــاز أشـــغـــال ازدواج قـــنــــاة حتـــويل مـــيــــاه وادي
احلــراش  والــشــبـــلي والــدويــرة فـي واليــتي اجلــزائــراحلــراش  والــشــبـــلي والــدويــرة فـي واليــتي اجلــزائــر

والبليدة.والبليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا

الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
pــــذكـــــور أعالهHـــــتــــمّـم واHـــــوافق 27 أبـــــريـل ســـــنــــة 1991 اHا
وطــبـقـا ألحــكـام اHـادة 10 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 93-
186 اHـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اHـوافق 27  يـولـيـو سـنة

1993 اHـــتــــمّـم واHـــذكــــور أعالهp يــــهــــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى

الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
أشـغـال ازدواج قنـاة حتـويل مـياه وادي احلـراش والـشـبلي
والــدويـــرة في واليــتي اجلــزائـــر والــبــلــيــدةp نـــظــرا لــطــابع
الـبــنى الـتــحـتـيــة ذات اHـصــلـحـة الــعـامـة والــبـعــد الـوطـني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : :   تقدر اHسـاحة اإلجماليـة لألمالك العقارية
و/ أو احلــقـــوق الــعـــيــنـــيــة الـــعـــقــاريـــة اHــســـتــعـــمــلـــة إلجنــاز
العملية اHذكورة في اHادة األولى أعالهp باثني عشر (12)

هكتاراp موزعة كما يأتي :
- واليــــة اجلــــزائــــر : عــــشـــرة (10) هــــكــــتــــارات وواحـــد
وأربعون (41) آرا في بلديـات أوالد شبل  وتسـالة اHرجة

pوالدويرة
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- واليـــــة الـــــبـــــلـــــيــــدة : هـــــكـــــتـــــار واحــــد (1)  وتــــســـــعــــة
وخمسون (59) آرا في بلدية الشبلي.

وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :  قوام األشـغال اHلـتزم بهـا بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهp كما يأتي :

- والية اجلزائر :- والية اجلزائر :

- تمـوين  ونـقل و وضـع واخـتـبار الـقـنـاة بخـرسـانة
سـابـقـة اإلجـهـاد ذات صـفـيـحـــة داخـلـية (B P A T) قـطـــرها

p2000 ¥ ذات ضغط 16 بار على طول 9800 متر طولي

- تـمــوين  ونــقل و وضع واخــتـبــار أنــابـيب فــوالذيـة
pقطرها 2000 ¥  ضغط 16 بار على طول 200 متر طولي

- تـــمــوين  ونـــقل و وضع واخـــتـــبــار الـــقــطع اخلـــاصــة
(مــرفق من الــفـــوالذ  وتــفــرعــات مـع األنــابــيب ذات حــواف

p(صلبة  وصفائح �لوءة ومخاريط

pإجناز وجتهيز غرف صمامات القطع : 3 وحدات -

pياه : 6 وحداتHإجناز وجتهيز مشعبات تفريغ ا -

- إجنــاز وجتـهـيـز مـشــعـبـات الـتـهــويـة ذات تـأثـيـرات
pثالثية : 11 وحدة

- حــفـر قــنـاة أفــقـيــة مع تـغــلـيــفـهــا ذات قـطـر 2200 ¥
pحتت الطريق السريع : 70 مترا طوليا

- حـفــر أفـقي بـقــنـاة حتت خط الـســكـة احلـديـديـة ذات
pقطر 2200 ¥ : 30 مترا طوليا

p(2) عبور الطريق الوطني : وحدتان -

p(2) عبدة : وحدتانHعبور الطريق ا -

pمعابر األودية وقنوات التصريف : 3 وحدات -

p(2)نشآت اخملتلفة :  وحدتانHتقاطع ا -

p20 وحدة : (1 X 3 X 3 بعد وحدوي ) قناة مبلطة -

p3خرسانة عادية من صنف ج : 845 م -

- حـمــايـة مـن الـصـدإ لــقـنــوات الـصــلب ومـركــز حـقن
pالتيار للحماية من الصدإ

- إنشاء مسالك استغالل : 000 .60 متر2.

- والية البليدة :- والية البليدة :

- تمـوين  ونقل و وضـع واخـتـبـار القـناة بـخرسـانة
سـابـقـة اإلجـهــاد ذات صــفـيـحـة داخـلـيــة (B P A T) قـطــرها

p2000 ¥ ذات ضغط 16 بار على طول 1500 متر طولي

- تـــمـــوين ونـــقل  ووضـع واخـــتــبـــار الـــقـــطـع اخلـــاصــة
(تـفـرعــات مع أنـابـيب ذات حـواف صـلــبـة وصـفـائح �ـلـوءة

p(ومخاريط
- إجنــاز وجتـهـيـز مـشــعـبـات الـتـهــويـة ذات تـأثـيـرات

pثالثية : 3 وحدات
- إنشاء مسالك استغالل : 20.000 متر2.

اHـادة اHـادة 4 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلقـــــوق الـعـيـنـيـــة العـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجنـاز العمليـة اHذكـورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 5 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي رقمذي رقم  12-397 مؤر مؤرّخ في خ في 28 ذي احلج ذي احلجّة عامة عام
يـــتـــضـــمــن  pيـــتـــضـــمــن p2012 ــــوافق 13 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا

الـتـصـريــح بـاHــنـفـعــة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعـلـقـةالـتـصـريــح بـاHــنـفـعــة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلــيـة اHـتـعـلـقـة
بـتحـويل اHـيـاه اجلوفـيـة لـطبـقـة الشـط الغـربي نـحوبـتحـويل اHـيـاه اجلوفـيـة لـطبـقـة الشـط الغـربي نـحو
التـجمــعـات الـسكــانيــة بجــنوب تـلمــسـان وشـمـالالتـجمــعـات الـسكــانيــة بجــنوب تـلمــسـان وشـمـال

النعامـة وغـرب وجنوب سيدي بلعباس.النعامـة وغـرب وجنوب سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
pتممHا p1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

pتممHا pالعمومية
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 اHتمّـم واHذكور أعاله وطـبقا
ألحــــكــــام اHـــادة 10 من اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
اHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHوافق 27  يولـيو سنة 1993
اHـتمّـم واHذكـور أعالهp يـهدف هـذا اHـرسوم إلى الـتـصريح
بـاHــنــفـعــة الـعــمــومـيــة لـلــعــمـلــيـة اHــتــعـلــقـة بــتــحـويل اHــيـاه
اجلوفية لـطبقـة الشط الغـربي نحو الـتجمـعات السـكانية
بـجنـوب تلمـسان وشـمال الـنعـامة وغـرب وجنـوب سيدي
بــلــعـبــاسp نــظــرا لـطــابع الــبــنى الــتـحــتــيــة ذات اHـصــلــحـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.
اHادة اHادة 2 : :   تقدر اHسـاحة اإلجماليـة لألمالك العقارية
و/ أو احلــقـــوق الــعـــيــنـــيــة الـــعـــقــاريـــة اHــســـتــعـــمــلـــة إلجنــاز
العمليـة اHذكورة في اHادة األولى أعالهp بألف وتسعمائة
وثمـانية وسـبعW (1978) هكتـار وسبـعة وثالثW (37) آر
وسـبـعـة عـشـر (17) سـنـتـيـار وثـمـانـيـة (8) مـلّـيـارp مـوزعـة

كما يأتي :
- واليــة الــنــعــامــة : ألف وثــمــانــيــة وعــشــرون(1028)
pهكتار واثنان وعشرون (22) آر وثمانون (80) سنتيار

- والية تـلمسـان : أربعـمائة وسـبعة وتـسعون (497)
هــــكــــتـــار وواحــــد وســــبــــعـــون (71) آر وســــبــــعـــة عــــشـــر (17)

pسنتيار وثمانية (8) ملّيار
- واليــــة ســــيـــــدي بــــلــــعــــبـــــاس : أربــــعــــمـــــائــــة واثــــنــــان
وخــــــمــــــســــــون (452) هــــــكــــــتــــــار وثـالثــــــة وأربــــــعـــــون (43) آر

وعشرون (20) سنتيار .
وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :  قوام األشـغال اHلـتزم بهـا بعنـوان العمـلية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهp كما يأتي :

1 - والية النعامة : - والية النعامة :
- خــمـسـة (5) حـقــول جـلـب اHـيــاه �ـا في ذلك ســتـون
(60) بـــئـــراp وشـــبـــكـــة جتــــمـــيع اHـــيـــاه طـــولـــهـــا 154 كــــلم من

pاألنابيب
pياه طولها 187 كلم من األنابيبHقناة (1) جلر ا -

pسبع (7) محطات للضخ -
- اثنا عشر (12) خزانا.

2 -  والية  تلمسان : -  والية  تلمسان :
pياه طولها 165 كلم من األنابيبHقناة (1) جلر ا -

pمحطتان (2) للضغط العالي -
pسبعة (7) خزانات -

- جهاز واحد (1) لتخفيض الضغط.

3 -  والية  سيدي بلعباس : -  والية  سيدي بلعباس :
pياه طولها 150 كلم من األنابيبHقناة (1) جلر ا -

pتسعة (9) خزانات -
- ثالثة (3) أجهزة لتخفيض الضغط.

اHـادة اHـادة 4 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلقـــــوق الـعـيـنـيـــة العـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجنـاز العمليـة اHذكـورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 5 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقممــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم  12-398 مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة p2012 يــتـضـمنp يــتـضـمن
تعـديل القـانون األسـاسي Hركـز الدراسـات والبحثتعـديل القـانون األسـاسي Hركـز الدراسـات والبحث
في االتـــصـــاالت الـــســـلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيـــة وتـــغـــيـــيـــرفي االتـــصـــاالت الـــســـلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيـــة وتـــغـــيـــيـــر
تــســمـــيـــتـه إلـى مـــركــــز الـــدراســـات والـــبــحـث فـيتــســمـــيـــتـه إلـى مـــركــــز الـــدراســـات والـــبــحـث فـي
االتــصـــاالت الــسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة وتـكـنـولـوجـيـاتاالتــصـــاالت الــسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
- بــنـاء عـلى الــتـقــريـر اHـشــتـرك بـW وزيــر الـتــعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي ووزيـر الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

pاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا
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- و�قـتـضى اHرسـوم  التـنفـيذي رقم 98-82 اHؤرخ
في 28 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 25 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـــــتـــــضــــــمن إنـــــشـــــاء مـــــركـــــز الـــــدراســـــات والـــــبـــــحـث في

pاالتصاالت السلكية والالسلكية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 243-99
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـــذي يــحـــدد تــنـــظـــيم الــلـــجـــان الــقـــطــاعـــيـــة الــدائـــمــة

pللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

pالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- وبـعد االطالع عـلى رأي اللـجـنة الـقطـاعيـة الدائـمة
للـبـحث الـعلـمي والـتطـويـر الـتكـنـولـوجي لوزارة الـبـريد

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســــوم إلـى تــــعـــــديل
الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي Hـــــركــــــز الـــــدراســــــات والـــــبـــــحـث في
االتـصـاالت الـسـلـكـية والـالسلـكـيـة اHـنـشـأ �ـوجب اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98-82 اHــــؤرخ في 28 شــــوال عــــام 1418
اHـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 1998 واHــذكــور أعالهp وتــغــيــيـر
تـسـمـيـته إلى "مـركـز الـدراسـات والـبـحث في االتـصـاالت

السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال".

اHـــــــــادة اHـــــــــادة  2  :  : مــــــــــركـــــــــز الـــــــــدراســـــــــات والـــــــــبــــــــــحـث في
تــكـــنــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصــال الـــذي يــدعـى في صــلب
الـــنص "اHـــركـــز"p مــــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طــــابع عـــلـــمي
وتكنـولوجي  وذو صـبغة قـطاعـية يخـضع ألحكـام اHرسوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 11-396 اHــؤرخ فــي 28 ذي احلـــجـــة عـــام
pــــذكــــور أعالهHــــوافق 24 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2011 واH1432 ا

وألحكام هذا اHرسوم.

3 :  : يــوضع اHــركـز حتـت وصـايــة وزيــر الــبــريـد اHـادة اHـادة 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ويـحــدد مــقـره �ــديــنـة اجلــزائــرp و�ــكن نـقــله إلى أيّ
مـكان آخر من الـتراب الوطـني �وجب مرسـوم بناء على
تـقـريـر الـوزير اHـكـلف بـاHـواصالت الـسـلكـيـة والالسـلـكـية

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

4 :  : زيـــادة عـــلـى اHـــهـــام احملــــددة في اHـــادة 7 من اHــادة اHــادة 
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-396 اHـؤرخ في 28 ذي احلـجة

pـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHعـام 1432 ا
يـكـلف اHــركـز بـإجنـاز بــرامج الـبـحث الــعـلـمي والــتـطـويـر
الــــتــــكـــــنــــولــــوجـي لالتــــصـــــاالت الــــســــلــــكـــــيــــة والالســـــلــــكــــيــــة

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
-  إعـــــداد وتــــنـــــفـــــيـــــذ بــــرامـج الـــــدراســــات والـــــبـــــحث

الضرورية Hا يأتي :
* حتـديـث الـشــبــكـة الــوطــنــيـة لالتــصــاالت الــسـلــكــيـة

pمردودها Wوالالسلكية وتطويرها وحتس
* تـــطــويـــر الــبـــرامج اHــعـــلــومـــاتــيـــة وإنــتـــاج أنــظـــمــة

pعرفةHومنظومات تشكل أساس اقتصاد ا
* بناء مجتمع اHعلومات.

pإعداد برامج البحث والتطوير احملركة وتنفيذها -
-  تــنــســيـق الــذكــاء الــنــاجت عن الــتــجــمــيع والــتــحــكم
الـــتـــكــنـــولـــوجـــيــW مـن أجل زيـــادة فــرص االبـــتـــكـــار وخــلق

pضافة في مجال االقتصاد اجلديدHالقيمة ا
- إعـداد طــرق وتـقـنـيــات جـديـدة مــوجـهـة إلى تــلـبـيـة
االحـتـيــاجـات في مـجـال االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- مــــبـــاشـــرة كـل الـــدراســـات الــــتـــقـــنــــيـــة والـــعــــلـــمـــيـــة

pرتبطة �جال نشاطهHاالستشرافية ا
- الـسـهــر عـلى مـطــابـقـة الــتـكـنــولـوجـيــات اHـعـروضـة

pعليه للمعايير الوطنية والدولية
- الــــســـــهـــــر عـــــلى وضـع بـــــنك مـــــعـــــلـــــومـــــات مــــتـــــعـــــلق
بـــنـــشــاطـــات الـــبـــحث الـــعــلـــمي والـــتـــطـــور الــتـــكـــنــولـــوجي
لالتــصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم

pواالتصال
- اHـشـاركـة في االجـتـمـاعـات والـتـظـاهـرات الـدولـية

pتعلقة �جال نشاطهHا
- اHـــــــشـــــــاركـــــــة فـي إعـــــــداد اHــــــــوقف اجلــــــــزائـــــــري في
االجــتـــمــاعـــات والــنــدوات الـــدولــيــة اHـــتــصـــلــة بــنـــشــاطــات

البحث العلمي والتطور التكنولوجي.

اHـادة اHـادة 5 :  : زيـادة عـلى األعــضـاء اHـنــصـوص عــلـيـهم في
اHـادة 13 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 11-396 اHـؤرخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـــــذكــــور أعـالهp يــــضـم مــــجـــــلـس إدارة اHــــركـــــز بــــعـــــنــــوان
مؤسسات الدولة اHعنية :

pثال عن وزير الدفاع الوطني� -
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pثال عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
- �ـثال عن الـوزيـر اHـكـلف بـالـصـنـاعـة واHـؤسـسـات

pتوسطة وترقية االستثماراتHالصغيرة وا
pثال عن وزير االتصال� -

- �ــــــــــثـال عـن اHــــــــــعــــــــــهـــــــــد الــــــــــوطــــــــــنـي لـالتــــــــــصـــــــــاالت
pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـثال عن اHـعـهـد الـوطـني لـلـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
pاإلعالم واالتصال

pثال عن الوكالة الفضائية اجلزائرية� -
- �ـــثال عن الـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــتــرقـــيـــة احلــظـــائــر

pالتكنولوجية
- �ـــــثـال عن ســـــلـــــطـــــة ضـــــبـط الـــــبـــــريـــــد واHـــــواصالت

السلكية والالسلكية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــضم اجملـلـس الـعــلـمي لــلـمــركـز اثـنـي عـشـر
(12) عــــضـــوا يـــتم اخــــتـــيـــارهم وفــــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 21 من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-396 اHـؤرخ في 28 ذي احلـجة

عام 1432 اHوافق 24 نوفمبر سنة 2011 واHذكور أعاله.

pـرسومHـادة 7 : :  تــلـغــى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اHـادة اHا
ال سـيــمــا أحــكـام اHــرســوم  الـتــنــفــيـذي رقم 98-82 اHــؤرخ
فـي 28 شــــوال عــام 1418 اHــوافق 25 فــبـــرايـــر ســـنــة 1998

واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 8 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقمرقم  12-399 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1434 اHــوافق  اHــوافق 17 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة p p2012 يــــحــدد نصيــــحــدد نص

أوراق التـصـويت الـتـي تـستـعـمـل النـتخـاب أعـضاءأوراق التـصـويت الـتـي تـستـعـمـل النـتخـاب أعـضاء
اجملـالـس الــشــعـبـــيــة الـبــلـديــة والــوالئـيــة و�ــيـزاتــهـااجملـالـس الــشــعـبـــيــة الـبــلـديــة والــوالئـيــة و�ــيـزاتــهـا

التقنية.التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85

 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pادة 32 منهHال سيما ا pتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 320-12
اHــــؤرخ في 13 شـــوال عـــام 1433 اHــوافق 31 غـــشت ســـنــة
2012 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

 p أعضاء اجملالس الشعبية البلدية  والوالئية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 325-12
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  يـحـدد هـذا اHــرسـومp في إطـار أحـكـام
اHـادة 32 من الـقـانـون الـعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة 2012  واHــتــعــلق
بنظام االنتـخاباتp نص أوراق التصويت التي تستعمل
النتخاب أعضاء اجملـالس الشعبية البلدية والوالئية  يوم

29  نوفمبر سنة 2012  و�يزاتها التقنية.

اHــادة اHــادة 2 : : تــكـــون أوراق الــتــصــويت الــتـي تــســتــعــمل
النـتخاب أعضاء اجملـالس الشعبـية البلـدية والوالئية ذات

.Wمختلف Wوذج موحد ولونª

يخـتـلف شكل أوراق الـتـصويت بـالـنسـبـة النتـخاب
أعـضــاء اجملـالس الــشـعــبــيـة الــبـلــديـةp بــحـسب عــدد اHـقــاعـد

اHطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية.

وتكـون أوراق التصـويت بالـنسبـة النتخـاب أعضاء
اجملالس الشعبية الوالئية في شكل موحد.

يـحدد الـوزير اHـكـلف بالـداخلـيـة بقـرار شكل أوراق
التصويت و�يزاتها التقنية األخرى.

اHــادةاHــادة 3 : : تـــعـــد ورقــة الـــتــصـــويت النـــتـــخــاب أعـــضــاء
اجملالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض.
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة

وتــعــد ورقــة الـــتــصــويـت النــتــخــاب أعـــضــاء اجملــالس
الشعبية الوالئية على ورق من لون أزرق.

اHــادةاHــادة 4 : :   تــــتـــضـــمن أوراق الـــتـــصــــويت الـــبـــيـــانـــات
اآلتية :

pنوع االنتخاب -

pعنيةHالدائرة االنتخابية ا -

pتاريخ االنتخاب -

- تعريف قوائم اHترشحW بطباعة :
*  تـــســـمـــيـــة احلـــزب أو األحـــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــتي
قدمت الـقائـمة حتت رعـايتـهاp بـاللـغة الـعربـية وبـاألحرف

pالالتينية
* رقـم تعريفــي وطنــي لقائمة اHترشحــpW حسب
الــــقـــرعـــة الـــتي قـــامـت بـــهـــا الـــلـــجـــنــــة الـــوطـــنـــيـــة Hـــراقـــبـــة

pاالنتخابات احمللية

*  تـــعـــريـف قـــائـــمـــة اHـــتـــرشـــحـــW األحـــرار بـــعـــبـــارة
"قائـمة حـرة" بالـلغـة العـربيـة وباألحـرف الالتيـنيـة و�نح
حـــرف عــربي أبــجــدي ( ألـــفــبــائي)  حــسـب  تــاريخ وســاعــة

 p اإليداع
pترشح متصدر القائمةHصورة تعريف ا *

WـــســتـــخــلـــفــHوا Wاألســاســـيــ WــتـــرشــحـــHألــقـــاب ا -
وأســمـاءهم بــالـلــغـة الــعـربــيــة وبـاألحــرف الالتـيــنـيــة وكــذا

ترتيبهـم في القائمة.

اHــــادةاHــــادة 5 : :   تــــتــــولى اإلدارة الــــوالئــــيــــة إرســـال أوراق
الـــتـــصـــويت إلى كل مـــكـــتـب تـــصـــويت وإيـــداعـــهـــا به قـــبل

افتتاح االقتراع.

اHادةاHادة 6 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 17
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مرسـوم رئاسي مرسـوم رئاسي مؤرمؤرّخ في خ في 28 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة p2012 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئـيـس اجلمهورية

-  بـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 77-8  و125
p( الفقرة األولى)  منه

-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13 ذي
احلـجـة عـام 1389 اHـوافق  19 فـبـرايـر سـنة 1970 واHـتـعلق

pادتان 55 و56 منهHال سيما ا p دنيةHباحلالة ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربـــيع  الـــثـــانـي عــام  1391 اHــوافق 3  يــونـــيـــو ســـنــة 1971
واHتعلق  بتغيير اللقبp اHتممp  ال سيما اHواد 3  و 4 و5

pمنه  

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــرخـص بــــتـــــغــــيــــيـــــر ألــــقـــــابp وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
1391 اHــوافق 3  يــونـــيـــو ســـنــة 1971 واHـــتـــعــلـق بــتـــغـــيـــيــر

اللّقبp اHتمّمp لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

-  بــزازل الــرزقيp اHــولــود في 4 يــنــايــر ســنـة 1967
بـعـW قشـرة ( واليـة سكـيـكدة) شـهـادة اHيالد رقم 11 وعـقد
الــزواج رقم 0058 احملــرر بــتــاريخ 2 نــوفــمـــبــر ســنــة 1993

بالسطارة (والية جيجل) وأوالده القصر:
* خـالـدp اHـولـود في 30 أكـتـوبـر سـنـة 1994 بـاHـيـلـيـة

p2893 يالد رقمH(والية جيجل)  شهادة ا
*  أحمـدp اHـولود في 5 يولـيو سـنة 1998 بالـسطارة

p090 يالد رقمH( والية جيجل) شهادة ا
* أنيسp اHولود في 30 ينـاير سنة 2003 بالـسطارة

p0014 يالد  رقمH( والية جيجل) شهادة ا
* زكريـاءp اHـولود في 24 غـشت سـنة 2004 بـاHـيـلـية
(واليـة جـيـجل ) شـهـادة اHـيالد رقم 1415 ويـدعـون من اآلن
فـصــاعـدا: احلـاج الــرزقيp احلـاج خــالـدp احلـاج أحــمـدp احلـاج

أنيسp احلاج زكرياء.
-  بــزازل عـبــد اجملــيــدp اHــولـود في 7 نــوفــمــبــر ســنـة
1938 بـــعــW قــشـــرة (واليــة ســـكــيــكـــدة)  شــهـــادة اHــيالد رقم

2303 وعــقـد الـزواج رقم 08 احملــرر بـتـاريخ 24 مـايــو سـنـة

1959 بـعـW قـشـرة (واليـة سـكــيـكـدة) وعـقـد الـزواج رقم 55

احملـــرر بـــتـــاريخ أول ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1969 بــعــW قــشــرة
(واليــــة ســـكـــيـــكــــدة) ويـــدعــى مـن اآلن فــصـــاعــدا: طــلــحي

عبد اجمليد. 
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-  بزازل مـحمودp اHولود في 9 سبـتمبر سنة 1974
بعـW قشـرة (والية سـكيـكدة) شهـادة اHيالد رقم 580 وعـقد
Wالزواج رقم 134 احملـرر بتاريخ 4 أكتـوبر سنة 2000 بع

قشرة (والية سكيكدة) وأوالده القصر: 
* هـجـيرة رحـابp اHـولودة في 27 يونـيو سـنة 2004

 p6729 يالد رقمHبوهران (والية وهران) شهادة ا
* محمـد عبد الرحـمانp اHولود في15 ديسـمبر سنة

p15803 يالد رقمH2006 بوهران (والية وهران) شهادة ا

* أالءp اHــــولــــودة في 7 غــــشت ســــنــــة 2011 بــــوهــــران
p10929 يالد رقمH(والية وهران) شهادة ا

* أروىp اHـــولــودة في 7 غـــشت ســـنــة 2011 بـــوهــران
(واليــــة وهـــران) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 10931 ويـــدعـــون اآلن
فـصـاعـدا: طـلـحي مـحـمـودp طـلـحي هـجـيـرة رحـابp طـلـحي

محمد عبد الرحمانp طلحي أالءp طلحي أروى.
-  بــزازل عـــز الــدينp اHـــولــود في 10 أكــتـــوبــر ســـنــة
1960  بــعـــW قــشــرة (واليــة ســكــيــكــدة)  شــهــادة اHــيالد رقم

271 وعــقـد الـزواج رقم 47 احملــرر بـتـاريخ 27 يـولـيــو سـنـة

1991 بعW قشرة ( والية سكيكدة ) وأوالده القصر: 

Wـــولــودة في 28 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1994 بـعـHا pأمـــال *
p407 يالد رقمHقشرة (والية سكيكدة) شهادة ا

Wولودة في 30 سـبـتمـبر سـنة 1999 بعHا pسـرين *
p219 يالد رقمHقشرة ( والية سكيكدة )  شهادة ا

* مــحـــمــد إسالمp  اHــولــود في 9 فــبــرايــر ســنـة 2005
بــــعـــW قـــشـــرة ( واليـــة ســــكـــيـــكـــدة ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 37
ويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا : طـــلــحي عـــز الــدين p طـــلــحي

أمال p طلحي سرين p طلحي محمد إسالم.
- بـــزازل جـــابــــرp اHـــولـــود في 7 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1992
بـاHـيلـيـة ( واليـة جيـجل) شـهـادة اHيالد رقم 1930   ويـدعى

من اآلن فصاعدا : طلحي جابر.
-  بـــزازل ريـــاضp اHـــولـــود في 9 أبـــريل ســـنـــة 1969
بعـW قشـرة (والية سـكيـكدة) شهـادة اHيالد رقم 215 وعـقد
الــــزواج رقم 79 احملــــرر بــــتـــاريخ 4 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1999

بسيدي غيالس ( والية تيبازة )  وبناته القاصرات :  
* نـــــور الــــهــــدىp اHـــــولــــودة في 6 أبــــريـل ســــنــــة 2002

p2018 يالد رقمHبالقبة (والية اجلزائر) شهادة ا
* نــدىp اHــولــودة في 26 يــولــيــو ســنـة 2006 بــالــقــبــة

p6066 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا
* بشـرىp اHولودة في 2 سبـتمبـر سنة 2008 بالـقبة
( والية اجلـزائر) شهادة اHيالد رقم 8879 ويدعون من اآلن
pطلـحي ندى pطلحـي نور الـهدى pفصـاعدا : طلـحي ريـاض

طلحي بشرى.

-  بــزازل خـضـيــرp اHـولـود في 30 أبــريل سـنـة 1977
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 373

ويدعى من اآلن فصاعدا: طلحي خضير.

-  بـــزازل عـــلـيp اHـــولـــود في 9 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1958
بعW قشـرة ( والية سكيكدة )  شهادة اHيالد رقم 36 وعقد
Wالــزواج رقم 68 احملــرر بــتــاريخ 7 غــشت ســنــة 1985 بـعـ

قشرة ( والية سكيكدة)  وولداه القاصران: 

Wــــولــــود في 24 مــــارس ســــنــــة 1995 بــعــHا pنــــديــــر *
p133 يالد رقمHقشرة ( والية سكيكدة ) شهادة ا

Wــولــودة في 21  يـــنــايــر ســنــة 1997  بـعـHا pخــولــة *
قـشــرة ( واليــة سـكــيــكـدة)  شــهــادة اHـيالد رقم 34 ويـدعـون
مـن اآلن فــصـــاعـــدا : طـــلـــحي عـــلـيp طــلـــحـي نـــديــرp طـــلـــحي

خولة.

- بزازل عبـد اجمليدp اHولود في 16 غشت سنة 1992
بــاHـيـلــيـة ( واليـة جــيـجل) شــهـادة اHـيالد رقم 2754 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : طلحي عبد اجمليد.

- بـزازل كـنـزةp اHـولـودة  في 16 فـبـرايـر سـنـة 1991
بـاHـيـلـيـة ( واليـة جـيـجل )  شـهـادة اHـيالد رقم 591  وتـدعى

من اآلن فصاعدا : طلحي كنزة.

- بــزازل زهــيـرp اHــولــود في  23 يــونـيــو ســنـة 1971
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 476
وعـقـد الزواج رقم 934 احملـرر بـتاريخ 26 مايـو سـنة 2009

بعنابة ( والية عنابة ) وابنته القاصرة: 

   * هاجرp اHولودة في 28 مارس سنة 2010 بعنابة
( والية عنابة ) شهادة اHيالد رقم p4368 ويدعيان من اآلن

فصاعدا: طلحي زهيرp طلحي هاجر .

- بزازل ورديةp اHولودة في 25 ديسـمبر سنة 1966
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 746
وعــقـد الـزواج رقم 11 احملــرر بـتـاريخ 15 مـايــو سـنـة 1986
بــعــW قـشــرة (واليــة سـكــيــكـدة) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

طلحي وردية.

-  بــزازل مــرادp اHــولــود في 25 أكــتــوبــر ســنـة 1964
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 551
وعــقــد الــزواج رقم 121 احملــرر بــتــاريخ 25 أكـــتــوبــر ســنــة

1993 بعW قشرة ( والية  سكيكدة )  وأوالده القصر: 

*  لـيـلـيـاp اHولـودة في 7 يـولـيـو سـنـة 1996 بـاHـيـلـيـة
p1403 يالد رقمH(والية جيجل)  شهادة ا

* عـــبــــد الـــكـــر�p اHــــولـــود فـي أول مـــايــــو ســـنـــة 1999
 p857 يالد رقمHيلية (والية جيجل) شهادة اHبا
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* نهـالp اHولودة في 28 نوفـمبر سنة 2003 باHـيلية
( واليـة جـيجل) شـهـادة  اHيالد رقم 2093 ويـدعون من اآلن
pطـلحي عـبـد الـكر� pطـلـحي لـيلـيـا pفصـاعـدا: طـلحي مـراد

طلحي نهال.

- بــزازل رابـــحــةp اHـــولــودة في 7 أبــريل ســنــة 1979
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 292
وعــقــد الــزواج رقم 21 احملــرر بــتــاريخ 7 مــايــو ســنــة 2001
بـعـW قـشـرة ( واليـة سـكـيـكـدة ) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

طلحي رابحة. 

-  بـــزازل دهــبـــيــــةp اHــولـــودة فـي 8  فــبـــرايـــر ســـنـــة
1972 بـعـيـن قـشــرة ( واليـة سـكـيـكـدة)  شـهادة اHـيالد رقــم

80 وعـقد الزواج رقـم 84 اHـحـرر بتاريخ 28 غــشـت سنـة

1997  بــعــيــن قــشــــرة  ( واليــــة ســكــيــكـــــدة )  وتــدعــى من

اآلن فصاعــدا: طلحي دهبية.

-  بـزازل زيـنـةp اHـولـودة  في 16 يـونـيـو سـنـة 1974
بعـW قشـرة (والية سـكيـكدة) شهـادة اHيالد رقم 409 وعـقد
Wالزواج رقم 31 احملـرر بتاريخ 22 مـارس سنة 2007  بع
قـــشــرة    ( واليـــة ســـكــيـــكـــدة ) وتــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا :

طلحي زينة.

-  بزازل عـزةp اHـولودة في أول نـوفمـبر سـنة 1981
بعW قشـرة (والية سكيـكدة)  شهادة اHيالد رقم 560 وعقد
Wالـزواج رقم 16 احملــرر بــتـاريخ 7 مــارس ســنـة 2005 بـع
قشـرة ( والية سـكيكـدة ) وتدعى من اآلن فـصاعـدا: طلحي

عزة.

- بـــزازل حـــيــــاةp اHـــولـــودة في 17 مـــايـــو ســـنـــة 1970
بعW قشـرة (والية سكيـكدة)  شهادة اHيالد رقم 373 وعقد
Wالـزواج رقم 01 احملــرر بــتـاريخ 3 يــنــايــر ســنـة 1993 بـع
قشـرة ( والية سـكيكـدة ) وتدعى من اآلن فـصاعـدا: طلحي

حياة.

-  بــــزازل فـــوزيp اHـــولـــود في أول نــــوفـــمـــبـــر ســـنـــة
1986 بـــاHـــيـــلـــيـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 3165

ويدعى من اآلن فصاعدا: طلحي فوزي.

- بزازل رمـانةp اHولودة  في 4 سبـتمبر سنة 1976
بعW قشـرة (والية سكيـكدة)  شهادة اHيالد رقم 564 وعقد
الــزواج رقم 207 احملــرر بــتــاريخ 23 ديــســمــبــر ســنــة 2002
بــعـW قــشـرة (واليـة ســكـيـكــدة)  وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا:

طلحي رمانة.

- بـزازل رضــوانp اHــولـود في 18 أبــريل ســنـة 1984
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 270

ويدعى من اآلن فصاعدا: طلحي رضوان. 

- بـزازل عــبـد الــسالمp اHــولـود في 21 فــبـرايــر ســنـة
1965 بـعـW قـشـرة ( واليـة سـكـيـكـدة) شهـادة اHـيالد رقم 87

وعقد الزواج رقم 444 احملرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1996
 بجيجل  ( والية جيجل ) وبناته القاصرات : 

* خـولـةp اHـولـودة في 18 يـولـيـو سـنة 1997 بـجـيجل
  p1916 يالد رقمH(والية جيجل) شهادة ا

* فــاطـمــة الــزهــراءp اHــولــودة  في 30 أكــتــوبــر ســنـة
 p2798 يالد رقمH1998 بجيجل ( والية جيجل)  شهادة ا

* هـــــــاجــــــــرp اHـــــــولــــــــودة في  11 مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2001
بجيـجل ( والية جيـجل ) شهادة اHيالد رقم p707  ويـدعون
من اآلن  فـصـاعدا: احلـاج  عـبـد السـالمp احلاج خـولـةp احلاج

فاطمة الزهراءp احلاج هاجر.
- بــزازل صــالحp اHــولــود في 20 فــبــرايــر ســنـة 1972
بــعــW قــشـــرة ( واليــة ســكـــيــكــدة )  شــهـــادة اHــيالد رقم 111
وعــقــد الـزواج رقم 207 احملــرر بــتـاريخ 23 ديـســمــبـر ســنـة

2002 بعW قشرة ( والية سكيكدة )  وأوالده القصر: 

* تـــقـــوى مـالكp اHـــولـــودة في 5 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2007
p149 يالد رقمHقشرة ( والية سكيكدة )  شهادة ا Wبع

* ضــــيـــاء الــــديـنp اHـــولــــود في 17 غــــشت ســــنـــة 2004
 p208 يالد رقمHقشرة ( والية سكيكدة ) شهادة ا Wبع

Wـولودة في 27 فـبـرايـر سـنة 2011 بـعHا pإشـراق  *
قـشــرة ( واليــة سـكــيــكـدة ) شــهــادة اHـيالد رقم 54 ويـدعـون
من اآلن  فــصـاعـدا: احلـاج صـالـحp احلـاج تـقـوى مالكp احلـاج

ضياء الدينp احلاج إشراق.
- مـــخـــروقـــة عــبـــد الـــقـــادرp اHــولـــود في 21 مــارس
سـنة 1985 بـقصـر الـبـخـاري ( والية اHـديـة ) شـهـادة اHيالد

رقم 665  ويدعى من اآلن فصاعدا: عيادي عبد القادر.
  - مخروقـة ساعـدp اHولود في 7 أكتـوبر سنة 1962
بـــاHـــفـــاحتـــة (واليـــة اHـــديـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 159 وعـــقــد
الزواج  رقم  552 احملرر  بتاريخ  20  ديسمبر سنة 1984

بقصر البخاري ( والية اHدية ) وأوالده القصر: 
* فـتـيحـةp اHـولودة في 14 مـارس سـنة 1994 بـقـصر

 p559 يالد رقمHشهادة ا (ديةHوالية ا) البخاري
* نصـيرةp اHـولودة في 23 مـارس سنة 1996 بـقصر

p528 يالد رقمHشهادة ا (ديةHوالية ا) البخاري
* هــدىp اHــولـودة  في 19 يــولـيــو ســنـة 1998 بــقــصـر

p969 يالد رقمHشهادة ا (ديةHوالية ا ) البخاري
* صالح الــدينp اHــولـود في 24 نــوفــمــبــر ســنـة 2001
بــقـصــر الـبــخــاري ( واليـة اHــديـة) شــهــادة اHـيالد رقم 1869
pعيـادي فـتـيـحة pويـدعـون من اآلن فـصاعـدا: عـيـادي سـاعـد

عيادي نصيرةp عيادي هدىp عيادي صالح الدين.
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- مـخروقـة مـسعـودةp اHـولودة في 13 ديـسـمبـر سـنة
1991 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اHــديــة) شــهــادة اHــيالد رقم

2773 وتدعى من اآلن فصاعدا: عيادي مسعودة.

- مخـروقة طـيبp اHولود في 7 سبـتمبـر سنة 1989
بــقـصــر الـبــخــاري (واليـة اHــديـة)  شــهــادة اHـيالد رقم 1845

ويدعى من اآلن فصاعدا: عيادي طيب. 
  - مـخــروقــة فـاطــمــةp اHــولـودة في 10 يــولـيــو ســنـة
1987 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اHــديــة) شــهــادة اHــيالد رقم

1528 وعــــقــــــد الــــزواج رقــم 17 احملــــرر بــــتــــاريــخ 3 مــــايـــــو

ســنــــة 2009  بــهــواري بــومــدين ( واليــة قـاHــة) وتــدعى من
اآلن فصاعدا: عيادي فاطمة.

- مــخـروقــة زعـيــتـريp اHــولـود في 31 أكــتـوبــر ســنـة
1982 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اHــديــة) شــهــادة اHــيالد رقم

2210 ويدعى من اآلن فصاعدا: عيادي زعيتري.

- قريـقش أحمـدp اHولود في 27 ديسـمبـر سنة 1949
بــأوالد مـــوسى (واليــة بـــومــرداس) شــهـــادة اHــيالد رقم 517
وعـقد الزواج رقم 378 احملـرر بتاريخ 5 يونـيو سـنة 1973

بحسW داي ( والية اجلزائر) وولده القاصر: 
* ياسـpW اHولود في 12 ينـاير سـنة 1997 بالـرغـاية
(واليــة اجلــزائــر) شــهـادة اHــيالد رقم 83 ويــدعــيـان من اآلن

.Wزهدي ياس pفصاعدا: زهدي أحمد
- قـريـقش جنــاةp اHـولـودة في 8 نـوفـمـبـر سـنـة 1977
بحسW داي (والية اجلزائر) شهادة اHيالد رقم 5841 وعقد
الــــزواج رقم 682 احملــــرر بــــتـــاريخ 29 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1999
بــالـــبــلــيـــدة ( واليــة الـــبــلـــيــدة ) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا:

زهدي جناة.
- قـريـقـش أمـيـنــةp اHـولـودة في 9 مــارس سـنـة 1980
بــــحـــســــW داي (واليــــة اجلـــزائــــر) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 1502

وتدعى من اآلن فصاعدا: زهدي أمينة.
- قـــريــقش فـــايــزةp اHـــولــودة في 31 ديــســمـــبــر ســنــة
1974 بـــحــــســـW داي ( واليـــة اجلـــزائـــر) شــــهـــادة اHـــيالد رقم

8240 وعـــقـــد الــزواج رقم 563 احملـــرر بـــتــاريخ 10 أكـــتـــوبــر

ســــنــــة 1996 بــــالــــقــــبــــة ( واليــــة اجلـــــزائــــر) وتــــدعى من اآلن
فصاعدا: زهدي فايزة.

- قـــريــقـش اســمـــاعــيلp اHـــولــود في 17 يــنـــايــر ســـنــة
1979 بــــالــــقــــبــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 394

ويدعى من اآلن فصاعدا: زهدي اسماعيل. 
- قــريــقـش يــاســمـــpW اHــولــودة في 10 يــنـــايـــر ســـنــة
1989 بجسر قسـنطينة (واليـة اجلزائر) شهادة اHيالد رقم

.W15 وتدعى من اآلن فصاعدا: زهدي ياسم

- قـريـقش عـبـد الـرحـمـانp اHـولود في 25 مـايـو سـنـة
1981 بحسـW داي (والية اجلزائر) شهادة اHيالد رقم 3191

ويدعى من اآلن فصاعدا: زهدي عبد الرحمان. 
- زبــالـح جــمــيــلــةp اHــولــودة في 23 مــايــو ســنــة 1977
بــلــقـــاطــة (واليــة بـــومــرداس) شــهـــادة اHــيالد رقم 49 وعــقــد
الــزواج رقم 130 احملـــرر بـــتـــاريخ 11 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2000
بـــزمـــوري (واليـــة بـــومـــرداس) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

بلحاج جميلة 
- زبــالح ســلــيــمـةp اHــولــودة في 31 مــايــو ســنــة 1979
بـبـرج مـنـايل ( واليـة بـومرداس)  شـهـادة اHـيالد رقم 2080
وعــقــد الـزواج رقم 88 احملــرر بــتـاريخ 25 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001  بــــــجــــــنــــــات ( واليـــــــة بــــــومــــــرداس ) وتــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: بلحاج سليمة.
- زبــالح  ســمــيــرةp اHــولـودة  في 3 مـايــو ســنـة 1981
بـبـرج مــنـايل ( واليـة بـومــرداس) شـهـادة اHـيالد رقم 1736
وعقد الزواج رقم 11 احملرر بتاريخ 11 فبراير سنة 2010
بـلــقــاطــة  ( واليــة بــومــرداس )  وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

بلحاج سميرة.
- زبالح رشـيدةp اHـولودة في 16 فبـراير سـنة 1972
بــلــقــاطـة ( واليــة بــومــرداس)  شــهـادة اHــيالد رقم 31 وعـقـد
الــــزواج رقم 06 احملــــرر بـــــتــــاريخ 25 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1992
بـــلــقـــاطـــة ( واليــة بـــومـــرداس)  وتــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا:

بلحاج  رشيدة.
- زبــالـح مــحـــمـــدp اHـــولــود في 21 أبـــريل ســـنــة 1975
بلـقـاطة ( واليـة بومـرداس)  شهـادة اHيالد رقم 39  ويدعى

من اآلن فصاعدا: بلحاج محمد.
- زبــالح عــتـيــقـةp اHــولـودة في 10 مــارس سـنـة 1983
بـبـرج مـنـايل ( واليـة بـومرداس)  شـهـادة اHـيالد رقم 1181
وعــقــد الــــزواج رقــم 289 احملــرر بــتــاريـخ 24 ســبـــتــمـــــبــر
ســنــــة 2007 بــزمــــوري ( واليــــة بــومــرداس )  وتــدعى من

اآلن فصاعدا: بلحاج  عتيقة.
- زبــالـح عــمـــرp اHـــولــود في 26 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1970
بـلــقـاطـة (واليـة بـومـرداس) شـهـادة اHـيالد رقم 156 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بلحاج عمر.
- زبالح هـشامp اHـولـود في أول ديسـمـبر سـنة 1985
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اHـيالد رقم 4722

ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحاج هشام.
- زبيدور مـحمـدp اHولود في 11 أكتـوبر سـنة 1954
�ــعــالــة ( واليــة الــبـويــرة ) شــهــادة اHــيالد رقم 2337 وعــقــد
الــــزواج رقم 71 احملــــرر بـــــتــــاريخ 10 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1984

بالرويبة ( والية اجلزائر) وولده القاصر: 
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* إسماعيلp اHولود في 3 مايو سنة 2000 بالرويبة
(واليـة اجلــزائـر) شــهــادة اHـيالد رقم 794 ويـدعـون من اآلن

فصاعدا: زيدور محمدp زيدور إسماعيل.

- زبـيدور سـمـيرةp اHـولودة في 26 مايـو سـنة 1993
بالـرويـبة ( واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHيالد رقم 806 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: زيدور سميرة. 

- زبيـدور فايزةp اHولودة في 16 فبـراير سنة 1991
بـعW طـاية (والية اجلـزائر) شـهادة اHيالد رقم 289 وتدعى

من اآلن فصاعدا: زيدور فايزة.

- زبــيـدور جـمــالp اHـولـود في 10 مــارس سـنـة 1992
بـالــرويـبـة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم 440 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: زيدور جمال.

- زبـيـدور رضــوانp اHـولـود في 28 مـايــو سـنـة 1988
بــــالــــرويــــبــــة (واليــــة  اجلــــزائــــر)  شــــهــــادة اHــــيالد رقم 1332

ويدعى من اآلن فصاعدا: زيدور رضوان.

- زبيـدور براهـيمp اHولود في 13 مـارس سنة 1986
بـالــرويـبـة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم 742 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: زيدور براهيم.

- زبـيـدور ســعـيــدp اHـولـود في 23 يـنـايــر سـنـة 1985
بالـرويـبة (واليـة  اجلـزائر) شـهـادة اHيالد رقم 309 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : زيدور  سعيد.

- بـوكـلـبــة فـريـدp اHـولـود في 8 ديـسـمـبـر سـنـة 1984
بـتقـرت (والية ورقـلـة) شهـادة اHيالد رقم 964  ويدعى من

اآلن فصاعدا :بن عبد الله فريد.

- بــوكــلــبــة إبــراهـيـمp اHـولــود في 22 ديــســمــبــر ســنـة
1983 بـــــتـــــقــــرت (واليـــــة ورقـــــلــــة) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 980

ويدعى من اآلن فصاعدا:  بن عبد الله إبراهيم.

- بــوكــلــبــة لــطـفـيp اHـولــود في 28 غــشت ســنـة 1982
بــتــقــرت ( واليــة ورقــلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 609  ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن عبد الله  لطفي.

- بوكلـبة فارسp اHولود في 21 ديسـمبر سنة 1990
بتقـرت (والية ورقلة ) شهادة اHيالد رقم 340  ويدعى من

اآلن فصاعدا :  بن عبد الله  فارس.

- بوكلـبة محـمدp اHولود في 21 ديسـمبر سنة 1956
بـــتــقــرت (واليـــة ورقــلـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 2703  وعــقــد
الـزواج رقم 105 احملــرر بــتـاريخ 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 1981

بتقرت (والية ورقلة ) وأوالده القصر:

* زيـن الـــدينp اHــــولـــود في 8 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2005
p1254 يالد رقمHبتقرت ( والية ورقلة ) شهادة ا

* إكــرامp اHــولـودة في 6 يــنــايــر ســنـة 2001 بــتــقـرت
p 005 يالد رقمH(والية ورقلة ) شهادة ا

* نــســيـمp اHــولــود في 6 يـــنــايــر ســنــة 2001 بــتــقــرت
(واليــة ورقــلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 006 ويــدعــون من اآلن
pبن عـبـد الــله زين الـدين pفــصـاعـدا : بـن عـبـد الــله مـحـمــد

بن عبد الله إكرامp بن عبد الله نسيم.

- بـوكـلــبـة يـحيp اHـولـود في 11 غــشت سـنـة 1959
بـــتــقــرت ( واليـــة ورقــلـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 2425 وعــقــد
الــزواج رقم 161 احملــرر بــتــاريخ 22 نــوفــمـــبــر ســنــة 1984

بتقرت (والية ورقلة ) وأوالده القصر:

*  تــــوفــــيقp اHــــولــــود في 30 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1996
p1688 يالد رقمHبتقرت (والية ورقلة) شهادة ا

* رضـــــوانp اHــــولـــــود في أول فـــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 1999
 p81 يالد رقمHبتقرت (والية ورقلة ) شهادة ا

* حـسـيــسنp اHـولـود في 8 مـايــو سـنـة 2000 بــتـقـرت
(واليـة ورقــلـة ) شــهــادة اHـيالد رقم p361 ويـدعـون من اآلن
فصـاعدا: بن عبـد الله يـحيp بن عبد الـله توفـيقp بن عبد

الله رضوانp بن عبد الله حسيسن.

- بـوكـلـبة عـبـد الـقـادرp اHـولود في 27 نـوفـمبـر سـنة
1987  بــــتــــقــــرت (واليــــة ورقــــلــــة ) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 562

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله  عبد القادر.

- بــوكــلـبــة مــحـمــدp اHــولـود في 27 غــشت ســنـة 1985
بـــالـــبــــلـــيــــدة ( واليـــة الــــبـــلــــيـــدة ) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 4789

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله  محمد.

- بـوكـلـبه ودادp اHـولودة في 14 ديـسـمـبـر سـنة 1964
بـــتــقــرت ( واليـــة ورقــلـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 1438 وعــقــد
الـــــزواج رقم 07 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 15 مـــــارس ســــــنـــــة 1987
بــــســـــيــــدي ســــلــــيـــــمــــان  ( واليــــة ورقــــلــــة ) وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بن عبد الله وداد.

- بوكلـبه الزهـرةp اHولودة في 14 يولـيو سنة 1962
بـــتـــقـــرت ( واليـــة ورقـــلـــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 633 وعـــقــد
الــزواج رقم 132 احملـــرر بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1981
بـــتـــقـــرت  ( واليــة ورقـــلـــة ) وتـــدعـى من اآلن فــصــاعـدا :

بن عبد الله  الزهرة.

- بـوكـلبه بـاكهp اHـولودة في 28 ديـسـمبـر سـنة 1972
بـــتــقــرت ( واليـــة ورقــلـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 2936 وعــقــد
الــــــزواج رقم 030 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1993
بـــتــــقــــرت (واليـــة ورقــــلــــة ) وتـــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

بن عبد الله  باكه.
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- بــوكـلــبه فــيــروزp اHــولـودة في 20 ســبــتـمــبــر ســنـة
1967 بتقـرت (والية ورقلـة) شهادة اHيالد رقم 1075 وعقد

الــزواج رقم 87 احملـــرر بـــتـــاريخ 28 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991
بتقرت ( واليـة ورقلة ) وتدعى من اآلن فـصاعدا: بن عبد

الله فيروز.

- بوكـلـبـة عائـشـةp اHـولودة فــي 15 مايـو سـنة 1970
بــتــقــرت ( واليــة ورقــــلــة ) شــهـــادة اHــيالد رقـم 975 وعــقــد
الــــزواج رقم 63 احملــــرر بـــــتــــاريخ 17 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1993
بـــتــبـــســبــست (واليــة ورقـلــة) وتـدعـى من اآلن فـصــاعـدا :

بن عبد الله عائشة.

- بـــوال عــائـــشـــةp اHــولـــودة في 6 مـــارس ســـنــة 1973
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 288 وعــقــد
الــزواج رقم739 احملـــرر بـــتــاريخ 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1988
بــــغـــردايـــــة  ( واليـــة غـــردايـــة) وتــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا:

عبد النور عائشة.

- بــــــوال داودp اHــــــولــــــود في 7 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1967
بــغـــردايـــة (واليــة غـــردايــة ) شـــهــادة اHـــيالد رقم 656 وعـــقــد
الــزواج رقم 529 احملــرر بــتــاريخ 8 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر:

* نـــصــر الـــدينp اHـــولــود في أول يـــنــايـــر ســنــة 1995
p03 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

*ســـلـــيــــمـــانp اHــــولـــود في 11 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1998
 p1889 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

* أمــيـنــةp اHــولـودة في 4 مـايــو ســنـة 2003 بــغــردايـة
(واليـة غــردايـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 509 ويـدعـون من اآلن
pعــبـد الــنــور نــصــر الـدين pفـــصـــاعـــدا : عـــبــد الــنــور داود

عبد النور سليمانp عبد النور أمينة.

- بــوال زهـــيـــرةp اHــولـــودة في 4 يــنـــايـــر ســـنــة 1991
بــغــردايـة ( واليــة غــردايـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 36  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور زهيرة.

- بـــــوال يــــحـيp اHــــولـــــود في 5 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 1992
بـغــردايـة ( واليـة غــردايـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 970 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور يحي.

- بــوال حــمـوp اHــولــود في 20 ســبــتــمــبــر ســنـة 1942
بــغـردايــة ( واليــة غــردايــة )  شــهـادة اHــيالد رقم 451 وعــقــد
الـــــزواج رقم 16 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1961
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايـــة) ويــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا :

عبد النور حمو. 

- بــوال يــحــكـــوبp اHــولــود في 23 غــشت ســنــة 1985
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 960 وعــقــد
الـــــزواج رقم 122 احملــــرر بـــــتــــاريخ 21 مــــارس ســـــنــــة 2006

بغرداية  (والية غرداية ) وابنته القاصرة :
* إكــرامp اHــولـودة في 17 مـايــو ســنـة 2009 بــغـردايـة
(والية غـرداية ) شهادة اHيالد رقم 1726 ويدعيان من اآلن

فصاعدا: بن سليمان يحكوب p بن سليمان  إكرام. 
-  بـــوال بـــيــــةp اHـــولـــودة فــي 6 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1963
بـغـردايــة ( واليــة غـردايـــة) شـهـادة اHـيالد رقــم 609 وعـقد
الــزواج رقم 902 احملـــرر بـــتـــاريخ 6 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2002
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايـــة ) وتــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا:

عبد النور بية.
-  بــوال زيــنـبp اHــولــودة في 13 مــارس ســنــة 1987
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 462 وعــقــد
الــــزواج رقم 516 احملــــرر بــــتـــاريخ 26 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2004
بـــغـــردايــــة  ( واليــة غــردايـــة )  وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا:

عبد النور زينب.
- بــوال مــســعــودهp اHـولــودة في 16 مـايــو ســنـة 1965
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 516 وعــقــد
الــزواج رقم 512 احملـــرر بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1984
بـــغـــردايــــة  ( واليــة غــردايـــة ) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :

عبد النور مسعوده.
- بــوال مــصــطــفىp اHــولـود في 8 يــولــيــو ســنـة 1957
بــغـردايــة ( واليــة غــردايــة) شــهـــادة اHــيالد رقـم 426 وعــقــد
الـــــزواج رقم 179 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 29 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1976

بغرداية (والية غرداية ) وابنتاه القاصرتان:
* حلـيمةp اHولودة في 24 يولـيو سنة 1996 بـغرداية

p1257 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا
* حـنـانp اHـولـودة في 16 أبـريل سـنة 2001 بـغـرداية
(واليـة غــردايـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 557 ويـدعـون من اآلن
pبـن سـلـيـمـان حـلـيـمة pفــصــاعــدا : بـن سـلـيـمـان مـصـطـفى

بن سليمان حنان.
- بـوال عبـد الـعزيـزp اHـولود في 3 غـشت سـنة 1981
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 907 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 771 احملـــــرر في 23 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2002

بغرداية (والية غرداية ) وولداه القاصران : 
*  نـــســـيــــمـــةp اHــــولـــودة في 6 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2005

 p1673 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
* زكريـاءp اHولود في 11 يونـيو سنة 2008 بـغرداية
( والية غـرداية ) شهادة اHيالد رقم 1854 ويدعون من اآلن
pبن سـليـمـان نسـيـمة pفصـاعـدا: بن سلـيـمان عـبـد الـعزيـز

بن سليمان زكرياء.
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- بــــوال جــــابــــرp اHــــولــــود في 13 مــــارس ســــنــــة 1990
بــغـردايــة (واليــة غــردايــة) شــهـادة اHــيالد رقم p455 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن سليمان جابر.
- بـوال صــالحp اHــولـود في 24 ســبــتـمــبـر ســنـة 1973
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 1109 وعــقــد
الـزواج رقم 613 احملــرر بــتـاريخ 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1995

بغرداية ( والية غرداية )  وأوالده القصر : 
* وفــاءp اHـولـودة في 27 مــارس سـنـة 2000 بــبـنـورة

p431 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
* أمـالp اHـولودة في 16 أكـتـوبـر سـنة 2002 بـبـنورة

 p2162 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
* ســـلـــيــــمـــانp اHـــولـــود في 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2004

p2337 يالد رقمHببنورة (والية غرداية) شهادة ا
* عصـامp اHـولود في 28 أكتـوبر سـنة 2006 بـغرداية

 p1375 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
* يــــاســــمــــpW اHــــولــــودة في 13 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
بـغــردايـة (واليـة غــردايـة) شــهـادة اHـيالد رقم 191 ويـدعـون
pعــبــد الــنــور وفـاء pمــن اآلن فــصـاعــدا: عــبــد الــنــور صــالح
pعـبد الـنور عـصام pعـبد الـنور سـليـمان pعبـد النـور أمال

.Wعبد النور ياسم
-  بــوال حـفــصهp اHــولـودة في 29 يــونـيــو ســنـة 1972
بـغــردايـة ( واليـة غــردايـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 709 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور حفصه.
-  بـــوال زيـــنـبp اHـــولـــودة في 7 مـــايــــو ســـنـــــة 1989
بــغـردايـة (واليـة غـردايــة) شـهـــادة اHـيالد رقــم 653 وعـقــــد
الــزواج رقم 884 احملــرر بــتــاريخ 28 نــوفــمـــبــر ســنــة 2006
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايـــة ) وتــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا:

عبد النور زينب.
-  بـــوال رقـــيـــةp اHـــولـــودة في 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1977
بـغـردايـة (واليـة غـردايـة) شـــهادة اHـيالد رقـــم 811 وعـقـــد
الــــزواج رقم 396 احملـــرر بـــتـــاريخ 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1994
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايـــة ) وتــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا:

عبد النور رقية.
-  بـوال خـديـجـةp اHـولـودة في 20 يـولـيـو سـنـة 1990
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اHـيالد رقم 1179 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن سليمان  خديجة.
-  بــــوال مــــر�p اHــــولــــودة في 15 غــــشت ســــنــــة 1984
بـغــردايـة (واليـــة غــردايـة) شــهـادة اHـيــالد رقــم 960 وعـقـد
الـــــزواج رقـم 310 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 8 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2008
بــغـــردايـــة (واليــة غـــردايـــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـدا :

بن سليمان مر�.

-  بــوال فـطــيــمــةp اHــولـودة فــي 2 غــشت ســنـة 1973
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 934 وعــقــد
الـزواج رقم 579 احملــرر بــتـاريخ 27 ســبــتـمــبــر ســنـة 1989
بــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايــة) وتـــدعــى مـن اآلن فـــصـــاعـدا:

بن سليمان فطيمة.

-  بــوال الــزهـرهp اHــولــودة في 30 غــشت ســنـة 1972
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 912 وعــقــد
الـــــزواج رقم 260 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 15 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1987
بــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايــة) وتـــدعــى مـن اآلن فـــصـــاعـدا:

بن سليمان  الزهره.

-  بـــــوال مـــــر�p اHـــــولـــــودة في 6 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1991
بغرداية (والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 701 وتدعى من

اآلن فصاعدا: عبد النور مر�.

-  بوال عبـد العزيزp اHولود في 6 يوليو سنة 1980
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اHــيالد رقم 738 وعــقــد
الــزواج رقم 664 احملـــرر بــتــاريخ أول أكـــتــوبــر ســنــة 2000

بغرداية (والية غرداية ) وأوالده القصر: 

* بشـرىp اHولودة في 26 مارس سنة 2005 بغرداية
p504 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

* فــــردوسp اHـــــولــــودة في 25 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2003
 p1168 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية) شهادة ا

* عيـسىp اHولود في 3 ديسـمبر سنة 2010 بـغرداية
( واليـة غـرداية) شـهـادة اHيالد رقم 4382 ويـدعون من اآلن
pبن سـلـيـمـان بـشـرى pفـصـاعـدا: بن سـلـيــمـان عـبـد الـعـزيـز

بن سليمان فردوسp بن سليمان عيسى.

- بـــوال مـــحــــمـــدp اHــــولـــــود في 7 أبــــريل ســــنـــة 1982
بـغـردايـة (واليـة غـــردايـة) شـهــادة اHـيالد رقــم 451 وعـقــد
الـزواج رقم 810 احملــرر بــتـاريخ 17 ســبــتـمــبــر ســنـة 2005

بغرداية  (والية غرداية ) وولده القاصر : 

* عـبـد الــلـطــيفp اHـولـود في 25 أكـتـوبــر سـنـة 2008
بـغردايـة (والية غـرداية) شـهادة اHيالد رقم 3553 ويـدعيان
مـن اآلن فـــصـــاعــدا : عـــبــد الـــنــور مـــحـــمــدp عــبـد الــنـور

عبد اللطيف.

-  بـــــوال عــــمــــرp اHـــــولــــود في 9 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1944
بـــغـــردايـــة ( واليـــة غــردايـــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 19 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 142 احملــــرر بـــــتــــاريخ 28 مــــارس ســـــنــــة 1963
بـــغـــردايــــة (واليـــة غـــردايــــة ) ويـــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا:

عبد النور عمر.
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-  بــــوال ســعـــيــدp اHـــولــود في 3 يــونـــيـــو ســـنــة 1967
بــغــردايـة ( واليـة غـردايـــة ) شـهــادة اHـيالد رقـم 647 وعـقـد
الــــزواج رقم 92 احملــــرر بــــتـــاريخ 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1989

بغرداية ( والية غرداية ) وأوالده القصر : 

* عـــبــد احلـــمـــيـــدp اHــولـــود في أول مـــايـــو ســـنــة 1995
 p567 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

* جنيـةp اHـولودة في 18 مـارس سنة 1999  بـغرداية
p494 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة  ا

* مــــيــــمـــونــــةp اHــــولــــودة في 22 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2000
p1032 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

* سـلـمىp اHـولـودة في 26 مـايـو سـنـة 2008 بـغـرداية
p1614 يالد رقمH(والية غرداية ) شهادة ا

* إحــــــســـــــانp اHـــــــولـــــــودة في 10 مــــــارس ســـــــنــــــة 2005
بـبنـورة ( والية غـرداية ) شـهادة اHيالد رقم 672  ويـدعون
مـن اآلن فـــصــاعـــدا : عــبــد الـــنـــور ســعـــيـــدp عــبــد الــنـور
pعـبـد الـنـور مـيـمـونـة pعـبـد الـنـور جنـيـة pعــبــد الــحــمــيـد

عبد النور سلمىp عبد النور إحسان.

-  بوال عـبد الـرحمـانp اHولـود في أول يونـيو سـنة
1979 بـــغـــردايـــة ( واليـــة غــردايـــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 626

وعـــقـــد الــزواج رقم 175 احملـــرر بـــتــاريخ 22  مـــارس ســـنــة
2003  بغرداية ( والية غرداية ) وأوالده القصر: 

* صفـوانp اHولود في 10 يولـيو سنة 2005 بـغرداية
p1321 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

* فــــيــــصلp اHــــولــــود فـي أول نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2006
p1609 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

* زكـريــاءp اHـولـود في 5 غــشت سـنـة 2010 بــغـردايـة
(واليـة غـردايـة) شـهـادة اHـيالد رقم 2747 ويـدعـون من اآلن
فـصـاعـدا: عـبـد الـنــور عـبـد الـرحـمـانp عـبـد الـنـور صـفـوان

عبد النور فيصلp عبد النور زكرياء.

-  بــوال إبـــراهــيمp اHـــولــود في 7 يـــنــايــر ســنــة 1991
بــغــردايـة ( واليــة غــردايـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 50  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور إبراهيم.

-  بـــوال مــحـــفــوظp اHـــولــود في 21 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1971 بــغــردايـة ( واليــة غــردايـة )  شــهــادة اHـيالد رقم 1054

وعـــقـــد الـــزواج رقم 154 احملـــرر بـــتـــاريخ 12 مـــارس ســـنـــة
1990  بغرداية ( والية غرداية ) وأوالده القصر: 

* يــحيp اHــولـود في 31 يــنــايــر ســنـة 1995 بــغــردايـة
p174 يالد رقمH(والية غرداية ) شهادة ا

* حـــــنـــــانp اHــــولـــــودة في 12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
p1777 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* نـــاصـــرp اHـــولــود في 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011 في
غــردايـة (واليـة غــردايـة) شــهـادة اHـيالد رقم 4206 ويـدعـون
من اآلن فــصــاعــدا:  بـن ســلــيــمــان مــحـــفــوظp بن ســلــيــمــان

يحيp  بن سليمان حنانp بن سليمان ناصر.
-  بــوال جـــابــرp اHـــولــود في 17 فــبـــرايــر ســـنــة 1991
بغرداية (والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 286 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن سليمان جابر.
-  بـوال بـاحمـدp اHـولود في 12 سـبـتمـبـر سـنة 1947
بــغـــردايـــة ( واليــة غـــردايــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 435 وعـــقــد
الــزواج رقم 327 احملـــرر بـــتــاريخ 2 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1970
بــغــردايـــة ( واليــة غــردايـــة) ويــدعـى مـن اآلن فــصـاعـدا :

بن سليمان باحمد.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : عـمال بـأحــكـام اHـادة 5  من اHـرسـوم رقم 71
- 157 اHــــؤرخ في 10  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1391 اHــــوافق 3
يــونـيــو ســنـة 1971  واHــذكــور أعالهp يــؤشــر عـلـى هـوامش
عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـW باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ـــقــــتــــضى هــــــذا اHـــرســــوم وذلك بــــنــــاء عـــلـى طـــلـب وكـــيل

اجلمهورية.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 28 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1433 اHوافق اHوافق
13 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة p2012 يتضمن الـتجنس بـاجلنسيةp يتضمن الـتجنس بـاجلنسية

اجلزائرية.اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي احلـجة عام
1433 اHـوافق 13 نـوفـمبـر سـنة p2012 تـتجـنس بـاجلنـسـية

اجلــزائــريــةp ضــمن شــروط اHــادة 11 (الــفــقـرة 2) من األمــر
رقم 70 - 86 اHـــــؤرّخ في 17 شـــــوال عــــام 1390 اHـــــوافق 15
ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1970 واHــــتــــضــــمـن قــــانــــون اجلــــنــــســــيــــة
اجلــزائــريــةp اHـســمــاة شــركي ألــيس اHــولـودة في 8 يــنــايـر

سنة 1935 باجلزائر العاصمة.
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 26 ذي احلـــــــج ذي احلـــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 11
نــوفــمـــبــر ســنــة نــوفــمـــبــر ســنــة p2012 يـــرخص لــلـــوالة تــقـــد� تــاريخp يـــرخص لــلـــوالة تــقـــد� تــاريخ
افتـتـاح االقـتـراع اHـتـعـلق بـانـتـخـاب أعـضاء اجملـالسافتـتـاح االقـتـراع اHـتـعـلق بـانـتـخـاب أعـضاء اجملـالس

الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 12-01 اHؤرخ في
18 صـفـر عام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واHـتـعلق

pادة 30 منهHال سيما ا pبنظام االنتخابات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-320 اHـؤرخ
في 13 شــــــوال عـــــام 1433 اHــــــوافق 31 غــــــشـت ســــــنـــــة 2012
واHـتضـمن اسـتدعـاء الهـيـئة االنـتـخابـية النـتـخاب أعـضاء

pاجملالس الشعبية البلدية والوالئية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اHـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- وبـنـاء عـلى طـلب من والة واليـات أدرار واألغـواط
وبــاتـنـة وبــشـار وتــامـنـغــست وورقـلــة وإيـلـيــزي وتـنـدوف

pوالوادي والنعامة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : عــمـال بــأحـــكـــام اHــادة 30 من الـــقـــانــون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اHوافق 12 ينـاير سنة 2012 واHذكـور أعالهp يرخص لوالة
واليـــات أدرار واألغــــواط وبـــاتـــنــــة وبـــشــــار وتـــامـــنــــغـــست
وورقـــلــة وإيــلــيــزي وتــنــدوف والـــوادي والــنــعــامــة بــتــقــد�
تاريخ افتتـاح االقتراع باثنـتW وسبعW (72) سـاعة على

األكثر.

وفـي حــــــالـــــــة ضــــــرورة تـــــــكـــــــيــــــيـف هــــــذا اإلجـــــــراء مع
pـذكورة أعالهHكن والة الـواليات ا� pاخلصـوصيـات احمللـيـة
حــسب احلــالــةp تــقــد� تــاريخ افــتــتــاح االقــتــراع إمـا بــأربع

وعشرين (24) ساعة وإما بثمان وأربعW (48) ساعة.

اHـادة اHـادة 2 :  : حتــدد الــقـرارات اHــتــخـذة تــطــبــيـقــا ألحــكـام
اHـادة األولى أعـالهp قـائـمــة الـبـلــديـات اHــعـنـيــة والـتـواريخ
احملـددة الفـتــتـاح االقـتـراع في كل مـنــهـاp وكـذا عـدد مـكـاتب

التصويت.

تــنــشـر وتــعـلـق هـذه الــقـرارات فـي اخلـمــسـة (5) أيـام
عـلى األكثـر قـبل التـاريخ احملـدد الفتـتـاح االقتـراع وترسل

نسخ من هذه القرارات إلى الوزير اHكلف بالداخلية.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــكــلـف والة الـــواليـــات اHــذكـــورة فـي اHــادة
األولى أعالهp كل فـيـمـا يـخـصهp بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـرار الذي
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 26 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
11 نوفمبر سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة العدلوزارة العدل
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 26 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 11
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة p2012 يـتضـمن تعيـW القـضاة رؤساءp يـتضـمن تعيـW القـضاة رؤساء
وأعضاء الـلجـان االنتخـابيـة الوالئيـة في انتـخاباتوأعضاء الـلجـان االنتخـابيـة الوالئيـة في انتـخابات
أعــضـاء اجملـالس الــشـعـبـيــة الـبـلــديـة والـوالئــيـة لـيـومأعــضـاء اجملـالس الــشـعـبـيــة الـبـلــديـة والـوالئــيـة لـيـوم

29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 

pادة 151 منهHال سيما ا pتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 320
اHــــؤرخ في13 شــــوّال عــــام 1433 اHــــوافق 31 غــــشـت ســــنــــة
2012 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

pأعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــعـــــW الــــقـــــضـــــاة اآلتــــيـــــة أســــمـــــاؤهم
بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية الوالئية :

1 - والية أدرار : - والية أدرار :
السادة :

pرئيسا pسعيدي محمد -
pعضوا pباحة أحمد -

- راشد عبد اللهp عضوا.
2 - والية الشلف : - والية الشلف :

السادة :
pرئيسا pعبد الوهاب خالد -

pعضوا pمريني غريسي -
- العابدين مصطفىp عضوا.

3 - والية األغواط : - والية األغواط :
السيدة و السيدان :

pرئيسا pبن عبد الله محمد بن العزري -
pعضوة pحلباوي فتيحة -
- سلمي كدوس p عضوا.

4 - والية أم البواقي : - والية أم البواقي :
السيدتان و السيد :

pرئيسة pبلعطار آسيا -
pعضوا pمهيرة حسان  -

- براهامي دليلةp عضوة.
5 - والية باتنة : - والية باتنة :

السادة :
pرئيسا pساكر العقبي  -
pعضوا pعزيون محمود -

- لعمش عبد الرحمانp عضوا.
6 - والية بجاية : - والية بجاية :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pكحل الراس محفوظ -

pعضوة pقراب سعدية -
- كلوفي عزالدينp عضوا.

7 - والية بسكرة : - والية بسكرة :
السيدتان و السيد :

pرئيسا pطبي عبد الله -
pعضوة pبن منصور خديجة -

- األسد خضراءp عضوة.
8 - والية بشار : - والية بشار :

السادة :
pرئيسا pعزيرية امحمد -

pعضوا pمنصور عالل -
- صديقي براهيم p عضوا.

9 - والية البليدة : - والية البليدة :
السيدتان و السيد :

pرئيسا pعنتر منور -
pعضوة pجبالي مليكة -
- محصر أسياp عضوة.

10 - والية البويرة : - والية البويرة :

السادة :
pرئيسا pWعيمر حس  -

pعضوا pرحا�ية فضيل -
- بورنان عبد الرحمانp عضوا.

11 - والية تامنغست : - والية تامنغست :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pمقالتي الهاشمي  -

pعضوا pخالدي بخالد -
- قنادسي فوزيةp عضوة.

12 - والية تبسة : - والية تبسة :

السادة :
pرئيسا pقوايدية عبد الله  -
pعضوا pصاوشة عزالدين -
- يعقوبي يوسفp عضوا.
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13 - والية تلمسان : - والية تلمسان :

السيدتان و السيد :
pرئيسة pشيخاوي لطيفة  -
pعضوة pبن جريو كر�ة -

- بن عالل الهواريp عضوا.
14 - والية تيارت : - والية تيارت :

السادة :
pرئيسا pماضي علي -

pعضوا pقادة دحو -
- لوصادي حسpW عضوا.

15 - والية تيزي وزو : - والية تيزي وزو :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pWموزالي حس -

pعضوة pلعمراني أمينة أمال -
- سواليلي عبد الرزاقp عضوا.

16 - والية اجلزائر : - والية اجلزائر :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pهاللي الطيب -
pعضوة pقرفي �ينة -

- بوحميدي محمد الشريفp عضوا.
17 - والية اجللفة : - والية اجللفة :

السادة :
pرئيسا pكندي عمار  -

pعضوا pحمزاوي محمد السابع -
- شريفي صالحp عضوا.

18 -  - والية جيجل :والية جيجل :

السيدة و السيدان :
pرئيسة p بشوش نورة  -

pعضوا pقاسمي بوخميس -
- العرفي عز الدينp عضوا.

19 -  - والية سطيف :والية سطيف :

السادة :
pرئيسا pفليغة أحمد -

pعضوا pسعدي الطاهر -

- مزيود بوعالمp عضوا.

20 - والية سعيدة : - والية سعيدة :

السيدة و السيدان :

pرئيسا pقليل سيدي محمد -

pعضوة pرحماني نخلة -

- بلبروات محمدp عضوا.

21 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :

السادة :

pرئيسا pرمضاني رمضان  -

pعضوا pخذايرية عبد احلفيظ -

- لعيادة الطيبp عضوا.

22 - والية سيدي بلعباس : - والية سيدي بلعباس :

السادة :

pرئيسا pبوعشرية محمد  -

pعضوا pخليل أحمد -

- مصرف بن حفصة نور الدينp عضوا.

23 - والية عنابة : - والية عنابة :

السيدة و السيدان :

pرئيسا pمامن ابراهيم -

pعضوة pجودي سعاد -

- بوكاف منورp عضوا.

24 - والية قاHة : - والية قاHة :

السادة :

pرئيسا pصدوق عبد احلميد  -

pعضوا pاألحمر البجاوي -

- تقية عليp عضوا.

25 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :

السادة :

pرئيسا pبن إدريس مراد  -

pعضوا pفنيدس عمار  -

- زغوم حواسp عضوا.
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26 - والية اHدية : - والية اHدية :

السادة :
pرئيسا pكوريبش محمد  -

pعضوا pشناح عبد الله -
- منصور عبد القادرp عضوا.

27 - والية مستغا¯ : - والية مستغا¯ :

السيدة و السيدان :
pرئيسة pبشير عائشة -
pعضوا pحبيب أحمد -

- كوسى رشيدp عضوا.
28 - والية اHسيلة : - والية اHسيلة :

السادة :
pرئيسا pبازين حسان -

pعضوا p قارة عبد الوهاب -
- سالم خلضر p عضوا.

29 - والية معسكر : - والية معسكر :

السادة :
pرئيسا pبورقبة بلعباس -

pعضوا pإبراهيمي إبراهيم -
- ديابلو الهواريp عضوا.

30 - والية ورقلة : - والية ورقلة :

السادة :
pرئيسا pWبلوالي محمد األم -

pعضوا pمنصوري فتحي -
- حشيد عبد اجمليدp عضوا.

31 - والية وهران : - والية وهران :

السادة :
pرئيسا pباألبيض أحمد -
pعضوا pبوخلدة يحي -

- زنداقي عبد الرحيمp عضوا.
32 - والية البيض : - والية البيض :

السادة :
pرئيسا pشقرون حبيب -

pعضوا pسنيني ميلود -

- قديدير البشيرp عضوا.

33 - والية إيليزي : - والية إيليزي :

السيدتان والسيد :

pرئيسا pبن عزة جمال الدين  -

pعضوة pبوضياف اجليدة -

- ميرة فوزيةp عضوة.

34 - والية برج بوعريريج : - والية برج بوعريريج :

السادة :

pرئيسا pشوادر عبد الله  -

pعضوا pبوخرباب محمد -

- تومي جمالp عضوا.

35 -  - والية بومرداس :والية بومرداس :

السادة :

pرئيسا pقوادري محمد  -

pعضوا pمازوني فريد -

- عياد عبد العزيزp عضوا.

36 - والية الطارف : - والية الطارف :

السيدة و السيدان :

pرئيسا pعديد عمار -

pعضوا pجبالي اسماعيل -

- منصوري جميلةp عضوة.

37 - والية تندوف : - والية تندوف :

السيدة و السيدان :

pرئيسا p قوميدي كر� -

pعضوا pجنار محمد -

- دليج جناةp عضوة.

38 - والية تيسمسيلت : - والية تيسمسيلت :

السيدة و السيدان :

pرئيسا pحطاب قادة -

pعضوا pبوديسة عبد احلق -

- دكدوك نعيمةp عضوة.



39 - والية الوادي : - والية الوادي :

السادة :
pرئيسا pرحمون عدنان  -
pعضوا pحا° عبد احلكيم -

- بوزيد مرادp عضوا.
40 - والية خنشلة : - والية خنشلة :

السادة :
pرئيسا pماضي فؤاد  -

pعضوا pسميرة عبد احلفيظ -
- زرقW بدر الدينp عضوا.

41 - والية سوق أهراس : - والية سوق أهراس :

 السادة :
pرئيسا pي يحيHعو  -
pعضوا pخشانة لزهر -

- بوتفنوشات عبد الرحمانp عضوا.
42 - والية تيباز ة : - والية تيباز ة :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pطرطاق صالح -

pعضوا pبن عيدة عبد الله -
- مسقم زهيةp عضوة.

43 - والية ميلة : - والية ميلة :

السادة :
pرئيسا pحربي حميد  -

pعضوا pطالل صالح -
- حداد فاروقp عضوا.
44 - والية عW الدفلى : - والية عW الدفلى :

السادة :
pرئيسا pنيرHالعرباوي محمد ا  -

pعضوا pحمو احلاج حكيم -
- بن عبد الله رضوانp عضوا.

45 - والية النعامة : - والية النعامة :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pيوسف حبيب  -
pعضوة pحدادي رشيدة -

- طالبي عبد احلكيمp عضوا.
46 - والية عW تموشنت : - والية عW تموشنت :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pهاد عبد الكر�  -

pعضوا pدرفوف أحمد -
- مشيك فاطمةp عضوة.

47 - والية غرداية : - والية غرداية :

السادة :
pرئيسا pفنتيز منذر  -

pعضوا pعاللي علي -
- بوالطW أحمدp عضوا.

48 - والية غليزان : - والية غليزان :

السادة :
pرئيسا pمناعي بغداد  -

pعضوا pقرماط بن زيان -
- زمعيش محمدp عضوا.

اHـادة اHـادة 2 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 26 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
11 نوفمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

اTطبعة الرسمياTطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5O بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5O بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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