
العدد العدد 61
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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 5  صفر عام  صفر عام 1435هـهـ
اGوافق اGوافق 8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مرسوم رئاسي رقم 13 - 408  مؤرخ في 3 صفر عام 1435 اGوافق 6 ديسمبر سنة q2013 يتضمن تنكيس العلم الوطني......
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 384 مؤرخ في 15 محـرّم عام 1435 اGوافق 19 نـوفمـبر سـنة  q2013 يـتضـمـن الـتصـريـح باGـنـفـعـة
العـمـومـيــة لـلـعـملــيـــة اGـتـعلــقــــة بـإجنـاز مـنـفــــذ الطـريــق الـســريــع لـلسـيـارات الـذي يربـط مديـنـة تـيبـازة بـالـطريق
السريع للسيـارات شــرق - غــرب.................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 385 مؤرخ في 15 محـرّم عام 1435 اGوافق 19 نـوفمـبر سـنة  q2013 يـتضـمـن الـتصـريـح باGـنـفـعـة
الـعـمــومـيـــــة لـلـعـمــلـــيــــة الــمـتـعـلــقــــة بـإتــمـام مـنـفـذ الـعـنـاصـر اجلـنـوبي الـذي يــربط الـطـريق الـسـيـار شـرق بـالـطـريق
الوطني رقم 01...........................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 386 مـؤرخ في 15 مـحـرّم عـام 1435 اGـوافق 19 نـوفمـبـر سـنة  q2013 يـحدد تـشـكـيـلـة اجمللـس األعلى
Gهنة اGرقي العقاري وتنظيمه وسيره............................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 387 مؤرخ في 15 محـرّم عام 1435 اGوافق 19 نـوفمـبـر سـنة  q2013 يـعـدل اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم
06 - 10 اGؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1426 اGوافق 15 يناير سنة 2006 واGتضمن إنشاء اGركز الوطني للمخطوطات..

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 388 مؤرخ في 15 محـرّم عام 1435 اGوافق 19 نوفمـبر سنة  q2013 يـتمم اGرسـوم التنـفيذي رقم 13 - 180
اGؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 5 مايو سنة 2013 واGتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية.......
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 اGوافق 24 نوفمـبر سنة  q2013 يحدد مسـتويات وكيفيات منح
تخـفيض معدل الفائدة على القروض التي تـمنحها البنوك واGؤسسات اGالـية القتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي
وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بواليات اجلنوب والهضاب العليـا..................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 390 مـؤرخ في 20 مـحـرّم عـام 1435 اGـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة  q2013 يـتـضـمن الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة
العـمــوميــة للعملــيــة اGتعلــقــــة بـإجنــــاز مصنــع لإلسـمنـت فـي واليـة أم البواقي...........................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 محرّم عام 1435 اGوافق 26 نوفمبر سنة q2013 يتضمنان تغيير ألقاب......................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الطاقة وا;ناجموزارة الطاقة وا;ناجم

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 15 ذي احلـجــة عـام 1434 اGـوافق 20 أكــتـوبـر سـنـة q2013 يـحــدد مـدونــة اإليـرادات والـنــفـقـات
الـتي تـقـيـد في حـسـاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم 137-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـدعم االسـتـثـمـار لـلـكـهـربة
والتوزيع العمومي للغاز"............................................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 15 ذي احلجـة عام 1434 اGوافق 20 أكتـوبر سنة q2013 يحدد كـيفيـات متابـعة وتقـييم حساب
التخصيص اخلاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"..

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 4  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة q2013 يــتـضــمّن وضع بــعض األسالك
اخلـاصـة الــتـابــعـة لــوزارة الـصـحــة والـســكـان وإصالح اGــسـتــشـفــيـات في حــالـة اخلــدمـة لــدى اGــدرسـة الــوطـنــيـة لـتــكـوين
وحتـسX مـسـتـوى إطـارات إدارة الـشؤون الـديـنـيـة واألوقـاف واGـعاهـد الـوطـنـيـة للـتـكـوين اGـتـخـصص لألسالك اخلـاصة
بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف...................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مؤرّخ في 29  رمـضـان عـام 1434 اGـوافق 7 غـشـت سـنة q2013 يـحـدّد �ـوذج رخـصـة �ـارسـة نـشـاط وكـيل تـاجـر اجلـمـلـة
للخضر والفواكه.......................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 13 - - 384 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435  اGــــوافق اGــــوافق 19 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  q2013 يـــتـــضـــمـن يـــتـــضـــمـن

التصريـح باGنـفـعـة العموميــة للعملـيــة اGتعلـقـــةالتصريـح باGنـفـعـة العموميــة للعملـيــة اGتعلـقـــة
بإجنــاز منفــــذ الطـريــق الـسـريــع لـلسـيارات الذيبإجنــاز منفــــذ الطـريــق الـسـريــع لـلسـيارات الذي
يربط مـديـنة تـيبـازة بالطـريق السـريع للـسيـاراتيربط مـديـنة تـيبـازة بالطـريق السـريع للـسيـارات

شــرق - غــرب.شــرق - غــرب.
ـــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اGــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اGــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

 qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اGــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

qتممGعدل واGا qوأمنها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
q1993 وافق 27 يولـيو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتممq الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اGـتـعـلـقة بـنـزع اGـلـكـية من أجل

qتممGا qنفعة العموميةGا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم 13 -  - 408  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 3 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1435 اGــــوافق  اGــــوافق 6 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة q2013 يــــتـــــضــــمنq يــــتـــــضــــمن

تنكيس العلم الوطني.تنكيس العلم الوطني.
ـــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

- بـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 77 - 8 و125
q(الفقرة األولى) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 63 - 145 اGــؤرّخ في 25
qأبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 97 - 365
اGـــــــــؤرّخ في 25 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اGـــــــــوافق 27
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1997 والـــمـتــعـلق بــشـروط اســتـعــمـال

qالعلم الوطني

- ونـظــرا لــوفـاة فــخــامـة نــلــسـون مــانــديالq الــرئـيس
qالسابق جلمهورية جنوب إفريقيا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــادة األولى : اGـــــادة األولى : يـــــنـــــكس الـــــعـــــلـم الــــوطـــــنـي في كـــــامل
الـتـراب الوطـني Gـدة ثمـانـية أيـامq ابـتداء من 6 ديسـمـبر
سنة q2013 على البنـايات التي تأوي اGؤسساتq ال سيما
اGــنـــصــوص عــلـــيــهــا فـي اGــرســوم الـــرئــاسي رقم 97 - 365
اGـــــــــؤرّخ في 25 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اGـــــــــوافق 27

سبتمبر سنة 1997 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 صــــفـــــر عــــام 1435 اGـــــوافق 6
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اGــادة األولى :اGــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGــادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اGـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـــبــقـا ألحـــكــام اGــادة 10 من اGـرســوم الــتــنـــفــيـذي رقم
93 -186 اGـؤرخ في 7 صــفـر عـام 1414 اGـوافق 27  يــولـيـو

سنة q1993 اGتمّم واGـذكور أعالهq يهدف هذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
مــنــفـذ الــطــريق الــســريع لــلــســيــارات الــذي يــربط مــديــنـة
تيبازة بالـطريق السريع للسـيارات شرق - غربq نظرا
لــطــابـع الــبــنـى الــتــحـــتــيـــة ذات اGــنــفـــعــة الـــعــامــة والـــبــعــد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة
كــوعــاء إلجنــاز مــنــفــذ الــطــريق الــســريع لــلــســيــارات الـذي
يربط مـدينـة تـيبـازة بالـطريق الـسـريع للـسيـارات شرق

- غربq  وال سيما : 
qوسط الطريق -

qنحدراتGا -
qالشريط األرضي الوسطي -

- اGـــنـــافـــذ من وإلى الـــطـــريق الـــســـريع لـــلـــســـيــارات
qوفروعه

qفضاءات الراحة واخلدمات -
- ملحقات أخرى للطريق.

3 : :   تــقع األراضي اGــذكــورة فـي اGـادة 2 أعــاله اGـادة اGـادة 
الــتي تــمـثـل مــسـاحـــة إجــمـالــيــة قــدرهــا مــائــة وعــشــرون
(120) هـكتارا في إقلـيمي واليتي تيـبازة والبلـيدةq طبقا

للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : :   قـوام األشــغـال اGـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
مــنــفـذ الــطــريق الــســريع لــلــســيــارات الــذي يــربط مــديــنـة
qتــيـبــازة بـالـــطـــريـق الــســـريع لــلـســيـارات شــرق - غـرب

كما يأتي :
qاخلط الرئيسي : 18 كيلومترا -

qرتبطة : 8,1 كيلومتراتGلحقات اGخط ا -
- اGـــــقــــــطـع اجلـــــانــــــبي : X 2 3 مـــــســــــالـك + الـــــشــــــريط

qاألرضي الوسطي + شريط التوقف االستعجالي
q(2) عدد محوالت الربط : اثنان -

- عدد اGنشآت الفنية : اثنا عشر (12).

اGـادة اGـادة 5 : :  يـجـب أن تـتــوفــر االعـتــمــادات الـضــروريـة
لــلـــتــعــويـــضــات اGــمـــنــوحــة لـــفــائــدة اGـــعــنــيـــX وتــودع لــدى
اخلـزينـة العـمومـية فـيمـا يـخـص عـمليـــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريــــــة واحلـقــــــوق الـعــيــنـيــــة الـعــقـاريــة الـضــروريـة
إلجنـــاز مــنــفــذ الـــطــريق الــســـريع لــلــســـيــارات الــذي يــربط
مـــــديـــنـــة تـــيـــبــــازة بــالـــطــريــق الــــســـريـع لــلـــســـيـــارات

شرق - غرب.

اGادة اGادة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 19
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـمـرســوم تــنـفــيـذي رقم ذي رقم 13 - - 385 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
يـــتـــضـــمـن  qيـــتـــضـــمـن q2013  ــــوافق 19 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةGــــوافق  اG1435 ا

التصريـح باGنـفـعـة العموميــة للعـملـيــة اGتعلـقـــةالتصريـح باGنـفـعـة العموميــة للعـملـيــة اGتعلـقـــة
بـإتمام منـفذ العنـاصر اجلنوبي الـذي يربط الطريقبـإتمام منـفذ العنـاصر اجلنوبي الـذي يربط الطريق

السيار شرق بالطريق الوطني رقم السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01.
ـــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 91 - 11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qـنفعة الـعموميةGـلكية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالقواعـد ا

qتممGا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 01 - 13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

 qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 01 - 14 اGــــؤرخ في 29
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اGـــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حــركـة اGــرور عـبــر الـطــرق وسالمـتــهـا

qتممGعدل واGا qوأمنها
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
q1993 وافق 27 يولـيو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتـممq الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقانـون رقم 11-91
اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

1991 الذي يحدد القواعد اGتعلقة بنزع اGلكية من أجل

qتممGا qنفعة العموميةGا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبــقـا ألحــكــام اGـادة 10 من الــمـرسـوم الــتــنـفـيـذي رقم
93 -186 اGـؤرخ في 7 صــفـر عـام 1414 اGـوافق 27  يــولـيـو

سنة q1993 اGتمّم واGـذكور أعالهq يهدف هذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإتـمام
مــنــفـذ الــعــنــاصــر اجلــنــوبي الــذي يــربط الــطــريق الــســيـار
شـــرق بــالــطـــريق الـــوطــني رقم q01 نـــظــرا لـــطــابع الـــبــنى
الــــتــــحـــــتــــيــــة ذات اGـــــنــــفــــعـــــة الــــعــــامــــة والـــــبــــعــــد الـــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة
كـــوعـــاء إلتـــمــــام مـــنـــفـــذ الـــعــــنـــاصـــر اجلـــنـــوبـي الـــذي يـــربط
q01 الــطـــريـق الــســيـار شـــرق بـــالـطـــريـق الـــوطــني رقـم

وال سيما : 

qوسط الطريق -

qنحدراتGا -

qالشريط األرضي الوسطي -

- اGلحقات األخرى للطريق.

اGـادة اGـادة 3 : :   تـقـع األراضي اGــذكــورة فـي اGـادة 2 أعاله
الـتـي تـمــثل مــســاحــــة إجــمــالـيــة قــدرهــا ثالثــة وعــشـــرون

(23) هـكتــارا في أقـاليم بـلديـات القـبة وجسـر قسـنطـينة
وعـX الــنـعــجـة وبـئــر خـادم والــسـحـاولــةq طـبـقــا لـلــمـخـطط

اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : :   قـوام األشـغـال اGـلـتـزم بـهـاq بـعـنـوان إتـمام
مــنــفـذ الــعــنــاصــر اجلــنــوبي الــذي يــربط الــطــريق الــســيـار

شرق بالطريق الوطني رقم q01 كما يأتي :

qاخلط الرئيسي : 5.5 كيلومترات -

- اGــــقــــطـع اجلــــانــــبي : مــــســــلــــكــــان X 2 2 + الــــشــــريط
األرضي الــــوســــطي + حـــواف الــــطــــريقq بـــعــــرض إجــــمـــالي

qقدره 22 مترا

- عدد اGنشآت الفنية : اثنان (2).

اGـادة اGـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريــــــة واحلـقــــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـة الــضـروريـة
إلتــمـــام مــنـــفــذ الـــعــنـــاصــر اجلــنـــوبي الـــذي يــربط الـــطــريق

السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01.

اGادة اGادة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 19
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 13 - - 386 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435  اGوافق اGوافق 19 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة  q2013 يحـدد تشكيلة يحـدد تشكيلة

اجملـــلس األعـــلى Gـــهـــنــة اGـــرقي الـــعـــقــاري وتـــنـــظـــيــمهاجملـــلس األعـــلى Gـــهـــنــة اGـــرقي الـــعـــقــاري وتـــنـــظـــيــمه
وسيره.وسيره.

ـــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عـــــلى تــــقـــــريــــر  وزيــــر الــــســــكـن والــــعــــمــــران
qدينةGوا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اGــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اGـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
qيـحدد الـقـواعد الـتي تـنـظم نشــاط الــتـرقــيــة الـعــقــارية

qادة 24 منهGال سيما ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-406 اGؤرخ
في 2 رجب عـــــام 1418 اGـــــوافق 3 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واGــتـضـمن إحــداث صـنـدوق الـضــمـان والـكــفـالـة اGــتـبـادلـة

qفي الترقية العقارية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 24 من الـقـانون
رقم 11 - 04 اGـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432 اGـوافق
17 فبـراير سنة 2011 واGذكور أعـالهq يهدف هـذا اGرسوم

إلى حتـديـد تـشـكـيـلـة اجملـلس األعـلى Gـهـنـة اGـرقي الـعـقاري
وتــنـظــيــمه وســيـره الــذي يــدعى في صــلب الـنـص "اجملـلس

األعلى".

الفصل األولالفصل األول
تشكيلة وتنظيم اجمللس األعلى Gهنة اGرقي العقاريتشكيلة وتنظيم اجمللس األعلى Gهنة اGرقي العقاري

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : يـــــرأس اجملـــــلـس األعـــــلى الـــــوزيـــــر اGـــــكـــــلف
بالسكن.

ويضم :
* بعنوان اإلدارات العمومية : بعنوان اإلدارات العمومية :
qثل (1) عن وزير الدفاع� -

qثل (1) عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

qحافظ األختام qثل (1) عن وزير العدل� -

qاليةGثل (1) عن وزير ا� -

qثل (1) عن وزير التجارة� -

qكلف بتهيئة اإلقليمGثل (1) عن الوزير ا� -

qثل (1) عن وزير الثقافة� -

qكلف بالسياحةGثل (1) عن الوزير ا� -

- أربـــعــة (4) �ـــثــلـــX عن الــوزيـــر اGــكـــلف بــالـــســكن
مكلفX بالترقية العقارية والسكن.

* بـعـنـوان اGـؤسـسـات والـهـيــئـات اGـكـلـفـة بـالـتـرقـيـة بـعـنـوان اGـؤسـسـات والـهـيــئـات اGـكـلـفـة بـالـتـرقـيـة
العقارية :العقارية :

- اGدير الـعام لصـندوق الـضمان والـكفـالة اGتـبادلة
qفي الترقية العقارية

- اGـديـر الــعـام لـلــوكـالـة الــوطـنـيــة لـتـحـســX الـسـكن
q(عدل) وتطويره

- اGـــديـــر الـــعـــام لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــرقـــيـــة
qالعقارية

q(CNL) دير العام للصندوق الوطني للسكنGا -
- مـديران (2) عـامـان لـلـبـنـوك أو اGـؤسـسـات اGـالـية

يعيّنهما وزير اGالية.

* بعنوان الهيئات اGهنية : بعنوان الهيئات اGهنية :
qXرئيس الغرفة الوطنية للموثق -

XـــــهــــنــــدســــGرئــــيس اجملـــــلس الــــوطـــــني لــــنـــــقــــابــــة ا -
qXعماريGا

- أربـعة (4) �ـثـلX لـلـمـرقX الـعـقاريـqX يـنتـخـبهم
نـــظــراؤهم في الـــصــنـــدوق الــوطــنـي لــلــضـــمــان والــكـــفــالـــة

qتبادلة في الترقية العقاريةGا
- مـــقــاوالن (2)  يـــعـــيـــنـــان مـن اجلـــمـــعـــيـــات اGـــهـــنـــيــة

اGعتمدة في مجال البناء.
�ــــكن اجملـــلـس األعـــلـى أن يـــســــتـــعـــــX بـــكـــل شـــخــص
طـبـيــعــي أو مـعـنــــويq عـمـومـــي أو خـــاصq من شـأنــه أن

يساعده في مداوالته.

اGــاداGــادّة ة 3 : : لـــلـــمــجـــلس األعـــلى أمـــانـــة دائـــمــة تـــتـــوالهــا
مصـالح اGـديـرية اGـكـلفـة بـالـترقـيـة الـعقـاريـة في الوزارة

اGكلفة بالسكن.
تـتولى األمانة الـدائمة تـسيير أمـانة اجمللس األعلى.

وتكلف بهذه الصفةq �ا يأتي :
qحتضير أشغال اجمللس األعلى واجتماعاته -

- احلـضـور في اجـتـمـاعـات اجملـلس األعـلى وتـدويـنـهـا
qفي محضر

- الـــقــــيـــام بــــكل مـــهــــمـــة ضــــروريـــة لـــلــــســـيــــر الـــعـــادي
للمجلس األعلى.

اGـاداGـادّة ة 4 : : يــجب أن يــتم عـقــد اجــتــمــاع اجملـلـس األعـلى
بــــحــــضـــور ثــــلــــثي (3/2) أعـــضــــائـه عـــلـى األقلq لــــكي تــــصح

مداوالته.
qتــتــخـــذ قــرارات اجملــلس األعــلى بـــأغــلــبــيــة األصــوات
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتq يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.
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�ـــــسـك الـــــرئــــــيـس ســـــجـل مـــــداوالت اجملــــــلس األعــــــلى
ويوقعه بعد كل جلسة.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يـعـX أعـضـاء اجملــلس األعـلىq �ـوجب قـرار
من الـوزيـر اGـكـلف بـالـسـكن Gـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة

للتجديد.
يـــــفــــقــــد أعـــــضــــاء اجملــــلـس األعــــلـى اGــــعــــيـــــنــــونq صــــفــــة
الـــعــضــويــةq �ــجــرد إنـــهــاء مــهــامــهم أو عـــنــد انــتــهــاء فــتــرة

عهدتهم.
وفي حـالـة شـغـور اGـنصـب بسـبب وفـاة أو اسـتـقـالة
أو ألي سـبب آخـرq يـعـX عـضـو جـديـدq خـالل مـدة شـهر (1)

للمدة اGتبقية من العهدة.

6 : : �كن اجملـلس أن يـشكل عـلى مـستـواهq جلـانا اGاداGادّة ة 
مكـلفـة بصـياغـة اقتـراحات وآراء يـتم إخضـاعهـا للمـجلس

األعلى.

اGـاداGـادّة ة 7 : :  تـخـضع صـفـة الـعضـويـة في اجملـلس األعـلى
صـاحبـهـاq الحتـرام سر اGـداوالت وسر كـل أمر أو مـعلـومة

يكون على علم بها في إطار نشاط اجمللس.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سير اجمللس األعلى Gهنة اGرقي العقاري سير اجمللس األعلى Gهنة اGرقي العقاري 

اGـــــاداGـــــادّة ة 8 :  :  يـــــعـــــد اجملـــــلس األعـــــلـى نـــــظـــــامه الـــــداخـــــلي
ويصـادق عـلـيه خالل دورته األولىq ويـوافق عـلـيه �وجب

قرار من الوزير اGكلف بالسكن.

(2) Xـــــادّة ة 9 : : يــــجــــتــــمـع اجملــــلس األعـــــلى في دورتــــGـــــاداGا
عاديتX في السنةq بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ـــكن اجملـــلس األعـــلى أن يـــجـــتــمـع في دورات غـــيــر
عاديـة بـناء عـلى اسـتدعـاء من رئـيـسه أو بطـلب من ثـلثي

(3/2) أعضائه.

qـادّة ة 10 : : تـرسل االســتـدعـاءات إلى أعــضـاء اجملـلسGـاداGا
مرفقة بالوثـائق اGتعلقة بجدول أعـمال االجتماعq خمسة

عشر (15) يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد االجتماع.
و�ـكن أن تـقــلص هـذه اGــدة في حـالـة الــدورات غـيـر

العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

اGـــــاداGـــــادّة ة 11 : : ال �ـــــكن أن يـــــجـــــتــــمـع اجملـــــلس األعـــــلى إال
بحضور نصف أعضائه على األقل.

وإذا لم يكـتمل الـنصـابq يتم عقـد اجتـماع ثان خالل
األيام الـعشرة (10) التي تـلي تاريخ االجتماع األولq وفي
هـذه احلالةq يجـتمع اجمللس األعـلى مهما يـكن عدد األعضاء

احلاضرين.

qــادّة ة 12 : : تـــدوّن آراء اجملـــلس األعـــلـى في مـــحـــاضــرGــاداGا
يوقعها الرئيس وكاتب اجللسة.

اGاداGادّة ة 13 : : تـقتطع الـنفقات الـضرورية لـسير اجمللس
األعــلى من مــيـــزانــيــة الــدولــة اGــســجـــلــة بــعــنــوان الــوزيــر

اGكلف بالسكن.
14 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 19

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 13 - - 387 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435  اGوافق اGوافق 19 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة  q2013 يعدل اGرسوم يعدل اGرسوم

التـنفـيذي رقم التـنفـيذي رقم 06 -  - 10 اGؤر اGؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1426 اGوافق  اGوافق 15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة 2006 واGتـضمن إنـشاء واGتـضمن إنـشاء

اGركز الوطني للمخطوطات.اGركز الوطني للمخطوطات.
ـــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 06 - 10
اGـؤرخ في 15 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة

qركز الوطني للمخطوطاتGتضمن إنشاء اG2006 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : يعدل هذا اGـرسوم اGرسوم التنفيذي
 رقم 06-10 اGـؤرخ في 15 ذي احلـجة عام 1426 اGـوافق 15
يـــنـــايـــر ســـنـــة 2006 واGـــتــــضـــمن إنـــشـــاء اGــــركـــز الـــوطـــني

للمخطوطات.
اGاداGادّة ة 2 :  :  تـعدل اGادة 3 من اGـرسـوم التـنفـيذي  رقم
06 - 10 اGـــــؤرخ في 15 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1426 اGـــــوافق 15

يناير سنة 2006  واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اGادّة 3 : يحدد مقر اGركز بأدرار.



5 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 861
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و�ـــكن إحـــداث مـــلـــحــقـــات له فـي أي مـــكــان آخـــر من
Xوجب قـرار مشـترك ب� qعنـد احلاجـة qالتـراب الوطنـي
الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــثـــقـــافـــة والـــوزيـــر اGـــكـــلـف بـــاGـــالـــيــة

والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية".

اGاداGادّة ة 3 :  : تـعدل اGادة 17 من اGرسـوم التنفيذي  رقم
06 - 10 اGـــــؤرخ في 15 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1426 اGـــــوافق 15

يناير سنة 2006  واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGــــادّة 17 : يــــحــــدد الــــتــــنــــظــــيم الــــداخــــلـي لــــلــــمــــركـــز
ومـلـحـقـاته بـقـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافة
والــوزيــر اGـكــلف بــاGــالـيــة والــســلـطــة اGــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية".

اGاداGادّة ة 4 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 19
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 13 - - 388 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435  اGوافق اGوافق 19 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة  q2013 يتـمم اGرسوم يتـمم اGرسوم

الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 13 -  - 180 اGــــؤر اGــــؤرّخ في خ في 24 جــــمــــادى جــــمــــادى
الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 5 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة 2013
واGــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــةواGــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــة

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-234 اGؤرخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

qادة 4 منهGال سيما ا qالعمومية
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 180-13
اGـؤرخ في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق 5 مـايـو
سـنة 2013 واGـتضمن إنـشاء مـكتـبات رئـيسيـة للـمطـالعة

 qالعمومية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــتـــــــمم اGـــــــادة األولى مـن اGــــــرســــــوم
الـتـنــفـيـذي  رقم 13 - 180 اGـؤرخ في 24 جــمـادى الـثــانـيـة
qــــذكـــــور أعالهGــــوافق 5 مـــــايــــو ســـــنــــة 2013 واGعــــام 1434 ا

وحترر كما يأتي :
"اGـادّة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 4 من  اGـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 234 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1433
اGوافق 24 مايو سنة 2012 واGذكور أعالهq تنشأ مكتبات

رئيسية للمطالعة العمومية �راكز الواليات اآلتية :
q................................................ -
- اجلزائر وبرج بوعريريج والبيض".

اGاداGادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 19
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 13 -  - 389 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435  اGـــــوافق اGـــــوافق 24 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة  نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة  q2013 يــــــحـــــددq يــــــحـــــدد

مـسـتــويـات وكـيـفـيـات مـنح تـخـفـيض مـعـدل الـفـائـدةمـسـتــويـات وكـيـفـيـات مـنح تـخـفـيض مـعـدل الـفـائـدة
عـلى الــقـروض الـتي تــمـنـحــهـا الـبـنــوك واGـؤسـسـاتعـلى الــقـروض الـتي تــمـنـحــهـا الـبـنــوك واGـؤسـسـات
اGالية القتـناء سكن جماعي وبـناء سكن ريفي وكذااGالية القتـناء سكن جماعي وبـناء سكن ريفي وكذا
ســــكن فـــردي يــــنـــجــــز في شـــكـل مـــجــــمع في مــــنـــاطقســــكن فـــردي يــــنـــجــــز في شـــكـل مـــجــــمع في مــــنـــاطق

محددة بواليات اجلنوب والهضاب العليـا.محددة بواليات اجلنوب والهضاب العليـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا  qباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اGـؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اGوافق 22  يوليو  سنة 2009 واGتضمن قانون

q ادة 109 منهGال سيما ا q 2009 الية التكميلي لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اGــؤرخ في 13
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اGـــــوافق 30  ديـــــســـــمـــــبـــــر  ســـــنـــــة 2009
واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة q 2010 ال سـيـمـا اGـادتـان

q66 و75 منه
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- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اGـــــــــؤرخ في 16
رمــــــــضــــــــان  عـــــــام 1431 اGــــــــوافق 26  غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 2010
واGتـضمن قانـون اGاليـة التكـميلي لـسنة q 2010 ال سـيما

q ادة 74 منهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

qادة 53 منهGال سيما ا q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-87 اGـؤرخ
في 24 ربـيع األول عام 1431 اGوافق 10 مـارس سنة 2010
الــذي يـحــدد مــسـتــويـات وكــيــفـيــات مــنح تـخــفــيض نـســبـة
الفائـدة على القـروض التي تـمنحـها الـبنوك واGـؤسسات
اGـالـيـة القـتـنـاء ســكن جـمـاعي وبـنـاء سـكن ريـفي من قـبل

qستفيدينGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-235 اGؤرخ
في 26 شـوال عام 1431 اGوافق 5 أكتـوبر سـنة 2010 الذي
يحـدد مسـتويـات اGـساعـدة اGبـاشرة اGـمنـوحة من الـدولة
القــتــنــاء سـكـن جـمــاعي أو بــنــاء سـكـن ريـفـي ومـســتــويـات
دخـل طـــالـــبي هـــذه الـــســـكـــنـــات وكـــذا كـــيـــفـــيـــات مـــنح هـــذه

qتممGعدل واGا qساعدةGا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGـادة 109 من األمــر
رقـم 09-01 اGـــــــــؤرخ في 29 رجـب عــــــــام 1430 اGـــــــــوافق 22
يـولـيــو  سـنـة 2009 واGـتــضـمـن قـانــون اGـالـيــة الـتــكـمــيـلي
لــسـنـة q2009 يـهــدف هـذا اGــرسـوم إلى حتــديـد مــسـتــويـات
وكيفيات مـنح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي
تمنحها الـبنوك واGؤسسات اGالية القتناء سكن جماعي
وبـــنــــاء ســـــكـن ريــــفـي وكـــــذا ســــكــن فــــردي يــــنـــــجــــز في
شـــــكـل مــــجــــمـع فـي مــــنــــاطق مــــحــــددة بــــواليــــات اجلــــنـــوب

والهضاب العليا. 

اGــاداGــادّة 2 : : حتــدد مـــعــدالت الـــتــخـــفــيـض اGــطـــبــقـــة عــلى
الـــقــروض الــتـي تــمــنــحـــهــا الــبـــنــوك واGــؤســســـات اGــالــيــة

القتناء سكن جماعيq كما يأتي :

- عـنـدما تـكـون مـداخيل اGـسـتفـيـد أكثـر �ـرة واحدة
األجـــر الـــوطـــنـي األدنى اGـــضـــمـــون وأقل بـــست (6) مــرات
األجـر الوطـني األدنى اGـضمـون أو تسـاويـهاq يـتحـمل هذا

qستفيد نسبة فائدة قدرها 1 % في السنةGا
- عــنـدمــا تـكــون مـداخـيـل اGـســتـفـيــد أكـثــر بـست (6)
مـــرات األجـــر الــــوطـــني األدنـى اGـــضـــمــــون وأقل بـــاثــــنـــتي
عـــــشــــرة (12) مـــــرة األجــــر الـــــوطــــنـي األدنى اGـــــضــــمــــون أو
تـساويـهاq يـتـحمل هـذا اGـستـفـيد نـسبـة فـائدة قـدرها 3 %

في السنة.

اGــاداGــادّة 3 : : حتــدد مـــعــدالت الـــتــخـــفــيـض اGــطـــبــقـــة عــلى
الـقروض التي تمنـحها البنـوك واGؤسسات اGالـية لبناء
سكن ريـفي وبنـاء سكن فـردي يـنجـز في شكل مـجمع في
qمـنــاطـق مــحـددة بـــواليـات اجلـــنـــوب والــهـــضــاب الــعـلــيـا

كما يأتي :

- عــنـــدمــا تــكــون مــداخـــيل اGــســتــفـــيــد أقل بــست (6)
qــــضـــمــــون أو تــــســـاويــــهـــاGمــــرات األجـــر الــــوطــــني األدنى ا
qستفيد نسبة فائدة قدرها 1 % في السنةGيتحمل هذا ا

- عــنـدمــا تـكــون مـداخـيـل اGـســتـفـيــد أكـثــر بـست (6)
مـــرات األجـــر الــــوطـــني األدنـى اGـــضـــمــــون وأقل بـــاثــــنـــتي
عـشرة (12) مرة األجـر الـوطني األدنى اGـضـمونq يـتـحمل

هذا اGستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة.

ال �كن إجناز الـسكن الفردي في شكل مجمع إال في
مـــنـــاطق بــواليـــات اجلـــنــوب والـــهــضـــاب الــعـــلـــيــاq كـــمــا هي

محددة بقرار الوزير اGكلف بالسكن.

اGــــاداGــــادّة 4 : : تــــكـــون نــــســــبـــة تــــخـــفــــيـض الـــفــــائـــدة الــــتي
تـتـحـمـلـهـا اخلـزيـنـة هي حـاصل الـفـارق بـX نـسـبـة الـفـائدة
التي تطـبقهـا البنـوك واGؤسسـات اGاليـة ونسبـة الفائدة
الـتي يـتـحـمـلـــهـا اGـسـتـفـــيـدq وذلك حـســب نـــوع الـسـكــن

وحصـص اGداخيــل احملــددة في اGادتX 2 و 3 أعاله.

qـــالــــيـــةGــــؤســـســــات اGــــادّة 5 :  : تــــضــــبط الـــبــــنـــوك واGــــاداGا
بـاالتصـال مع اGديـرية الـعامـة للـخـزينـةq نسـبة تـفضـيلـية
لــتـحــديـد نــسب هــذا الـتــخـفــيض في الــفـائــدة وذلك حـسب

نوع كل سكن.

الــمادالــمادّة ة 6 : :  تـقتـطع اخلزيـنة كـلـفة تـمويل الـتخـفيض
الــذي حتــتـســبه الــبــنـوك واGــؤســســات اGـالــيــة من حــسـاب
التـخصيص اخلاص رقم 062-302 الذي عـنوانه " تخفيض

نسبة الفائدة".



5 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1061
8 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م

اGــاداGــادّة 7 : :  تــلــغى أحــكـــام اGــرســـوم الــتــنــفـيـذي رقم
10 -87 اGـــــؤرخ في 24 ربــــيـع األول عــــام 1431 اGـــــوافق 10

مارس سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 20 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 24
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 13 -  - 390 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435  اGــــوافق اGــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  q q2013 يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن

الـــتـــصـــريح بـــاGـــنـــفــعــــة الـــعــــمـــــومـــيــــة لـــلـــعـــمـــلـــــيــــةالـــتـــصـــريح بـــاGـــنـــفــعــــة الـــعــــمـــــومـــيــــة لـــلـــعـــمـــلـــــيــــة
اGتـعلـــقــــة بــإجنــــاز مـصـنــع لإلسـمـنت فـي واليـةاGتـعلـــقــــة بــإجنــــاز مـصـنــع لإلسـمـنت فـي واليـة

أم البواقي.أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

-  بــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــنــمــيـــة الــصــنــاعــيــة
qوترقية االستثمار

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اGــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اGــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اGــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
q1993 وافق 27 يولـيو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتممq الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11

اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اGـتـعـلـقة بـنـزع اGـلـكـية من أجل

qتممGا qنفعة العموميةGا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اGـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبــقــا ألحـــكــام اGـادة 10 من اGــرســوم الــتــنـــفــيـذي رقم
93 - 186 اGـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اGـوافق 27  يـولـيو

سـنة 1993 اGـتمّم واGـذكور أعالهq يـهدف هـذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
مــصـــنع لـإلســمـــنت في واليـــة أم الـــبــواقـيq نــظـــرا لـــطــابع
الـبــنى الــتــحــتــيــة ذات اGـنــفــعــة الــعـامــة والــبــعــد الــوطـني

واالستراتيجي لهذه العملية.

اGـادة اGـادة 2 : :   يـخص طـابع اGــنـفـعـة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلـيـة
اGذكــورة فـــي اGـادة األولى أعالهq األمالك العقارية و/أو
احلـــقـــوق الــعـــيـــنـــيـــة الـــعـــقــاريـــة الـــتي تـــســـتـــخـــدم كـــرحــاب

إلجنازها .

اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعـــاله الـتــي تـبــلغ مــســاحـــتـهــا اإلجــمـالـــيـة مــائــة وتـســعـة
عـشـر (119) هــكـتـارا  وخـمــسـة وتـسـعـX (95) آرا  وتــسـعـة
وتـسعX (99) سـنـتـيـارا في تــراب بـلـديـة سـيـقـوس واليـة
أم الــبــواقي  وحتــدد طـــبــقــا لــلــمــخــطـط اGــلــحق بــأصل هــذا

اGرسوم.

اGــــادة اGــــادة 4 : :  يــــخــص قـــــوام األشـــغــــــال اGـــلــــتـــــزم بـــــهــــا
إجنـــاز مـصنــع لإلسـمــنت بسـعـــة إنتـــاج تـقــدر بـ 6.000

طــن فـي اليـوم ما يعادل 000 .000 .2 طن سنويا.

اGادة اGادة 5 : :  يجب أن تتـوفــر االعتمــادات الضروريـة
لـلــتـعــويـضــــات الـتي تــمـنح لــفـائــدة اGـعــنـيــX وتـودع لـدى
اخلـزيـنـة الـعــمـومـيـة فــيـمــا يـخـص عــمـلـيــة نــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجناز العملية اGذكورة فـي اGادة األولى أعاله. 

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 20 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 24
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـومــان رئـــاســيــان مـــؤرمــرســـومــان رئـــاســيــان مـــؤرّخــان في خــان في 22 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435
اGـوافق اGـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q q2013 يــتـضـمـنــان تـغـيـيـريــتـضـمـنــان تـغـيـيـر

ألقاب.ألقاب.
ـــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77-8 و125

q(الفقرة األولى)  منه
-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اGــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا q دنيةGباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 71-157 اGــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اGـتممq ال سـيـمـا اGواد 3 و4 و5

qمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبq وفـــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهGـتـمّم واGا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
-  كــبش يـــحيq اGــولــود فـي 5 فــبـــرايــر ســـنــــة 1945
بــغـردايــة ( واليــة غــردايــة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 86 وعــــقــد
الــزواج رقم 210 احملـــرر بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1961
بـــغـــردايــــة ( واليـــة غـــردايــــة) ويـــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا:

عبد السالم يحي.
-  كبش عـائشـةq اGولودة في 12 نوفـمبـر سنة 1979
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة) شـهـادة اGـيالد رقم 1286 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد السالم عائشة. 
- كبش ابـراهيمq اGولود في 25 ديسـمبر سنة 1981
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 1441 وعــقــد
الـــــزواج رقم 560 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 12 غـــــشـت ســـــنــــة 2004

بغرداية (والية غرداية) وولداه القاصران:
* عـــــثــــمــــانq اGـــــولــــود في 15 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2007

      q4051 يالد رقمGبغرداية (والية غرداية ) شهادة ا
* لـقـمـانq اGـولود في 8 فـبـرايـر سـنة 2010 بـغـرداية

q597 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
qويـــدعــون مـن اآلن فــصــاعـــدا: عــبـــد الــسالم ابـــراهــيم

عبد السالم عثمانq عبد السالم لقمان.

-  كـــبش خلــــضـــرq اGـــولـــود في 15 غـــشت ســـنـــة 1977
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة ) شـهــادة اGـيــالد رقم 956 وعـقـــد
الــــزواج رقم 55 احملــــرر بــــتـــاريخ 20 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1997

بغرداية (والية غرداية) وبناته القاصرات :
* فــاطــمـــة الــزهـــراءq اGــولــودة في 22 أكـــتــوبــر ســنــة

q1678 يالد رقمG1999 بغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* زيــــــنـبq اGـــــولــــــودة في 21 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة 2004
q1600 يالد رقمGبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* آســـــيـــــاq اGـــــولـــــودة في 21 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2009
q4120 يالد رقمGبغـردايـة (واليـة غـرداية) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصـاعدا : عبد الـسالم خلضر q عبد
الـسالم فـاطـمـة الـزهـراءq عـبـد الـسالم زيـنبq عـبـد الـسالم

آسيا. 
-  كـــبش إدريسq اGـــولـــود في 22 أبـــريل ســـنــة 1971
بــغــردايــة (واليــة غــردايــة) شــــهــادة اGــيالد رقــم 535 وعــقــد
الـــــزواج رقم 473 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 10 غـــــشـت ســـــنــــة 1989

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر: 
* حــــفـــــصـــــةq اGــــولـــــودة في 14 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1996

q1709 يالد رقمGبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* فـــاطـــمـــةq اGـــولـــودة في 11 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1998

q1434 يالد رقمGبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* حـسن q اGـولود في 26 مـارس سـنة 2000 بـغـرداية

q539 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
* عـــــبــــد الــــنــــورq اGــــولــــود في 10 غــــشت ســــنــــة 2009

q2929 يالد رقمGبغـردايـة (واليـة غـرداية) شهادة ا
q ويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا : عـــبــد الـــسالم إدريس
qعــــــبـــــد الـــــســالم فــــاطـــــمــــة  qعــبـــد الـــســالم حــــفـــــصــــة

عـبـد الـسالم حسنq عبد السالم عبد النور. 
-  كــبش صــفــيــة q اGــولـودة في 23 غــشت ســنـة 1993
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اGـيالد رقم 1352 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد السالم صفية.
-  كــبش مــر¨q اGــولــودة في 2 ديــســمــبــر ســنـة 1989
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 1742 وعــقــد
الـــــزواج رقم 349 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 22 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2006
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) وتـــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :

عبد السالم مر¨.
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-  كــبش بــاحـــمــدq اGــولــود في 15 مــارس ســنــة 1966
بــغــردايــة (واليــة غــردايــة) شــهــادة اGـــيالد رقـم 302 وعــقــــد
الــزواج رقم 534 احملــرر بــتــاريخ 19 ديــســمــبــر ســنــة 1984

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر:  
* بايةq اGولودة في 25 سبـتمبر سنة 1995 بغرداية

q1209 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
* عـمــرq اGــولـود في 10 يــولـيــو ســنـة 1997 بــغــردايـة

 q1208 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
* سلـيمةq اGولودة في 3 أكتوبر سنة 2006 بغرداية

q1254 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
* عــبـــد الـــرحـــمنq اGـــولــود في 14 أبـــريل ســـنــة 2008

q1158 يالد رقمGبغـردايـة (واليـة غـرداية) شهادة ا
qويـــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا: عــبــد الــــسـالم بـــاحــمــد
عـــبـــد الــــسـالم بـــــايــــةq عــــبــــد الـــسـالم عــــمـــرq عـــبـــد الـــسالم

سليمةq عبد السالم عبد الرحمن. 
-  كــبش عــبــد الـــلهq اGــولــود في 7 غــشت ســنــة 1990
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اGـيالد رقم 1303 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد السالم عبد الله.  
-  كـبش سـلـيـمانq اGـولـود في 30 مـارس سـنة 1992
بغرداية (والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 677 ويدعى من

اآلن فصاعدا: عبد السالم سليمان. 
- كــبـش مــحـــمـــدq اGـــولــود في 10 يــنـــايـــر ســـنــة 1975
بــغــردايــة ( واليـــة غــردايــة ) شـــهــادة اGــيالد رقم 044 وعــقــد
الـــــزواج رقم 68 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1994

بغرداية ( والية غرداية) وأوالده القصر: 
* حـسـqX اGـولـود في 28 يـنـايـر سـنـة 1997 بــغـردايـة

(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 238.
* سمـيهq اGـولودة في 28 أبـريل سنة 2003 بـغرداية

(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 500.        
* كـلـثـومq اGـولودة في 28 غـشت سـنة 2009 بـغـرداية

(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 2998. 
* يــــــوسـفq اGـــــولــــــود في 28 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة 2011

q3605 يالد رقمGبـغـردايـة (واليـة غرداية) شهادة ا
qويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: عــبــد الــسالم مــحــمــد
عـــبـــد الـــسالم حـــســـqX عـــبــــد الـــسالم ســـمـــيهq عـــبـــد الـــسالم

كلثومq عبد السالم يوسف.  
- كــــبش داودq اGــــولــــود في 27 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1968
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة) شـهادة اGـيالد رقــم 1016 وعـــقد
الـــــزواج رقم 472 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 10 غـــــشـت ســـــنــــة 1989

بغرداية (والية غرداية )  وأوالده القصر:   
* زكـــــريـــــاءq اGــــولـــــود في 3 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997

 q2053 يالد رقمGبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

*  إ�ـانq اGـولودة في 10 غـشت سـنة 2004 بـغـرداية
 q1156 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا

*  ســــــــعـــــــيـــــــدq اGــــــــولــــــود في 2 مــــــارس ســـــــنــــــة 2006
q350 يالد رقمGبغـردايـة (واليـة غـردايـة) شـهادة ا

qويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعــــدا : عــــبــــد الــــسـالم داود
عـــبــــد الـــسالم زكــــريـــاءq عـــبـــد الــــسالم إ�ـــانq عــــبـــد الـــسالم

سعيد. 
- كـــبش عـــيــــسىq اGـــولـــود في 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1992
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اGـيالد رقم 1010 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد السالم عيسى .
- بــولــوســاخ ســـهــيــلــةq اGــولــودة في 18 يـــنــايــر ســنــة
1979 بـســكـيــكــدة (واليـة ســكـيــكـدة) شــهــادة اGـيالد رقم 310

وتدعى من اآلن فصاعدا: �دوح سهيلة. 
- بـولـوسـاخ شـفـيـقـةq اGولـودة في 10 ديـسـمـبـر سـنة
1977 بـــاGـــيـــلـــيـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 2745

وعـقد الزواج رقم 262 احملـرر بتاريخ 29 غـشت سنة 2001
بـاGـيـلـيـة (واليـة جـيـجل) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: �ـدوح

شفيقة. 
- بــولـوســاخ لــيــلىq اGــولــودة في 18 نــوفــمــبــر ســنــة
1981 بـسـكـيـكـدة (واليـة سـكـيـكـدة) شـهـادة اGـيالد رقم 5738

وتدعى من اآلن فصاعدا: �دوح ليلى.
- بــولـوسـاخ مــخـتــارq اGـولـود في 18 ديــسـمـبــر سـنـة
1946 بـــاGـــيـــلـــيـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 5518

وعـقـد الزواج رقم 269 احملـرر بـتاريخ 9 غـشت سـنة 1973
باGـيـلـية (واليـة جـيـجل) ويدعى مـن اآلن فصـاعـدا : �دوح

مختار. 
- بـولــوســاخ سـارةq اGــولـودة في 25 ديـســمــبـر ســنـة
1993 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اGـيالد رقم

17026 وتدعى من اآلن فصاعدا : �دوح سارة. 

-  بــولـوســاخ رقــيــةq اGــولــودة في 14 أكــتــوبــر ســنـة
1987 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اGـيالد رقم

15236 وعـــقـــد الـــزواج رقم 815 احملـــرر بـــتـــاريخ 25 مــارس

سنة 2010 بقسنطـينة (والية قسنطينة ) وتدعى من اآلن
فصاعدا : �دوح رقية. 

- بـولـوسـاخ باللq اGـولود في 3 ديـسـمبـر سـنة 1983
بسكيـكدة (والية سكيكدة) شهادة اGيالد رقم 5752 ويدعى

من اآلن فصاعدا: �دوح بالل. 
- بــولـــوســـاخ يـــاســqX اGـــولـــود في أول غـــشت ســـنــة
1974 بــــــاGــــــيـــــلــــــيــــــة (واليــــــة جــــــيـــــجـل) شــــــهــــــادة اGـــــيـالد رقم

1974/1261 وعــــقـــــد الــــزواج رقم 2302 احملــــرر بـــــتــــاريخ 22

يـونـيـو سـنة 2004 بـقـسـنطـيـنـة (والية قـسـنـطيـنـة) وولداه
القاصران : 

* مــهـــدي مــحــمــد شـــهــابq اGــولــود فــي 2 ديــســمــبـــر
سـنـــة 2007  بــقــسـنــطـيــــنـة (واليــة قــسـنــطـيــنـــة) شــهــــادة

q21554 يالد رقـمGا
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* رتـــــاجq اGــــــولـــــودة في 17 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2009
q23591 يالد رقمGبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

 ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا : �ـدوح يــاسـqX �ـدوح
مهدي محمد شهابq �دوح رتاج.

- بــولـوسـاخ عـبـد الــعـاليq اGـولـود في 4 يـنـايـر سـنـة
1977 بـــاGـــيـــلـــيـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 0047

وعــقــد الــزواج رقم 2451 احملــرر بــتــاريخ 28 يـــونــيــو ســنــة
2009 بقسنطينة (والية قسنطينة) وولده القاصر : 

* رامي فـــاروقq اGـــولــود في 12 يــونـــيــو ســـنــة 2010
q11667 يالد رقمGبقسنطينة ( والية قسنطينة) شهادة ا

qويــدعـــيــان من اآلن فـــصــاعــدا : �ـــدوح عــبـــد الــعــالي
�دوح رامي فاروق.

- بوحمـار نسيمةq اGولودة في 12 ينـاير سنة 1988
بسعيدة (والية سعيدة) شهادة اGيالد رقم 151 وتدعى من

اآلن فصاعدا : عماد نسيمة.
- بوحـمار أمالq اGولودة في 15 نوفـمبر سنة 1985
بـسـعـيــدة (واليـة سـعـيــدة) شـهـادة اGـيالد رقم 4222 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : عماد أمال.
- بـــوحــــمـــار مـــحــــمــــدq الــــمــــولــود خــالل ســــنــة 1926
بـعـX دزاريت (والية تـيـارت) حـكم جمـاعي صـادر بـتاريخ
7 غـــشت ســـنــة 1977 شـــهــادة اGـــيالد رقم 02 وعــقــد الــزواج
Xرقم 489 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 21 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1950 بـــعـــ
دزاريت ( واليـــة تــــيـــارت) وعـــقـــد الـــزواج رقم 076 احملــرر
بـــتـــاريخ 25 أبـــريل  ســـنـــة 1978 بـــســــيـــدي لـــعـــجـــال (واليـــة

اجللفة)  وابنته القاصرة : 
* جــيـهــانq اGــولـودة في 25 مـايــو سـنـة 1999 �ــهـديـة

q532 يالد رقمG(والية تيارت) شهادة ا
qويــدعــيـان من اآلن فــصـــاعــدا : بـن أحـــمـــد مــحـــمــد

بن أحمد جيهان. 
- بوحمـار الطيبq اGولود في 2 نوفـمبر سنة 1981
�هديـة (والية تيارت) شهادة اGيالد رقم 1170 ويدعى من

اآلن فصاعدا : بن أحمد الطيب. 
- بـــوحـــمـــار غـــا©q اGـــولـــود في 18 مـــايـــو ســـنـــة 1985
�ـهـديـة (واليـة تـيـارت) شـهادة اGـيالد رقم 523 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : بن أحمد غا©.
- بــوحـمــار نــوريــةq اGــولــودة في 27 نــوفــمــبــر ســنــة
1991 �ــــهــــديــــة (واليــــة تــــيــــارت) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 1342

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن أحمد نورية. 
- بوحمـار نعيـمةq اGولودة في 16 يونـيو سنة 1979
�ـهـديـة (واليـة تـيـارت) شـهادة اGـيالد رقم 736 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بن أحمد نعيمة.

- بـوحمـار مـختـارq اGـولود في 23 أبـريل سـنة 1988
�ـهـديـة (واليـة تـيـارت) شـهادة اGـيالد رقم 436 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : بن أحمد مختار. 
- بـوحـمـار يـوسفq اGـولود في 25 غـشت سـنة 1964
بــــســــيــــدي امــــحــــمــــد (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اGــــيالد رقم
64/7599 وعـــــــقــــــــد الــــــــزواج رقم 61 احملـــــــرر بــــــــتــــــــاريخ أول

سـبـتـمـبـر سـنة 1994 بـواضـيـة (واليـة تـيـزي وزو) وأوالده
القصر : 

* كـاتـيـةq اGـولـودة في 27 مـايـو سـنـة 1995 بــبـوغـني
(والية تيزي وزو) شهادة اGيالد رقم 781.

* حــمـــزةq اGــولــود في 3 مــايـــو ســنــة 1997 بــواضــيــة
(والية تيزي وزو) شهادة اGيالد رقم 181.

* ســالمq اGــولـود في 28 مــارس ســنـة 1999 بــواضــيـة
(والية تيزي وزو) شهادة اGيالد رقم 105.

* ريــانq اGـولـود في 30 يـونـيــو سـنـة 2003 بــواضـيـة
q165 يالد رقمG(والية تيزي وزو) شهادة ا

qويــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: أيت مـــســعـــود يــوسف
أيت مــســـعــود كـــاتــيـــةq أيت مــســـعــود حـــمــزةq أيت مـــســعــود

سالمq أيت مسعود ريان.
- بـــوحـــمـــار مــوالي طـــيبq اGـــولـــود خالل ســـنــة 1949
بـعX دزاريت ( والية تـيارت) حـكم جماعي صـادر بتاريخ
15 فبراير سنة 1960 شهادة اGيالد رقم 115 وعقد الزواج

رقم 79 الـــمــــحـــرر بــــتــاريخ 27 ســـبــــتــــمـــبــــر ســنــة 1977
بــعـX دزاريت (واليـة تـيـارت) ويــدعى من اآلن فـصـاعـدا :

شكري موالي طيب.
- بـوحمار مـحمدq اGـولود في أول يونـيو سنة 1994
بـــــعـــــX دزاريت (واليـــــة تـــــيـــــارت) شـــــهـــــادة اGـــــيالد رقم 38

ويدعى من اآلن فصاعدا : شكري محمد. 
- بـــوحــمـــار حـــمـــيــدةq اGـــولـــود في أول مـــارس ســـنــة
1980 بـعـX دزاريت (واليـة تـيـارت) شـهـادة اGـيالد رقم 46

ويدعى من اآلن فصاعدا : شكري حميدة. 
- بــوحـمــار خـديـجــةq اGـولـودة فـي أول أكـتـوبــر سـنـة
1982 بـــعــX دزاريت ( واليــة تــيـــارت ) شــهــادة اGــيالد رقم

229 وتدعى من اآلن فصاعدا : شكري خديجة. 

- بـــوحــمــار عــائـــشــةq اGــولــودة في 29 أكـــتــوبــر ســنــة
1984 بـــعــX دزاريت ( واليــة تــيـــارت ) شــهــادة اGــيالد رقم

171 وتدعى من اآلن فصاعدا: شكري عائشة.

- بـوحـمـار رابح q اGـولود في 12 أكـتـوبـر سـنة 1977
بــــعــــX دزاريـت (واليــــة تــــيــــارت) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 315

ويدعى من اآلن فصاعدا : شكري رابح. 
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- حـمـير احلـسنq اGـولود في 16 سـبـتمـبر سـنة 1987
بـأورالل (واليـة بـسـكـرة) شـهـادة اGـيالد رقم 30 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: عبد الباسط احلسن.
- حــمــار مـــحــمــدq اGــولــود في 16 يـــولــيــو ســنــة 1973
�ـــوالي الـــعـــربي (واليـــة ســـعـــيــدة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 244
وعـقد الزواج رقم 316 احملـرر بتاريخ 9 يونـيو سـنة 2004

بسعيدة (والية سعيدة) وولداه القاصران :
* عـــبــد الـــوهـــابq اGــولـــود في 20 أبـــريل ســـنــة 2005

q1490 يالد رقمGبسعيدة (والية سعيدة) شهادة ا
* أكــرم عـبــد اجلــلــيل q اGــولــود في 12 فــبــرايــر ســنـة

q720 يالد رقمG2010 بسعيدة (والية سعيدة) شهادة ا

qويـــدعـــون مـن اآلن فـصــاعــدا : عــبـد احلــمــيـد مــحــمـد
عبد احلميد عبد الوهاب q عبد احلميد أكرم عبد اجلليل.

- جــرانـة أنــيــســةq اGــولــودة في 4 مــارس ســنـة 1969
بـــحــجـــوط (واليــة تـــيــبـــازة) شــهـــادة اGــيالد رقم 258 وعـــقــد
الـزواج رقم 236 احملــرر بــتـاريخ 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 1990
بـــحـــجـــوط (واليـــة تـــيــبــازة ) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا :

حاج خليفة أنيسة.
 - جـرانة فـاطـمـةq اGـولـودة في 23 يـنـايـر سـنـة 1965
بــحـــجـــوط (واليـــة تــيـــبـــازة ) شــهـــادة اGـــيالد رقم 91 وعـــقــد
الــــزواج رقم 144 احملــــرر بــــتـــاريخ 31 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1988
بــمـلــيـانـة (واليـة عــX الـدفـلى) وتـدعـى من اآلن فـصـاعـدا :

حاج خليفة فاطمة. 
- نــاقص مـحـمـد الــطـاهـرq اGـولـود في 26 مـايـو سـنـة
1967 بـورقـلـة (واليـة ورقـلـة) شـهادة اGـيالد رقم 541 وعـقد

الــزواج رقم 576 احملــرر بــتــاريخ 27 ديــســمــبــر ســنــة 1995
بورقلة (والية ورقلة) وأوالده القصر: 

* مـحـمـد الـهـاشـميq اGـولـود في 17 مـايـو سـنـة 1998
 q1290 يالد رقمGبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا

* خــيـر الــدينq اGــولـود في 14 ســبــتـمــبـر ســنـة 1999
 q2195 يالد رقمGبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا

* حــلـــيــمــةq اGـــولــودة في أول ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2002
q2408 يالد رقمGبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا

* ضـيـاء احلق q اGـولـود في  22 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
 q2763 يالد رقمGبورقلة ( والية ورقلة ) شهادة ا

* مــحــمــد األنـــيس q اGــولــود في 16 ســبـــتــمــبــر ســنــة
q3767 يالد رقمG2010 بورقلة ( والية ورقلة ) شهادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: بن الـــهـــاشـــمي مـــحـــمــد
الطاهرq بن الهـاشمي محمد الهاشميq بن الهاشمي خير
qبن الـهـاشـمي ضـياء احلق q بن الـهـاشـمي  حـلـيمـة q الـدين

بن الهاشمي محمد األنيس.

- اGـيت حـجاجـةq اGـولودة في 17 يـونـيـو  سـنة 1971
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 738 وعـــقــد
الــزواج رقم 635 احملـــرر بـــتـــاريخ 5 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1988
بغرداية (واليـة غرداية) وتدعى من اآلن فصاعدا: مصباح

حجاجة.
- اGـيت رحـيمـةq اGـولودة في 19 فـبـرايـر سـنة 1936
بــــغـــردايــــة (واليــــة غـــردايــــة) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 92 وعـــقـــد
الــزواج رقم 1428 احملــرر بــتــاريخ 2 نــوفــمـــبــر ســنــة 1956
بـقسـنـطيـنـة (والية قـسـنـطيـنـة) وتدعى من اآلن فـصـاعدا:

مصباح رحيمة.
- أحــرطـان رفــيــقـةq اGــولـودة في 5 مـايــو ســنـة 1979
ببـشـار(واليـة بشـار) شـهـادة اGيالد رقم 639 وعـقـد الزواج
رقم 162 احملـرر بـتاريخ 28 يـولـيـو سـنة 2007 بـتـيـمـيـمون
(واليــــة أدرار) وتــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا: بن عــــبــــد احلي

رفيقة.
- أحرطـان مبـروكq اGولود في 10 أبـريل سنة 1977
بــتــيــمــيــمـون (واليــة أدرار) شــهــادة اGــيالد رقم 233 وعــقــد
الــــــزواج رقم 86 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 29 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2009

بتيميمون (والية أدرار) وابنته القاصرة: 
* جـــــــهــــــادq اGــــــولــــــودة في 11 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2010

q212 يالد رقمGبتيميمون (والية أدرار) شهادة ا
qويـدعــيـان من اآلن فـصـاعـدا : بن عـبـد احلي مـبـروك

بن عبد احلي جهاد. 
- أحـــرطــان عــبــد الـــكــر¨q اGــولــود في 5 غــشت ســنــة
1977 بـبـشـار (واليـة بـشـار) شـهادة اGـيالد رقم 1096 وعـقد

الـزواج رقم 1720 احملــرر بـتـاريخ 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2010
بـــبـــشـــار (واليــــة بـــشــار) ويـــدعـى مـن اآلن فـــصـــاعــــدا :

بن عبد احلي عبد الكر¨.
- خــاســر فــيــهــا لــيــلىq اGــولــودة في 25 يــولــيــو ســنـة
1980 بـأقـبـو (واليـة بـجايـة) شـهـادة اGـيالد رقم 2608 وعـقد

الـــــزواج رقم 115 احملــــرر بـــــتــــاريخ 7 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2007
بـتــازمــالت (واليـــة بـجــايــة) وتـــدعى مـن اآلن فــصـاعـدا :

بن سعد ليلى. 
- خــاســر فــيــهـا مــخــطــارq اGــولـود في 9 يــنــايــر ســنـة
1982 بـأقبـو( والية بجـاية ) شـهادة اGيالد رقم 143 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن سعد مخطار. 
- خــاسـر فــيــهــا فــيــصلq اGــولـود في 28 يــنــايــر ســنـة
1977 بأقـبـو (والية بـجـاية) شـهـادة اGيالد رقم 309 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن سعد فيصل. 
- خــاسـر فـيـهـا نــاصـرq اGـولـود في 29 نـوفـمـبـر سـنـة
1975 بــالــشــرفــة (واليــة الـــبــويــرة) شــهــادة اGــيالد رقم 729

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن سعد ناصر. 
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- خـاسـر فـيـهـا زاهـيـةq اGولـودة في 18 أكـتـوبـر سـنة
1973 بـــبــوجــلــيـل ( واليــة بــجــايــة ) شـــهــادة اGــيالد رقم 165

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن سعد زاهية.
- خــاســر فــيـــهــا فــاحت الـــدينq اGــولــود في 14 يــونــيــو
ســنــة 1969 بــأقـــبــو(واليــة بــجــايـــة) شــهــادة اGــيالد رقم 991
وعـقـد الزواج رقم 54 احملـرر بـتاريخ 24 يولـيو سـنة 2007

ببوجليل (والية بجاية) وولداه القاصران: 
* ر�ـةq اGـولودة في 22 سـبـتـمـبـر سـنة 2008 بـأقـبو

q2881 يالد رقمG(والية بجاية) شهادة ا
* بـــدر الــدينq اGـــولــود في أول أكـــتــوبـــر ســنــة 2011

q3257 يالد رقمGبأقبو (والية بجاية) شهادة ا
qويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا : بن ســعـد فاحت الدين

بن سعد ر�ةq بن سعد بدر الدين. 
 - خــاسـر فــيــهــا بــوزيــدq اGـولــود في 29 غــشت ســنـة
1971 بأقبـو( والية بجاية) شهادة اGيالد رقم 1444 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن سعد بوزيد.
- خاسر فـيها وردةq اGولودة في 29 مايـو سنة 1964
بـســطـيف (واليـة ســطـيف) شــهـادة اGـيالد رقم 2487 وعـقـد
الــزواج رقم 79 احملــرر بــتــاريخ 12 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1991
بــتـازمـالـت (واليـــة بــجــايــة) وتـــدعى من اآلن فــصـاعـدا :

بن سعد وردة. 
- خـاســر فـيـهـا مـعـمـرq اGـولـود في 15 نـوفـمـبـر سـنـة
1966 بــسـطــيف (واليــة ســطــيف) شــهـادة اGــيالد رقم 5048

وعـقد الزواج رقم 17 احملـرر بتاريخ 25 يونـيو سـنة 1996
ببوجليل (والية بجاية) وولداه القاصران : 

* مـــروانq اGـــولــود في 9 يــنـــايـــر ســـنــة 2000 بـــأقـــبــو
q94 يالد رقمG(والية بجاية) شهادة ا

* مـروةq اGـولـودة في أول يــولـيـو سـنـة 2008 بــأقـبـو
q1889 يالد رقمG(والية بجاية) شهادة ا

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: بن سـعد مـعمـرq بن سعد
مروانq بن سعد مروة.

- خــاسـر فـيـهـــا جــلــولq اGـولـود في 8 نـوفـمـبـر سـنـة
1941 بـــأوالد ســـيــدي إبـــراهـــيــم (واليـــة اGـــســيـــلـــة) شـــهــــادة

اGـيــالد رقـــم 1146 وعــقـد الـزواج رقم 575 احملــرر بـتـاريخ
10 أكتـوبر سـنة 1966 بــسطــيف (واليـة سطـيف)  ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن سعد جلول.
- خاسـر فـيهـا وهـيبـةq اGـولودة في 14 فـبـرايـر سـنة
1979 بأقـبـو (والية بـجـاية) شـهـادة اGيالد رقم 640 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن سعد وهيبة. 

- خـاســر فـيـهـا مـحـمـد q اGـولـود في 14 فـبـرايـر سـنـة
1975 بــأوالد ســـيــدي إبـــراهـــيم ( واليــة اGـــســيـــــلــة ) شـــهــادة

اGــيالد رقم 51 وعـــقـــد الــزواج رقم 452 احملـــرر بـــتــاريخ 27
ســبــتـمــبــر ســنـة 2004 بــاحملــمـديــة (واليــة اجلــزائـر) وأوالده

القصر : 

* عـــمـــرq اGـــولــود في 4 أبـــريل ســـنــة 2006 بـــاحلــراش
 q2015 يالد رقمG(والية اجلزائر) شهادة ا

* أوميمة qاGولودة في 8 غشت سنة 2007 باحلراش
q5716 يالد رقمG(والية اجلزائر) شهادة ا

* هــاجــر مــيـــرة q اGــولــودة في 6 يــونـــيــو ســـنــة 2011
q4239 يالد رقمGباحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا

qويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــــدا : بـن ســعـــد مـــحــمـــد
بن سعد عمرq بن سعد أوميمة q بن سعد هاجر ميرة.

- خــاســر فــيــهــا ســعــديــة q اGــولــودة في 24 ديــســمــبــر
سـنـة 1981 بـبــرج الـكـيــفـان (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اGـيالد
رقم 1047 وعـقد الزواج رقم 47 احملـرر بتاريخ 14 فـبراير
ســـنــة 2010 بـــاحملــــمـــديـــة (واليـــة اجلـــزائـــر) وتـــدعى من اآلن

فصاعدا : بن سعد سعدية. 

- خــاسـر فـيــهـا نـبــيـلــة q اGـولـودة في 19 يــنـايـر 1985
بــبـــرج الــكــيــفــان ( واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اGــيالد رقم 107
وعـقـد الزواج رقم 423 احملـرر بـتاريخ 6 غـشت سـنة 2008
بـــاحملــمـــديـــة (واليـــة اجلـزائــر) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا :

بن سعد نبيلة. 

- خـــاســر فـــيــهـــا عــقـــيــلـــة q اGـــولــودة خالل ســـنــة 1967
بـــأوالد ســــيـــدي إبـــراهــــيم (واليــــة اGـــســـيــــلـــة) بـــحــــكم صـــادر
بـتاريخ 13 ديـسـمـبـر سـنــة 1971  شـهادة اGـيالد رقــم 483
وعـقــد الزواج رقــم 136 اGـحرر بـتاريخ أول أبـريـل سنة
2009  بــــــاحملــــــمــــــديــــــة ( واليـــــة اجلــــــزائــــــر)  وتــــــدعـى من األن

فصاعدا : بن سعد عقيلة.

- خــاســر فــيــهــا كــر¨ q اGـولــود في 26 أكــتــوبــر ســنـة
1979 بأوالد سـيدي إبـراهيم (واليـة اGسـيلـة) شهـادة اGيالد

رقم 148 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن سعد كر¨. 

- خــاســـر فــيـــهــا فــارس q اGـــولــود في 14 مــايـــو ســنــة
1987 بــــاحملـــمـــديـــة (واليـــة اجلـــزائـــر) شــــهـــادة اGـــيالد رقم 18

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن سعد فارس. 

- خـاسر فـيهـا نور الـدينq اGولود في 4 مـارس سنة
1977 بأوالد سـيدي إبـراهيم (واليـة اGسـيلـة) شهـادة اGيالد

رقم 73 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن سعد نور الدين. 
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- خـشــبـة بــلـعــلـميq اGــولـود في 11 غــشت سـنـة 1937
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم
q1937/00/00150 وعــقـد الـزواج رقم 193 احملــرر بـتـاريخ 8

ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1961 بـــاألغـــواط (واليـــة األغـــواط) وعـــقـــد
الــزواج رقم 693 احملــرر بــتــاريخ 30 نــوفــمـــبــر ســنــة 1986

باألغواط (والية األغواط) وابنتاه القاصرتان :  
* عـبـيـرq اGـولودة في 4 مـارس سـنة 1995 بـاألغواط

 q1995/00/00600 يالد رقمG( والية األغواط) شهادة ا
* فــاطـمــة الــزهـراءq اGــولـودة في 4 مـايــو ســنـة 2000
بـــــاألغـــــــواط (واليــــــة األغـــــــواط) شــــــهــــــادة الـــــــمــــــيـــالد رقـم

q2000/00/01197

ويدعون من اآلن فصـاعدا: بوزيان بلعلميq بوزيان
عبيرq بوزيان فاطمة الزهراء.

- خـشـبـة مـدانيq اGـولود في 2 سـبـتـمـبـر سـنة 1968
بــــــاألغـــــــواط (واليــــــة األغــــــــواط) شــــــهـــــادة الـــــــمــــــيــالد رقـم
q1968/00/00990 وعقد الزواج رقم 630 احملرر بتاريخ 23

أكــتـــوبـــر ســـنــة 1996 بـــاألغـــواط ( واليـــة األغــواط) وأوالده
القصر:

* عـبـــد الـهـــادي بـلعـمــليq اGـولــود فـي 10 سـبـتـمـبر
سـنــة 1997 بـاألغــواط ( واليـــة األغـواط) شهـــادة اGيــــالد

q1997/ 00/02522 رقـم
* احلــــاج عـــيـــســىq اGـــولــــود فــي 29 يــونـــيـــو ســـنــــة
1999 بـــــاألغــــواط (واليــــــة األغـــــــواط) شــــهــــــادة اGـــــيـــــالد

q1999/00/01738 رقــم
* مــحـمــد الــعــربيq اGــولـود في 9 يــونـيــو ســنـة 2004
بــــــــاألغـــــــواط (واليــــــــــة األغــــــــــواط) شــــــــــهـــــــــادة الـــــــــمـــــــــيــالد

 q2004/00/01820 رقـم
*  فاروقq اGولود في 9 يونيو سنة 2007 باألغـواط
(واليـــة األغـــواط) شهـادة الـمـيـالد رقــم 2007/00/02004
ويدعون من اآلن فـصاعدا : بوزيـان مدانيq بوزيان
عــبــد الــهــادي بــلــعــلــمي q بــوزيــان احلــاج عــيــسى q بــوزيــان

محمد العربي q  بوزيان فاروق.        
- خــشــبــة عــبــد الــلهq اGــولــود في 23 ديــســمــبــر ســنــة
1975 بـاألغواط ( واليـة األغـواط) شهـادة اGيالد رقم 01909

وعـقـد الزواج رقم 562 احملـرر بـتاريخ 8 غـشت سـنة 2006
باألغواط (والية األغواط) وابنه القاصر: 

* مــحــمـــد مــنــيـبq اGــولــود في 13 أبــريل ســنــة 2008
بــــاألغـــــواط (واليــــــة األغـــــــواط) شـــــهــــــادة الـــــمـــــيـالد رقــم

.2008/00/01333

qويـدعــيــان من اآلن فـــــصـــاعدا : بوزيان عبد الله
بوزيان محمد منيب.

- خشـبــة مـحمـــد البـشيـــرq اGولـــود فــي 18 مـايــو
سـنـــة 1972 بـاألغـــواط (واليــة األغــــواط) شـهـــادة اGـيــالد
رقـم 1972/00/00709  وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 225 احملـــــــــرر
بـتـاريخ 20 يـونـيــو سـنـة 2001 بـاألغــواط (واليـة األغـواط)

وأوالده القصر : 
* عائـشةq اGـولودة في 14 مايـو سنة 2003 بـاألغواط

(والية األغواط) شهادة اGيالد رقم 2003/00/01489. 
* طـه إبــراهـــيمq اGـــولــود في 19 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
بــــاألغـــــواط (واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــــادة الـــــمــــــيــالد رقــم

q2006/00/03575

* ريــهـــام ســلــيــمــة q اGــولـــودة في 27  يــونــيــو ســنـــة
2011 بــاألغــواط (واليـــة األغـــواط) شـهادة اGيـــالد رقـــم

q2011/00/04106

qويـدعــون من اآلن فــصـاعــدا: بـوزيــان مـحــمـد بــشـيـر
بــوزيــان عــائــشــةq بــوزيــان طه إبــراهــيم q بــوزيــان ريــهــام

سليمة.
- خـشبـة حمـيدةq اGـولودة في 3 ديسـمبـر سنة 1964
بــــاألغـــــواط (واليـــــة األغــــــواط) شـــــهـــــــادة الــــــمــــــيــالد رقم
1964/00/01039 وعـقـد الزواج رقم 1016 احملـرر بـتاريخ 12

سـبـتـمـبـر سـنة 2011  وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : بـوزيـان
حميدة. 

- خشبـة نعيـمة q اGولودة في 16 أكتـوبر سنة 1969
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم
1969/00/01272  وتــــــدعـى من اآلن فــــــصــــــاعــــــدا: بــــــوزيــــــان

نعيمة.   
- خـشبـة فـاطمـةq اGـولودة في 3 نـوفـمبـر سـنة 1963
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم
1963/00/00842 وعـقـد الزواج رقم 222 احملـرر بـتاريخ 16

مـايــو ســنـة 1990 بــاألغـواط ( واليــة األغــواط ) وتـدعى من
اآلن فصاعدا : بوزيان فاطمة.       

- خــشـبــة فــتــيــحــة q اGـولــودة في 27 ديــســمــبــر ســنـة
1980 بـــــــاألغــــــواط (واليـــــــة األغــــــواط) شـــــــهـــــــادة اGــــــيـالد رقم

1980/00/02502 وعـقـد الزواج رقم 513 احملـرر بـتاريخ 12

غـشت سنة 2003  باألغـواط   (والية األغـواط) وتدعى من
اآلن فصاعدا : بوزيان فتيحة .       

- خــشـبــة عــيــسىq اGــولـود في 8 أكــتـوبــر ســنـة 1966
بـــــــــــاألغــــــــــواط ( واليـــــــــــة األغــــــــــواط) شـــــــــــهــــــــــادة اGــــــــــيـالد رقـم
1966/00/01042 وعـقـد الزواج رقم 144 احملـرر بـتاريخ 22

مــــارس ســــنــــة 2006 بــــاألغــــواط ( واليــــة األغــــواط) وولـــداه
القاصران: 

* مـــحـــمــــد األمـــqX اGـــولـــود في 6 غــــشت ســــنــــة 2007
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم

 .2007/00/02780
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* عـبد الـرحـمـانq اGـولـود في 2 سـبـتـمـبـر سـنة 2010
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم

q2010/00/03487

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: بـوزيان عـيسـىq بوزيان
محمد األمqX بوزيان عبد الرحمان. 

- خــشــبــة قــدورq اGــولــود في 3 نــوفــمــبــر ســنـة 1963
بــاألغــواط (واليـــة األغــواط) شــهـــادة اGــيالد رقم 840 وعــقــد
الـــــزواج رقم 165 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 15 أبـــــريـل ســـــنــــة 2003

باألغواط (والية االغواط) وابنه القاصر: 
* مـــحــمـــد شـــكـــيبq اGـــولــود في 3 أبـــريل ســـنــة 2005

q1111 يالد رقمGباألغواط (والية األغواط) شهادة ا
ويـدعـيان من اآلن فـصـاعـدا: بـوزيـان قـدورq بـوزيان

محمد شكيب.  
- رخـيس مـولـودq اGـولـود في 5 نـوفـمـبـر سـنـة 1957
بـــاجلــزائـــر الـــوســطى (واليـــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اGـــيالد رقم
8764 وعــقــد الـزواج رقم 424 احملــرر بــتـاريخ 20 ديـســمــبـر

ســــنــــة 1983 بــــبــــرج الــــكــــيــــفــــان (واليــــة اجلـــزائــــر) وابــــنــــته
القاصرة: 

* نـور الـهــدىq اGـولـودة في 27 سـبــتـمـبـر سـنـة 1996
q752 يالد رقمG(والية اجلزائر) شهادة ا Xببولوغ

ويـدعـيــان من اآلن فـصـاعــدا: ركـيس مــولـودq ركـيس
نور الهدى. 

- رخـيس مـحمـد باللq اGـولود في 29 ديـسـمبـر سـنة
1985 بـبـولـوغX ( واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اGيالد رقم 1891

ويدعى من اآلن فصاعدا: ركيس محمد بالل.
- رخــيـس حــمـــزةq اGـــولــود في 15 غـــشت ســـنــة 1988
بــاألربـــعــطــاش( واليــة بــومـــرداس) شــهــادة اGــيالد رقم 395

ويدعى من اآلن فصاعدا: ركيس حمزة. 
- رخـيس فــضــيــلـة صــارةq اGــولـودة في 12 نـوفــمــبـر
سـنة 1989 بـاألربـعـطـاش (واليـة بـومـرداس) شهـادة اGـيالد
رقم 437 وتدعى من اآلن فصاعدا : ركيس فضيلة صارة.
- رخـــيس عـــمـــرq اGـــولـــود في 18 يــنـــايـــر ســـنــة 1942
بـاجلزائر الـوسطى (واليـة اجلزائر) شـهادة اGيالد رقم 275
وعـقـد الزواج رقم 526 احملـرر بـتاريخ 6 غـشت سـنة 1963
�حـمد بـلوزداد (واليـة اجلزائـر) ويدعى من اآلن فـصاعدا:

ركيس عمر. 
- رخــيس حــجــيــلـةq اGــولــودة في 20 ديــســمــبــر ســنـة
1976 بعنابـة (والية عنابة) شهادة اGيالد رقم 11946 وعقد

الــزواج رقم 2558 احملــرر بــتــاريخ 24 أكـــتــوبــر ســنــة 2001
بـعـنــابـة ( واليـة عـنــابـة) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا: ركـيس

حجيلة. 

- رخـيس مــحــمـدq اGــولـود في 14 يـولـيــو سـنـة 1974
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اGـيالد رقم 2834

ويدعى من اآلن فصاعدا: ركيس محمد. 
- رخــيس فــاطـــمــةq اGــولــودة في 26 ديــســمـــبــر ســنــة
1969 �ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اGـيالد رقم

5007 وعـقد الزواج رقم 48 احملـرر بتاريخ 27 مـارس سنة

1995 بـالــبـوني (واليــة عـنــابـة) وتــدعى من اآلن فــصـاعـدا :

ركيس فاطمة.
- رخيس رشـيدq اGولود في 15 سبـتمبر سنة 1979
بعنابـة (والية عنابـة ) شهادة اGيالد رقم 9309 ويدعى من

اآلن فصاعدا: ركيس رشيد.
- رخـــيس مــصـــطــفىq اGـــولــود في 29 فــبـــرايــر ســـنــة
1964 �ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اGـيالد رقم

702 وعــقــد الـزواج رقم 1919 احملــرر بــتـاريخ 14 نــوفــمــبــر

سنة 1990 بعنابة (والية عنابة) وولداه القاصران: 
* أ�ـنq اGـــولــــود في 19 غــــشت ســــنـــة 1995 بـــعــــنـــابـــة

    q6860 يالد رقمG(والية عنابة ) شهادة ا
* عـمــادq اGـولـود في 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1996 بـعــنـابـة

q9638 يالد رقمG(والية عنابة) شهادة ا
qويــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: ركـــــيس مـــــصـــــطـــــفى

ركيس أ�نq ركيس عماد.
- رخـيس مــنى q اGــولـودة في 23 يــونـيــو ســنـة 1992
بعنابـة (والية عنابـة) شهادة اGيالد رقم 5200  وتدعى من

اآلن فصاعدا : ركيس منى. 
- رخـيس حـســqX اGـولـود في 8 فــبــرايــر ســنـة 1982
بــعــنــابــة (واليــة عـــنــابــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 1622 وعــقـــــد
الـزواج رقــم 2938 احملـرر بـتاريخ 22 ديـسـمـبـر سـنة 2008

بعنابة (والية عنابة) وابنته القاصرة :
* حـنــانq اGـولـودة في 26 يـولـيــو سـنـة 2011 بـعــنـابـة

q11257 يالد رقمG(والية عنابة ) شهادة ا
qXويــــدعـــــيــــان مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا : ركــــــيـس حــــــســـــ

ركيس حنان.
- رخــيس حــســانq اGـولــود في 28 يــنــايــر ســنـة 1973
بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 1102 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: ركيس حسان.
- رخيس مليـكةq اGولودة في أول يـونيو سنة 1984
بـــعـــنـــابـــة (واليـــة عـــنـــابــــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 5602 وعـــقــد
الـزواج رقم 3051 احملــرر بـتـاريخ 26 ديــسـمـبــر سـنـة 2007
بـعــنـابــة (واليـة عــنــابـة) وتــدعى من اآلن فــصـاعــدا: ركـيس

مليكة.
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- رخـيس أحـمــدq اGـولــود في أول يـونـيــو سـنـة 1984
بعـنابـة (واليـة عنـابـة) شهـادة اGيالد رقم 5603 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: ركيس أحمد. 
- رخــيس عـــليq اGــولــود في 27 أكـــتــوبــر ســنــة 1968
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اGـيالد رقم 3426

ويدعى من اآلن فصاعدا: ركيس علي. 

اGـاداGـادّة ة 2 :  : عــمـال بــأحــكــام الــمادة 5 من اGـرسـوم رقم
71 -157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 1391 اGـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واGــذكــور أعالهq يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اGدنيـة للمـعنيـX باأللقـاب اجلديدة اGـمنوحة
�ــــقــــتــــضـى هــــذا اGــــرســــوم وذلـك بــــنــــاء عــــلى طـــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اGـاداGـادّة  3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 26
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 77 - 8 و125

q(الفقرة األولى)  منه
-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اGــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا q دنيةGباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 71-157 اGــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اGـتممq ال سـيـمـا اGواد 3 و4 و5

qمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب q وفــــقــــا
لـلـمـرسـوم  رقم 71 - 157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الـثـانـي عام
qــــــذكــــــور أعالهGــــــوافق 3 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1971 واG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
qـولود خالل سنة 1942 بغـموقاتGا qمخلـخل عمار -
ســـيـــدي عــقـــبـــة ( واليـــة بــســـكـــرة) شــهـــادة اGـــيالد رقم 2673
وعـقد الزواج رقم 1965/347 احملـرر بتاريخ 8 يولـيو سنة

1970 ببسكرة  (والية بسكرة) وحفيداته القاصرات :

* آيــةq اGــولـودة في 24 يــولـيــو ســنـة 1995 بـبــســكـرة
q3324 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

* هـديلq اGـولودة في 27 أبـريل سـنة 2000 بـبـسـكـرة
q1948 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

* ودادq اGـولـودة في أول غـشت سـنـة 2006 بـبـسـكـرة
(والية بسكرة) شهادة اGيالد رقم 4120

qويـــدعـــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : بــن ســـالـم عــــمـــار
بن سالم آيةq بن سالم هديلq بن سالم وداد.

- مـخـلــخل خـلـودq اGـولـودة في 23 مــارس سـنـة 1992
بـبسـكـرة (واليـة بـسـكـرة ) شـهادة اGـيالد رقم 1548 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن سالم خلود.
- مـخــلــخل نـصــر الــدينq اGــولـود في 11 يــنـايــرســنـة
1981 بــــوهــــران (واليـــــة وهــــران ) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 580

مكرر ويدعى من اآلن فصاعدا : بن سالم نصر الدين.
- مـخـلــخل مـحـمـد صـالح الـدينq اGـولـود في 5 غـشت
ســـنـــة 1983 بـــوهـــران (واليــــة وهـــران) شـــهــــادة اGـــيالد رقم
9348 ويـــدعى من اآلن فــصـــاعــدا : بن ســـالم مــحـــمــد صــالح

الدين.
- مـخـلخل صـراحq اGـولودة في 12 مـارس سنة 1976
بـالـســانـيـة (واليــة وهـران) شـهــادة اGـيالد رقم 128 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن سالم صراح.
- مــخــلـخل نــبــيـلــة q اGــولـودة في 10 ديـســمــبـر ســنـة
1968 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 2857

وعــقــد الــزواج رقم 195 احملــرر بــتــاريخ 22 فـــبــرايــر ســنــة
1989 ببـسكـرة ( والية بـسـكرة) وتـدعى من اآلن فصـاعدا :

بن سالم نبيلة.
- مــخـلــخل فـطـيــمــــة الــزهـرةq اGـولــودة خـــالل سـنـة
1948 بـغـموقـات q سـيــــدي عـقـبة ( واليـة بـسـكـرة) شـهـــادة

اGـيالد رقم 2705 وعــقــد الـزواج رقم 347 احملــرر بــتـاريخ 8
يــولـيــو ســنـة 1970 بــبــسـكــرة ( واليــة بـســكــرة) وتـدعى من

اآلن فصاعدا: بن سالم فطيمة الزهرة.
- مـخــلــخل مـســعـودةq اGــولـودة في 11 أكــتـوبــر ســنـة
1973 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 3017

وعـقـد الزواج رقم 388 احملـرر بـتاريخ 5 أبـريل سـنة 2000
بــبــســكــرة ( واليـــة بــســـكــرة ) وتــدعى من اآلن فــصـاعـدا :

بن سالم مسعودة.
- مــخـلــخـل ســنـاءq اGــولــودة في 30 مـايــو ســنـة 1988
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 2746 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن سالم سناء.
- مــخــلــخل مــر¨q اGــولـودة في 12 أبــريل ســنـة 1971
بـبــســكــرة (واليــة بــســكــرة) شـهــادة اGــيالد رقم 1169 وعــقــد
الـزواج رقم 1196 احملــرر بــتـاريخ 23 نـوفــمــبـر ســنـة 1999
بــبـســـكـرة (واليــــة بــســكــرة) وتــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :

بن سالم مر¨. 
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- ســـلـــوقـي نــاديـــةq اGـــولـــودة في 3 مـــايـــو ســـنــة 1986
بـآفـلـو (واليـة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم 649 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: بن  شهرة نادية . 
- سلوقي عـبد القـادرq اGولود في 28 سبـتمبـر سنة
1964  بأفلـو ( والية األغواط) شهادة اGيالد رقم 637 وعقد

الزواج رقم 249 احملـرر بتاريخ 22 مايـو سنة 1986  بـآفلو
(والية األغواط) وولده القاصر :  

* يـحــيى q اGـولـود في 11 فـبـرايــر سـنـة 1996 بــآفـلـو
q223 يالد رقمG(والية األغواط)  شهادة ا

qويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا : بن شـهـرة عـبـد الـقـادر
بن شهرة يحيى.  

- سـلوقـي سـعـاد زهرة q اGـولـودة في 15 غـشت سـنة
1994 بــــآفــــلــــو ( واليــــة األغــــواط) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 1339

وتدعى من اآلن  فصاعدا : بن شهرة سعاد زهرة. 
-  سـلــوقي مــحـمــد االمـq X اGــولـود في 18 نـوفــمــبـر
ســـنــة 1991 بـــآفــــلـــو ( واليـــة األغـــواط ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم
 .X1803 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن  شهرة محمد االم

-  ســلـوقـي نـوال q اGــولـودة  في 25 ســبــتـمــبــر ســنـة
1987 بـــآفـــلــــو ( واليـــة األغــــواط ) شـــهـــادة اGــــيالد رقم 1345

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن  شهرة نوال . 
-  ســلــوقـي نــور الــهـــدى q اGــولــودة في 16 نــوفـــمــبــر
ســـنــة 1989 بـــآفــــلـــو ( واليـــة األغـــواط ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم

1462 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن  شهرة نور الهدى . 

-  ســلـوقـي قـدور q اGــولـود في 26 غــشت ســنـة 1965
بـــآفـــلــو ( واليـــة األغـــواط ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 526 وعـــقــــد
الـزواج رقم 04 احملـرر بـتاريخ 31 يـنـايـر سـنة 1999 بـآفـلو

(والية األغواط ) وأوالده القصر:  
* عبـد النـورq اGولود في 30 غـشت سنة 2004 بـآفلو

 q1454 يالد رقمG( والية األغواط ) شهادة ا
* نـر�ــان q اGـولـودة في 21 أبــريل سـنـة 2007 بــآفـلـو

q807 يالد رقمG(والية األغواط) شهادة ا
* صهـيبq اGـولود في 12 سـبـتمـبر سـنة 2008 بـآفلو

q1881 يالد رقمG( والية األغواط )  شهادة ا
qويــــدعـــون مـن اآلن فـــــصـــاعــــدا : بـن شـــهــرة قــدور
qبـن شـــهــــرة نـــريــــمـــان qبــــن شـــهـــــرة  عـــــبــــد الـــنــور

بن شهرة صهيب.
- ســلــوقـي مــوزة q اGــولــودة خالل ســنــة 1967 بــآفــلـو
(والية األغـواط) حكم صـادر بتاريخ 16 أكتـوبر سنة 1971
شــــهــــادة اGــــيالد رقم 1206 وعــــقــــد الــــزواج رقم 328 احملــــرر
بـــتــاريخ 3 أكــتـــوبــر ســـنــة 1990 بــآفـــلــو ( واليـــة األغــواط )

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن  شهرة موزة.

-  طــزطـاز حلــسنq اGـولـود في 22 أبــريل سـنـة 1963
بـــحــمـــاديــة (واليـــة تــيـــارت) شــهـــادة اGــيالد رقم 052 وعــقــد
الــزواج رقم 074 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1987

بحمادية (والية تيارت) وأوالده القصر:  
* إكــرام q اGــولـودة في 24 غــشت ســنـة 1995 �ــهــديـة

 q1031 يالد رقمG(والية تيارت) شهادة ا
* فــارس مــحــمــد إسالمq اGــولـود في 17 يــنـايــر ســنـة

q072 يالد رقمG1999 �هدية (والية تيارت) شهادة ا

* أحمد سيف الدينq اGولود فــي 9 ديسمبــر سنــة
2001  بـتـيـسـمـسـيـلت (واليـة تـيـسـمسـيـلـت) شهــادة اGـيالد

رقم 01866.
* حاج خــلـيل إبراهـــيمq اGولود فــي 13 أبـريل سنة
2006 بـتـيـسـمـسـيـلت ( واليـة تـيـسـمسـيـلـت) شهــادة اGـيالد

q0691 رقم
qويــــدعـــون من اآلن فــــصــــاعــدا : عـــبــد الـــنـــور حلــسن
qعـــبــد الـــنـــور فــارس مــحــمـد إسالم qعـــبـد الــنـــور إكـــرام
عــبــد الــنــور أحــمــد ســيف الــدينq عــبــد الــنــور حـاج خــلــيل

إبراهيم.
-  طـزطـاز فـوزيـةq اGـولـودة في 29 مـايـو سـنـة 1993
بــتــيـســمــسـيــلت (واليــة تــيـســمــسـيــلت) شــهـادة اGــيالد رقم

0985 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور فوزية.

-  طــزطــاز فــضــيــلــةq اGــولــودة في 4 نــوفــمــبــر ســنــة
1990 �ــــهــــديــــة (واليــــة تــــيــــارت) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 1363

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور فضيلة.
-  طـــزطـــاز عـــائـــشـــةq اGـــولـــودة في أول غـــشت ســـنـــة
1988 �ـــــهـــــديــــة (واليـــــة تـــــيــــارت) شـــــهـــــادة اGـــــيالد رقم 800

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور عائشة. 
- طـزطـاز الـزهـرةq اGولـودة في 2 مـارس سـنة 1980
بــحــمــاديــة (واليــة تــيــارت ) شــهــادة اGــيالد رقم 057 وعــقــد
الــزواج رقم 2003/0031 احملـــرر بـــتــاريخ 24 يــونـــيــو ســـنــة
2003 بـحـماديـة (واليـة تـيارت) وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

عبد النور الزهرة. 
- طــزطـاز مــحــمــدq اGــولــود في 5 يــولــيــو ســنـة 1976
بـحــمــاديـة (واليــة تــيـارت) شــهــادة اGـيالد رقم 196 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور محمد. 
- طزطاز عامـرq اGولود في أول ديسمبر سنة 1972
بـحــمــاديـة (واليــة تــيـارت) شــهــادة اGـيالد رقم 270 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور عامر.
- طــزطـاز نـاديــةq اGـولـودة في 22 يـولـيــو سـنـة 1970
بـحــمــاديـة (واليــة تــيـارت) شــهــادة اGـيالد رقم 209 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور نادية.
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-  طـزطـاز زيـنبq اGـولودة في 21 يـنـايـر سـنة 1968
بـــحـــمـــاديـــة (واليـــة تـــيـــارت) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 13 وعـــقــد
الــــزواج رقم 001 احملــــرر بــــتــــاريخ 11 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1998
بــحـــمــاديـــة (واليـــة تــــيـــارت) وتـــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

عبد النور زينب. 

-  طـزطاز مـعـمرq اGـولود في 28 فبـراير سـنة 1957
بـــحــــمـــاديـــة ( واليـــة تــــيـــارت) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 4 وعـــقـــد
الــــزواج رقم 042 احملــــرر بــــتـــاريخ 15 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1980
بــحــمـــاديـــة (واليـــة تــــيـــارت) ويـــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

عبد النور معمر.

- طــزطـــاز ســارةq اGـــولــودة في 19 مــايـــو ســنــة 1994
بـتــيـسـمــسـيـلت ( واليــة تـيـسـمــسـيـلت ) شــهـادة اGـيالد رقم

0819 وتدعى  من اآلن فصاعدا : عبد النور سارة.

- طزطـاز أسامةq اGولود في 19 ديسـمبر سنة 1992
بــتــيـســمــسـيــلت (واليــة تــيـســمــسـيــلت) شــهـادة اGــيالد رقم

02281 ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور أسامة. 

-  طزطـاز خروبيq اGولود في 11 يونـيو سنة 1982
بـحــمـاديـة (واليـة تـيـارت) شـهـادة اGـيالد رقم 0211 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور خروبي.

- طـــزطــاز احلــاجq اGــولــود في 19 مــارس ســنــة 1984
بــبـــوقـــــرة (واليــة تـــيــارت) شـــهــادة اGـــيالد رقم 51 وعـــقـــــد
الــزواج رقم 2010/180 احملـــرر بـــتــاريخ 11 أكــتـــوبــر ســـنــة
2010 بـحماديـة ( والية تـيارت) ويدعى من اآلن فـصاعدا :

عبد النور احلاج.

- طــــزطــــاز رضــــاq اGــــولــــود في 9 أبــــريل ســــنــــة 1986
بـبـوقـرة (واليـة تـيـارت) شـهادة اGـيالد رقم 70 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : عبد النور رضا.

- حـالج حـــــمـــــوq اGـــــولــــود في 21 مــــايــــو ســــنــــة 1970
بـــبــني دوالـــة ( واليــة تــيـــزي وزو) شــهـــادة اGــيالد رقم 395
وعــقــد الـزواج رقم 48 احملــرر بــتـاريخ 14 ســبــتــمــبــر ســنـة
2003 بأيت محمود ( والية تيزي وزو) وولداه القاصران :

*  عبد الـرحمـانq اGولود في 26 ديسـمبر سنة 2004
 بتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة اGيالد رقم 6186.

*  إ�ـانq اGـولودة في 21 نـوفـمـبـر سـنـة 2007 بـبـني
q204 يالد رقمGدوالة (والية تيزي وزو) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فـــصــاعــدا: خالج حـــمــوq خالج عــبــد
الرحمانq خالج إ�ان.

-  دقـــــيــــشي مـــــســــعــــودةq اGــــولـــــودة خالل ســــنــــة 1954
بـتيـنركـوك (والية أدرار) شـهــادة اGيالد رقم 3145 وعـقــد
الــزواج رقم 46 احملــرر بــتــاريخ 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1974
بـــتـــيـــنـــركـــوك ( واليـــة أدرار) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا :

Gقدم مسعودة.
- عــلـول صــالـحq اGـولــود في 19 فــبــــرايــر ســنـة 1970
بــالــشــمــرة (واليــة بــاتــنــة) شــهـــــادة اGــيالد رقم 34 وعــقـــــد
الـــزواج رقـم 041 احملــرر بـتـاريخ 17 ديـسـمـبـر سـنـة 1999

ببولهيالت ( والية باتنة) وأوالده القصر : 
* وســيمq اGـولـود في 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2002 بـبـاتـنـة

(والية باتنة) شهادة اGيالد رقم 08772. 
* بـشرى سـهيـلةq اGـولودة في 16 أكتـوبر سـنة 2005

بباتنة (والية باتنة) شهادة اGيالد رقم 10126.
* أمـيـرةq اGـولـودة في 29 يـولـيـو سـنـة 2007 بـبـاتـنـة

q07890 يالد رقمG(والية باتنة) شهادة ا
ويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا: عـــلــــوي صــــالحq عــــلـــوي

وسيمq علوي بشرى سهيلةq علوي أميرة. 
- عـــلــول لـــزهــرq اGــولـــود في أول مـــارس ســنــة 1980
بالشمـرة (والية باتنـة) شهادة اGيالد رقم 184 ويدعى من

اآلن فصاعدا : علوي لزهر. 
- مـــصــنـــدونـــو صــارةq اGـــولــودة في 31 مــارس ســنــة
1988 بــســيــدي بــلــعــبــاس (واليــة ســيــدي بــلــعــبــاس) شــهــادة

اGيالد رقم 1619 وتدعى من اآلن فصاعدا: زيان صارة. 
- بـوكرلـكرال أسـماءq اGـولودة في 28 نوفـمبـر سنة
1989 بــســيــدي بــلــعــبــاس (واليــة ســيــدي بــلــعــبــاس) شــهــادة

اGـيالد رقم 6374 وعــقــد الـزواج رقم 66 احملــرر بــتـاريخ 23
غـشت سـنة 2009 بـتـسالـة (واليـة سيـدي بـلعـبـاس) وتدعى

من اآلن فصاعدا : بوخلخال أسماء.
- بـوكــرلـكـرال قــدورq اGـولـود فـي أول فـبـرايــر سـنـة
1961 بـاحلــسـاسـنــة (واليـة عــX تـيـمــوشـنت) شــهـادة اGـيالد

رقم 0022 وعــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 30 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ أول
ســبــتــمــبــر ســنـة 1988 بــتــســالــة (واليــة ســيــدي بــلــعــبــاس)

وابنته القاصرة : 
* حـلـيمـةq اGـولودة في 3 فبـراير سـنة 1997 بـسيدي

q628 يالد رقمGبلعباس (والية سيدي بلعباس) شهادة ا
qويــــدعــــيـــان من اآلن فــــصـــاعــــدا : بـــوخــــلـــخــــال قـــدور 

بوخلخال حليمة.
- بـوكرلكـرال عبد الـقادر نور الـدينq اGولود في 26
يولـيو سنة 1991 بـسيدي بـلعباس(واليـة سيدي بـلعباس)
شــــــهــــــادة اGــــــيـالد رقم 4168 ويــــــدعـى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا :

بوخلخال عبد القادر نور الدين.
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- بـــغـــال خلـــضـــرq اGـــولـــود في 4 فــبـــرايـــر ســـنــة 1933
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 196
وعــقــد الـزواج رقم 42 احملــرر بــتـاريخ 27 ســبــتــمــبــر ســنـة
1957 بــاGـنــصـورة ( واليــــة بـرج بــوعـريــريج) ويـــدعى من

اآلن فصاعدا: بالل خلضر. 

- بـغال الـسعـيدq اGـولود في 30 سـبـتمـبر سـنة 1961
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 189
وعـقـد الزواج رقم 64 احملـرر بـتاريخ 16 غـشت سـنة 1992
باGنصورة  ( والية برج بوعريريج ) وولداه القاصران : 
* عـبـد الــرشـيـدq اGـولـود في 22 ديـسـمـبـر سـنـة 1999
بــاGــنــصـــورة (واليــة بــرج بــوعــريــريـج) شــهــادة اGــيالد رقم

 q687

* ياسرq اGولود في 2 أكتوبر سنة 2005 باGنصورة
q392 يالد رقمG(والية برج بوعريريج) شهادة ا

ويــــدعــــون من اآلن فــــصــاعـــدا : بالل الـــســـعـــيــدq بالل
عبد الرشيدq بالل ياسر.

  - بـــغــال شــمـس الــدينq اGـــولــود في 11 مــايـــو ســنــة
1993 بــــبــــرج بـــــوعـــــريــــريــج (واليــــة بـــــرج بـــــوعــــريــــريج)

شـــهـــادة اGــــيـالد رقـم 2441 ويــــدعى مــن اآلن فــــصــــاعـــدا :
بالل شمس الدين.

- بــغــال ســـعــيــدq اGــولــود في 27 أكـــتــوبــر ســنــة 1959
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 149
وعــقــد الـزواج رقم 45 احملــرر بــتـاريخ 8 غــشت ســنـة 1988

باGنصورة (والية برج بوعريرج) وولداه القاصران:  

* مـــــولـــــودq اGــــولـــــود في 22 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
بــاGــنــصــورة ( واليــة بــرج بــوعــريــريج ) شـــهــــادة الـــمــيالد

 q518 رقم
* فـاطمـة الـزهـرةq اGـولودة في 5 فـبـرايـر سـنة 2003
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اGـيالد

q614 رقم

ويــــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــــاعـــــدا : بالل ســــــعـــــيـــــدq بالل
مولودq بالل فاطمة الزهرة.

- بغال عـبد احلمـيدq اGولود في 30 غـشت سنة 1989
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 295

ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل عبد احلميد.
- بـغال أمـيـنـةq اGـولودة في 11 سـبـتمـبـر سـنة 1991
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 299

وتدعى من اآلن فصاعدا : بالل أمينة.

- بـغــال امــحــمـدq اGــولــود في أول يــنـايــر ســنـة 1977
بـاGــنـصـورة (واليـة بــرج بـوعـريـريـج) شـهـادة اGـيالد رقم 1

ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل امحمد.

- بــــغـــال مــــحــــمــــدq اGــــولــــود في 9 غــــشت ســــنــــة 1978
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 318

ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل محمد.

- بــغــال عـــائــشـــةq اGــولــودة في 22 غــشت ســنــة 1973
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اGـيالد

رقم 2643 وتدعى من اآلن فصاعدا : بالل عائشة. 

- بــغـــال مــوسىq اGــولــود في 2 نــوفــمــبــر ســنــة 1968
بــاGــنــصـورة (واليــة بــرج بــوعــريــريج ) شــهـادة اGــيالد رقم
353 وعـــقـــد الــزواج رقم 1973 احملـــرر بـــتــاريخ 17 أكـــتـــوبــر

ســــــنـــــة 2002 بـــــعـــــX أرنـــــات (واليـــــة ســـــطـــــيف) وابـــــنـــــتـــــاه
القاصرتان : 

Xـولـودة في 15 يـنــايـر سـنة 2004 بعGا qغفــران *
أرنات (والية سطيف) شهادة اGيالد رقم 18. 

* روفــــيــــدةq الــــمـــولـــودة في 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2008
q312 يالد رقمGأرنات (والية سطيف) شهادة ا Xبع

ويــــــدعــــــون من اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : بالل مــــــوسـىq بالل
غفرانq بالل روفيدة.

- بــغـال فــتـيــحـةq اGــولـودة في 15 يـولـيــو سـنـة 1966
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 283
وعــقــد الــــزواج رقـم 05 احملـــرر بــتــاريخ 16 يـــنــايــر ســنــــة
1991 بـــاGــنـــصــورة (واليـــة بــرج بـــوعـــريــريج) وتـــدعــى من

اآلن فصاعدا : بالل فتيحة.

 - بــغــال ســلـــيمq اGــولــود في 16 أكـــتــوبــر ســنــة 1983
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اGـيالد

رقم 6054 ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل سليم.

- بـــغـــال نــــورةq اGـــولـــودة في 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1964
بـاGـنصـورة (واليـة برج بـوعـريريج) شـهـادة اGيالد رقم 38
وعـــقـــد الــزواج رقم 168 احملـــرر بـــتــاريخ 24 يــونـــيـــو ســـنــة
1990 بــــــبـــــاش جــــــراح ( واليـــــة اجلــــــزائـــــر) وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : بالل نورة.

- بـغال الـطـاهرq اGـولود في 27 سـبـتمـبر سـنة 1958
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 109
وعـقـد الزواج رقم 41 احملـرر بـتاريخ 12 غـشت سـنة 1985

باGنصورة (والية برج بوعريريج) وولداه القاصران : 

* وئـامq اGـولودة في 17 أكـتـوبـر سـنة 1999 بجـامـعة
q1182 يالد رقمG(والية الوادي) شهادة ا
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* حـسنq اGـولود في 13 أكـتـوبـر سـنة 2002 بـجـامـعـة
q993 يالد رقمG(والية الوادي) شهادة ا

qبالل وئـام qويــدعـون من اآلن فــصـاعـدا : بالل طــاهـر
بالل حسن.

- بـــــغــــال خــــالــــدq اGــــولــــود في 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1992
باGنصـورة (والية برج بوعريريج) شهادة اGيالد رقم 217

ويدعى من اآلن فصاعدا: بالل خالد.
- بـــغــال عــبــد الــغـــنيq اGــولــود في 10 فـــبــرايــر ســنــة
1991 بـاGــنـصـورة (واليــة بـرج بـوعــريـريج)  شــهـادة اGـيالد

رقم 84 ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل عبد الغني.
- بغال عـبد اGؤمنq اGولود في 2 أكتـوبر سنة 1988
بــاGــنــصـورة (واليــة بــرج بــوعــريــريج)  شــهـادة اGــيالد رقم

340 ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل عبد اGؤمن.

- بغـال مـحـمـد األمـqX اGـولود في 30 نـوفـمـبـر سـنة
1986 بـاGــنـصـورة (واليــة بـرج بـوعــريـريج)  شــهـادة اGـيالد

.Xرقم 436 ويدعى من اآلن فصاعدا : بالل محمد األم
- حــاحـة مــروانq اGــولـود في 21 فــبـرايــر ســنـة 1979
بـــاجلـــلـــفـــة (واليـــة اجلـــلــفـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 406 وعـــقــــد
الـزواج رقم 1466 احملــرر بــتـاريخ 18 نـوفــمــبـر ســنـة 2006

باجللفة (والية اجللفة) وابنته القاصرة : 
* جيهـان حبيـبةq اGولودة في 5 سبـتمبر سنة 2006

q5992 يالد رقمGباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
qويــــدعــــيــــان مـن اآلن فــــصــــاعــــدا : بــــوزيــــدي مــــروان 

بوزيدي جيهان حبيبة.
- حـاحـة عــبـد الـلهq اGـولـود في 26 يـولـيـو سـنـة 1981
بـاجللفـة (والية اجلـلفة) شـهادة اGيالد رقم 1855 ويدعى من

اآلن فصاعدا : بوزيدي عبد الله.
- حــاحــة الــزهــرةq اGــولــودة في 6 مــارس ســنــة 1989
بـاجلـلـفـة (واليـة اجلـلـفـة) شـهـادة اGـيالد رقم 976 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: بوزيدي الزهرة.

- حـــاحــة �ـــيـــنــةq اGـــولــودة في 24 أبــريل ســنــة 1983
بــاجلـــلــفــة (واليـــة اجلــلـــفــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 1312 وعــــقــد
الــــزواج رقم 2304 احملــــرر بـــــتــــاريخ 13 مــــايــــو ســــنــــة 2010
بـحـاسي بـحـبح (واليـة اجلــلـفـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

بوزيدي �ينة. 
- محـــروق الـرءص أحــمدq اGولود في 19 ديسـمبـر
ســـــنــة 1975 بــســيــدي مــخــلــوف (واليــة األغـــواط) شــهــــادة
اGـيــالد رقم 170 وعـقـد الزواج رقم 869 احملـرر بـتاريخ 24
ديــســمــبــر ســنـة 2003 بــاألغــواط (واليــة األغــواط ) وأوالده

القصر :

* أبـو بكـر عبـد اجمليب q اGـولود في 19 فبـراير سـنة
2005 بــــــاألغــــــواط ( واليــــــة األغــــــواط) شــــــهــــــادة اGــــــيـالد رقم

q2005/00/00635

* صــــابـــر عـــبـــد الــبــــديـع q اGـــولـــود فـي 13 يـــنـــايــر
ســنـة 2008 بــاألغـواط (واليــة األغــواط) شـهــادة اGـيالد رقم

.2008/00/00156

* مـعـتـز عـبـد الـشـكور q اGـولـود  في 29 يـونـيـو سـنة
2011 بــــــاألغــــــواط  (واليــــــة األغــــــواط) شــــــهــــــادة اGــــــيـالد رقم

q2011/00/02649

ويــدعــــون من اآلن فــصــاعــــدا : عــبــــد اGــعــــز أحــمــــد
عــبــد اGــعـــز  أبــو بــكــر عــبــد اجملـــيـبq عـــبــد اGـــعــز صــابـر

عبد البديع q عبد اGعز معتز عبد الشكور.  
- مــــحــــروق الـــرءص تــــارزيq اGـــولــــود في 23 أبــــريل
سـنـة 1993 بـتـاجـمـوت (واليـة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم

00059 ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد اGعز تارزي.

- مــحـروق الــرءص حــمــزة q اGــولـود في 8 ديـســمــبـر
سـنة 1984 بـتاجـموت ( واليـة األغواط ) شـهادة اGيالد رقم
00154 وعــقــد الــزواج رقم 677 احملــرر بــتــاريخ 18 يــونــيــو

2012 بــــــــــاألغـــــــــواط (واليــــــــــة األغــــــــــواط ) ويـــــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : عبد اGعز حمزة.
- مــحــروق الــرءص مــحــمــدq اGـولــود في 3 ديـســمــبـر
سـنة 1973 بـسيدي مـخلـوف (والية األغواط) شـهادة اGيالد
رقم 146 وعــقــد الـزواج رقم 45 احملــرر بــتـاريخ 27 يــولــيـو

سنة 2008 بتاجموت (والية األغواط) وولده القاصر: 
*  إلـياس زيـن العـابـدين q اGـولود في 13 مايـو سـنة
2009  بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط) شــــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم

q2009/00/01955

qــعــز مــحــمـدGويـــدعـــيـــان من اآلن فـــصـــاعــدا : عــبــد ا
عبد اGعز إلياس زين العابدين.

- مــحـروق الــرءص خــيــرةq اGــولــودة في 7 نــوفــمــبــر
سـنـة 1990 بـتـاجـمـوت (واليـة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم

00108 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد اGعز خيرة. 

- مـحــروق الـرءص جـيـالليq اGـولـود في 2  نـوفــمـبـر
سـنـة 1987 بـتـاجـمـوت (واليـة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم

00115 ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد اGعز جياللي. 

- مـحـروق الـرءص حـبـيـبـةq اGـولـودة في 28 أكـتـوبر
سـنة 1978 بـسيدي مـخلـوف (والية األغواط) شـهادة اGيالد
رقم 141 وعــقــد الـزواج رقم 168 احملــرر بــتـاريخ 10 أبـريل
سـنة 2001 باألغـــواط (واليــة األغـــواط)  وتدعـى من اآلن

فصاعدا: عبد اGعز حبيبة.
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- مــحـــروق الـــرءص فــطـــومq اGــولـــودة في أول مـــايــو
سـنة 1981 بـسيدي مـخلـوف (والية األغواط) شـهادة اGيالد
رقم  72 وعــقــد الــزواج رقم 38 احملــرر بــتــاريخ 26 يــولــيــو
سـنـة 2006 بــتـاجــمــوت ( واليـة األغــواط ) وتـدعى من اآلن

فصاعدا: عبد اGعز فطوم.

- بــلــبــهــيم مــحــمــدq اGــولــود في 7 مــارس ســنـة 1963
بـاجلمعة بـني حبيـبي (والية جيـجل) شهادة اGيالد رقم 87
وعـقد الزواج رقم 11 احملـرر بتاريخ 20 مـارس سنة 2002

باجلمعة بني حبيبي (والية جيجل ) وأوالده القصر : 
*  الــــــزهـــــــرةq اGــــــولـــــــودة في 17 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1995
بــاجلـمــعـة بــني حــبـيــبي (واليـة جــيـجـل) شـهــادة اGـيالد رقم

q119

* يـاسqX اGـولـود في أول غشت سـنة 2003 بـجـيجل
q2910 يالد رقمG(والية جيجل) شهادة ا

* مـحـمـدq اGـولـود في 6 أكـتـوبـر سـنـة 2005 بـجـيجل
q3641 يالد رقمG(والية جيجل) شهادة ا

* حسـناءq اGولودة في 27 يونـيو سنة 2008 بجيجل
q2296 يالد رقمG(والية جيجل) شهادة ا

* أيـوبq اGولود في 11 نوفـمبـر سنة 2009 بـجيجل
q4422 يالد رقمG(والية جيجل) شهادة ا

qويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : بـــــاحلــــبــــيب مــــحــــمــــد
q بـاحلــبــيب مــحــمـد qXبــاحلــبــيب يــاســ qبــاحلــبــيب الــزهـرة

باحلبيب حسناءq باحلبيب أيوب. 
- بلـبـهيـم حبـيـبةq اGـولـودة في أول مايـو سـنة 1988
بـالــطـاهــيـر (واليــة جـيــجل) شـهــادة اGـيالد رقم 1482 وعـقـد
الــــزواج رقم 102 احملــــرر بــــتـــاريخ 8 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2006
بـــاجلـــمــعـــة بــنـي حــبـــيــبي (واليـــة جـــيــجل) وتـــدعى من اآلن

فصاعدا : باحلبيب حبيبة. 
- بـــلـــبــهـــيـم فـــريــدq اGـــولـــود في 9 أبـــريل ســـنــة 1986
بــاGـيــلــيــة (واليـة جــيــجل) شــهـادة اGــيالد رقم 1136 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : باحلبيب فريد. 
- بـــلـــبــــهـــيم عـــمــــرq اGـــولـــود في 4 أبـــريل ســـنـــة 1990
بــاجلـمــعـة بــني حــبـيــبي (واليـة جــيـجـل) شـهــادة اGـيالد رقم

108 ويدعى من اآلن فصاعدا: باحلبيب عمر.

- بــلـبــهــيم ريـاضq اGــولـود في 6 أكـتـوبــر سـنـة 1991
بــاجلـمــعـة بــني حــبـيــبي (واليـة جــيـجـل) شـهــادة اGـيالد رقم

196 ويدعى من اآلن فصاعدا : بلحبيب رياض.

- بـلــبـهـيـم عـائـشــةq اGـولـودة في 17 مـايــو سـنـة 1993
بـاجلمعة بـني حبيـبي (والية جيـجل) شهادة اGيالد رقم 89

وتدعى من اآلن فصاعدا : باحلبيب عائشة.

- لــــيـــنــــدا أحــــمـــدq اGــــولــــود خالل ســــنـــة 1946 بــــأدرار
(واليـة أدرار) شــهــادة اGـيالد رقم 4493 وعــقــد الـزواج رقم
94 احملـــرر بـــتـــاريخ 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1977 بـــأدرار (واليــة

أدرار) وولده  القاصر : 
* رمـــزيq اGـــولــود في 12 غـــشت  ســـنــة 2002 بــأدرار

q915 يالد رقمG(والية أدرار) شهادة ا
qويـــدعــيـــان من اآلن فـــصـــاعـــدا : بن الــعــربي أحــمـد

بن العربي رمزي.
- لـيـنـدا سـعـيـدq اGـولـود في 18 ديـسـمـبـر سـنـة 1987
بـزاويـة سـيـدي الـبـكـري q أوالد أحـمـد تـيـمي (واليـة أدرار)
شـــــهـــادة اGــــيــالد رقـم 405 ويــدعـى مـن اآلن فـــصـــاعــــدا :

بن العربي سعيد. 
- لــيــنـــدا إبــراهــيمq اGــولــود في 12 مــايــو ســنــة 1985
بــــأدرار ( واليـــة أدرار) شــــهــــادة اGــــيـالد رقم 141 ويــدعى

من اآلن فصاعدا : بن العربي إبراهيم.
- لــيـــنــدا مـــحـــمــدq اGـــولــود في 7 يــولـــيــو ســـنــة 1978
بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهـــادة اGــيالد رقم 427 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : بن العربي محمد.
- لـيـنــدا الـطـيبq اGـولـود في 10 فـبـرايـر سـنـة 1983
بزاوية سيدي البكري q أدرار (والية أدرار) شهادة اGيالد

رقم 207 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن العربي الطيب.
- لـينـدا عـز الدينq اGـولود في 21 يونـيو سـنة 1992
بــأوالد أحـمــد تــيــمي (واليــة أدرار) شــهـادة اGــيالد رقم 171

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن العربي عز الدين.
- لينـدا فريـدةq اGولودة في 25 سبـتمبـر سنة 1980
بــــــأدرار (واليــــــة أدرار) شــــــهـــــادة اGــــــيـالد رقم 1101 وعــــــقـــــد
الـــزواج رقـم 087 الـــمــحـرر بــتــاريخ 15 مــايــو ســنــة 2008
بـعـX الـبـيـضـاء (واليـة ورقـلـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

بن العربي فريدة.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : عـــمــال بـــأحـــكــــام اGــادة 5 من اGـــرســوم رقم
71-157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام  1391 اGـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واGــذكــور أعالهq يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اGدنيـة للمـعنيـX باأللقـاب اجلديدة اGـمنوحة
�ــــقــــتــــضـى هــــذا اGــــرســــوم وذلـك بــــنــــاء عــــلى طـــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 26
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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وزارة الطاقة وا;ناجموزارة الطاقة وا;ناجم
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 15 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1434
اGـــــوافق اGـــــوافق 20 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة q2013 يـــــحـــــدد مـــــدونــــةq يـــــحـــــدد مـــــدونــــة
اإليـــــرادات والـــــنـــــفـــــقــــات الـــــتـي تـــــقــــيـــــد فـي حـــــســــاباإليـــــرادات والـــــنـــــفـــــقــــات الـــــتـي تـــــقــــيـــــد فـي حـــــســــاب
الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 137-302 الــــذي عــــنــــوانه الــــذي عــــنــــوانه
"الـــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــدعم االســـتـــثــمـــار لــلـــكــهـــربــة"الـــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــدعم االســـتـــثــمـــار لــلـــكــهـــربــة

والتوزيع العمومي للغاز".والتوزيع العمومي للغاز".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمGإن وزير الطاقة وا
qاليةGووزير ا

- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 - 17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

qتممGعدل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اGــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتــضـمن قــانــون اGـالــيــة لـســنـة q2000 السـيــمــا اGـادة 89

qمنه
- و�ــقـــتــضـى الــقــانـون رقم 02 - 01 اGـؤرخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1422 اGـــــوافق  5 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2002

qتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اGــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اGــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واGــتــضـمن قــانــون اGـالــيــة لـســنـة q2011 السـيــمــا اGـادة 78

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اGــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اGوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واGـتضمن

qادة 81 منهGالسيما ا q2012 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 195
اGـــــــــــؤرخ فـي 19 ربـــــــــــيـع األول عــــــــــام 1423 اGـــــــــــوافـــق  أول
يـــونـــيـــــــو ســـنـــــــة 2002 واGــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسي
لـلـشـركـة اجلـزائـرية لـلـكـهـربـاء والـغازq اGـسـمـاة "سـونـلـغاز

qتممGعدّل واGا q"ش .ذ.أ
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اGــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اGــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
qــتـــضــمــن تـــنـــظـــيـم الــــصـــفـــــقـــات الــــعـــمــــومــيــةG2010 وا

qتممGعدل واGا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـــــــــؤرخ في 5 ذي الـــــــــقــــــــــعـــــــــدة عـــــــــام  1434 اGـــــــــوافــــق  11
qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسبتمبـــر سنـــة 2013 وا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 10 - 95 اGؤرخ
في أول ربيع الثاني عام 1431 اGوافق 17 مـــارس سنـــة
2010 الـذي يـحدد الـقـواعـد االقتـصـاديـة Gـستـحـقـات الربط

بـــالــشـــبــكــات والـــنــشـــاطــات األخــرى الـــضــروريـــة لــتــلـــبــيــة
qطلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 252
اGـؤرخ في 12 شـعــبــان عـام 1432 اGـوافق 14 يــولـيــو ســنـة
2011 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 137-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
q"لـدعـم االسـتــثـمـار لــلـكــهـربــة والـتــوزيع الـعــمـومي لــلـغـاز

qتممGعدل واGا
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
التـنفـيذي رقم 11 - 252  اGؤرخ في 14 يولـيو سـنة 2011
واGـــذكـــور أعالهq يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد مـــدونــة
االيـرادات والـنـفـقـات الـتي تـقـيـد في حـسـاب الـتـخـصـيص
اخلـاص رقم 137 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني

لدعم االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
اGادة اGادة 2 : : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- مــخــصــصــات مـيــزانــيــة الــدولــة اGـرتــبــطــة بــإجنـاز
بـــرامج الــكــهـــربــة والــتـــوزيع الــعــمــومـي لــلــغــازq �ـــا فــيــهــا

qهيكلةGشاريع اGا
- االعتـمـادات اGرتـبـطة بـبـرامج الكـهـربة والـتوزيع
الــعــمــومي لــلــغــاز اخملــصــصــة في 31 ديــســمــبــر ســنــة 2011
حلــسـاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 061-302 الــذي عــنـوانه

q"الGنفقات برأس ا"
- كل اGـــوارد األخــرى اGـــرتـــبـــطــة بـــإجنـــاز هـــدف هــذا

qاحلساب
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في باب النفقات :في باب النفقات :
تـقــتـطـع من بـاب نــفـقـات "الــصـنــدوق الـوطــني لـدعم
االسـتثـمار لـلـكهـربة والـتوزيـع العـمومي لـلـغاز" عـملـيات
االستـثمـار اGـتعـلـقة بـالكـهـربة والـتـوزيع العـمـومي للـغاز
الالزمــة لـربط اGـســاكن األسـريــة ذات الـطـابع االجــتـمـاعي
بالكهرباء والغازq وكذلك اGشاريع اGهيكلةq التي حتددها
الـــســــلـــطــــات اGـــحـــلــيـــةq بــاالتـــصــال مـع مــســـيــر الـــشــبـــكــة

اGعنيةq ال سيما :
* مـــراكـــز وخـــطـــوط نـــقل الـــكـــهـــربـــاء الالزمـــة لـــربط

qساكن األسرية بالكهرباءGا
* مــراكــز وخـطــوط تـوزيـع الـكــهـربــاء الالزمــة لـربط

qساكن األسرية بالكهرباءGا
*مـحــطــات الــديـزل أو مــنــشــآت الـطــاقــة الــشـمــســيـة
إلنـــتـــاج الـــكـــهــربـــاء الـالزمـــة لـــتــمـــويـن اGـــنــاطـق اGـــعـــزولــة
بـالـكـهـربـاءq الـتي اسـتــفـادت من قـرار من قـبل الـسـلـطـات
الــعـمـومــيـةq لــصـالح الـواليــاتq و/أو الـتي  إدمــاجـهـا في

qالدولة وسونلغاز Xوقعة سابقا بGاالتفاقيات ا
qساكن األسرية بالكهرباءGربط ا *

* مـــراكــز وقــنـــوات نــقل الــغـــازq �ــا فــيــهـــا مــحــطــات
qساكن األسرية بالغازGالالزمة لربط ا qالبروبان

* مــــراكــــز وقــــنــــوات تــــوزيـع الــــغــــاز الالزمــــة لــــربط
qساكن األسرية بالغازGا

qساكن األسرية بالغازGربط ا *
qمـراكـز وخـطـوط كــهـربـائـيـة ذات طـابــع هــيـكــلي *

qال سيما تلك التي انطلقت
qمـــراكـــز وقـــنـــوات نـــقل الـــغـــاز ذات طــابـع هـــيــكـــلي*

qالسيما تلك التي انطلقت
ال تـــكـــون مـــؤهـــلـــة حلــــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــــــــاص
رقــــم 137-302 الـذي  عــنـوانه "الـصــنـدوق الــوطـني لـدعم
االسـتـثـمـار لـلـكـهـربة والـتـوزيع الـعـمـومي لـلـغـاز" طـلـبات
الـربط التي يتكـفل بها مسـيرو الشبـكات في إطار أحكام
اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10-95 اGــــؤرخ في 17 مــــارس

سنة 2010 واGذكور أعاله.
تــشــمل نــفــقــات حــسـاب الــتــخــصــيص اخلــــاص رقـــم
137 -302 الـــــذي عــــــنــــــوانه "الــــــصـــــنــــــدوق الـــــوطــــــني لــــــدعم

االســـتــــثــــمـــار لــــلــــكـــهــــربــــة والـــتــــوزيع الــــعــــمـــومـي لـــلــــغـــاز"
الـوضعـيات الـتي تـتقـدم بهـا الـشركـة اجلزائـريـة للـكهـرباء
والـــــغــــاز واGـــــســـــمـــــاة "ســـــونـــــلـــــغـــــاز ش.ذ.أ" الـــــتي تـــــغـــــطي
اإلجنـازات الـتي تـقـوم بـهـا هـذه األخـيـرة وتـمـولـهـا مـسـبـقا

في إطار االتفاقيات اGوقعة من قبل.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 15 ذي احلجة عام 1434 اGوافق 20

أكتوبر سنة 2013.

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 15 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 20 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة q2013 يـــحــــدد كـــيــــفـــيـــاتq يـــحــــدد كـــيــــفـــيـــات
مــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقممــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
137-302 الــذي عـــنــوانـه "الــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــدعم الــذي عـــنــوانـه "الــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــدعم

االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمGإن وزير الطاقة وا
qاليةGووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرخ في 8 شـوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

qتممGعدل واGا qاليةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGـتــضـمـن قـانــون اGــالــيــة لــســنــة q2000 السـيـمـا اGـادة

q89 منه

- و�ــقـــتـــضى الــــقــــانـــون رقـم 02-01 اGــؤرخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1422 اGـــــوافق  5 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2002

qتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اGــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واGــتــضـمن قــانــون اGـالــيــة لـســنـة q2011 السـيــمــا اGـادة 78

qمنه
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

qادة 81 منهGالسيما ا q2012 الية لسنةGقانون ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-195 اGـؤرخ
في 19 ربــــــيـع األول عـــــام 1423 اGــــــوافــق  أول يــــــونــــــيـــــــــو
ســـنـــــــة 2002 واGــــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسـي لـــلـــشـــركـــة
q"ـسـمـاة "سونـلـغاز ش .ذ.أGا qاجلـزائريـة لـلـكهـربـاء والـغاز

qتممGعدّل واGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اGـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتممGعدل واGا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي الـــقــــعـــدة عـــام  1434 اGــــوافــــق  11 ســــبــــتـــمــــبــــــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنـــة 2013 وا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
وزير اGالية وزير اGالية 
كر¨ جوديكر¨ جودي

وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي
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وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــاني عــام  ربـــيع الـــثـــاني عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة q2013 يــتـضـم يــتـضـمّن وضعن وضع

بـــعض األسالك اخلــــاصـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــحـــةبـــعض األسالك اخلــــاصـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــحـــة
والــســكــان وإصالح اGــســتــشــفــيــات في حــالــة اخلــدمــةوالــســكــان وإصالح اGــســتــشــفــيــات في حــالــة اخلــدمــة
لـــدى اGـدرسـة الـوطـنــيـة لـتـكـويـن وحتـسـX مـسـتـوىلـــدى اGـدرسـة الـوطـنــيـة لـتـكـويـن وحتـسـX مـسـتـوى
إطـارات إدارة الـشؤون الـديـنـيـة واألوقـاف واGـعـاهدإطـارات إدارة الـشؤون الـديـنـيـة واألوقـاف واGـعـاهد
الـــوطــنـــيــة لـــلــتـــكــوين اGـــتــخـــصص لألسـالك اخلــاصــةالـــوطــنـــيــة لـــلــتـــكــوين اGـــتــخـــصص لألسـالك اخلــاصــة

بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف.بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qووزير الشؤون الدينية واألوقاف

qستشفياتGووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اGؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
XــوظـفـGــتـضــمّن الـقــانـون األســــاسي اخلــــاص بـاG2011 وا

qللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمGا
- و�ـقتـضـى اGـرسوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقــتــضـى الــقـــــرار الــــوزاري اGــشــتــرك اGـؤرّخ
في 26 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2002
واGـتضمّن وضــع بـعض األسالك النوعـية التـابعة لوزارة
الــصـحـة والـسـكـان وإصالح اGـسـتــشـفـيـات في حـالـة خـدمـة
لدى اGعاهد اإلسالميـة لتكوين اإلطارات الديـنية التابعة

qلوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-95 اGـؤرخ
في أول ربيع الثاني عام 1431 اGوافق 17 مـــارس سنـــة
2010 الـذي يـحدد الـقـواعـد االقتـصـاديـة Gـستـحـقـات الربط

بـــالــشـــبــكــات والـــنــشـــاطــات األخــرى الـــضــروريـــة لــتــلـــبــيــة
qطلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-252 اGؤرخ
في 12 شـــعـــبـــان عــام 1432 اGــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 137-302 الـــذي عــــنـــوانه "الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــدعم
االسـتـثـمار لـلـكـهـرباء والـتـوزيع الـعـمومـي للـغـاز"q اGـعدل

qتممGوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
15 ذي احلـــجـــة عـــام 1434 اGــــوافق 20 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2013

الــذي يـحــدد مـدونــة اإليــرادات والـنــفـقــات الـتـي تـقــيـد في
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 137-302 الــذي عــنــوانه
"الـصـندوق الـوطـني لدعم االسـتـثمـار لـلكـهـربة والـتوزيع

q"العمومي للغاز
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 7 من اGـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11-252 اGـؤرخ في 14 يــولـيــو ســنـة 2011
واGــذكــور أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
متـابعة وتـقيـيم حسـاب التـخصـيص اخلاص رقم 302-137
الـــذي عــــنـــوانه "الــــصـــنـــدوق الــــوطـــني لــــدعم االســـتــــثـــمـــار

للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
اGــادة اGــادة 2 : : حتـــدد كـــيـــفـــيـــات إجنـــاز وتـــنـــفـــيـــذ األعـــمـــال
واGــشــاريع اGــســجــلــة في إطــار الــصــنــدوق الـوطــني لــدعم
االســتــثــمــار لــلــكــهــربــة والــتــوزيع الــعــمــومـي لــلــغــاز وكـذا
qحـقـوق والـتـزامـات الـشـركـة اجلـزائـريـة لـلـكـهـربـاء والـغـاز
اGــسـمــاة "سـونــلـغــاز ش.ذ.أ" وفـروعــهـا اGــسـيــرة لـشــبـكـات
الـــكــهـــربــاء والـــغــاز �ـــوجب اتــفـــاقــيـــات مــبـــرمــة بـــX هــذه

الشركات والوزير اGكلف بالطاقة.
يـــــخـــــضـع اســـــتـــــخــــدام مـــــوارد هـــــذا الـــــصـــــنـــــدوق إلى

التوقيع على هذه االتفاقيات.

اGـادة اGـادة 3 :  : تـؤسس جلـنـة قـطـاعـيـة مـشـتـركـة لـلـمـتـابـعة
والـتـقـيـيم �ـوجب اGـادة 4 من اGـرســوم الـتـنـفـيـــذي رقـــم

11 -252 اGؤرخ في 14 يوليو سنة 2011 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 4 :  : يـخــضع تــأهـيـل األعـمــال واGـشــاريع اGــقـرر
تـــمـــويـــلـــهــــا من "الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني لـــدعـم االســـتـــثـــمـــار
لــلــكــهـربــة والــتــوزيع الــعــمــومي لــلـغــاز"G qــوافــقــة الــوزيـر

اGكلف بالطاقة.
5 : : تــتم مــتــابــعــة و مــراقــبــة اســتــخــدام مـوارد اGـادة اGـادة 
الــصـنــدوق اGـمــنـوحـة مـن طـرف مــصـالح الــوزارة اGـكــلـفـة
بــــالــــطـــــاقــــة الــــتـي �ــــكــــنـــــهــــا أن تــــطـــــلب جـــــمــــيع الـــــوثــــائق

واGستندات احملاسبية الالزمة.

اGــادة اGــادة 6 : : يـــجب تــقــد¨ تـــقــريــر مــادي ومــالـي يــتــعــلق
بـــاســــتــــخــــدام مـــوارد الــــصــــنــــدوقq إلى الــــوزارة اGـــكــــلــــفـــة

باGاليةq في نهاية كل سنة مالية.
اGـادة اGـادة 7 : ال تسـتـخـدم موارد الـصـنـدوق إال لألغراض

التي منحت ألجلها.
8 : : تــخــضع اGــصــاريـف اGــنـجــزة حتـت عــنـوان اGـادة اGـادة 
هذا الصـندوق إلى هيـئات اGراقـبة الـتابعـة للدولـةq وفقا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
اGـادة اGـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق

20 أكتوبر سنة 2013.

وزير اGالية وزير اGالية 
كر¨ جوديكر¨ جودي

وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي
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يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 11-121 اGــؤرّخ في 15 ربـــــيع الـــثـــــاني
qــذكــور أعالهGــوافق 20 مــارس ســنـة 2011 واGعـــام 1432 ا
يـوضع في حــالـة اخلـدمــة لـدى اGـدرســة الـوطــنـيـة لــتـكـوين
وحتــــســــX مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة
واألوقاف واGعاهد الـوطنية للتكوين اGتخصص لألسالك
اخلـاصــة بـإدارة الــشـؤون الــديـنــيـة واألوقــــافq وفي حـدود
الـــتـــعـــداد اGـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارq اGـــوظـــفـــون

اGنتمون ألحد األسالك اآلتـية :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

�رضو الصحة العمومية

مساعدو التمريض للصحة العمومية

10

2

Xدرسـة الوطنية لـتكوين وحتسGادّة ة 2 :  : تضمن اGاداGا
مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقـــاف
واGـعـاهـد الـوطـنـيـة لـلـتـكويـن اGتـخـصص لـألسالك اخلـاصة
بإدارة الشـؤون الديـنيـة واألوقافq تسـييـر اGسـار اGهني
لــلـمــوظـفــX اGـنــتـمــX لألسالك اGـذكــورة في اGـادّة األولى
أعالهq طــبـقـــا لألحــكــــام الــقــانــونــــيـة األسـاســــيـة احملـــددة
في اGــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــــيــــذيّ رقـم 11-121 اGــــؤرّخ في 15
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اGــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة 2011

واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
اخلـدمـة من حق التـرقـية طـبقـا ألحـكام اGـرسوم الـتّـنفـيذيّ
رقـم 11-121 اGـــــــــؤرّخ في 15 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1432

اGوافق 20 مارس سنة 2011 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـكـون الـرتـبــة التـي يشـغـلـهـا اGـوظف الذي

استفاد من الترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اGــاداGــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGـؤرّخ في 26 شـوّال عـام 1423 اGـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة

2002 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
14 فبراير سنة 2013.

وزارة التجارةوزارة التجارة
غـشت قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 29  رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 7 غـشت 
ســنــة ســنــة q2013 يــحــد يــحــدّد �ــوذج رخـــصــة �ــارســة نــشــاطد �ــوذج رخـــصــة �ــارســة نــشــاط

وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـوّال عـــام 1433 اGـوافــق 4 سـبــتـمـبـر سـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اGـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

qالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-111 اGؤرّخ
في 13 ربيع الثاني عام 1433 اGوافق 6 مارس سنة 2012
الذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيات إنـشـاء وتـنـظـيم الـفـضاءات

qالتجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-111 اGؤرّخ
في 6 جـــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1434 اGـــــوافـــق 18 مـــــــارس
ســنـــة 2013 الــذي يـــحــدّد شــروط �ــارســة نـــشــاط الــوكــيل

qادّة 3 منهGال سيّما ا qتاجر اجلملة للخضر والفواكه
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقــم 13-111 اGــــؤرّخ في 6 جـــمـــــادى األولى
عـــام 1434 اGـوافق 18  مــارس سـنـة 2013 واGـذكـور أعاله,
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد �ـــوذج رخـــصـــة �ـــارســة

نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.
اGــــــاداGــــــادّة ة 2 :  : طـــــــبــــــقـــــــا ألحــــــكـــــــام اGــــــادّة 3 من اGـــــــرســــــوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقــم 13-111 اGــــؤرّخ في 6 جـــمـــــادى األولى
qـذكـور أعالهGـوافق 18  مــارس سـنـة 2013 واGعـــام 1434 ا
qادّة األولى أعالهGذكورة في اGمارسة اGتستلزم رخصة ا
إتمـام اإلجراءات اGرتبـطة بتـسجيل الـوكيل تاجـر اجلملة

للخضر والفواكه في السجل التجاري.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـحــدّد �ـوذج رخـصـة �ـارسـة نـشـاط وكـيل

تاجر اجلملة للخضر والفواكهq �لحق هذا القرار.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 7

غشت سنة 2013.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه
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اGلحقاGلحق

�وذج رخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه�وذج رخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية ...............................

رخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكهرخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه

رقم ................ مؤرخة في ........................ رقم ................ مؤرخة في ........................ 

اللقبq االسم أو التسمية أو الغرض االجتماعي : .........................................................................................

عنوان اإلقامة أو اGقر االجتماعي : ............................................................................................................

اسم ولقب اGمثل القانوني (بالنسبة للشركات) : ........................................................................................

اGولود (ة) في  : .............................................................بـ : ...................................................................

احلامل (ة) لبطاقة الهوية رقم : ....................................... الصادرة في : .....................................................

عن : ......................................................................................................................................................

دفتر الشروط رقم : ............................. مكتتب بتاريخ : ..........................................................................

يرخص له (لها) �مارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه في سوق اجلملة لـ :

.............................................................................................................................................................

مربع/ محل رقم : ...................................................................................................................................

طبيعة ومرجع الوثيقة التي تثبت استغالل اGربع/ احملل : ...........................................................................

............................................................................................................................................................

حرّر بـ .......................... في ..............................

اGدير الوالئي للتجارةاGدير الوالئي للتجارة

(اخلتم واإلمضاء)

5 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2861
8 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م


