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االشتراكاالشتراك
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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

األربعاء األربعاء 15  صفر عام صفر عام 1435هـهـ
اGوافق اGوافق 18 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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اGوقعة باجلزائـر في 14 أبريل سنـة 2010.......................................................................................................

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مرسـوم رئاسي رقم  13-409 مؤرّخ في 6 صفـر عام 1435 اGوافـــق 9 ديسمـبر سنة q2013 يتـضمن نـقل اعـتمــاد في ميـزانية
تسيير رئاسـة اجلمهوريـة............................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم  13- 410 مـــؤرّخ في 7 صــفــر عــام 1435 اGـــوافـــق 10 ديــســمـــبــر ســنــة q2013 يـــتــضــمـن نــقل اعــــتــمـــاد في
ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13- 411 مؤرخ في 8 صفر عام 1435 اGوافــق 11 ديسمبر سنة q2013 يعـــدل توزيـــع نفقــات  ميزانيـة
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
- اعـــتـــرافــا مـــنــهـــمـــا بــضـــرورة الــتـــعــاون الـــقـــضــائي

qكافحة اجلر|ة بجميع أشكالهاG تبادل األوسعGا
- ورغـبـة مـنهـما في تـعـزيــز التـعـاون بـX البـلدين

qفي ميدان التعاون القضائي في اجملال اجلزائي
اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
مجال التطبيقمجال التطبيق

1 - يـتــبـادل الــطـرفــان طـبــقـا ألحــكـام هــذه االتـفــاقـيـة
qالــتـعــــاون األوســع بــقــــدر اإلمـكــــان في اجملــــال اجلــزائي
في كـــل اإلجـــراءات اGــتـعــلــقــــة بــاجلـــــرائم الــــتـي تــكــــون
مـن اخــتــصــاص الـســلــطـات الــقــضـائـــيــة لــلـطـــرف الــطـالب

وقت تقـد� طلب التعاون.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :

qأ) تلقي الشهادات
qلفات وأدلة إثبات أخرىGب) تقد� الوثائق وا

qج) تسليم العقود القضائية
qد) حتديد مكان أو هوية األشخاص

Xــــؤقت لـألشــــخــــــاص احملـــــبــــوســــGهـ) الــــتـــــحـــــويـــل ا
qبصفـة شهـود

qو) تنفيذ طلبات التفتيش واحلجز
ز) الــتــعــرف عــلى عـائــدات اجلــر|ــة وحتــديـد مــكــانــهـا
وجتــمـــيــدهـــا أو حــجــزهـــا ومــصـــادرتــهـــا والــتـــصــرف فـــيــهــا

qتصلة بذلكGوالتعاون في إطار اإلجراءات ا
qح) استرداد األموال

ط) أي تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.
اGاداGادّة ة 2

السلطات اGركزيةالسلطات اGركزية
.Xركزية من قبل الطرفG1 - تعيّن السلطات ا

أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد|ــقـراطــيـة
الشعبيةq تتمثل السلطة اGركزية في وزارة العدل.

ب) بالنـسبة جلـمهورية فـيتنـام االشتراكيـةq تتمثل
السلطة اGركزية في النيابة الشعبية العليا.

2 - يــــبــــلغ كـل طــــرف الــــطــــرف اآلخــــر بــــأي تــــغــــيــــيــــر
لسلطته اGركزية.

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 415 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435 اGــوافــق  اGــوافــق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2013  يـــتـــضــمنq  يـــتـــضــمن

الــتـــصــــديـق عــلــى االتــفـــاقـــيــة اGـــتـــعــلـــقـــة بــالـــتـــعــاونالــتـــصــــديـق عــلــى االتــفـــاقـــيــة اGـــتـــعــلـــقـــة بــالـــتـــعــاون
الــــقـــــضــــائي فـي اجملــــال اجلــــزائـي بــــX اجلـــــمــــهــــوريـــــةالــــقـــــضــــائي فـي اجملــــال اجلــــزائـي بــــX اجلـــــمــــهــــوريـــــة
اجلزائرية الد|قـراطية الشعبية وجمهورية فيتناماجلزائرية الد|قـراطية الشعبية وجمهورية فيتنام
االشــتـراكــيـةq اGــوقـعــة بـاجلــزائـر في االشــتـراكــيـةq اGــوقـعــة بـاجلــزائـر في 14 أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة

.2010

ــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -
qادّة 77 - 11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -
- وبـعــد االطالع عـلى االتــفـاقــيـة اGــتـعــلـقــة بـالــتـعـاون
الـقـضــائي في اجملـال اجلـزائي بــX اجلـمـهـوريـــة اجلـزائـريـة
qالـد|ـقـراطـية الـشـعـبـيـة وجـمـهـورية فـيـتـنـام االشـتـراكـية

q2010 وقعة  باجلزائر في 14 أبريل سنةGا
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى  :ة األولى  :  يـــصــدق عـــلـى االتــفـــاقـــيـــة اGـــتـــعـــلـــقــة
بـالــتـعـاون الــقـضــائي في اجملـال اجلــزائي بـX اجلـمــهـوريــة
اجلــزائــريـة الــد|ـقــراطـيــة الـشــعـبــيـة وجــمـهــوريـة فــيـتــنـام
q2010 ـوقـعـة  بـاجلـزائر في 14 أبـريل سـنةGا qاالشـتـراكـية
وتــنـشــر في اجلــريـدة الــرســمــيـة لــلــجـمــهــوريـة اجلــزائــريـة

الد|قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اGــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اGــــاداGــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 12 صــفــر عـام 1435 اGــوافق 15

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائياتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي

 في اجملال اجلزائي في اجملال اجلزائي
بX اجلمهوريبX اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

و جمهورية فيتنام االشتراكيةو جمهورية فيتنام االشتراكية
إن اجلـمــهــوريّـة اجلــزائـريّــة الــدّ|ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّـة
وجــمــهـوريــــة فــيــتــنــــام االشــتــراكــــيــةq اGــشـــــار إلــيــهــمـــا

q"Xفيمــا يأتي بـ"الطرف
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3 - تـرسل الـطـلـبـات اGـقـدمـة �وجـب هـذه االتـفـاقـية
مــبـاشــــرة مـن الـســلـطــــة اGـركـــزيـــة لـلــطـــــرف الــطــــالب

إلى السلطة اGركزية للطرف اGطلوب منه التعاون.
4 - فـي حــــــاالت االســــــتـــــــعــــــجــــــالq يـــــــجــــــــوز إرســــــــال
الـــطــــلـــبــــات عن طـــريـق اGـــنــــظـــمــــة الــــدولـــــيــــة لـــلــــشـــرطـــــة

اجلنائــية (األنتـربول).
اGاداGادّة ة 3

شكـل ومحتوى طلب التعاون القضائيشكـل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يـــجب أن يــقــــدم كــل طــلب لـــلــتـــعــــاون كــتـــابـــيــا.
وفي حـــالـــة االســــتـــعـــجـــالq |ـــكن لـــلــــطـــرف اGـــطـــلـــوب مـــنه
qالـتعـاون قبـول الطـلب في شكل آخـر يتـرك أثرا مـكتـوبا
غــــيــــر أنه يــــنــــبـــغـي بــــعـــد ذلـك تـــأكــــيــــد هــــذا الــــطـــلـب فـــورا

بالوثيقـة األصلـية.
2 - يجب أن يتضمن طلب التعاون ما يأتي :

أ) اسـم الـهـيـئــة الـطـالــبـة والـســلـطـة اخملــتـصـة اGــكـلـفـة
qبالتحقيق أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب

qب) موضوع وأسباب الطلب
qنسوبةGج) وصف للوقائع ا

د) النص القانوني اجلزائي اGطبق.
3 - كـمـا يـحـتـوي الـطـلب عـنـد االقـتـضـاءq وفي حـدود

اإلمكـانq على :
أ) هـويــة وتــاريخ اGــيالد واGــكــان الــذي يــتــواجـد فــيه

qطلوب شهادتهGالشخص ا
ب) هـويـة وتـاريخ اGــيالد واGـكـان الـذي يـتـواجـد فـيه

qالشخص الذي يجب أن يستلم العقد القضائي
ج) اGعلومات اخلـاصة بهوية ومـكان تواجد الشخص

qالذي يجب حتديد مكان تواجده
د) وصـف دقــــــيـق لـــــــلــــــمـــــــكــــــان الـــــــواجـب تــــــفـــــــتــــــيـــــــشه

qمتلكات الي يجب حجزهاGوا
هـ) وصف الــكـــيــفــيـــة الــتي يــتـم بــهــا أخــذ وتـــســجــيل

qالشهادة أو التصريح
و) األسـئـلـــة الــتـي يـنـبــغي طـــرحـهـــا عـلى الـشــاهــد

qأو اخلبـير
ز) وصـف اإلجــــــراء اخلــــــاص الــــــواجـب اتــــــبــــــاعـه خالل

qتنفيذ الطلب
qح) متطلبات السرية

ط) أي مـعـلـومـات أخـرى تـقـدم إلى الـطـرف اGـطـلـوب
منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.

اGاداGادّة ة 4
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

1 - يرفض التعاون إذا :
أ) اعـتـبـر الـطـرف اGـطـلـوب مـنه الـتـعـاون أن تـنـفـيـذ
طـــلـب الـــتــــعــــاون من شــــأنه اGــــســــاس بـــالــــســــيـــادةq بــــاألمن

qّالوطني أو بالنظام العام
ب) تـعــلق الــطـلب بــجـر|ــة يــكـون الــشـخص بــشـأنــهـا
مـحـل مـتـابــعـة أو حتــقـيق أو تــمت إدانـتـه أو تـبـرئــته لـدى

qطلوب منه التعاونGالطرف ا
ج) كـــانت اجلــر|ـــة الـــتي طـــلب من أجـــلـــهــا الـــتـــعــاون

qتتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية
د) تـعـلق الـطـلب بـجـر|ـة يـعـتـبـرهـا الـطـلب اGـطـلوب
مـنه التـعاون جـر|ة سـياسـيةq غـير أن اجلـرائم اإلرهابـية

qال تعتبر جرائم سياسية
هـ) لم يتم احترام مبدأ التجر� اGزدوج.

2 - قـبل رفض طـلب الــتـعـاونq يـتـعـيّن عـلى الـطـرف
اGـطـلوب مـنـه الـتعـــاون وعــن طــريق سـلـطـتــه اGـركـــزية

أن يقــوم بـ :
أ) إعالم الـــطــــــرف الـــطـــــالـب فـــورا بـــأســــبـــاب رفض

qطلب التعـاون
ب) الـــتــشــاور مع الــطــرف الـــطــالب من أجـل دراســة
إمـــكــانــــيـــة تــقـــــد� اGــســـاعــــدة وفــق اآلجـــــال والــشــــروط

التي يراها الطرف اGطلوب منه التعاون ضرورية.
3 - إذا رفـضت الـسـلـطـة اGـركـزيـة لـلـطـرف اGـطـلوب
مـنه الـتـعـاون تقـد� الـتـعـاونq يـجب عـلـيـهـا إعالم الـسـلـطة

اGركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض.
اGاداGادّة ة 5

تنفيذ طلبات التعاون القضائيتنفيذ طلبات التعاون القضائي
1 - تـقـوم الـســلـطـة اGــركـزيـة لــلـطـرف اGـطــلـوب مـنه
التـعاون وفقا لتشـريعها بتنـفيذ طلبات الـتعاون اGوجهة

لها من السلطة اGركزية للطرف الطالب.
2 - إذا تـقدم الـطـرف الـطالـب بطـلب صـريحq يـتـعيّن
عـــلى الـــطــرف اGـــطــلـــوب مــنـه الــتـــعــاون إخـــطــاره بـــتــاريخ

ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الــطـرف اGــطـلــوب مـنه الــتـعــاونq |ـكن
الـسلـطات واألشخـاص اGعـنيـة للـطرف الـطالب أن تـساعد
الـسـلطـات اخملـتـصـة لـلـطـرف اGطـلـوب مـنه الـتـعـاون أثـناء

تنفيذ الطلب.
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4 - إذا تقـدم الطـرف الطـالب بطـلب صريح يـتضمن
تـنـفـيـذ إجـراء بـكـيـفـيـة خـاصـةq فـإن الـطـرف اGـطـلـوب مـنه

التعاون يلبي هذا الطلب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 - تخـطـر الـسـلطـة اGـركـزيـة لـلطـرف اGـطـلـوب منه
الـتـعـاون فورا الـسـلـطـة اGـركـزيـة لـلـطـرف الـطـالبq بـاGآل

اخملصص لتنفيذ طلبها.
اGاداGادّة ة 6

احملافظة على السريةاحملافظة على السرية
: X1 - بناء على طلب أحد الطرف

أ) يـبــذل الـطــــرف اGـطــلـــوب مــنــه الـتــعــــــاونq كــل
ما بـوسعه للمـحافظـة على سرية طـلب التعـاون القضائي
ومـضـمـونه والـوثـائق اGدعـمـة لهq وحـتى الـتـعـاون في حد
ذاتـه. أمــا إذا كـــان مـن غـــيـــر اGــمـــكـن تـــنـــفــيـــذ الـــطـــلب دون
إفشاء السريـةq فعلى الطرف اGطلوب منه التعاون إعالم
الطرف الطالب بذلكq حتى يتسنى لهذا األخير أن يقرر

qما إذا كان يتمسك بتنفيذ طلب التعاون
ب) يــجب عـلى الـطــرف الـطــالب احلـفـاظ عــلى سـريـة
الـشـهادات واGـعـلـومات اGـقـدمـة من قـبل الطـرف اGـطـلوب
مــنه الــتـعــاونq وذلك في حــدود مــا تـســمح به مــقــتـضــيـات

التحقيق واإلجراءات احملددة في الطلب.
2 - ال يـجوز لـلـطـرف الـطالب أن يـقـوم دون مـوافـقة
الــطـــرف اGــطـــلــوب مــنـه الــتـــعــاون بـــاســتـــخــدام أو إرســال
مـعـلـومـات أو أدلـة مـقـدمــة من قـبل الـطـرف اGـطـلـوب مـنه
الــتــعــاون إالّ لــغــرض الــتــحــقــيق أو اإلجــراءات اGــنــصـوص

عليها في الطلب.
اGاداGادّة ة 7

الشهادة في إقليم الطرف اGطلوب منه التعاونالشهادة في إقليم الطرف اGطلوب منه التعاون
1 - كل شـخص يـتـواجــد في إقـلـيم الـطـرف اGـطـلـوب
مــنه الــتــعـــاون وتــكــون شــهــادتـه مــطــلــوبــة تــطـــبــيــقــا لــهــذه
االتـفـاقـيةq يـجـوز إلزامـه عـن طـريق الـتـكـليف بـاحلـضـور
أو بـأي شـكل آخـر يـسـمح به قـانون الـطـرف اGـطـلـوب منه
الـتـعـــاونq بـاإلدالء بـشـهـادتـه أو تــقـــد� وثــائق أو مـلـفــات

أو أدلـة  إثبـات أخــرى.
2 - يــــجـــوز إلــــزام أي شــــخص مــــطــــلـــوب مــــنه اإلدالء
بشهادته أو تقد� معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم
الــطـــرف اGـطــلــوب مـنـه الـتــعــاونq بـتــنــفـيــذ مــا طـلـب مـنه
طــبـــقــا لـــلــشــروط اGـــنــصــوص عـــلــيــهـــا في قــانـــون الــطــرف
اGـطـلــوب مـنه الـتـعــاون. وإذا ادعى هـذا الـشــخص الـتـمـتع
بــحــصـانــة أو عــجـز أو امــتــيــاز يـخــوله لـه قـانــون الــطـرف
الــــطــــالـبq تــــؤخــــذ شـــــهــــادته رغـم ذلك ويــــخـــــطــــر الــــطـــــرف

الطـالب بادعاءاتـه.

3 - عــنـدمـا يـقـدم طـلب لـهــذا الـغـرضq تـقـوم الـسـلـطـة
اGـركـزيــة لـلـطـرف اGـطــلـوب مـنه الـتــعـاون بـإعالم الـطـرف
الــطـالب مــســبــقــاq وفي الـوقـت اGـنــاسبq بــتــاريخ ومــكـان

اإلدالء بالشهادة.
اGاداGادّة ة 8

الشهادة في إقليم الطرف الطالبالشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 - إذا تـــــبــــيّن لــــلـــــطــــرف الــــطــــالـب ضــــرورة اGــــثــــول
الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته اخملتصة من أجل
ء بشـهادته في قـضيـة جزائـيةq فـإنه يشـير إلى ذلك اإلدال
في طـلب تسليم الـتكلـيف باحلضور أو في طـلب التعاون
من أجل حتـقـيق يـتـعـلق بـقـضـية جـزائـيـة ويـخـطـر الـطرف
اGـطلوب منه التـعاون الشاهـد أو اخلبير بـذلك. كما يقوم
الـطـرف اGــطـلـوب مـنه الــتـعـاون بـإخـبــار الـطـرف الـطـالب

بالرد الصادر عن الشاهد أو اخلبير.
2 - يـــجب أن يــتـــضــمــــن الـــطــــلب أو االســـتــدعـــــــاء
qـادّةGـنـصــوص عـلـيـهــا في الـفـقـرة 1 من هـذه اGفي احلــالـة ا
مــبـلـغــــا تـقـــريـبــيـا لـلــتـعــويــضـــات الــتي يــنـبــغـي دفـعـهـــا
وكــذا الــتـــعــويــضـــات عن مــصـــــاريف الــســـفــــر واإلقــامــــة.
|ـــكـن عـــنــــد االقــــتـــضــــاءq أن يــــســـتــــلم الــــشـــاهــــد عن طــــريق
الـسـلـطـات الـقـنصـلــيـة لـلـطـــرف الطــالبq تـسـبـيـقــا جلــزء

من اGصاريف اGتعلقة بالسفر أو مجملها.
qمـهــمــا كـــانـت جـنــســيـتـه q3 - كـل شـــاهــد أو خـبـــيــر
يــتـم اســتــدعــاؤه مـن قــبـل أحــــد الــطــرفــX و|ـــثل بــإرادته
أمـام اجلـهات الـقـضائـيـة للـطـرف اآلخــرq ال |ـكن متـابـعتـه
أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا ألحكام سابقة Gغادرته

إقليم الطرف اGطلوب منه التعاون.
4 - غـير أن هـذه احلصـانة تـنتـهي بعـد خمـســة عـشر
(15) يـــومـــا مـن تـــاريخ ســــمـــاعه إذا لـم يـــغـــادر الــــشـــاهـــد أو

اخلبير إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.
5 - إن الــشـاهـد أو اخلـبــيـر الـذي ال |ــتـثل لـلــتـكـلـيف
باحلـضـور الـذي طـلب مـنه تـسلـيـمه له أو سـلم له تـطـبـيـقا
qال يــتـــعــرض ألي عــقــاب أو إجــراء ردعي qلــهــذه االتـــفــاقــيــة

حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر.
اGاداGادّة ة 9

Xؤقت لألشخاص احملبوسGالتحويل اXؤقت لألشخاص احملبوسGالتحويل ا
1 - بــنــــاء عــلى طـــلب الـــطــــرف الـــطــــالب وإذا وافق
كــل من الـــــطــــرف اGــــطـــــلــــوب مـــــنه الــــتـــــعــــاون والـــــشــــخص
احملبـوسq يحـوّل إلى إقلـيم الطـرف الطـالب هذا الـشخص
اGــتـواجـــد في إقــلـــيم الـطــــرف اGـطـلـــوب مــنـه الـتـعـــاون
إذا اعـتـبـر مـثـوله الـشـخـصـي بـصـفــة شـاهـد أو لـلـمـسـاعدة

في إجراء جزائيq ضروريا.
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2 - ألغراض هذه اGادّة :
أ) يـــبــقـى الــشـــخص الـــذي ¤ حتــويـــلــه رهـــن احلــبس
في إقـلـيم الـطـرف الـطـالبq إالّ إذا سـمح الـطـرف اGـطـلوب

qمنه التعاون باإلفراج عنه
ب) يـــجـب عـــلى الـــطـــرف الـــطــــالب إعـــــادة الـــشـــخص
الذي ¤ حتويله إلى الـطرف اGطلوب مـنه التعاون �جرد

qأن تسمح الظروف بذلك
ج) فـي حــالــة مــا إذا انـــقــضت مــدة عــقـــوبــة الــشــخص
الذي ¤ حتـويـله بـيـنـمـا هـو متـواجـد لـدى الـطـرف الـطالب
طـبـقا لـهـذه اGادّةq يـفـرج عـنه ويعـامل وفـقا ألحـكـام اGادّة 8

qمن هذه االتفاقية
د) يــعـــتــــد بــاGــدة الــــتي قــضـــاهــــا الــشــخص احملــــول
فـي ســــجــن الـــطــــــرف الــــطــــــالبq عــــنــــد حــــســــاب تــــنــــفــــيـــذ
الـعــقـوبــــة اGـســلـطـــة عــلــيه مـن قـبــل الــطـــرف اGــطـلـــوب

منـه التعــاون.
اGاداGادّة ة 10

اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق
تــعــفى الــــوثــائق واGــســتـنـــدات اGــقــدمــــة تــطــبــيــقـــا
qلــهـــذه االتــفـــاقـــيــة من أي شـــكــل من أشــكـــــال الــتــصـــديق
غـيـر أنه يجب أن يضـفى عليـها التوقـيع واخلتم الرسمي

للسلطة اGؤهلة إلصدارها.
اGاداGادّة ة 11

تسليم العقود القضائيةتسليم العقود القضائية
1 - يــقـــوم الــطـــرف اGــطــلـــوب مــنـه الــتـــعــاونq طـــبــقــا
لتشريعهq بتـسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض

من قبل الطرف الطالب.
2 - يــرسل طــلـب تــســلــيم كـل وثــيــقــةq تـــطــلب مــثــول
الشـخص إلى الطـــرف اGطـلـــوب منــه الـتعـــاون في مدة
ال تـقل عن سـتX (60) يـومـا قــبل الـتـاريخ احملــدد لـلـمـثـول.
وفي حـــالـــة االســـتــــعـــجـــالq |ـــكن الـــطـــــرف اGـــطـــلـــوب مـــنه

التعاون التخلي عن شرط األجل.
3 - يـقــوم الـطــرف اGــطـلــوب مـنه الــتــعـاون بــتـســلـيم
الـــوثـــائق طـــبـــقـــا لــتـــشـــريـــعه الـــوطـــنـي. إذا طــلـب الـــطــرف
qوفي حـدود مـا يــسـمح به تــشـريـعه qالـطــالب ذلك صـراحــة
يــقــوم الــطــرف اGــطــلــوب مــنـه الــتــعــاون بــتــنــفــيــذ الــطــلب

حسب الشكل اGطلوب من قبل الطرف الطالب.
4 - يــــرسـل الـــطــــرف اGــــطــــلــــوب مـــنـه الــــتـــعــــاون إلى
الـطــرف الــطـالـب دلـيل تــبــلـيغ الــوثــائقq الـذي يــبــX فـعـل
وشـكل وتـاريخ الـتـسـلــيمq عـنـد االقـتـضـاءq يـجـوز أن يـأخـذ
شــــكل وصـل مــــؤرخ ومــــوقع مـن اGــــرسل إلــــيه وإذا تــــعــــذر
الـتـسـلـيم يـتم إعالم الـطـرف الـطـالب في أقـرب األجـال مع

ذكر األسباب التي حالت دون التسليم.

اGاداGادّة ة 12
التفتيش واحلجزالتفتيش واحلجز

1 - يـــقـــوم الــطـــرف اGـــطـــلــوب مـــنه الـــتـــعــاونq مـــا لم
يـتـعارض ذلـك مع تـشـريـعه وشـريـطـة احلـفـاظ علـى حـقوق
الـغـيــر حـسن الـنــيـةq بـتــنـفـيــذ طـلـبـات الــتـفـتــيش واحلـجـز
وتسلـيم األشـياء إلى الـطرف الطـالب بنـاء على طـلب هذا

األخير للحصول على أدلة إثبات.
2 - |ـــــتـــــثل الـــــطــــرف الـــــطـــــالب ألي شـــــرط يــــفـــــرضه
الـطــرف اGـطــلـوب مــنه الـتــعـاونq فــيـمــا يـتـعــلق بـالــوثـائق

واألشياء احملجوزة واGسلمة إلى الطرف الطالب.
اGاداGادّة ة 13

إرجاع األشيـاء أو اGلفـات أو الـوثائقإرجاع األشيـاء أو اGلفـات أو الـوثائق
إلى الطرف اGطلوب منه التعاونإلى الطرف اGطلوب منه التعاون

تــعـاد األشـيـاء �ـا فـيـهـا اGــلـفـات أو الـوثـائق األصـلـيـة
qتـطـبـيـقـــا لـهـــذه االتـفــاقـــيـة qـقـدمـــة لـلـطـــرف الـطــالبGا
في أقــرب وقت ¥ـكنq لـلـطـــرف اGـطـلــوب مـنـه الـتـعــاون

إالّ إذا تخلى هذا األخير عن حقه في ذلك.
اGاداGادّة ة 14

التعاون في إطار إجراءات التجميدالتعاون في إطار إجراءات التجميد
أو احلجز واGصادرةأو احلجز واGصادرة

1 - يـــتــــبـــادل الـــطــــرفـــان الـــتــــعـــاون خالل اإلجـــراءات
اGـتعلقة بـالتعرف علـى عائدات اجلر|ة ووسـائل ارتكابها
وحتـديـد مكـانـهـا وجتـميـدهـا أو حـجزهـا ومـصـادرتهـا طـبـقا

للقانون الوطني للطرف اGطلوب منه التعاون.
2 - يـــنـــبـــغي أن يـــتـــضـــمـن طـــلب الـــتـــعـــاون اGـــتـــعـــلق
بــإجـــــراءات الــتـــجــمــــيـــد أو احلــجـــــز واGـــصـــــادرةq عـالوة
qــــادّة 3 أعالهGـــــنـــــصـــــوص عـــــلــــيـــــهـــــا فـي اGعــــــلـى األحــــكــــــام ا

البيانات اآلتـية :
أ) مــعـــلـــومــــات حـــــول اGــمــتـــلــكــــات الـــتي ¤ تــقــــد�

qطلب التعـاون بشأنها
qمتلكاتGب) مكان تواجد ا

qإن وجدت qمتلكات واجلرائمGا Xج) العالقة ب
د) مــعــلـــومـــــات حــــول مــــا لــلــغــــيــر مـــن مـصــــــالح

qمتلكــاتGفـي ا
هـ) نـــســـخـــــة طـــبق األصــل عن قــــرار الـــتـــجـــمـــيــد أو
احلــجــــــز أو الــقــــــرار الــنــهـــــائي لــلــمــصـــــادرة الــصـــــادر

عــن اجلهـة القضائـية.
3 - ال |ـس أي بــنـــد من هــذه اGـــادّة بــحـــقــوق الـــغــيـــر

حسـن النية.
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اGاداGادّة ة 15
استرداد األموالاسترداد األموال

1 - إذا ارتـــكـــبـت جـــر|ـــة وصــــدرت إدانـــة في إقــــلـــيم
الــــطـــرف الــــطـــالـبq |ـــكـن رد األمـــوال احملــــجـــوزة مـن قـــبل
الـــطـــرف اGـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون إلى الـــطـــرف الـــطـــالب
بـــغـــرض اGـــصـــادرةq طـــبـــقـــا لـــلـــقـــانـــون الـــوطـــني لـــلـــطــــرف

اGطلـوب منه التعـاون.
2 - ال |س أي بـــنــد مـن هــذه اGـــادّة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسـن النـية.
3 - يتم االستـرداد فور صدور حكم نـهائي في إقليم

الطـرف الطـالب.
اGاداGادّة ة 16

حتويل األموال العمومية اخملتلسةحتويل األموال العمومية اخملتلسة
1 - إذا قـام الطرف اGـطلوب مـنه التعـاون بحجز أو
مــــــصـــــادرة أمــــــوال عـــــمــــــومــــــيـــــةq كــــــانـت أو لم تــــــكن مــــــحال
لـــلـــتـــبـــيـــيـضq ¤ اخــتـالســـهـــا من الـــطـــرف الـــطـــالب. يـــســـلم
qـــطــلـــوب مــنـه الــتـــعـــاون إلى الــطـــرف الـــطــالبGالــطـــرف ا
األمـــوال احملـــجـــوزة أو اGـــصــــادرة بـــعـــد أن تـــقـــتــــطع مـــنـــهـــا

تكاليف التنفيذ.
2 - يـتم الـتحـويل فـور صـدور حكم نـهـائي في إقـليم

الطـرف الطـالب.
اGاداGادّة ة 17

مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

1 - يـــتــحـــمّل الـــطـــرف اGـــطـــلـــوب مــنـه الـــتــعـــاون كـل
اGـــصــاريف الـــعــاديـــة اGــتـــعــلـــقــة بـــتــنــفـــيــذ طـــلب الـــتــعــاون
الـقــضــائي بـاســتــثـنــاء الــتـكــالـيـف اآلتـيــة الــتي يـتــحــمـلــهـا

الطـرف الطـالب :
أ) اGــصــاريـف اGــتــعــلــقــة بــنــقـل كل شــخص من وإلى
إقــــــلــــــيم الــــــطــــــرف اGــــــطــــــلــــــوب مــــــنه الــــــتــــــعــــــاون وكــــــذا كل
الـتعويضـات أو اGصاريف اGسـتحقة لـهذا الشخص خالل
تـــواجـــده في الـــطـــرف الـــطـــالب تـــبـــعـــا لـــطـــلب قـــدم طـــبـــقـــا

q8 أو9 من هذه االتفاقية Xللمادت
ب) مصـاريف اخلبـراء.

2 - إذا تـــبـــيّن خـالل تـــنـــفـــيـــذ الـــطـــلبq أن الـــتـــنـــفـــيـــذ
يـســتـدعي نــفـقـــات ذات طــبـيــعـــة اسـتــثـنــائــــيـةq يــنـبـــغي
عــلـى الــطــــرفـــX الـــتــشـــــاور فــيـــمــــا بــيـــنــهــــمــا لـــتــحــــديـــد
الــقــواعــد والــشــروط الـتـي |ـكـن أن تــتم وفــقــهــا مـتــابــعــة

تنفـيذ الطلب.

اGاداGادّة ة 18
تبادل اGعلومات القضائيةتبادل اGعلومات القضائية

تــتـبــادل الـسـلــطـتـــان اGـركــزيــتــان لــلـطــرفــqX بـنــاء
عـلى طــلبq األحـكـام الـقـانــونـيـة اGـتـعـلــقـة بـاGـواد اجلـزائـيـة
واGـعلومات القـضائية بخـصوص اجلرائم التي يـتعلق بها

تطبيق هذه االتفاقية.
اGاداGادّة ة 19

لغات اخملاطبةلغات اخملاطبة
حتــرر طـــلـــبــات الـــتـــعــاون الـــقــضـــائي وكـــذا الـــوثــائق
واGــســـتـــنـــدات اGـــدعـــمـــــة لــهـــا بـــلـــغـــــة الـــطـــــرف الــطـــــالب
وتــرفق بتـرجمـة إلى لغـة الطـرف اGطـلوب مـنه التـعـاون

أو إلى اللغة الفرنسية.
اGاداGادّة ة 20

العالقة مع اتفاقات أخرىالعالقة مع اتفاقات أخرى
ال تــمس هـــذه االتـفـــاقــــيــة بــأي الـتــــزامــات نــاجــمـــة

عـن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقعها الطرفان.
اGاداGادّة ة 21
التشـاورالتشـاور

يـتــشـاور الـطـرفــان فـوراq بـطــلب من أحـدهـمــا فـيـمـا
يخص تـفسيـر أو تطبـيق هذه االتفـاقية سـواء بشكـل عام

أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
اGاداGادّة ة 22
التطبيقالتطبيق

تــــطــــبـق الــــطــــلــــبـــــات اGــــقــــدمــــــة تــــطـــبــــيــــقــــــا لــــهـــــذه
االتـفـــاقــيــة أيـضـــا عـلى اجلــــرائم اGـرتــكـبــــة قـبـل دخــولـهـا

حيّـز التّنفـيذ.
اGاداGادّة ة 23

التصديق والدخول حيز التنفيذالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يـــصـــدّق عــــلى هــــذه االتـــفــــاقـــيــــة طـــبــــقـــا لـألحـــكـــام
الدستـورية الـساريـة في كل طرف. وتدخـل حيّز الـتّنـفيذ

ثالثX (30) يوما من تبادل أدوات التصديق.
2 - تــبـــقى هـــذه االتــفـــاقـــيــة ســـاريــــة اGــفـــعــــول Gــدة

غيـر محـددة.
اGاداGادّة ة 24

التعديل والنقضالتعديل والنقض
1 - |ــكـن تــعــديل هـــذه االتــفــاقــيــةq ويـــســري مــفــعــول

التعديالت حسب نفس شروط االتفاقية.
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2 - يــجــوز ألي من الــطــرفــX نــقـض هــذه االتــفــاقـــيـة
فـي أي وقت عـن طـــــريق تــــوجـــــيـه تــــبــــلـــــيـغ إلى الــــطـــــرف
اآلخــــر عـــبـــر الـــطــــريق الـــدبـــلـــومـــاسيq يـــســـــري مـــفـــعـــــول
الــنــقض بـــعــد ســتــة (6) أشــهـــر من تــاريـخ تــبــلـــيغ الــطــرف

اآلخـر بهـذا القـرار.
إثــبـــاتــا لــــذلكq وقّـع مــفـــوضـــا الــدولــتـــX قــانـــونــا

على هـذه االتفاقـية.
حــــــرّرت بـــــاجلــــــزائــــــر في 14 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2010 من
نــســخــتــX أصــلــيـــتــX بــالــلــغــات الــعــربــيــة والــفــيــتــنــامــيــة
والــــفـــرنـــســـيــــةq ولـــلـــنـــصــــوص الـــثالثـــة (3) نـــفس احلـــجـــيـــة
الـــقــانــونـــيــة. وفي حـــالــة االخــتـالف في الــتـــفــســيـــرq يــؤخــذ

النص الفرنسي بعX االعتبار.

Xاتفاقية تتعلق بتسليم اجملرمXاتفاقية تتعلق بتسليم اجملرم

بX اجلمهوريبX اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

و جمهورية فيتنام االشتراكيةو جمهورية فيتنام االشتراكية

إن اجلـمــهــوريّـة اجلــزائـريّــة الــدّ|ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّـة
وجــمــهـوريــــة فــيــتــنــــام االشــتــراكــــيــةq اGــشـــــار إلــيــهــمـــا

q"Xفيمــا يأتي بـ"الطرف

- رغــبـــة مــنــهــمــــا في تــعــــزيــــز فــعــالــــيــة الــتــعـــاون
qكافحـة اإلجـرامG

- ووعـيـا مـنــهـمـا بـأهـمـيـة تــعـزيـز الـتـعـاون في اGـادة
qXال سيّما في مجال تسليم اجملرم qاجلزائية

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى

االلتـزام بالتسلـيمااللتـزام بالتسلـيم

يـتـعهـد الـطرفـان بـأن يسـلم كل مـنهـمـا لآلخـرq حسب
الـقـواعـد والـشـروط احملـددة في هـذه االتـفـاقـيـةq األشـخاص
اGوجـودين في إقلـيـميـهمـا اGتـابعـX أو احملكـوم علـيهم من

طرف سلطاتهما القضائية اخملتصة.

اGاداGادّة ة 2

اجلرائم اGوجبة للتسلـيماجلرائم اGوجبة للتسلـيم

1 - |ـــنـح الـــتـــســــلــــيم عـن األفـــعـــال اGــــعـــاقب عــــلـــيـــهـــا
�قتـضى قوانX كل من الـطرفـX بعقـوبة سالـبة للـحرية

qال تقـل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد

2 - إذا كـان طـلب الـتـسـلــيم يـتـعـلق بـتـنـفـيـذ عـقـوبــة
أو عــدة عـقـوبــاتq يـجب أن تـكـــون مـدة الـعـقــوبــة احملـكـــوم

qبها تتعدى ستة (6) أشهر

3 - إذا تـــــعـــــلق األمـــــــر بـــــتــــحـــــــديـــــــد مــــــا إذا كـــــــانت
qXاجلــر|ــــة تـعـتبــــر كـــذلك في تـشــريـعي كال الـطـــرفــ

ال يؤخذ بعX االعتبار :

أ) مـا إذا كـان تـشـريـعـا الــطــرفـX يـصـنـفـان األفـعـــال
أو اإلغـفـاالت اGـشـكـــلــة لـلـجــر|ـــة فـي نـفس فـئـة اجلـــرائم

qصطلح أم الGأو يشيران إلى اجلر|ة بنفس ا

ب) مـــا إذا كـــانـت الـعــنــاصــــر اGــكــونــــة لــلــجـــر|ــــة
هـي نـفــسـهـــا فـي تــشــــريـعـي الـطــرفـــX أم الq مـع الـعــلـم
أن جميع األفعال أو اإلغـفاالت كما قدمها الطرف الطالب

تؤخذ بعX االعتبار.

عن جمهوريةعن جمهورية
فيتنام االشتراكيةفيتنام االشتراكية
ها هونغ كوونغها هونغ كوونغ
وزير العدلوزير العدل

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 416 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435 اGــوافــق  اGــوافــق 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2013 يـــتـــضـــمنq يـــتـــضـــمن

Xتعلقـة بتسليم اجملرمGالتصـديـق علـى االتفـاقية اXتعلقـة بتسليم اجملرمGالتصـديـق علـى االتفـاقية ا
 بـX اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد|ـقـراطيـة الـشـعـبـية بـX اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد|ـقـراطيـة الـشـعـبـية
وجـمـهـوريـة فـيـتـنـام االشـتـراكـيـةq اGـوقـعـة بـاجلـزائـروجـمـهـوريـة فـيـتـنـام االشـتـراكـيـةq اGـوقـعـة بـاجلـزائـر

في في 14 أبريل سنة  أبريل سنة 2010.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

qادّة 77 - 11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -
- وبــعــد االطالع عــلـى االتــفــاقــيــة اGــتــعــلــقــة بــتــســلــيم
اجملـــرمــــX بـــX اجلــــمـــهــــوريــــة اجلــــزائـــريــــة الـــد|ــــقـــراطــــيـــة
الــشـــعــبــيـــة وجــمـــهــوريـــة فــيـــتــنــام االشـــتــراكـــيــةq اGـــوقــعــة

q2010 باجلزائـر في 14 أبريل سنـة
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى  :ة األولى  :  يـــصــدق عـــلـى االتــفـــاقـــيـــة اGـــتـــعـــلـــقــة
بتـسليم اجملرمـX بX اجلمـهوريـة اجلزائـرية الد|ـقراطية
الــشـــعــبــيـــة وجــمـــهــوريـــة فــيـــتــنــام االشـــتــراكـــيــةq اGـــوقــعــة
بــاجلـزائــر في 14 أبــريل سـنــة q2010 وتـنـشـر في اجلـريـدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اGــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اGــــاداGــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 12 صــفــر عـام 1435 اGــوافق 15

ديسمبر سنة 2013.
  عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اGاداGادّة ة 3

XواطنGرفض تسلـيم اXواطنGرفض تسلـيم ا

q1 - ال يسلم الطرفان مواطنيهما

qـطلـوب مـنه الـتسـلــيم يتـعـهدG2 - غـيـر أن الطـرف ا
في إطـار اخـتــصـاصهq �ــتـابـعــة مـواطـنــيه الـذين ارتــكـبـوا
جــرائم في إقــلــيم الــطــرف اآلخــر. وفي هــذه احلــالـةq يــوجه
الطـرف اآلخـرq عـبـر الـطـريق الدبـلـومـاسيq طـلب مـتـابـعة

qوجودة في حوزتهGمصحوبا بالوثائق واألدلة ا

3 - يــجـب أن يــحــاط الــطـــرف الــطــالب عــلــمــا بــاGــآل
اخملصص لطلبه.

اGاداGادّة ة 4

األسباب اGوجبة لرفض التسلـيماألسباب اGوجبة لرفض التسلـيم

يرفض التسلـيم إذا :

1 - اعتبر الطـرف اGطلوب منه الـتسليم أن الطلب
qّساس بسيادته أو بأمنه أو لنظامه العامGمن شأنه ا

2 - إذا كان الشخص اGطـلوب تسليمه محل متابعة
من أجـل جــرائم مــطـلــوب مـن أجـلـهــا الـتـســلـــيم ارتـكــبــهـا

qطلوب منه التسلـيمGفي إقليم الطرف ا

3 - إذا صــــدر بــخــصــــوص الـــجـر|ــــة حــكـم نــهــــائي
qطلوب منه التسلـيم أو في دولة أخرىGفي الطرف ا

4 - إذا انــقـضت الـدعــوى أو الـعــقـوبـةq حــسب قـانـون
أحـد الـطــرفـX بـسـبب الـتــقـادم أو ألي سـبب قـانـوني آخـر

qعند تلقي الطلب

5 - إذا تـــعــلق الـــطـــلب بـــجــر|ـــة يـــعــتـــبـــرهــا الـــطــرف
اGطلـوب منه التـسلـيم كجـر|ة سياسـية أو مرتبـطة بها.

qغير أن اجلرائم اإلرهابية ال تعتبر جرائم سياسية

6 - إذا صــدر عـــفــو شـــامل أو عـــفــو كـــلي في الـــطــرف
qطلوب منه التسلـيمGالطالب أو في الطرف ا

 7 - إذا كان لـلطرف اGـطلـوب منـه التسـلـيـم أسباب

جــديـــة لالعـــتـــقـــاد بــأن طـــلب الـــتـــســـلــــيـم إ¨ــا قـــدم بـــغــرض
مــتـابــعـة أو مــعـاقــبـة الــشـخـص اGـطــلـوب تــسـلــيـمه بــسـبب
عرقـه أو جنـسه أو ديـنه أو جـنسـيـته أو آرائه الـسيـاسـية
أو أن وضـعـيـة هـذا الـشـخص قـد تـتـضـرر خـالل اإلجراءات

qالقضائية ألي من هذه األسباب

8 - إذا كانت اجلر|ة التي يطلب التسليم من أجلها
يعـتبـرها الـطرف اGطـلوب مـنه التـسلــيم جر|ـة عسـكرية

محضة حسب تشريعه.

اGاداGادّة ة 5
األسباب االختيارية لرفض التسلـيماألسباب االختيارية لرفض التسلـيم

|كن للطرفX رفض التسلـيم :
1 - إذا كــــــانـت اجلــــــر|ــــــةq حــــــسـب قــــــانــــــون الــــــطــــــرف
اGطـلـــوب مـنــه الـتسـلـــيمq قـــد ارتـكـبت كـلــيـا أو جــزئـيا

في إقليمـه.
qــطــلــــوب مـنـــه الــتـســلــــــيمG2 - إذا رأى الــطـــــرف ا
في حـــاالت اســتـــثــنـــائــيـــةq آخــذا بـــعــX االعـــتــبـــار خــطــورة
اجلـــر|ـــــة ومـصــــالح الـطــرف الـطـــالبq بـأن الـتـسـلــــيم
ال يـتمـاشى مع اعتـبارات إنـسانـية تـتعلـق بالسـن واحلالة

الصحية للشخص أو أي ظروف أخرى ذات الصلة.
اGاداGادّة ة 6

طلب التسلـيم والوثائق اGدعمةطلب التسلـيم والوثائق اGدعمة
1 - يقدم طلب التـسليم كتابيـا ويوجه عبر الطريق

qالدبلوماسي
2 - يرفق طلب التسليم :

أ) في جميع احلاالت :
- بـأوصـاف دقيـقـة بـقـدر اإلمـكان لـلـشـخص اGـطـلوب
تـــســـلـــيـــمــه وكــل اGـــعـــلـــومـــــات الـــتي مـن شـــأنـــهـــا حتــــديـــد

qهويتـه وجنسيته
- بعرض لـوقـائع اجلــر|ــة وتكييـفها القانـوني مـع

qطبقةGاإلشارة إلى األحكام القانونية ا
- بــنـــســخـــة عن الــنـــصــوص الــقـــانــونــيـــة اGــتــضـــمــنــة
الـعقوبة عن اجلر|ـة اGطلوب من أجلـها التسلـيمq �ا فيها

تلك اGتعلقة بالتقادم.
ب) إذا كـان الـشـخص مـتـابـعـاq يـرفق طـلب الـتـسـلـيم
بــاإلضـــافــة إلى الــوثــائـق اGــبــيــنــة فـي الــفــقــرة (أ) من هــذه

اGادّة بـ :
qأصـل أو نــسـخـــة طـبق األصل عن األمـــر بـالــقـبض -
أو أيــــة وثـــــيــــقــــة تـــــكــــتـــــسب نـــــفس الــــقـــــوة صــــادرة طـــــبــــقــــا
qنصوص عليها في قانون الطرف الطالبGلإلجراءات ا

qعند االقتضاء qنسخة عن قرار االتهام -
- اGــعــلــومــات الـتـي تــبـX أن الــشــخـص هـو مــرتــكب

اجلر|ةq بقدر اإلمكان.
ج) إذا تـــعــلق طــلب الـــتــســلــيم بــشـــخص تــمت إدانــته
بــجـر|ــة طـلب من أجــلـهــا الـتــسـلـيـمq يـرفق طــلب تـســلـيـمه
بــاإلضــافـــــة إلـى الـــوثــــائق اGـــبــيــنـــــة فــي الــفــقـــــرة 2 (أ)

مــن هـذه اGادّة بـ :
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- أصل أو نــــــســــــخــــــة طــــــبـق األصل عـن قــــــرار اإلدانـــــة
qومعلومات حول العقوبة احملكوم بها

- اGــعــلــومــات الــتي تــثـــبت بــأن الــشــخص اGــطــلــوب
تسليمه هو فعال الشخص الذي تمت إدانته.

اGاداGادّة ة 7

اGبسطةاGبسطة إجراءات التسلـيم إجراءات التسلـيم 

1 - |ــكن لــلـطــرف اGــطـلــوب مــنه الــتـســلــيمq إذا كـان
تشريعه يجيـز ذلكq أن يسمح بالتسليم اGبسطq شريطة

qطلوب على تسليمهGموافقة الشخص ا

2 - بـــعـــد اGــــوافـــقـــة اGـــكـــتـــوبـــة لــــلـــشـــخص اGـــطـــلـــوب
تسـليمهq تعـفى السلـطات الطالـبة من القـيام باإلجراءات

اGطلوبة اGنصوص عليها في اGادّة 6 من هذه االتفاقية.

اGاداGادّة ة 8

اGعلومات التكميليةاGعلومات التكميلية

1 - إذا اعــتــبــر الــطــرف اGــطــلــوب مــنه الــتــســلــيم أن
اGـعـلـومــات اGـقـدمـة تــدعـيـمـا لــطـلب الـتــسـلـيم غـيــر كـافـيـة
بالنـظر إلى تشـريعه اGـتعلق بـتسـليم اجملرمـqX يجوز له
qأن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها

qـطـلـوب تـسـلـيـمهG2 - يـجـوز اإلفـراج عن الـشـخص ا
إذا كـان مـحــبـوسـا وكـانت اGـعـلـومـات الــتـكـمـيـلـيـة اGـقـدمـة

qغير كافية أو لم تصل في األجل احملدد

3 - عــــنــــدمــــا يــــتم اإلفــــراج عن الــــشــــخـص اGــــطــــلـــوب
تسليـمه طبقا لـلفقرة 2 من هذه اGـادّةq يجب على الطرف
اGـطلـوب منه الـتسـلـيم إخطـار الطـرف الطـالب في أقرب

وقت ¥كـن.

اGاداGادّة ة 9

التوقيف اGؤقتالتوقيف اGؤقت

1 - فـي حـــــالــــــة االســــــتـــــعــــــجـــــالq وبــــــنـــــاء عــــــلى طــــــلب
الـــســلـــطــات اخملــتـــصــة لـــلـــطـــرف الــطـــالبq يـــتم الــتـــوقــيف
اGـؤقت لـلـشـخص اGـطـلـوب تـسـلـيـمه من طـرف الـسـلـطـات
اخملــتـــصــة لــلـــطــرف اGــطـــلــوب مــنـه الــتــســـلــيم في انـــتــظــار
إرسـال طــلب الـتــسـلــــيم والــوثــائق اGـذكــــورة في اGـادّة 6

qمن هذه االتفاقـية

2 - يــرسل طــلب الــتــوقــيف اGــؤقت إلـى الــســلــطـات
اخملــتـصــة لــلـطــرف اGــطـلــوب مــنه الـتــســلـيـم عـبــر الــطـريق
الـــدبـــلــومـــاسيq أو مـــبـــاشـــرة عن طـــريق الـــبـــريـــد أو عـــبــر

q(األنتربول) نظمة الدولية للشرطة اجلنائيةGا

3 - يــــــجـب أن يــــــشــــــيــــــر الــــــطــــــلـب إلى وجــــــود إحــــــدى
الـوثــائق اGـنـصــوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة 2 (ب) من اGـادّة 6
من هـــذه االتــفـــاقـــيـــةq مع اإلفـــصــاح عن نـــيـــة إرســـال طــلب
الــتـســلـيمq كــمـا يـجـب أن يـشـيــر إلى اجلـر|ــة الـتي يــطـلب
مـن أجــلـــهـــا الــتـــســلــــيم وعـــرضـــا وجــيـــزا لـــلــوقـــائع ومـــكـــان
وزمـان ارتكـاب اجلــر|ـة وكذا أوصـاف مفصلـة للشخص

qطلوب تسليمـهGا
4 - يـــخــــطـــر الــــطـــرف الـــطــــالب دون تــــأخـــيــــر بـــاGـــآل

qاخملصص لطلبـه
5 - |ـكن اإلفــراج عن الـشــخص اGــوقـوف مــؤقـتـا إذا
لـم يـــتـــســـلم الـــطـــرف اGـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم فـي ظــرف
أربـعX (40) يــومـا من تـوقــيف الـشـخـصq طـلب الـتــسـلـيم

qادّة 6 من هذه االتفاقيةGبينة في اGوالوثائق ا
6 - ال يــتـعــارض هــذا اإلفــراج مع تــوقــيف الــشـخص
مـن جــديـــد وتـــســـلــيـــمهq إذا تـــلـــقى الـــطــرف اGـــطـــلـــوب مــنه

التسليم الحقاq طلب التسليم والوثائق اGدعمة.
اGاداGادّة ة 10

اGركزيةاGركزية السلطات السلطات 
1 - لـــغــــرض تـــنــــفـــيــــذ هـــذه االتــــفـــاقــــيـــةq الــــســـلــــطـــات

اGـركـزيـة هي :
أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد|ــقـراطــيـة

qركزية في وزارة العدلGتتمثل السلطة ا qالشعبية
ب) بالنسبة جلـمهورية فيتنـام االشتراكيةq تتمثـل

qركزية في وزارة األمن العموميGالسلطة ا
2 - يــــبــــلغ كـل طــــرف الــــطــــرف اآلخــــر بــــأي تــــغــــيــــيــــر

لسلطته اGركزية.
اGاداGادّة ة 11

الشخصالشخص القرار وتسليم القرار وتسليم 
1 - يـجب عــلى الـطـــرف اGــطـلـــوب مــنـه الـتــسـلــــيم

qأن يعلم الطرف الطالب بقراره حول التسلـيم
q2 - يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي

3 - في حــــالــــة قـــبــــول الـــتــــســـلـــــيم مـن قـــبل الــــطـــرف
اGـــطـــلــوب مـــنه الـــتــســـلـــيمq يـــحــدد تـــاريخ ومـــكــان تـــســـلــيم

qXالطرف Xالشخص باتفاق مشترك ب
4 - يـجب عـلى الطـرف الـطـالب أن يـتـسـلم الـشخص
اGــطـلــوب بــواسـطـــة أعــوانــه في ظــرف ثالثـX (30) يــومــا
qمن الــتـاريخ احملـــدد لــلـتــســلـــيم. عــنــد انـتــهـــاء هـذا األجــل
يـــتم اإلفــراج عـن الــشــخـص اGــطــلـــوب وال |ــكن أن يـــطــلب

qتسليمه من أجل نفس الفعـل
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5 - في حــــqX إذا حـــالت ظــــروف اســـتـــثــــنـــائـــيـــة دون
تـسـلـيم أو تـسـلم الـشـخص اGـطـلـوبq يـعـلم الـطـرف اGـعـني
الـــطـــرف اآلخـــر بـــذلك قـــبل انـــقـــضـــاء األجل احملـــدد ويــتـــفق

qالطرفان على تاريخ آخر للتسليم

6 - يـــخـــطـــر الـــطـــــرف اGـــطـــلـــــوب مـــنــه الـــتـــســـلـــــيم
الــطــرف الــطـــالب �ــــدة احلــبـس الــتي قــضـــاهــــا الــشــخص

قـبل التسلــيم.

اGاداGادّة ة 12

األشياءاألشياء تسليم تسليم 

1 - في حـالة منح الـتسلـيم وبناء عـلى طلب الطرف
الـــطـــالبq حتـــجــــز وتـــســـلم إلــــيه وفـــقـــا لــــقـــانـــون الـــطـــــرف
اGـطـلـــوب مــنـــه الـتـسـلــــيم جـمـــيـع األشـيـــاء اGـتـحـصـلـــة
مـن اجلـــر|ــــــة أو الـــتـي |ـــكـن اتــــخــــاذهـــــا كـــأدلــــــة إثـــبــــات
والـتي وجـــدت في حـــوزة الـشـخـص اGـطـلـــوب تـسـلـيـمــه

qأو اكتشفت فيما بعد

2 - يتم تـسليـم األشياء ولـو لم يتـم التسـليم بـسبب
qطلوب تسليمه أو اختفاؤه أو وفاتهGهروب الشخص ا

3 - غـير أنه يحتفـظ باحلقوق اGكـتسبة لـلغير حسن
qومـتى وجـدت هـذه احلـقــوق qــذكـورةGالـنـيـة في األشـيـاء ا
يـجب ردهــا لـلـطـــرف اGطـلــوب مـنـه الـتـسـلــيم فـي أقرب
اآلجـال على نفـقة الطـرف الطالب وذلك عـقب االنتهاء من

qتابعات في هذا الطرفGا

4 - يجوز لـلطـرف اGطـلوب منه الـتسـليم االحـتفاظ
مــؤقــتـــا بــاألشــيــــاء احملــجــــوزة إذا اعــتــبــر ذلـك ضـــروريــا
مـن أجـل إجــراءات جــزائــيـةq كــمــا يــجــوز لـهq عــنــد إرسـال
هـذه األشيـاءq أن يحـتـفظ بحق اسـتردادهـا لـنفس الـسبب

مع األلتزام بإعادتها عندما يتسنى له ذلك.

اGاداGادّة ة 13

اGؤجل أو اGؤقتاGؤجل أو اGؤقت التسليم التسليم 

1 - إذا كـان الــشـخص اGــطـلــوب مـتــهـمــا أو مـحــكـومـا
عـــلـــيـه لــدى الـــطــــرف اGـــطـــلــــوب مـــنـه الـــتـــســـلــــيم من أجل
جـر|ــة غـيــر تـلك الــتي يـطــلب من أجـلــهـا الــتـسـلــيمq يـجب
عــلى هــذا األخــيــر أن يـفــصل فـي طـلـب الـتــســلــيم ويــخــطـر
الـطـرف الطـالب بقـراره طبـقـا للـشروط اGـنـصوص عـليـها

qادّة 11 من هذه االتفاقيةGفي أحكام ا

2 - في حـــــالــــة الـــــقـــــبــــولq |ـــــكن تـــــأجـــــــيل تـــــســــلـــــــيم
الــــشـــخـص اGـــطــــلـــوب إلى غــــايـــة االنــــتـــهــــاء من اإلجـــراءات
اجلــزائـيــة أو حـتـى يـقــضي عـقــوبـتـه في الـطــرف اGـطــلـوب

qمنه التسلــيم

3 - ال تـــتـــعـــارض أحـــكـــام هـــذه اGـــادّة مع إرســـال هـــذا
الــشـــخص مــؤقــتـــا لــلــمـــثــول أمــام الـــســلــطـــات الــقــضـــائــيــة
لــلــطـــرف الــطـــالبq مع الـــشــرط الـــصــريح أن يـــتم إرجــاعه
�جـرد أن تصـــدر هذه السلطـات قـرارا بشأنـه وعلى أن
ال يـــعـــيـق هـــذا الـــتـــســـلـــيم ســـيـــر اإلجـــراءات اجلـــاريـــة أمـــام

محاكم الطرف اGطلوب منه التسلـيم.
اGاداGادّة ة 14

قاعدة التخصيصقاعدة التخصيص
1 - ال يـجـوز مـتـابــعـة الـشـخص اGـســلّم أو مـحـاكـمـته
أو حــبـسه بـغـرض تـنـفـيـذ عــقـوبـــة لـدى الـطـــرف الـطـــالب
عن جــر|ـــة سـابـقـــة عــلى تـسـلـيــمـه غـيــر تــلك الـتي طـلب

من أجلها التسليم إالّ في احلاالت اآلتية :
أ) إذا لــم يــــغــــــادر الــــشـــــخص الــــــذي تــم تــــســــلـــــيــــمــه
Xإقـلــيـم الطـرف الـذي سلّم إلــيه في أجــل خـمسـة وأربـع
(45) يــومـــا الــتــالــــيــة إلطالق ســـراحـــه الــنــهــــائـيq وكـــان

في اســــتـــطــــاعــــتـه ذلكq أو إذا عــــــاد إلــــــيه �ــــحض إرادتـه
qبعـد مغادرتـه لـه

ب) إذا وافق الــطـرف الــذي سـلّــمه عـلى ذلـكq بـشـرط
تــقـــد� طــلـب جــديـــد لــهـــذا الـــغـــرض مـــصــحـــوبـــا بــالـــوثــائق
اGــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في الــــفــــقـــرة 2 مـن اGـــادّة 6 مـن هـــذه
االتــــفـــاقـــيـــةq بــــاإلضـــافـــة إلـى مـــحـــضـــر قــــضـــائي يــــتـــضـــمّن

qسلّم حول تمديد التسليمGتصريحات الشخص ا
ج) إذا وافق الشـخص الذي ¤ تـسـليـمه أثـناء مـثوله

أمام سلطات الطرف اGطلوب منه التسليم.
2 - في حــالـة تــعــديل الــتــكـيــيف الــقــانــوني لألفــعـال
اجملرّمة أثـناء سـير اإلجـراءاتq ال يجـوز متـابعـة الشخص
اGــــســـلّـم أو مـــحــــاكـــمــــته إالّ إذا كــــانت الـــعــــنـــاصــــر اGـــكــــونـــة

للتكييف اجلديد للجر|ة تبيح تسليمه.
اGاداGادّة ة 15

تعدد الطلباتتعدد الطلبات
إذا طـلب الــتــسـلــيم في آن واحــد من طــرف عـدة دول
من أجل نـــفـس األفـــعـــال أو عن أفـــعــــال مـــخـــتـــلـــفـــةq يـــتـــخـــذ
الــطـــرف اGــطــلـــوب مــنه الـــتــســلـــــيم قــــراره بـــكــل حـــريـــة
بـــشــــأن هـــــذه الــــطـــلــــبــــاتq آخــــذا بــــعــــX االعــــتـــبـــــار كــــافــــة

الظـروفq ال سيّما :
- جـــنــــســـيــــة ومـــكـــــان اإلقــــامـــــة اGــــعـــتـــــاد لـــلــــشـــخص

qطلـوب تسلـيمهGا
qما إذا ¤ تقد� الطلبات تطبيقا التفاقية -

qتاريخ ومكان ارتكاب كـل جر|ة -
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qخطورة اجلـرائم -
qجنسية الضحية -

qالدول الطالبة Xإمكانية التسليم الالحق ب -
- التواريخ اGتوالية للطلبات.

اGاداGادّة ة 16
هروب الشخص اGطلوب تسليمههروب الشخص اGطلوب تسليمه

إذا هـــرب الـــشــخـص الــذي ¤ تـــســلـــيـــمه قــبـل انــتـــهــاء
إجـــراءات مـــتـــابـــعـــته أو إدانـــتـه وعـــاد إلى إقـــلـــيم الـــطـــرف
اGـطــلــوب مـنه الــتـســلــيمq يـعــاد تــسـلــيـمه بــعــد تـقــد� طـلب
جديد دون إرسال اGـستندات اGـدعمة إالّ إذا طرأت وقائع

جديدة تبرر إرسال وثائق أخـرى.
اGاداGادّة ة 17

إعادة التسليم إلى دولة أخرىإعادة التسليم إلى دولة أخرى
ال يــجــوز لــلـطــــرف الـذي ¤ تــسـلــــيم الـشــخص إلـيـه
أن يــعـيــد تـســلــيـمه إلـى دولـة أخــرى دون مـوافــقـة الــطـرف
الـــذي ســــلّـــمـهq مـــا عـــدا فـي حـــالـــة إذا لم يــــغــــادر الـــشـــخص
إقــــلـــــيـم الـــطــــرف الـــطـــالـب أو عـــاد إلــــيه حـــسـب الـــشـــروط

اGقررة في الفقرة (أ) من اGادّة 14 من هذه االتفاقية.
اGاداGادّة ة 18
العبـورالعبـور

X1 - في حــالـــة تــســلــــيم شــخص إلى أحــد الــطــــرفــ
من دولة أخرى عبـر أراضي الطرف اآلخرq يطلب الطرف
الـذي يـتــعـيّـن تــسـلـــيم الــشـخص لـه من الــطــــرف اآلخــــر
أن يـأذن لــذلك الـشــخص بـعــبـور أراضــيه. وهــذا ال يـسـري
في حــالــة الـنــقــل اجلــــوي وكــان من غــيــر اGـقــرر الــهــبـوط

qعلى إقلـيم الطـرف اآلخـر
2 - عـنـدمــا يـتـســلم الـطــــرف اGـطـلــوب مـنه الــعـبــور
هــذا الــطــلب والـــذي يــنــبــغي أن يــتـــضــمن مــعــلــومــات ذات
الــــصــــلــــةq فـــــإن هــــــذا األخــــــيــــر يـــــقــــــوم �ــــعــــاجلـــــتـه وفــــقـــــا
لإلجـــــراءات الـــتي يــنـص عــلــيـــهــــا تــشــــريـــعـــهq ويــوافــق
هـــذا الــطــرف فـورا عــلى الــطــلب مــا لم يــكن لــديه أســبـاب

qجـديـة لـرفضـه
3 - في حــالــة الـهــبـوط غــيـر اGــقــررq يـجــوز لـلــطـرف
الذي يـطلب منه الـسماح بـالعبـورq بناء علـى طلب العون
اGـرافقq اعـتقـال الـشـخص Gـدة ثـمـان وأربـعX (48) سـاعة
ريــثــمـــا يــتم تــســلــم طــلب الــعــبـــور الــذي يــتــعــيّن تــقــد|ـه
qــادّة. وإذا لم يــتم ذلكGوفــقــــا ألحــكــام الــفــقــرة 1 من هــذه ا
|ــكن لــلـــســلــطــة اخملــتـــصــة لــلــطــرف الـــذي يــوجــد الــشــخص

محبوسا في إقليمه أن تأمر باإلفراج عنه.

اGاداGادّة ة 19
اGصاريفاGصاريف

1 - يــــــتــــــحــــــمــل كــل طــــــرف مــــــصـــــــاريف اإلجــــــراءات
qـتــرتـبـــة عـن طـلب الـتـسـلـــيم الــتي تـقــع عـلى إقـلـيـمـهGا

qإالّ إذا ¤ االتفاق على غير ذلك
2 - يـــتــــحـــمل الـــطـــرف الــــطـــالب جـــمــــيع اGـــصـــاريف
اGـتــرتـبــة عن عـبــور الـشــخص اGـســلم عـبــر إقـلـيـم الـطـرف

اGطلـوب منه التسلـيم.
اGاداGادّة ة 20

لغات اخملاطبةلغات اخملاطبة
حتـــرر طـــلـــبــات الـــتـــســـلــيـم والــوثـــائـق واGــســـتـــنــدات
اGدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة

الطرف اGطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية.
اGاداGادّة ة 21

تبادل اGعلومات بخصوص النصوصتبادل اGعلومات بخصوص النصوص
Xالقانونية في مجال تسليم اجملرمXالقانونية في مجال تسليم اجملرم

يــتــبـادل الــطــرفـانq بــطــلب من أحــدهـمــاq اGــعـلــومـات
.Xبشأن التشريع الوطني في مجال تسليم اجملرم

اGاداGادّة ة 22
العالقة مع معاهدات أخرىالعالقة مع معاهدات أخرى

ال تــمـس هـذه االتــفــاقــيــة بــأي الــتــزامــات نــاجـمــة عن
معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّع عليها الطرفان.

اGاداGادّة ة 23
التشـاورالتشـاور

يـتــشـاور الــطـرفــان فـورا فــيـمــا بــيـنــهـمــاq بـنــاء عـلى
طـلب مـن أحـدهـمــاq فـيــمـا يــخص تـفــسـيــر أو تـطـبــيق هـذه

االتفاقية سواء بشكل عامّ أو فيما يخص حالة خاصة.
اGاداGادّة ة 24
التطبيقالتطبيق

تـطـبّق هـذه االتـفـاقــيـة عـلـى اجلــرائـم اGـرتـكبـة قـبـل
أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ.

اGاداGادّة ة 25
التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

1 - يـــصـــدق عــــلى هــــذه االتـــفــــاقـــيــــة طـــبــــقـــا لـألحـــكـــام
الدستـورية الـساريـة في كل طرفq وتدخـل حيّز الـتّنـفيذ

ثالثX (30) يوما من تبادل أدوات التصديق.
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2 - تــبــقى هـــذه االتــفـــاقــــيــة ســـاريــــة اGــفــعـــول Gـدة
غيـر محـددة.

اGاداGادّة ة 26
التعديل والنقضالتعديل والنقض

1 - |ــكن تــعــديل هــذه االتــفــاقــيــة. ويــســـري مــفــعــول
التعديالت حسب نفس شروط سريان االتفاقية.

2 - يــجــوز ألي من الــطــرفــX نــقـض هــذه االتــفــاقـــيـة
فـي أي وقت عـن طــــريـق تــــوجـــــيه تـــــبــــلــــــيغ إلـى الــــطــــــرف
اآلخـــر عــبـر الــطــريق الـدبــلـومــاسي ويــسـري مــفـعــول هـذا
الــنــقض بـــعــد ســتــة (6) أشــهـــر من تــاريـخ تــبــلـــيغ الــطــرف

اآلخـر بهـذا القـرار.

إثــبـــاتـــا لـــذلكq وقّـع مــفــــوضــــا الــدولــتــX قـــانـــونــا
على هذه االتفاقـية.

حــــــرّرت بـــــاجلــــــزائــــــر في 14 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2010 من
نــســخــتــX أصــلــيـــتــX بــالــلــغــات الــعــربــيــة والــفــيــتــنــامــيــة
والفرنـسيةq ولـلنصوص الـثالثة نفس احلـجية القـانونية.
وفي حـالة االختالف في الـتفسيـرq يؤخذ الـنص الفرنسي

بعX االعتبار.

عن جمهوريةعن جمهورية
فيتنام االشتراكيةفيتنام االشتراكية
ها هونغ كوونغها هونغ كوونغ
وزير العدلوزير العدل

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  13-409 مؤر مؤرّخ في خ في 6 صـفر عام  صـفر عام 1435
اGــــوافـــق اGــــوافـــق 9 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2013 يــــتـــضــــمن نــــقلq يــــتـــضــــمن نــــقل

اعـتمـاد في ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة.اعـتمـاد في ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ـــــقــــتـــــضـى اGـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقــم 13 -47 
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لرئـاسة اجلمهـورية من ميـزانية التـسييـر �وجب قانون

q2013 الية  لسنةGا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــــتــــــمــــــاد قــــــدره خـــــمـــــســــة وســـــبـــــعــــون مـــــلـــــيــــون ديـــــنــــار

(75.000.000 دج) مـــقـــيّـــــد في مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيـــر رئـــاســة
اجلـــمــــهـــوريـــة وفي الــــبـــاب اGـــبـــX فـي اجلـــدول "أ" اGـــلـــحق

بأصل هذا اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : يــــــخــــــصـــص Gـــــيـــــــزانـــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2013
اعـــتــــمــــاد قــــــدره خـــمـــســــة وســـبـــعـــــون مـــلـــــيـــون ديـــنــــار
(75.000.000 دج)  يـــقــــيّــــد في مــيــزانــيـة تــســيـيــر رئــاسـة
اجلــمـــهــوريــة وفـي الــبـــاب اGــبـــX في اجلــدول "ب" اGـــلــحق

بأصل هذا اGرسوم.

اGـــــــاداGـــــــادّة ة 3 : : يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اGـــــــرســــــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 صــــفـــــر عــــام 1435 اGـــــوافق 9
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  13- - 410 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 7 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1435 اGوافـــق  اGوافـــق 10 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2013 يتـضمن نقلq يتـضمن نقل

اعـتمـاد في ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة.اعـتمـاد في ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه
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- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ـــــقــــتـــــضـى اGـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقــم 13 -47 
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنـــة q2013 واGـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لرئـاسة اجلمهـورية من ميـزانية التـسييـر �وجب قانون

q2013 الية  لسنةGا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعـتـمـاد قـــدره ملــيـــون ومائتـــا ألـف دينــار (1.200.000 دج)
مــقــيّــــد فـي مــيــزانــيــة تـــســيــيــر رئــاســـة اجلــمــهــوريــة وفي
الــــبــــابــــX اGــــبـــيــــنــــX في اجلــــدول "أ" اGــــلــــحق بــــأصـل هـــذا

اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : يــــــخــــــصـــص Gـــــيـــــــزانـــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2013
اعــــتـــــمــــــاد قـــــــدره مــــلـــــــيـــــــون ومـــــائــــتـــــــا ألـــف ديــــنـــــــار
(1.200.000 دج) يــــقــــيّــــــد في مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر رئـــاســة
اجلــمـــهــوريــة وفـي الــبـــاب اGــبـــX في اجلــدول "ب" اGـــلــحق

بأصل هذا اGرسوم.

اGـــــــاداGـــــــادّة ة 3 : : يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اGـــــــرســــــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في7 صــــفـــــر عــــام 1435 اGـــــوافق 10
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 13- - 411 مؤرخ في  مؤرخ في 8 صفر عام  صفر عام 1435
اGــوافــق اGــوافــق 11 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــعـــــدل تــوزيـــعq يــعـــــدل تــوزيـــع
q2013 نـفــقـــات  مــيـزانــيــة الــدولــة لـلــتـجــهـيــز لـســنـة نـفــقـــات  مــيـزانــيــة الــدولــة لـلــتـجــهـيــز لـســنـة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــلـــــغــى مـن مــــيــــزانـــيــــة ســــنــــة 2013
اعــتـمــاد دفع قــدره سـبــعــة وثـمــانــون مـلــيـارا وخــمــسـمــائـة
وخـمـسة وخـمـسـون مـلــيـــون ديـنــار (87.555.000.000 دج)
مــــقــــيّـــــــد فــــي الـــــنـــــفـــــــقــــــات ذات الــــطــــابــع الــــنــــهـــــائــي
(اGنصـــوص عليهـــا فــي القانـون رقـم 12-12 اGـؤرخ في
12 صـــــفـــــر عـــــام 1434 اGـــــوافق 26 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واGـتـضمن قـانـون اGـاليـة لـسـنة q(2013 طـبـقا لـلـجدول "أ"
اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 2 :   :  يخـصـــص Gـيـزانيـــة سنــة 2013  اعـتماد
دفع قـدره ســبـعـة وثـمــانـون مـلــيـارا وخـمــسـمـائــة وخـمـسـة
وخــمــســون مــلـــيــــون ديــنــــار (87.555.000.000 دج)  يــقــيــد
فــي الـنـفــقـات ذات الـطـابع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها
فــي الـــقـــانــون رقم 12-12 اGــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012  واGـتضـمن قـانون اGـالـية

لسنة q(2013 طبقا للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 8 صــــفــــر عــــام 1435 اGــــوافق 11
ديسمبر سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 64 15 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـ
18 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-56 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGتـضمن تـوزيع االعتمـادات اخملصـصة لوزيـر اجملاهدين
q2013 الية لسنةGمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-62 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGــــتـــــضــــمـن تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصــــة لـــــوزيــــرة
الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اGـرأة من مـيـزانـيـة

q2013 الية لسنةGالتسيير �وجب قانون ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-69 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتــضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الــعـمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير

q2013 الية لسنةGوجب قانون ا�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعـــتــــمـــاد قــــــدره ســـتـــة وعـــشــرون مـــلـــيـــونـــا وســبـــعـــمـــائــة
وتــــســـــعـــــون ألف ديـــــنــــار (26.790.000 دج) مـــــقــــــــيّـــــــد فــي
مــيــزانــيــة تــســـيــيــر الــوزارات وفي األبـــواب اGــبــيــنــة في

اجلدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــتـــمـــــاد قـــــــدره ســتــة وعـــشــرون مــلــيـــونــا وســبـــعــمــائــة
وتـــســـعــــون ألف ديـــنـــار (26.790.000 دج)  يـــــقــــــــيّـــــــد فـي
مــيــزانــيــة تــســـيــيــر الــوزارات وفي األبـــواب اGــبــيــنــة في

اجلدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيـــر اGـالـيـــة ووزيـر اجملـاهدين
ووزيــــرة الـــتــــضــــامن الـــوطــــني واألســــرة وقــــضـــايــــا اGـــرأة
ووزير العمل والتـشغيل والضمان االجتماعيq كلّ فيــما
يخصّـهq بتنـفيـذ هــذا اGرسـوم الـذي ينــشر فـي اجلريدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 8 صــــفــــر عــــام 1435 اGــــوافق 11
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

000 .555 .87الـمـجــمـــــوع : ...............

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

القطاعاتالقطاعات

 - دعم الـنـشاط االقـتـصادي
(تـــــخــــــصـــــيـــــصـــــات حلـــــســـــاب
الـــــتــــــخـــــصـــــيـص      اخلـــــاص

وخفض نسب الفوائد)

87. 555. 000

اعتمادات الدفع اخملصصةاعتمادات الدفع اخملصصة

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 13 -  - 412 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام

1435 اGــوافـــق  اGــوافـــق 11 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة q2013  يــتــضــمنq  يــتــضــمن

نقل اعـتمـاد في ميزانيـة الدولــة.نقل اعـتمـاد في ميزانيـة الدولــة.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

000 .555 .87الـمـجــمـــــوع : .................

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

القطاعاتالقطاعات

 - اGــــــنـــــــشــــــآت الــــــقـــــــاعــــــديــــــة
االقتصادية واإلدارية

 - التربية والتكوين

 - اGنشآت القاعدية
االجتماعية والثقافية

40. 000. 000

20. 000. 000

27. 555. 000

اعتمادات الدفع اGلغاةاعتمادات الدفع اGلغاة

اGلحقاGلحق
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12 -  31

01 -  31

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات اGوظفون - مرتبات العملالعمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واGنح اخملتلفة ......
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اGلغاة لوزير اجملاهدين...................................مجموع االعتمادات اGلغاة لوزير اجملاهدين...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات اGوظفون - مرتبات العملالعمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مـــجــمـــوع االعــتـــمــادات اGـــلـــغــاة لـــوزيــرة الـــتـــضــامن الـــوطـــني واألســرةمـــجــمـــوع االعــتـــمــادات اGـــلـــغــاة لـــوزيــرة الـــتـــضــامن الـــوطـــني واألســرة
وقـــضــــايـــا اGـــرأة ........................................................................وقـــضــــايـــا اGـــرأة ........................................................................

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

790.000

790.000

790.000

790.000

790.000

790.000

اجلدول "اجلدول "أ"أ"

االعتمادات االعتمادات اGلغاة (دج)اGلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم رقم األبواباألبواب
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22 -  31

21 -  34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية للتشغيلاGصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات اGوظفون - مرتبات العملالعمل

اGصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واGنح اخملتلفة..............

مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات.............................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مــجـــمــوع االعـــتــمــادات اGـــلــغــاة لـــوزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل والـــضــمــانمــجـــمــوع االعـــتــمــادات اGـــلــغــاة لـــوزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل والـــضــمــان

االجتماعي................................................................................االجتماعي................................................................................

5.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتمادات االعتمادات اGلغاة (دج)اGلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم رقم األبواباألبواب
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11 -  31

01 -  33

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات اGوظفون - مرتبات العملالعمل

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين...............................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين...............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاالجتماعية

اإلدارة اGركزية - اGنح العائلية...................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مــجـمــوع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيــرة الـتــضــامن الـوطــني واألسـرةمــجـمــوع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيــرة الـتــضــامن الـوطــني واألسـرة
وقضايا اGرأة............................................................................وقضايا اGرأة............................................................................

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

790.000

790.000

790.000

790.000

790.000

790.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات االعتمادات اخملصصة (دج)اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم رقم األبواباألبواب
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اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

االعتمادات االعتمادات اخملصصة (دج)اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم رقم األبواباألبواب

21 -  31

24 -  34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية للتشغيلاGصالح الالمركزية للتشغيل
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات اGوظفون - مرتبات العملالعمل
اGصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط...............

مجموع القسم األول
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اGلحقة...........................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمـانمــجــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــر الــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمـان
االجتماعي...............................................................................االجتماعي...............................................................................

5.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 13 -  - 413 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
11 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2013 يــتــضــمـنq يــتــضــمـن  1435 اGـوافـــق Gـوافـــق 

نـــــقل اعــــــتــــــمـــــــاد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــســـــيـــــيــــر وزارةنـــــقل اعــــــتــــــمـــــــاد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــســـــيـــــيــــر وزارة
ــــــــــــــــــــالتجـارة.التجـارة.

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-64 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGــــتــــضــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــــادات اخملــــصــــــصــــة لــــوزيـــر
الـتـجـارة من مـيزانـيـة الـتـسـيـيــر �ـوجب قـانـــون اGـالـية

q2013 لسنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعــتــمــاد قــدره تـســعـة عـشـر مـلــيـونـا وتـسـعــمـائـة وخـمـسـة
وعــــــشـــــرون ألـف ديـــــنـــــار (19.925.000 دج) مـــــقـــــــــيّـــــــد فـي
ميـزانـية تسـيـيـر وزارة التـجـارة وفي الـباب رقم 01-35

"اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني".
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعتــمـــاد قـــــدره تسـعة عشـر ملـيونـا وتسـعمـائة وخـمسة
وعــــشــــرون ألف ديــــنــــار (19.925.000 دج)  يـــــقــــــــيّــــــــد في
مـيزانيــة تسيـيـر وزارة التجـارة وفي الباب رقم 03-37
"اإلدارة اGـركزيـة - الـنـفقـات اGـرتـبطـة بـانـضمـام اجلـزائر

إلى اGنظمة العاGية للتجارة".
اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : :  يـــــــكــــــلـــــف وزيـــــــــــر اGـــــــالـــــــيـــــــــة ووزيــــــــر
الــتــجــارةq كلّ فــيـــمــا يــخـــصّــهq بــتــنـفــيـــذ هــــذا اGــرســـوم
الـــذي يـــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 8 صــــفــــر عــــام 1435 اGــــوافق 11

ديسمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435 اGــوافق اGــوافق

أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة q2013 يتضمن تغيير ألقاب.q يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس 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 qدنيةGباحلالة ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 71-157 اGــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبq اGـتـممq ال سـيـمـا اGـواد 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 :

- قـعـري صــالحq اGـولـود في 20 ديــسـمـبــر سـنـة 1963
بــــوســـــتــــون q قـــــمــــار (واليـــــة الــــوادي) شـــــهــــادة اGـــــيالد رقم
71/457 وعــقــد الـزواج رقم 137 احملــرر بــتـاريخ 13 يــولــيـو

سنة 1992 بالرقيبة (والية الوادي) وأوالده القصر : 
* مـحـمـد الــطـاهـرq اGـولـود في 11 مـارس سـنة 1995

q1091 يالد رقمGبالوادي ( والية الوادي) شهادة ا
*  يــــوسفq اGـــــولــــود في 22 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2000

q4074 يالد رقمGبالوادي ( والية الوادي ) شهادة ا
* مـــــنــــارq اGـــــولــــودة في 11 ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة 2003

 q797 يالد رقمGبحاسي مسعود ( والية ورقلة ) شهادة ا
* آيـهq اGــــــــولــــــــودة في 31 يـــــــــنــــــايـــــــــر ســـــــنــــــة 2007

q78 يالد رقمGبحاسي مسعود ( والية ورقلة ) شهادة ا
* مــــرضــــيـــةq اGــــولــــودة في 24 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2009

q5971 يالد رقمGبالوادي ( والية الوادي ) شهادة ا

ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا : قـــوري صــــالحq قـــوري
qقـوري آيه qقــوري مـنـار qقـوري يـوسف qمـحــمـد الـطـاهــر

قوري مرضية. 

- قــعـــري قـــدسq اGــولـــودة في 26 مـــارس ســـنــة 1993
بـالوادي ( واليـة الـوادي ) شهـادة اGيالد رقم 1399  وتـدعى

من اآلن فصاعدا : قوري قدس. 
- رخـــيس حـــدةq اGـــولـــودة في  22 غـــشت ســـنــة 1983
ببوقاعة ( والية سطيف ) شهادة اGيالد رقم 1950 وتدعى

من اآلن  فصاعدا : ركيز حدة. 
- رخيس سـوميـةq اGولودة في 17 أبـريل سنة 1990
بـــــبــــوقـــــاعـــــة ( واليــــة ســـــطــــيـف ) شــــهـــــادة اGـــــيالد رقم  745

وتدعى من اآلن  فصاعدا : ركيز سومية. 
- رخيس فـاحتq اGـولود في  20 سـبـتمـبـر سـنة 1992
 بــــبـــوقــــاعـــة ( واليــــة ســـطــــيف ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم  1964

ويدعى من اآلن  فصاعدا : ركيز  فاحت.
- رخـــيس عـــادلq اGـــولــود في 29 يــونـــيــو ســـنــة 1986
بــــبــــوقــــاعــــة ( واليــــة ســــطــــيف ) شــــهــــادة اGــــيالد رقم  1163

وأخته القاصرة : 

* هــــيــــبــــةq اGــــولــــودة في 17 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2000
q1705 يالد رقمGببوقاعة ( والية سطيف ) شهادة ا

ويـدعــيـان  من اآلن  فــصـاعــدا : ركـيــز  عـادلq  ركــيـز
هيبة.

- رخـيس خـديـجـةq اGـولـودة في أول سـبـتـمـبـر سـنـة
1982 بـبـوقـاعة ( واليـة سـطـيف ) شـهـادة اGيالد رقم  1953

وعــقــد الـزواج رقم 308 احملــرر بــتـاريخ 24 ديـســمــبـر ســنـة
2007 ببوقاعـة (والية سطيف) وتدعى من اآلن  فصاعدا :

ركيز  خديجة.

- غــدار عـــمـــارq اGــولـــود في 13 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1934
بـــعــنـــابـــة ( واليــة عـــنـــابــة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم  787 وعـــقــد
الــــزواج رقم 18 احملــــرر بــــتـــاريخ 13 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1959
بـــبــــاريس ( فـــرنـــســــا) ويـــدعى مـن اآلن  فـــصـــاعـــدا :  قـــدار

عمار.
- غــدار فــريـــد بــرنـــارq اGــولــود في 18 يــولـــيــو ســـنــة
1957  بــســان إيــتــيـانq لــوار ( فــرنــســا) شـهــادة اGــيالد رقم

1981/189 وعــقـد الـزواج رقم 64 احملــرر بـتـاريخ 23 أبـريل

ســـنــة 1986  بـــحــيـــدرة ( واليـــة اجلـــزائــر ) ويـــدعى من اآلن
فصاعدا :  قدار  فريد برنار.

- غـــدار يــســqX اGــولــود في 19 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1987
بــبـاتـنــة ( واليـة بـاتــنـة ) شـهــادة اGـيالد رقم 06725 ويـدعى

.Xمن اآلن  فصاعدا :  قدار  يس
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- غــــدار نــــوالq اGــــولــــودة في 17 مــــارس ســــنـــة 1992
بـبـاتـنـة ( واليـة بـاتـنـة ) شـهـادة اGـيالد رقم 01926  وتـدعى

من اآلن  فصاعدا :  قدار  نوال .
- غدار ناديـة مريـانq اGولودة في 14 ديسـمبـر سنة
1959 بـــبـــاريس الـــدائــرة 6 ( فـــرنــســـا ) شــهـــادة اGــيالد رقم

1983/322 وتــــــدعـى مـن اآلن  فــــــصــــــاعــــــدا :  قــــــدار  نــــــاديـــــة

مريان.
- حـشـون مــحـمـدq اGـولـود في 9 نـوفـمـبـر سـنـة 1983
بـخـمـيس مـليـانـة ( واليـة عـX الـدفـلى)  شـهادة اGـيالد رقم
3198 وعــــقــــد الــــزواج رقم 019 احملــــرر بــــتــــاريخ 12 مــــارس

سنة 2009  ببئر ولـد خليفـة ( والية عX الدفلى ) وأوالده
القصر : 

* أدم عـبـد البـديعq اGـولود في 16 يـونـيـو سـنة 2010
�ــــــلـــــيــــــانــــــة ( واليــــــة عــــــX الــــــدفــــــلـى) شـــــهــــــادة اGــــــيـالد رقم

q2010/1768

* أســــيل هــــنـــاءq اGــــولـــودة في 5 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012
q35 يالد رقمGشهادة ا (الدفلى Xوالية ع ) ليانة�

qويــــدعـــون مـن اآلن  فـــصــــاعـــدا : عــبـــد اإلله مـــحــمــد
عبد اإلله أدم عبد البديعq عبد اإلله أسيل هناء. 

- جـــرد األخــضـــرq اGـــولــود خالل ســـنــة 1934 بــســـعــيــد
أوالد عــمــرq احلــجــيــرة ( واليــة ورقــلــة ) شــهــادة اGــيالد رقم
3837 وعــقــد الـزواج رقم 06 احملــرر بــتـاريخ 4 أبــريل ســنـة

1960 بـاحلجيـرة (والية ورقـلة) ويدعى من اآلن  فـصاعدا :

مسعودي األخضر. 
- جـــرد مـــحـــمـــدq اGـــولـــود في 11 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1960
بـــالــنـــزلــة ( واليـــة ورقـــلــة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 656 وعـــقــد
الزواج رقم 311 احملـرر بتاريخ 9 مايـو سنة 1983 بـورقلة
( واليـة  ورقـلة ) وعـقـد الزواج رقم 108 احملـرر بـتاريخ 19
مارس سنة 1995 بورقلة (والية ورقلة)  وأوالده القصر :
*  صبرينةq اGولودة في 5 غشت سنة 1996 بورقلة

q2084 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا
* عــبـد الــبــاسطq اGــولــود في أول يــنـايــر ســنـة 2001

q04 يالد رقمGبورقلة ( والية ورقلة ) شهادة ا
* هـاجرq اGـولـودة في أول غـشت سـنة 2002 بـورقـلة

q2162 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا
* ماريـةq اGولودة في 3  أكتـوبر سـنة 2005 بـورقلة

 q2929 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا
* إ|ــانq اGـولـودة في 20 يــنـايــر ســنـة 2009 بــورقـلـة

q325 يالد رقمG(والية ورقلة) شهادة ا
qويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : مــــســــعــــودي مــــحــــمــــد
مــسـعــودي صــبــريــنـةq مــســعــودي عــبـد الــبــاسطq مــســعـودي

هاجرq مسعودي ماريةq مسعودي إ|ان. 

- جــرد سـلــيمq اGــولـود  في 24 ســبــتـمــبـر ســنـة 1984
بـورقــلـة ( واليــة ورقـلــة ) شـهــادة اGـيالد رقم 2516 ويـدعى

من اآلن  فصاعدا : مسعودي سليم. 
- جـرد نـور الـدينq اGـولود في 2 فـبـرايـر سـنة 1986
بـالرويـسات ( والية ورقـلة ) شـهادة اGيالد رقم 72 ويدعى

من اآلن  فصاعدا : مسعودي نور الدين.
- جــرد حـــدةq اGــولــودة في 24 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1963
بــاحلــجـــيــرة (واليــة ورقـــلــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 103 وعــقــد
الـــــزواج رقم 232 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 2  أبـــــريـل ســـــنـــــة 1983
بـــــورقــــلـــــة (واليـــــة ورقـــــلــــة) وتـــــدعـى من اآلن  فـــــصـــــاعــــدا :

مسعودي حدة.
- جــرد ربــيــحــةq اGــولــودة في 14 يــولــيــو ســنـة 1965
بـاحلــجــيـرة ( واليــة ورقــلـة ) شــهــادة اGـيالد رقم 185 وعـقـد
الـزواج رقم 688 احملــرر بــتـاريخ 20 ســبــتـمــبــر ســنـة 1982
بـــــورقــــلـــــة (واليـــــة ورقـــــلــــة) وتـــــدعـى من اآلن  فـــــصـــــاعــــدا :

مسعودي ربيحة .
- جــرد صــلـــيــحــةq اGــولــودة في 3 يـــولــيــو ســنــة 1969
بــاحلــجـــيــرة (واليــة ورقـــلــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 211 وعــقــد
الــــزواج رقم 209 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2005
بــالــرويــســات (واليــة ورقــلــة) وتــدعى مـن اآلن  فــصــاعـدا :

مسعودي  صليحة.  
- جـرد فـطيـمـةq اGولـودة في أول فـبرايـر سـنة 1975
بـــورقــــلـــة (واليـــة ورقــــلـــة ) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 310 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 45 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 24 مـــــارس ســــــنـــــة 1999
بــالــرويــســات (واليــة ورقــلــة) وتــدعى مـن اآلن  فــصــاعـدا :

مسعودي  فطيمة. 
- جــرد بــلــقــاسمq اGــولــود في 21 أكــتــوبــر ســنـة 1971
بـــتــقــرت ( واليـــة ورقــلـــة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 2287 وعــقــد
الــزواج رقم 240 احملــرر بــتــاريخ 15 نــوفــمـــبــر ســنــة 2000

بالرويسات (والية ورقلة) وأوالده القصر : 
* عــبـد الــرحــمــانq اGــولـود  في 5 يــونـيــو ســنـة 2003

q324  يالد رقمGبالرويسات ( والية ورقلة ) شهادة ا
* إبراهـيمq اGولود  في 7 يونـيو سـنة 2004 بـورقلة

q1693 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا
* عـــــــائــــــشـــــــةq اGــــــولـــــــودة في 10 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2007

q274 يالد رقمGبالرويسات ( والية ورقلة ) شهادة ا
* أنـــــفـــــالq اGـــــولـــــودة في 4 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009

q871 يالد رقمGبالرويسات ( والية ورقلة ) شهادة ا
qويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا : مــــســـعــــودي بـــلــــقـــاسم
مــسـعـودي عــبـد الــرحـمـانq مــسـعـودي  إبــراهـيمq مــسـعـودي

عائشةq مسعودي أنفال.
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- التامن محـمد الصـالحq اGولود في 16 يولـيو سـنة
1950 بـتــمــاسـX ( واليــة ورقــلـة ) شــهــادة اGـيالد رقم 1187

وعـقد الزواج رقم 131 احملـرر بتاريخ 9 مـارس سنة 1973
بــــتـــمــاســX (واليــــة ورقــلــة)  ويــدعـى من اآلن  فــصــاعــدا :

آمن محمد الصالح.

- التــامن كــر|ـةq اGــولـودة في 9 فــبـرايــر ســنـة 1974
بـتــمــاسـX ( واليــة ورقــلـة ) شــهــادة اGـيالد رقم 58 وتـدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن كر|ة.

- التـامن ســمــيـرةq اGــولـودة في 6 يـنـايــر سـنـة 1977
بــــتـــقــــرت ( واليــــة ورقـــلــــة ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 54 وعـــقـــد
الــــــزواج رقم 22 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 5 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 1998
بـــتــــمــاســX (واليــــة ورقـــلـــة) وتــدعى من اآلن  فـــصــاعــدا :

آمن  سميرة .

- التـامن  عـبـد الـلهq اGـولـود في 20 مـايـو سـنـة 1978
بـــتــمـــاســX (واليـــة ورقــلـــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 100 وعـــقــد
الــــزواج رقم 36 احملــــرر بــــتـــاريخ 17 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2009
بـــتــــمــاســX (واليــــة ورقـــلـــة) ويــدعى من اآلن  فـــصــاعــدا :

آمن  عبد الله. 

- التـامـن سـكـنــدرq اGـولـود في 24 يـولـيـو سـنـة 1980
بــتــمــاسـX (واليــة ورقــلــة) شــهـادة اGــيالد رقم 164 وتــدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن سكندر.

- التـامن نــبـيـلــةq اGـولـودة في 7 أكـتـوبــر سـنـة 1981
بـــتــمـــاســX (واليـــة ورقــلـــة) شــهـــادة اGــيالد رقم 224 وعـــقــد
الــــــزواج رقم 32 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 9 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2001
بـــتـــمــاســX ( واليـــة ورقــلـــة ) وتــدعى من اآلن  فـــصــاعــدا :

آمن  نبيلة.

- التـامن آمــالq اGــولـودة في 15 فــبـرايــر ســنـة 1983
بـتــمــاسـX ( واليــة ورقــلـة ) شــهــادة اGـيالد رقم 47 وتـدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن آمال .

- التــامـن هــنـــدةq اGـــولــودة في 30 غـــشت ســـنــة 1984
بـــتـــمـــاســـX (واليـــة ورقـــلـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 73 وعـــقـــد
الــزواج رقم 107 احملـــرر بـــتـــاريخ 30 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2004
بــــتـــمــاســX (واليــــة ورقــلــة)  وتــدعـى من اآلن  فــصــاعــدا :

آمن  هندة.

- التـامـن عــبـد اGــطــلبq اGــولــود في 30 مــارس ســنـة
1986 بــــتــــمــــاســــX (واليــــة ورقـــلــــة) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 33

وتدعى من اآلن  فصاعدا : آمن  عبد اGطلب .

- التـامن حـنـانq اGـولودة في 14 نـوفـمبـر سـنة 1987
بـتــمــاسـX ( واليــة ورقــلـة ) شــهــادة اGـيالد رقم 79 وتـدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن  حنان.

- التــامن فــاطـيــمــة الــزهــرهq اGــولـودة في 15 مـارس
سنة 1990 بتمـاسX ( والية ورقلة ) شهادة اGيالد رقم 17

وتدعى من اآلن  فصاعدا : آمن  فاطيمة الزهره.
- التامن يوسفq اGولود في 15 ديسـمبر سنة 1991
بـتــمـاسـX ( واليـة ورقـلـة ) شـهـادة اGـيالد رقم 101 ويـدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن   يوسف.
- التامن  عائـشهq اGولودة في أول غـشت سنة 1957
 بـتـمـاسـX ( واليـة ورقلـة ) شـهـادة اGـيالد رقم 1605 وعـقد
الــــزواج رقم 83 احملــــرر بــــتـــاريخ 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1977
بــتـــمــاســX (واليــــة ورقـــلـــة) وتـــدعى من اآلن  فــــصــاعــدا :

آمن  عائشه.
- التــامن  مــر�q اGــولــودة في 20 يــونــيــو ســنـة 1960
بــتــمــاسـX ( واليــة ورقــلــة ) شــهـادة اGــيالد رقم 205 وعــقــد
الــزواج رقم 32 احملـــرر بـــتــاريخ 18 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1984
بـــتـــمــاســX (واليــــة ورقـــلـــة) وتـــدعى من اآلن  فـــصــاعــدا :

آمن  مر� .
- التـــامن  دزيـــريهq اGـــولـــودة في أول  يـــنــايـــر ســـنــة
1962  بــتـــمـــاســـX (واليــة ورقـــلـــة) شــهـــادة اGـــيالد رقم 386

وتدعى من اآلن  فصاعدا : آمن  دزيريه.
- التـامن  نـزوهـاq اGـولودة في 13 مـارس سـنة 1965
بــتــمــاســX ( واليــة ورقــلــة ) شــهــادة اGــيالد رقم 97  وعــقــد
الــــــزواج رقم 17 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 2 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1982
بــتــــمــاســX (واليــــة ورقـــلـــة) وتـــدعى من اآلن  فـــصــاعــدا :

آمن  نزوها.
- التـــامن حـــمــزة q اGـــولــود بـــتــاريخ  15 غــشت ســنــة
1973 بـــتــــقـــرت ( واليـــة ورقـــلـــة ) شــــهـــادة اGـــيالد رقم 1763

وعــقـد الـزواج رقم 52 احملــرر بـتـاريخ 16 مـايــو سـنـة 2006
بتماسX( والية ورقلة ) وأوالده القصر : 

* ياسر عـبد اجلوادq اGولود في 19 أبريل سنة 2007
q140  يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا Xبتماس

* ســــنــــدسq اGــــولــــودة  في 20 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2008
q70 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا Xبتماس

*  عـبــد الــتـوابq اGــولـود في 14 فـبـرايــر سـنـة 2011
q96 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا Xبتماس

 ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : آمن حـمـزةq آمن يـاسر
عبد اجلوادq آمن سندسq آمن عبد التواب.

- التــــامن أحــــمـــدq اGــــولـــود في 15 غـــشت ســـنـــة 1973
بـتـمـاسـX  ( واليـة ورقلـة ) شـهـادة اGـيالد رقم 1764 وعـقد
الـزواج رقم 87 احملـرر بـتــاريخ  أول سـبــتـمـبــر سـنـة 2002

بتماسX (والية ورقلة ) وولداه القاصران : 
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* مــحــمــد األمــqX اGــولــود في 23 مــارس ســنــة 2007
 q115 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا Xبتماس

* نـــبع احلـــنـــانq اGـــولـــودة في 15 يــنـــايـــر ســـنــة 2009
q29 يالد رقمG( والية ورقلة ) شهادة ا Xبتماس

ويدعـون من اآلن فـصاعـدا : آمن أحـمدq آمن  مـحـمد
األمqX آمن نبع احلنان.

- التـامن  مـبروكـةq اGـولودة في 2 أبـريل سـنة 1976
بـتـمــاسـX ( واليـة ورقــلـة ) شـهــادة اGـيالد رقم 48  وتـدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن  مبروكة.

- التــامـن ســنــاءq اGـــولــودة في 3 يــونـــيــو ســـنــة 1984
بـتـمــاسـX ( واليـة ورقــلـة ) شـهــادة اGـيالد رقم 44  وتـدعى

من اآلن  فصاعدا : آمن  سناء .

- جـــرانــة مـــحـــمـــدq اGــولـــود في 8 مـــارس ســـنــة 1934
بـبــورقـيـقــة ( واليـة تـيــبـازة ) شـهــادة اGـيالد رقم 24 وعـقـد
الــزواج رقم 025 احملـــرر بـــتــاريـخ أول يــونـــيـــو ســـنــة 1955
بأحـمـر الـعX ( واليـة تـيـبازة) ويـدعى من اآلن  فـصـاعدا :

حاج خليفة محمد.

- جـــرانـــة رابـحq اGـــولـــود في 13 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1956
بــأحـــمــر الـــعــX ( واليـــة تــيـــبــازة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 013
وعــقـد الـزواج رقم 25 احملــرر بـتـاريخ 3 يـولـيــو سـنـة 1985
بـبــورقـيــقـة ( واليــة تـيــبـازة)  ويــدعى من اآلن  فــصـاعـدا :

حاج خليفة  رابح.

- جرانة فـاطمة الـزهراءq اGولودة في 2 أبـريل سنة
1959 بــأحــمــر الــعــX ( واليـة تــيــبــازة ) شــهــادة اGــيالد رقم

104 وعــقـد الـزواج رقم 78 احملــرر بـتـاريخ 14 يـونـيـو سـنـة

1981 بالعفـرون (والية البليـدة) وتدعى من اآلن فصاعدا :

حاج خليفة  فاطمة الزهراء .

- جــرانــة مــحـــمــدq اGــولــود بــتــاريخ 2 أكـــتــوبــر ســنــة
1961 بــأحــمــر الــعــX ( واليـة تــيــبــازة ) شــهــادة اGــيالد رقم

0261 وعـقـد الزواج رقم 21 احملـرر بـتاريخ 9 فـبـرايـر سـنة

1989 بحجوط (والية تيبازة ) وأوالده القصر : 

* نـــســيـــمـــةq اGــولـــودة في 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة  2000
بأحمر العX ( والية تيبازة ) شهادة اGيالد رقم  0232.

* ماريـاq اGـولودة في 11 أكـتـوبـر سـنة 2005 بـأحـمر
العX ( والية تيبازة ) شهادة اGيالد رقم  0165.

* ســيـــد عــليq اGـــولــود في 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2010
q0209 يالد رقمG(والية تيبازة) شهادة ا Xبأحمر الع

ويدعـون من اآلن فصـاعدا : حاج خـليـفة محـمدq حاج
خليفة نسيمةq حاج خليفة مارياq حاج خليفة سيد علي.

- جـرانــة عـبــد الـرحــمـانq اGــولـود في 22 مـايــو سـنـة
1990 بـالـبـلـيـدة ( واليـة الـبـلـيـدة ) شـهـادة اGـيالد رقم 3611

ويدعى من اآلن  فصاعدا : حاج خليفة عبد الرحمان.

- جـــرانــة إ|ــانq اGــولــودة في 23 يـــولــيــو ســنــة 1991
بــأحــمــر الــعــX ( واليـة تــيــبــازة ) شــهــادة اGــيالد رقم 0247

وتدعى من اآلن  فصاعدا : حاج خليفة إ|ان.

- جــرانــة حــمـــزةq اGــولــود في 2 فـــبــرايــر ســنــة 1993
بــأحـــمــر الـــعــX ( واليـــة تــيـــبــازة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 051

ويدعى من اآلن  فصاعدا : حاج خليفة حمزة.

- جرانة  حـكيمةq اGولودة في 12 أكتوبر سنة 1969
بـالعفـرون ( والية البـليدة ) شـهادة اGيالد رقم 1096 وعـقد
الــــزواج رقم 23 احملــــرر بـــــتــــاريخ 20 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1990
بــبـورقــيــقــة ( واليــة تـيــبــازة) وتــدعى من اآلن  فــصــاعـدا :

حاج خليفة حكيمة.

- جــرانـــة عــبـــد الـــقــادرq اGـــولــود في 11 أبـــريل ســـنــة
1974 بـالـعـفـرون ( واليـة الـبــلـيـدة ) شـهـادة اGـيالد رقم 462

وعــقــد الـزواج رقم 0220 احملــرر بــتـاريخ 5 ديـســمــبـر ســنـة
2004 بـــأحـــمـــر الـــعـــX ( واليـــة تـــيـــبـــازة )  ويـــدعى من اآلن

فصاعدا : حاج خليفة  عبد القادر.

- جـرانـة  جنيـةq اGـولودة في 21 نـوفـمبـر سـنة 1977
بـالعفـرون ( والية البـليدة ) شـهادة اGيالد رقم 1814 وعـقد
الــزواج رقم 245 احملــرر بــتــاريخ 8 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1997
بـــحـــجــوط ( واليــة تـــيــبـــازة)  وتــدعى من اآلن  فـــصــاعــدا :

حاج خليفة جنية.

- جـرانـة فــاطـمــةq اGـولـودة في 29 أبــريل سـنـة 1963
بأحـمر العـX ( والية تيـبازة ) حـكم جماعي صـادر بتاريخ
27 يــنـايـر 1985 شــهـادة اGـيالد رقم 090 وعــقـد الـزواج رقم

X096 احملــرر بـتـاريـخ 12 أكــتـوبــر ســنـة 1985 بـأحـمـر الـعـ

(واليـة تــيـبــازة) وتـدعـى من اآلن  فـصــاعـدا : حــاج  خـلــيـفـة
فاطمة.

- جــرانــة خــيــرةq اGــولــودة في 17 يــنــايــر ســنـة 1945
بسيدي خلـضر( والية عX الدفلى ) شهادة اGيالد رقم 014
وعــقـد الـزواج رقم 08 احملــرر بـتـاريخ 2 مــارس سـنـة 1994
بـبــورقـيــقـة ( واليــة تـيــبـازة)  وتــدعى من اآلن  فــصـاعـدا :

حاج خليفة  خيرة.

- جـرانـة بـخـتـةq اGـولـودة في أول يـولـيـو سـنـة 1947
بــأحــمــر الــعــX ( واليـة تــيــبــازة ) شــهــادة اGــيالد رقم 0132
وعــقــد الـزواج رقم 0136 احملــرر بــتـاريخ 4 ديـســمــبـر ســنـة
1990 بـــأحـــمــــر الـــعــــX ( واليـــة تــــيـــبـــازة ) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا : حاج خليفة  بختة.



15 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2464
18 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

- بوحمـارة منورq اGولود في 15 أكتـوبر سنة 1949
 بسـيدي عـبد الـرحمن ( واليـة تيـارت ) شهـادة اGيالد رقم
112/153 وعـقد الزواج رقم 36 احملـرر بتاريخ 5  سبـتمبر

سنة 1968 بعX كـرمس ( والية تـيارت )  ويدعى من اآلن
 فصاعدا : بن منور منور.

- بــوحــمــارة مــحــمــدq اGــولــود في 6 ســبــتــمــبــر ســنـة
1969 بــــفـــرنــــدة ( واليـــة تــــيـــارت ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 784

وعقد الزواج رقم 302 احملرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2003
بفرندة ( والية تيارت ) وولده القاصر : 

* عـــــبـــــد اخلـــــالـقq اGـــــولـــــود في 9 غـــــشـت ســـــنـــــة 2004
q1266  يالد رقمGبفرندة ( والية تيارت ) شهادة ا

ويــدعـيـان  من اآلن فــصـاعـدا : بـن مـنـور مــحـمـدq بن
منور عبد اخلالق.

- بـوحــمــارة مـيــلــودq اGــولـود في 2 مـايــو ســنـة 1971
بــــعـــX كــــرمس ( واليــــة تـــيــــارت ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 141
وعــقــد الــزواج رقم 135 احملــرر بــتــاريخ 11 أكـــتــوبــر ســنــة

2003 بعX كرمس  ( والية تيارت ) وولده القاصر : 

* ولـيــدq اGـولـود في 21 فـبـرايــر سـنـة 2005 بــفـرنـدة
q336  يالد رقمG(والية تيارت) شهادة ا

qويـــدعــيــان  من اآلن فـــصـــاعـــدا : بن مــنـور مـــيــلـود
بن منور وليد.

- بـوحمـارة خـيـرةq اGـولـودة في 31 مـايـو سـنـة 1973
بــــعـــX كــــرمس ( واليــــة تـــيــــارت ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 291
وعـقـد الزواج رقم 31  احملـرر بـتاريخ 4 يـولـيـو سـنة 2001
بعـX كـرمس( والية تـيـارت )  وتدعى من اآلن  فـصـاعدا :

بن منور  خيرة.
- بـوحمـارة فـيصلq اGـولود في 19 ينـاير سـنة 1976
بــــعـــــX كــــرمـس ( واليــــة تــــيـــــارت ) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 32

ويدعى من اآلن  فصاعدا : بن منور فيصل.
- بوحمـارة  فايزةq اGولودة في 6 مـارس سنة 1978
 بعX كـرمس ( والية تيارت ) شهادة اGيالد رقم 94 وعقد
الــــــزواج رقم 11 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 10 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1999
بـــمـدريــســة (واليـــة تــيــارت) وتـــدعى من اآلن  فــصــاعـدا :

بن منور فايزة.

- بـوحـمـارة سـمـيـرq اGـولـود في 3 يـنـايـر سـنـة 1981
بــــعـــــX كــــرمـس ( واليــــة تــــيـــــارت ) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 11

ويدعى من اآلن  فصاعدا : بن منور سمير.
- بـوحـمـارة جنـاةq اGـولـودة في 18 غــشت سـنـة 1986
بــــعـــX كــــرمس ( واليــــة تـــيــــارت ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 126

وتدعى من اآلن  فصاعدا : بن منور  جناة.

- بــوحـمــار  بن عــيـسىq اGــولـود في 29 يــنـايــر ســنـة
1946 بـــزهـــانـــة ( واليـــة مـــعـــســكـــر) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 109

وعقد الـزواج رقـم 105 اGـحـرر بتـاريـخ 9 أكـتوبـر سنـة
1968 بـــــــزهــــــانـــــــة ( واليـــــة مــــــعـــــســــــكـــــر) ويــــــدعـى مــن اآلن

فصـاعدا : عفيفي بن عيسى.

- بوحـمـار مـحـمـدq اGـولود في 11 مـارس سـنة 1970
بــزهــانـة ( واليــة مـعــســكـر) شــهــادة اGـيالد رقم 172 ويـدعى

من اآلن  فصاعدا : عفيفي  محمد.

- بــوحـمـار  فـضـيــلـةq اGـولـودة في 2  ديـسـمـبـر سـنـة
1972 بـــزهـــانـــة ( واليـــة مـــعـــســكـــر) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 480

وعـقـد الزواج رقم 118 احملـرر بـتاريخ  22 سـبـتـمـبـر سـنة
1999 بزهـانة ( واليـة معـسكـر) وتدعى من اآلن  فـصاعدا :

عفيفي فضيلة.

- بـوحمـار مـختـارq اGـولود في 3 فبـراير سـنة 1975
بـزهانة ( واليـة معـسكر) شـهادة اGيالد رقم 36 ويدعى من

اآلن  فصاعدا : عفيفي  مختار.

- بوحمـار |ينةq اGولودة في 6 سبـتمبر سنة 1981
بــزهـــانــة ( واليــة مـــعــســـكــر) شــهـــادة اGــيالد رقم 237 وعــقــد
الـــــزواج رقم 94 احملــــرر بـــــتــــاريخ 11 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2005
بـــزهــــانـــة (واليـــة مــــعـــســــكـــر) وتــــدعى من اآلن  فــــصـــاعـــدا :

عفيفي  |ينة.

- بــوحـمـار عـبـد الــقـادرq اGـولـود في 20 يـونـيـو سـنـة
1983 بـــزهـــانـــة ( واليـــة مـــعـــســكـــر) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 246

ويدعى من اآلن  فصاعدا : عفيفي  عبد القادر.

- بـوحمـار مخـتـاريةq اGـولودة في 29 نـوفـمبـر سـنة
1985 بزهانة (واليـة معسكـر) شهادة اGيالد رقم 523 وعقد

الـــــزواج رقم 105 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 30 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2011
بـــزهــــانـــة (واليـــة مــــعـــســــكـــر) وتــــدعى من اآلن  فــــصـــاعـــدا :

عفيفي  مختارية.

- بـوحـمـار قـادةq اGـولـود في 15 نـوفـمـبـر سـنـة 1986
بــزهــانـة ( واليــة مـعــســكـر) شــهــادة اGـيالد رقم 451 ويـدعى

من اآلن  فصاعدا : عفيفي قادة.

- بـوحمـار كـر|ـةq اGـولـودة في 31 غـشت سـنة 1990
بــزهـانـة ( واليــة مـعـســكـر) شـهــادة اGـيالد رقم 291  وتـدعى

من اآلن  فصاعدا :  عفيفي  كر|ة.

- فـــــار حــــمــــيــــدq اGــــولــــود في 12 مــــارس ســــنــــة 1951
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم 1011
وعــقــد الــزواج رقم 1126 احملــرر بــتــاريخ 12 يـــولــيــو ســنــة
1974 بــقــسـنــطــيـنــة ( واليــة قــسـنــطــيــنـة ) ويــدعى من اآلن

فصاعدا :  بن خليفة حميد. 
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- فـــــار رجـــــاءq اGـــــولـــــودة في  10 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1978
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم 6051

وتدعى من اآلن  فصاعدا :  بن خليفة رجاء. 
- فــــار كـــوثــــرq اGــــولـــودة في  28 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1981
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم 1476

وتدعى من اآلن  فصاعدا :  بن خليفة كوثر. 
- فـار مـحــمـد رمـزيq اGـولـود في 5 مـايـو سـنـة 1984
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم 6581

ويدعى من اآلن  فصاعدا :  بن خليفة  محمد رمزي . 
- فـــار أمـــالq اGـــولــودة في 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1985
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اGيالد رقم 19025

وتدعى من اآلن  فصاعدا :  بن خليفة أمال . 
- الـعروبـي بن عبـد الـلّهq اGـولود في 15 أبـريل سـنة
1940  بـــتــيـــزي ( واليـــة مـــعــســـكـــر) شــهـــادة اGـــيالد رقم 128

وعــقــد الـزواج رقم 499 احملــرر بــتـاريخ 21 نــوفــمــبــر ســنـة
1962 �عسكـر(والية معسكـر)   ويدعى من اآلن  فصاعدا :

  اGشرافي بن عبد الله. 
-  الـعـروبي أحـمـدq اGـولود في 20 يـنـايـر سـنة 1964
بــوهـران ( واليــة وهــران ) شــهــادة اGــيالد رقم 1315 وعــقــد
الـزواج رقم 2095 احملـرر بـتاريخ 22 يـولـيو 1996 بـوهران

( والية وهران ) وابنتاه القاصرتان : 
* أمـال عــومــريـةq اGــولـودة في 17 غــشت ســنـة 1999

 q7996  يالد رقمGبوهران ( والية وهران ) شهادة ا
* أمـــيـــرة نــــهـــادq اGــــولـــودة في 10 مـــايــــو ســـنـــة 2004

q4850 يالد رقمGبوهران (والية وهران) شهادة ا
qــــــشـــــرافي أحـــــمـــــدGويـــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا : ا

اGشرافي أمال عومريةq اGشرافي أميرة نهاد. 
- الـعروبي حـليـمةq اGـولودة في 19 مايـو سـنة 1966
بــوهـران ( واليــة وهــران ) شــهــادة اGــيالد رقم 5431 وعــقــد
الـزواج رقم 3831 احملــرر بــتـاريخ 20 نـوفــمــبـر ســنـة 1989
بــــوهــــران ( واليــــة وهــــران ) وتــــدعـى من اآلن  فــــصــــاعــــدا :

اGشرافي  حليمة.
- العروبـي أمينـةq اGولودة في 25 ينـاير سنة 1968
 بــوهـران ( واليــة وهــران ) شـهــادة اGـيالد رقم 1087 وعـقـد
الـــــزواج رقم 62 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 22 مـــــايـــــو ســــنـــة 1997
ببـئر اجلـيـر ( والية  وهـران )  وتـدعى من اآلن  فصـاعدا :

اGشرافي أمينة.
- الـــعـــروبـي أســمـــاءq اGـــولـــودة في  20 مـــارس ســـنــة
1974 بـــوهــران ( واليـــة وهـــران ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 2811

وتدعى من اآلن  فصاعدا : اGشرافي أسماء.
- الـــــعـــــروبـي فـــــاطـــــمــــــة الـــــزهـــــراءq اGــــــولـــــودة في 24
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1975 بـــوهـــران ( واليـــة وهـــران ) شـــهـــادة

اGـيالد رقم 13393 وعـقـد الزواج رقم 42 احملـرر بـتاريخ 12
أبـريل سنة 2000  بـبئـر اجلـير (واليـة وهـران) وتدعى من

اآلن  فصاعدا : اGشرافي فاطمة الزهراء.
- الــعـروبـي إسـمــاعــيلq اGــولـود في 17 يــونـيــو ســنـة
1977 بـــوهــران ( واليـــة وهـــران ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 7345

وعـــقـــد الـــزواج رقم 56 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 أكـــتـــوبـــر 2010
بـــالــــقـــرط (واليـــة مــــعـــســـكــــر) ويـــدعى مـن اآلن  فـــصـــاعـــدا :

اGشرافي  إسماعيل.
- الـعـروبي صالح الـدينq اGـولود في 13 أبـريل سـنة
1979  بــوهــران ( واليـــة وهــران ) شــهــادة اGــيالد رقم 4424

ويدعى من اآلن  فصاعدا : اGشرافي صالح الدين.
-  بــوخـنــونـة اجلــيالليq اGــولـود في 23 يـونـيــو سـنـة
1956 بـوادي األبـطـال ( واليـة مــعـسـكـر ) شـهـادة اGـيالد رقم

0072 وعـقد الزواج رقم 74 احملـرر بتاريخ 9 نوفـمبـر سنة

1986 بوادي األبطال (والية معسكر) وولداه  القاصران : 

* عـــــــليq اGــــــــولــــــود في 16 يـــــــنــــايـــــر ســـــنــــــة 1996
q25 يالد رقمGبوادي األبطال ( والية معسكر ) شهادة ا

* مـــــــريـم q اGـــــولـــــودة في 21 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 1998
بوادي األبطال ( والية معسكر ) شهادة اGيالد رقم 83!

qويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا : مـــــحـــــسـن اجلـــــياللي
محسن عليq محسن  مر�.

-  بـوخـنـونـة حـلـيـمةq اGـولـودة في 12 نـوفـمـبـر سـنة
1987 بـوادي األبـطـال ( واليـة مــعـسـكـر ) شـهـادة اGـيالد رقم

474 وتدعى من اآلن فصاعدا : محسن حليمة .

-  بــوخـــنــونـــة حـــنــانq اGـــولــودة في 29 مـــارس ســـنــة
1991  بـوادي األبـطال ( واليـة مـعـسكـر ) شـهـادة اGيالد رقم

161 وتدعى من اآلن فصاعدا : محسن  حنان.

-  بوخنـونة توفيقq اGولود في 2 مارس سنة 1992
بــوادي األبـطــال ( واليــة مــعـســكــر ) شــهـادة اGــيالد رقم 102

ويدعى من اآلن فصاعدا : محسن توفيق.
-  بوخنـونة خلضـرq اGولود في 28 ينـاير سنة 1941
بــــوادي األبــــطــــال ( واليــــة مــــعـــســــكــــر ) شــــهــــادة اGــــيالد رقم

1974/37 ويدعى من اآلن فصاعدا : محسن  خلضر.

-  بوخنونـة مغنيةq اGولودة خالل سنة 1961 بوادي
األبــطـال ( واليــة مــعــسـكــر ) حــكم صــادر بــتـاريخ 24 أبـريل
1963 شـــــــــهــــــــــادة اGـــــــــيـالد رقم 1961/166  وتــــــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : محسن  مغنية.
-  بـوكـلـبـة الـسـعـيدq اGـولـود في 7 يـنـايـر سـنـة 1950
بـــالـــنـــزلـــة  ( واليـــة ورقــلـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 33 وعـــقــد
الــــزواج رقم 158 احملــــرر بــــتـــاريخ 10 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1975
بــــتـــقــــرت ( واليــــة ورقـــلــــة ) وعـــقــــد الـــزواج رقم 73 احملــــرر
بـــتـــاريخ 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1996 بـــالـــنـــزلـــة (واليـــة ورقـــلــة)

وبناته القاصرات :  
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* لـيـنـدةq اGـولـودة في 5 مـارس سـنة 1997 بـالـنـزلـة
 q199 يالد رقمG(والية ورقلة) شهادة ا

* كـنـزة q اGـولـودة في 26 يـنـايـر سـنة 2004 بالـنـزلة
 q110 يالد رقمG(والية ورقلة ) شهادة ا

* مـالكq اGـولــود في 7 يـــونــيــو ســنــة 2007 بــالــنــزلــة
q629 يالد رقمG(والية ورقلة) شهادة ا

qويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : بن عــبـد الــله الــسـعــيـد
بن عبد الله ليندةq بن عبد الله كنزةq بن عبد الله مالك.
-  بوكلـبة الطـاهرq اGولود في 17 يونـيو سنة 1976
بتـقـرت ( واليـة ورقلـة ) شـهـادة اGيالد رقم  1141  ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن عبد الله الطاهر.
-  بــوكــلـــبــة  يــوسـفq اGــولــود في 2 نــوفــمـــبــر ســنــة
1978  بـــتـــقـــرت  (واليــة ورقـــلـــة) شـــهــادة اGـــيالد رقم  1835

وعـقد الزواج رقم 12  احملـرر بتاريخ 9 فبـراير سنة 2010
بـــالــزبــيــريـــة (واليــة اGـــديــة) ويــدعى من اآلن فــصـاعـدا :

بن عبد الله يوسف.
-  بــوكــلــبــة حــســانq اGــولــود في 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
1982  بـــتـــقـــرت ( واليـــة ورقـــلـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم  670

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عبد الله حسان.
-  بـوكــلـبــة سـامـيــةq اGـولــودة في أول أكــتـوبــر سـنـة
1985  بـــتـــقـــرت ( واليـــة ورقـــلـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم  620

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عبد الله  سامية.
-  دب  بـوربــيعq اGــولـود في 26 فــبـرايــر ســنـة 1967
بـاحلــدائق ( واليــة سـكــيــكـدة ) شــهــادة اGـيالد رقم 61 وعـقـد
الــــــزواج رقم 30 احملـــــرر بـــــتــــاريخ 2 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1996

بصالح باي (والية  سطيف) وابنتاه القاصرتان  : 
* أســــمـــــاءq اGــــــولــــــودة في 12 غـــــشــت ســـــنــــة 1998

 q1384 يالد رقمGان (والية سطيف) شهادة اGو Xبع
* ســـــرينq اGـــــولـــــودة في 12 فــــــبــــرايـــر ســــنـــة 2002

q256 يالد رقمGان (والية سطيف) شهادة اGو Xبع
qويــــدعـــــون من اآلن فــــصـــــاعــــدا : مـــــيــــمــــون بـــــوربــــيع

ميمون أسماءq ميمون سرين. 
-  حـمارة مـسـعـودq اGـولود في 13 يـولـيـو سـنة 1966
ببـني عـزيز (واليـة سـطيف) شـهـادة اGيالد رقم 416 وعـقد
الــزواج رقم 0040 احملــرر بــتــاريخ 10 أكـــتــوبــر ســنــة 1999

�عاوية (والية سطيف) وولداه  القاصران : 
* كـــــــريـــمq اGــــــولــــــــود في 13 مــــــارس ســـــــنــــــة 2001

q142 يالد رقمGببني عزيز (والية سطيف) شهادة ا
* عـبـد الـرؤوفq اGـولود  في 12 نـوفـمبـر سـنة 2002

q639 يالد رقمGببني عزيز ( والية سطيف ) شهادة ا

qويــدعـون مـن اآلن فـصــاعــدا : بن بــلـقــاسم مـــســـعــود
بن بلقاسم كر�q بن بلقاسم عبد الرؤوف.

- كــبــيــر الــراس الــعـربـيq اGـولــود في 14 ســبــتــمــبـر
ســنــة 1969 بــحــمــاديـة ( واليــة تــيــارت) شــهـادة اGــيالد رقم
208 وعـقـد الزواج رقم 74 احملـرر بـتاريخ 9 نـوفـمـبـر سـنة

1996 بالرشايقة (والية  تيارت)  وولداه القاصران : 

* طه يـــاســـqX اGـــولـــود في 13 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1999
 q211 يالد رقمGبقصر الشاللة ( والية تيارت ) شهادة ا

* عـبـد اGـالك حــسـام الـدينq اGـولـود  في أول يـونـيـو
ســـنـــة 2004 بـــحـــمـــاديــة (واليــة تــيـــارت) شــهـــادة اGـــيـالد

q177 رقم
qويـــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا : عــبــد احلــكـــيم الــعــربي
عـــبــد احلــكــيم طه يــاســqX عــبـــد احلــكــيم عــبــد اGــالك حــســام

الدين. 
- بن الـذيب طــارقq اGــولـود في 6 غــشت ســنـة 1982
بـــثـــنـــيـــة الــــعـــابـــد (واليـــة بـــاتـــنـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم  443

ويدعى من اآلن فصاعدا :  طه طارق.
-  لــعـور مــحــمــدq اGــولــود في 11 يــونــيــو ســنـة 1974
بـالـغـزوات (واليــة تـلـمـســان) شـهـادة اGـيالد رقم 564 وعـقـد
الـــــزواج رقم 0172 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 3 غـــــشـت ســـــنــــة 2000

بندرومة (والية  تلمسان) وأوالده القصر : 
* حـــــفـــــصــــــةq اGـــــولـــــودة في 21 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2001

q244  يالد رقمGبندرومة (والية تلمسان)  شهادة ا
* أسـامــة عــبـد الــرحـمنq اGــولـود في 5  يــنـايــر ســنـة

q8 يالد رقمG2003 بندرومة (والية تلمسان) شهادة ا

* احلــاج عــبــد الـــلهq اGــولــود في 27 مــايــو ســنــة 2007
q2007/251 يالد رقمGبندرومة ( والية تلمسان ) شهادة ا
qويــــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : األنــــصــــاري مــــحــــمـــد
qاألنــــصـــاري أســــامـــة عــــبـــد الــــرحـــمن qاألنـــصــــاري حـــفــــصـــة

األنصاري احلاج عبد الله. 

2 :  : عــمال بـــأحـــكـــام اGــادة 5 مـن اGــرســـوم رقم اGـاداGـادّة ة 
71 -157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 1391 اGـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اGـــتــمّـم واGــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اGـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اGــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اGــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اGـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1434
اGــوافــق اGــوافــق 21  مــايـــو ســنــة   مــايـــو ســنــة q2013 يــتــعـــلq يــتــعـــلّق بــتـــصــنــيفق بــتـــصــنــيف
طـــريق بـــلــدي وطـــريق غـــيـــر مــصـــنف ســـابـــقـــا ضــمنطـــريق بـــلــدي وطـــريق غـــيـــر مــصـــنف ســـابـــقـــا ضــمن

صنف الطرق الوالئية في والية تيارت.صنف الطرق الوالئية في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qووزير األشغال العمومية

- �ــــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم رقم 80-99 اGــــــؤرّخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اGـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qتمّمGعدّل واGا qتعلّق بتصنيف الطرقGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

qعنيةGوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
رقـم 80-99 اGــــــــــؤرّخ فـي 20 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1400
اGــوافـق 6 أبـــريل ســـنــة q1980 اGـــعــدّل واGـــتـــمّم واGـــذكـــور
أعالهq يـــــصــــنـف الــــطـــــــريق الـــــبــــلـــــــدي والــــطـــــــريق غـــــيـــــر
qادّة 2 من هـذا الـقرارGـذكــــوران فـي اGا qـصنف سـابـقاGا
ضــمــن صــنف "الــطــــرق الــوالئــيــة" ويــعــيّــنــان بــالــتــرقــيم

اجلـديـد اGبيّن أدناه.

qــادّة ة 2 :  : يـــصـــنف ضـــمن صـــنف الـــطـــرق الـــوالئـــيــةGــاداGا
الطـريق الـبلـدي والطـريق الـبلـدي اGمـتـد إلى طريق غـير

مصنف سابقاq اآلتيان :

X1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــــــطــــــريـق الــــــوطـــــنـي رقم 23 (ن.ك  153+890 الـــــســــــوقـــــر)
والـــــــــطــــــــريـق الـــــــــوطـــــــــنـي رقم 14 (ن.ك 197+100) مــــــــرورا
بــتــوســنــيــنــةq والــبــالغ طــوله 34,000 كــلمq كــطـــريق والئي

رقم 6 امتدادا للطريق الوالئي رقم 6 اGوجود.

تـقع نقطـة البداية الـكيلـومترية (ن.ك 0+000) جململ
الــطـريق الــوالئي رقم 6 عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع الــطـريق

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
الوالئي رقم 7 (ن.ك 0+600) ونهـايـته الكـيلـومتـرية (ن.ك
53+400) عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني رقم 14

(ن.ك 100+197).

2 - يـــصــنف ويــرقـم الــطــريـق الــرابط بـــX الــطــريق
الـوطني رقم 40 (ن.ك 52+000 رشايـقة) واحلدود الـوالئية
مع واليـة اجلـلـفـة مرورا بـقـصـر الـشاللـة وسـرقـX والـبالغ

طوله 58,000 كلمq كطريق والئي رقم 77أ.

تـقع نـقـطـة البـدايـة الـكـيلـومـتـرية (ن.ك 0+000) عـند
نقـطـة تقـاطعه مع الـطريق الـوطني رقم 40 (ن.ك 000+52
رشـايـقــة) ونـهـايـتـه الـكـيـلــومـتـريـة عـنـد احلــدود الـوالئــية

مـع واليـة اجللفـة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر  في 11 رجب عــام 1434 اGــوافق 21
مايو سنة 2013.

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1434
اGــوافــق اGــوافــق 21  مــايـــو ســنــة   مــايـــو ســنــة q2013 يــتــعـــلq يــتــعـــلّق بــتـــصــنــيفق بــتـــصــنــيف
طـــــريق ضـــــمـن صـــــنـف الـــــطـــــرق الـــــوالئـــــيـــــة بـــــواليـــــةطـــــريق ضـــــمـن صـــــنـف الـــــطـــــرق الـــــوالئـــــيـــــة بـــــواليـــــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qووزير األشغال العمومية

- �ــــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم رقم 80-99 اGــــــؤرّخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اGـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qتمّمGعدّل واGا qتعلّق بتصنيف الطرقGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

qعنيةGوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي



يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
رقـم 80-99 اGــــــــــؤرّخ فـي 20 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1400
اGــوافـق 6 أبـــريل ســـنـــة q1980 اGـــعـــدّل واGـــتـــمّـم واGـــذكــور
أعالهq يصـنف الطـريق غيـر اGصنف سـابقـا واGذكور في
اGـادّة 2 من هــذا الـقــرارq ضـمن صــنف "الــطـرق الــوالئـيـة"

ويعيّن بالترقيم اجلديد اGبيّن أدناه.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : يـــــصــــــنـف ويــــــرقـم الــــــطـــــريــق الـــــبـــــلــــدي
الــــــرابـط بــــــX الـــــــطــــــريـق الــــــوالئـي رقم 16 (ن.ك 000+17)
والــطـريق الــوالئي رقم 77 (ن.ك 600+11)q والــبـالـغ طـوله
13,000 كــــلمq كـــطـــــريق والئي رقم 17 امـــتــــدادا لــــلـــطـــــريق

الوالئي رقم 17 اGوجود.

تـقع نقطـة البداية الـكيلـومترية (ن.ك 0+000) جململ
الـطريق الـوالئي رقم 17 عـنــد نـقـطـة تـقـاطـعه مع الـطـريق
الـــــــوطـــــــنـي رقم 14 (ن.ك 106+000) ونـــــــقــــــــطـــــــة نـــــــهـــــــايــــــــته
الـــكـــيــلـــومـــتـــريــة (ن.ك 27+000) عـــنـــد نــقـــطـــة تـــقــاطـــعه مع

الطريق الوالئي رقم 77 (ن.ك 600+11).

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر  في 11 رجب عــام 1434 اGــوافق 21
مايو سنة 2013.

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

15 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2864
18 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

اTطبعة الرسمياTطبعة الرسميّة;  ة;  حي البساتO; بئر مراد رايس; ص.ب حي البساتO; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


