
العدد العدد 65
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19  صفر عام صفر عام 1435 هـهـ
اGوافق اGوافق 22  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة

مرسوم رئاسي رقم 13-417 مـؤرّخ في 12 صفر عام 1435 اGوافـق 15 ديسمبر سنة q2013 يتضمن الـتصديق علـى االتـفاقية
حول الـتعاون الـقضـائي في اجملال اGدني والـتجاري بـX حكومـة اجلمهـورية اجلزائـرية الد|ـقراطيـة الشعـبية وحـكومة
اجلمهورية اإلسالميـة اإليرانيـةq اGوقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010 ........................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  13-421 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1435 اGــوافق 18 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يــتـــضــمـن حتـويـل اعــتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم  13-422 مـؤرّخ في 15 صـفــر عـام 1435 اGـوافـق 18 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يــتـضـمن إحـداث بـاب وحتـويـل
اعـتمـاد  إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.........................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-423 مؤرخ في 15 صفـر عام 1435 اGوافق 18 ديـسمـبر سـنة q2013 يــعدّل ويـتـمم اGرسـوم التـنفـيذي
رقم 07 - 364  اGؤرخ  في 18 ذي القـعدة عام  1428 اGوافق 28  نـوفمـبر سـنة 2007  واGتـضمن تـنظـيم اإلدارة اGركـزية
في وزارة اGالية..........................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفـر عام 1435 اGوافق 18 ديـسمـبـر سـنة q2013 يعـدل ويـتـمم اGرسـوم الـتنـفـيذي
رقـم 05-495 اGــؤرخ فـي 24 ذي الـقــعـــدة عـــام 1426 اGــوافــق 26 ديـسـمـــبـــر سـنـة 2005 واGـتــعـلق بـالـتــدقـيق الـطـاقـوي
للمنشآت األكثر استهالكا للطاقة...................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفـر عام 1435 اGوافق 18 ديـسمـبـر سـنة q2013 يعـدّل ويـتـمّم اGرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 07 - 184 اGـؤرّخ في 23 جــمــادى األولـى عـام 1428 اGـوافق 9 يــونــيــو ســنــة 2007 الــذي يــحــدد إجــراءات إبــرام عــقـود
البحـث واالستغـالل وعقود استغالل احملروقات بناء على مناقصة للمنافسة........................................................
مــرســوم تــنـفـيـذي رقم 13-426 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1435 اGـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـعـدل اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
11-17 اGــؤرخ فـي 20 صــفـــر عـــام 1432 اGــوافـق 25 يــنــايـــر ســـنـة 2011 واGــتــضــــمـن  تــنــظــــيـم اإلدارة اGــركـــزيـــة فـي

وزارة الصنــاعــة واGؤسـسـات الصغيـرة واGتوسطة وترقية االستثمار.............................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13-427 مؤرخ في 15 صفـر عام 1435 اGوافق 18 ديـسمـبـر سـنة q2013 يعـدل ويـتـمم اGرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 08-137 اGـؤرخ في 4 جــمـــادى األولـى عــام 1429 اGـوافـق 10 مــايــــو ســنـــة 2008 واGــتــضــمــن الــتــصـــريح بــاGــنــفــعــة
الـعـمـومــيـة لـعـمــلـيـة إجنـاز اخلط اGــزدوج اGـكـهـرب لــلـسـكـة احلـديــديـة الـرابط بــX بـئـر تـوتـة / ســيـدي عـبـد الــله (اGـديـنـة
اجلديدة) / زرالدة........................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13-428 مـؤرخ في 15 صـفـر عـام 1435 اGـوافق 18 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضـمـن الــتـصـريـح بــاGـنـفـعــة
العمومية للعملـيـة اGتعلــقـة بإعادة هيكلــة وتهيئـة منطقـة دودو مخـتار ببلديـة حيـدرةq واليـة اجلزائر..................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 اGوافق أوّل ديسمبر سنة q2013 يتضمن تغيير ألقاب................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 اGوافق 14 مارس سنة q2012 يعدّل القرار اGؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 اGوافق
15 يــولـيـو سـنـة 2009 واGـتــضـمن تـعــيـX أعـضــاء مـجــلس إدارة الـصـنــدوق الـوطـنـي لـلـضــمـان االجـتــمـاعي اخلـاص بــغـيـر

األجراء.......................................................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 21 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اGـوافق 14 مـارس سـنـة q2012 يـتــضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجــنـة الـوطـنــيـة لـلـطـعن
اGسبق اGؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد...............................................................................................
قــرار مـؤرخ في 21 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اGـوافق 14 مـارس سـنـة q2012 يـتــضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجــنـة الـوطـنــيـة لـلـطـعن
اGسبق اGؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.....................................................
قــرار مـؤرخ في 26 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اGـوافق 19 مـارس سـنـة q2012 يـتــضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجــنـة الـوطـنــيـة لـلـطـعن
اGسبق اGؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء..................................................
قــرار مـؤرخ في 12 جـمــادى األولى عـام 1433 اGـوافق 4 أبـريـل سـنـة q2012 يـتـضــمن تـعـيــX أعـضـاء الـلــجـنـة الــوطـنـيــة لـلـطـعن
اGسبق اGؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة..............................................................................
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- اعتبـارا منـهمـا ألهميـة توســيع عالقات الـصداقـة
qشتركةGصلحة اGيادين ذات اGفي جميع ا

- ورغـبـــة منـهـمـا في تـعـــزيـــز التـعــــاون اGـتـبــادل
بــــX الــــبـــلـــــديـــن فـي مـــجـــــــال الــــتـــعـــــــاون الــــقـــضـــــــائي

qـدني والتجــاريGا

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
االلتزام بالتعاون القضائيااللتزام بالتعاون القضائي

qبــطــلب من أحــدهــمـا qــتـعــاقــدانGيــتــعــهـد الــطــرفــان ا
�ــــنـح الــــتــــعــــاون الــــقــــضــــائي اGـــــتــــبــــادل في اجملــــال اGــــدني

والتجاري وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

اGاداGادّة ة 2
نطاق التعاون القضائينطاق التعاون القضائي

يشمل التعاون القضائي ما يأتي :

أ) تـــبــــلـــــــيغ وإرســـــــــال الـــعــــقــــــــود الــــقـــضــــــائــــــيـــة
qوغيـــر القضـائــية

ب) تــــنـــفـــــيــــذ اإلجـــــراءات الـــقــــضــــائــــــيــــة كـــســـمـــــاع
qالشهـود واألطـراف

qج) إجراءات اخلبرة أو احلصول على األدلة

qدنيةGد) تبادل وثائق احلالة ا

هـ) كــل شــــــــكـــل آخــــــــــر من أشــــــــكــــــــــال الــــــــتــــــــعــــــــــاون
الــقــضــــائي ال يــتــعـــارض مع تــشـــريـع الــطــــرف اGــطــلـوب

منـه التنفـيذ.

اGاداGادّة ة 3
السلطات اGركزيةالسلطات اGركزية

1 - تـــــعــــــيّــن الــــــســـــلــــــطــــــــات اGــــــركــــــــزيـــــــة مـن قــــــبـل
الطــرفX اGتعاقدين :

- بـالــنــسـبــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة الــد|ــقـراطــيـة
qركزية في وزارة العدلGتتمثل السلطة ا qالشعبية

qبـــالــنـــســبـــة لــلــجـــمــهـــوريــة اإلسالمــــيــة اإليـــرانـــيــة -
تتمثـل السلطة اGركزية في السلطة القضائية.

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 13-417 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 12 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 15 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق اG1435  ا

الـتـصـديق عـلـى االتــفـاقـيـة حـول الـتـعـاون الـقـضـائيالـتـصـديق عـلـى االتــفـاقـيـة حـول الـتـعـاون الـقـضـائي
في اجملـال اGدنـي والتـجاري بـX حـكومـة اجلـمهـوريةفي اجملـال اGدنـي والتـجاري بـX حـكومـة اجلـمهـورية
اجلـــزائــــريــــة الــــد|ـــقــــراطــــيــــة الـــشــــعــــبــــيـــة وحــــكــــومـــةاجلـــزائــــريــــة الــــد|ـــقــــراطــــيــــة الـــشــــعــــبــــيـــة وحــــكــــومـــة
اجلمـهـوريـة اإلسالمـيــة اإليـرانـيــةq اGـوقـعـة بـطـهراناجلمـهـوريـة اإلسالمـيــة اإليـرانـيــةq اGـوقـعـة بـطـهران

يوم يوم 22 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

qادّة 77 -11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -
- وبــــعــــد االطالع عــــلـى االتـــــفــــاقــــيــــة حــــول الــــتــــعـــاون
الــــقــــضــــائي في اجملــــال اGــــدنـي والـــتــــجــــاري بــــX حــــكــــومـــة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد|ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اجلمهورية اإلسالمـيـة اإليرانيـةq اGوقـعة بطهران يوم 22

q2010 نوفمبر سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى  :ة األولى  :  يــــــصــــــدّق عـــــلـى االتــــــفــــــاقـــــيـــــة حـــــول
Xــــدني والـــتــــجـــاري بـــGالـــتــــعـــاون الـــقــــضـــائي فـي اجملـــال ا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد|ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيــــة اإليـــرانـــيــــةq اGـــوقـــعــة
بـــطـــهـــران يـــوم 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة q2010  وتـــنـــشــــر فــي
اجلــريـدة الـرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد|ـقـراطـية

الشعبية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اGـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 12 صــفــر عـام 1435 اGــوافق 15
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية حول التعاون القضائي اتفاقية حول التعاون القضائي في اجملال اGدنيفي اجملال اGدني
والتجاري والتجاري بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـةـة
اجلـزائرياجلـزائريّـة ـة الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةوحكومة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
الـــشّــعـــبــيّـــة وحـــكــومـــة اجلــمـــهـــوريــة اإلسالمـــيـــة اإليــرانـــيــة

q("تعاقدينGا Xشـار إليهما فيما يأتي بـ "الطرفGا)
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اGاداGادّة ة 6
القوانX اGطبقة على التعاون القضائيالقوانX اGطبقة على التعاون القضائي

يـطـبق الـطـرفــان اGـتـعــاقـدان قـوانـيـنـهـمـا الـوطـنــيـة
في تــنــفــيــذ طــلــبــات الــتــعـــاون الــقــضــــائي مـــا لــم تـنص

هـذه االتفاقـية على غير ذلك.

اGاداGادّة ة 7
تنفيذ اإلنابات القضائيةتنفيذ اإلنابات القضائية

1 - تــــنــــفــــذ اإلنــــابــــات الــــقــــضــــائــــيــــة في إقــــلــــيم أحــــد
الــطــرفـــX اGــتــعــاقــدين عن طـــريـق الــســلــطـــة الــقــضــائـــيــة

حسب اإلجراءات اGتبعة في كل منهما.

2 - تـقــوم الـسـلــطـة اGــطـلــوب مـنــهـا الــتـنــفـيـذ بــطـلب
صريح من السلطة الطالبة بـ :

أ) تــنـفـيـذ اإلنـــابــات الـقــضـائــيـة حــسب شـكــل خـاص
qإذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها

ب) إعالم الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبـــة في الـــوقت اGـــنـــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطراف اGعنية أو �ـثليهم احلضور طبـقا لتشريع البلد

اGطلوب منه التنفيذ.

3 - وفـي حـــــالـــــة عـــــدم إجنـــــاز الـــــطـــــلبq تـــــرد األوراق
اGــلـــحــقـــــة بـــهــــا إلى الــطــــــرف الــطــــالـب ويــجب إعالمـــه

عــن أسباب عدم إجناز أو رفض الطلب.

اGاداGادّة ة 8
إثبات تبليغ العقودإثبات تبليغ العقود

1 - يثبت تـبليغ الـعقود الـقضائـية وغيـر القضـائية
إمـــا بــواســطــــة وصــل مــؤرّخ ومــوقّــع من اGــرســـل إلـــيه
أو بــواســطــة شــهــادة مـن الــســلــطــة اGــطــلـــوبــة تــثــبت فــعـل

وطريقة وتاريخ التسليم.

2 - إذا تــعــذّر الـــتــســلــــيمq يــحــــاط الــطـــرف الــطــالب
علمـا بـذلك.

اGاداGادّة ة 9
تسليم العقود القضائية وغير القضائيةتسليم العقود القضائية وغير القضائية
وتنفيذ اإلنابات القضائـية من قبـلوتنفيذ اإلنابات القضائـية من قبـل
اGمثليات الدبلوماسية أو القنصليةاGمثليات الدبلوماسية أو القنصلية

|ـكن لـكـل طــرف مـتـعاقـد تـسـلـيم الـعقـود الـقـضـائـية
وغيـــر الـقـضــائــيـة إلى مـواطـنـــيه أو الـقيـــام بـسـمـاعهـم
أو احلــــصـــــول عـــــلى األدلــــــة مـــــنــــهـم مــــبـــــاشــــــرة عن طــــــريق
�ـثـلـيـاته الـدبلـومـاسـيـة أو القـنـصـلـية طـبـقـا لـتـشريع كـل

من الطرفX اGتعاقدين.

2 - تــــــرســـل الـــــطــــــلـــــبـــــات اGــــــقـــــدمـــــــة �ــــــوجب هـــــذه
االتـفــاقـيـة مــبـاشــــرة مـن الـسـلــطــــة اGــركــزيـــة لــلـطــــرف
الــطـــــالب إلى الــسـلــطــة اGــركــزيـــة لــلــطـــــرف اGــطــلــــوب
qمــنـه الــتــعـــــاون أو عـن طـــريق الـقــنــوات الــدبـلــومــاســيـة

عند الضـرورة.

3 - يـــبــلـــغ كـل طـــرف مـــتــعـــــاقـــد الـــطـــــرف اآلخــــــر
بأي تغيير لسلطتـه اGركـزيـة.

اGاداGادّة ة 4
لغة اGراسلةلغة اGراسلة

حتــرّر كــل الــوثــائق اGــتــعــلــقــة بــالــتــعــاون الـقــضــائي
بـلـغـــــة الـطــــرف الــطـــالب مـرفــقـــة بـتــرجـمــــة مــطـابـقــــة
إلى لـــغــــــة الـــطـــــرف اGـــطـــلــــــوب مـــنـه الـــتـــعــــــاون أو إلى

اللغــة اإلجنلـيزيـة.

اGاداGادّة ة 5
شكل طلب التعاون شكل طلب التعاون القضائيالقضائي

1 - رفـق طـــلـب الــــتـــعــــاون الــــقــــضــــائي بــــالــــوثــــيــــقـــــة
مــوضــــوع الــتـبــلـــــيغ مـن نـســخــتــX. ويــجب أن يــحــتـــوي

على البيانات اآلتـية :

qأ) اسم السلطة القضائية الطالبة

ب) اسم الــــســــلــــطــــة الــــقــــضـــائــــيــــة اGــــطــــلـــــوب مــــنــــهـــا
qعند االقتضاء qالتعــاون

ج) لـــــقب واســم وصـــــفـــــــة وجـــــنــــســـــــيـــــة ومـــــوطــن أو
إقـــامــــــة األطــــراف أو الــــعـــنــــوان االجــــتــــمـــاعـي بـــالــــنــــســــبـــة

qعنويةGلألشخـاص ا

qد) لـــــقب واســــــم وعـــــنــــــــوان �ـــــثــــــلـي األطــــــــــراف
qعنــد االقتضاء

qرفقةGهـ) موضوع الطلب والوثائق ا

و) أي بـــــــــيــــــــــانـــــــــات أخــــــــــــرى ضــــــــــروريــــــــــــة إلجنـــــــــــاز
اإلجــراءات اGطلوبـة.

2 - يــشـــار ضــمـن الــطــلـب في حــالـــة تــبـــلــيـغ األحــكــام
الــقـضـائـيــةq إلى آجـال وطـرق الــطـعـن وفـقـا لــتـشــريع كـل

من الطرفX اGتعاقدين.

3 - تــعــفـى الــوثــائق اGـــرســلــة تــطــبـــيــقــا ألحــكــام هــذه
االتـــفـــاقـــيـــة من أي شـــكــل من أشـــكـــال الـــتـــصـــديق ويـــجب
إضفـاء عليهـا التوقيع واخلتم الـرسمي لـلسلطـة التي لها

صفـة في إصدارهـا.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65 19 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
22  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

اGاداGادّة ة 13
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

1 - يـسـتـفـيـد مـواطـنــو كل من الـطـرفـX اGـتـعـاقـدين
في إقليم الطرف اGتـعاقد اآلخر بنفس احلماية القانونية
الـتي |نحـها هـذا األخير Gـواطنيـه فيمـا يتعـلق بحـقوقهم

الشخصية واGالـية.

2 - يــتــمــتع مــواطــنــو كل من الــطــرفــX اGــتــعـاقــدين
بـحـريــة الـلـجـوء إلى اجلـهـات الـقـضــائـيـة لـلـطـرف اGـتـعـاقـد

اآلخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم.

3 - تـــطـــبـق الـــفـــقــــرتـــان 1 و2 أعاله عـــلى األشـــخـــاص
اGــعــنـويـــة اGــنـشــأة أو اGــرخص بـهـــا وفــقــا لــقــــوانــX كــل

مـن الطـرفX اGتعاقدين.

اGاداGادّة ة 14
اإلعفاء من الكفالةاإلعفاء من الكفالة

1 - ال |ــــــــكـن أن تــــــــفــــــــرض عـــــــلـى مــــــــواطــــــــنـي كـل من
الطرفX اGتعاقدين الذين |ثلون أمام اجلهات القضائية
لـلـطـرف اGـتـعـاقد اآلخـر كـفـالـة وال إيـداع حتت أيـة تـسـمـية
كانت وذلك إما بصـفتهم أجانب أو لعدم وجود لهم مسكن

أو إقامة في بلد هذا األخير.

2 - وتـطـبق أحـكـام الـفـقـرة الـسابـقـة عـلـى األشـخاص
اGــعــنـويـــة اGــنـشــأة أو اGــرخص بـهـــا وفــقـــا لــقــــوانـX كــل

مـن الطرفX اGتعاقدين.

اGاداGادّة ة 15
اGساعدة القضائية واإلعفاء من الرسوماGساعدة القضائية واإلعفاء من الرسوم

واGصاريف القضائيةواGصاريف القضائية

1 - يـــســـتـــفــــيـــد مـــواطـــنــــو كـل طـــرف مـــتــــعـــاقـــد لـــدى
الــسـلــطــات الـقــضــائـيــة لــلـطــرف اGــتـعــاقــد اآلخـر مـن نـفس
اGـســاعــدة الـقــضــائـيــة واإلعــفــاء مـن الـرســوم واGــصـاريف
الــقـــضــائـــيـــة اGــمـــنــوحـــــة Gـــواطــني هـــذا الـــطــــرف بـــســبب

حـالتهـم اGاديـة.

2 - تـسلم الشهادة اGـثبتة لـعدم كفايـة اGوارد اGالية
إلى الشخص الطالب من طـرف السلطات اخملتصـة للبلـد
الـــذي يـوجـــد فــيه مـسـكـن هـذا الـشـخص أو مـقـر إقـامـته.
أمــا إذا كـــان يـقــيـم في بـلـــد ثــالث فــتـســلم هـذه الــشـهـــادة
من طـرف اGـمـثـلــيـات الـدبـلـومـاسـيـة أو الــقـنـصـلـيـة لـبـلـده

اخملتصـة إقليمـيا.

3 - عـنـد االقـتـضـاء |ـكن الـسلـطـات اخملـتـصـة اGـكـلـفة
بــاتــخـــاذ قــرار مــنح اGـــســاعــدة الـــقــضــائــيـــة أو اإلعــفــاء من
الرسوم واGصاريف القضائية طلب معلومات تكميلية.

اGاداGادّة ة 10
مثول الشهود واخلبراءمثول الشهود واخلبراء

1 - إذا كـــان اGــثـــول الـــشــخـــصي لــشـــــاهــد أو خـــبــيــر
qأمـــام الـسـلـطـات الـقضــائـــيـة لـلـطـــرف الـطـالب ضـروريا
فـإن سـلــطـة الـطـرف اGـطــلـوب مـنه الـتي يــوجـد في بـلـدهـا
إقامـته أو مـسـكـنه تـقـوم بـدعـوته لـلـرد عـلى االسـتـدعاءات

اGوجهـة لـه.
2 - في هـــــذه احلـــــالــــةq يـــــحق لـــــلــــشـــــاهـــــد أو اخلــــبـــــيــــر
االســتـــفــادة من مـــصــاريف الـــســفــر وتـــعــويــضـــات اإلقــامــة
انـطالقا من محل إقامـته حسب التعـريفات والتـنظيمات
الـــنـــافـــذة في الـــدولــــة الــتـي ســــوف يـــتـم فــيـــهـــا الـــســـمــاع.
تشـمـل مصـاريف الـسفـر كذلكq تـذكـرة النـقل أو تسـبيـقا

عن مصاريف السفر.
3 - وفي حـــــالــــة عــــدم اGــــثـــــولq ال تــــتــــخــــذ الـــــســــلــــطــــة
اGـــــطـــــلـــــــوب مـــــنـــــهـــــا الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ أي إجـــــــراء ردعـي ضــــــد

.XتخلفـGاألشخــاص ا
4 - ال يــجــور مـتــابــعـة أو حــبس الــشـــاهـد أو اخلــبــيـر
مـن أجـل عــــقــــوبــــــة تــــتــــعــــلــق بــــجــــر|ــــــة ارتــــكــــبــــهــــا قــــبـل

استدعائه للشهادة.
5 - إذا لم يـغــادر الــشــاهـد أو اخلــبــيـر إقــلــيم الــطـرف
الـطالـب خالل خمـسـة عـشر (15) يومـا من تـبـليـغه رسـمـيا
من الـطـــرف الـطــالب بـأن حــضـوره أصــبـح غــيـر ضــروري
qأو إذا عـــاد إلى إقـــلـــيم الـــدولـــة الــطـــالـــبـــة بـــعــــد أن غـــادره

تزول عنه احلصانـة.
وفي كــل األحـــــوالq فـــإن الـــفـــتـــرة الـــتي لم يـــتـــمـــكن
فــــيــــهــــــا الــــشــــــاهــــــد أو اخلــــبــــــيــــر من مــــغـــــــادرة إقــــلــــــــيم
الـطـــــرف الـطــــالب ألســبـــاب ال إراديــــةq غـيــر مـشــمـولـــة

في الفتـرة احملــددة.

اGاداGادّة ة 11
اGصاريفاGصاريف

1 - يـــــتـــــحــــمـل الـــــطــــرف اGـــــطـــــلــــوب مـــــنه الـــــتـــــعــــاون
مــصــاريف تــنــفـيــذ طــلب الــتــعــاون الــقـضــائي إال إذا اتــفق

الطرفان اGتعاقدان على خالف ذلك.

2 - إذا اتـــضح أن تـــكـــالــيف تـــنـــفــيـــذ طــلـب الــتـــعــاون
بـاهـظـة واسـتثـنـائـيـةq يـتـفق الـطـرفان اGـتـعـاقـدان مـسـبـقا

حول شروط التنفيذ وكيفية الدفع.

اGاداGادّة ة 12
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

يـــرفـض الـــتــــعــــاون الــــقــــضـــائـي إذا اعـــتــــبــــر الــــطـــرف
اGـطـلـوب منـه أن هذا الـتـعـاون من شـأنه اGـسـاس بـسـيادة

أو أمن أو النظام العامّ أو دستور بلده.
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5 - يــجــوز أن يـــنــصبّ األمــر لالعــتـــراف والــتــنــفــيــذ
على منطوق احلكم أو القرار كلهq أو جزء منه.

6 - يـنتج احلـكم أو الـقـرار اGـعتـرف به واGـنـفـذ فوق
إقـلــيم الـطــرف اGـطـلـوب مـنه نـفس اآلثــار الـتي يـنـتـجـهـا

لـو كان قد صدر عن قضائه.

اGاداGادّة ة 19
حاالت رفض طلب تنفيذ األحكامحاالت رفض طلب تنفيذ األحكام

أو القرارات القضائيةأو القرارات القضائية
دون اإلخالل بـــاألحـــكـــام الـــواردة في اGـــادّة الـــثـــانــــيــة
عـــشـــرة (12) من هـــذه االتـــفـــاقـــيــةq |ـــكـن رفض االعـــتــراف
وتـنـفـيـذ األحـكــام أو الـقــرارات الـقـضـائـــيـة اGـشـــار إلـيـهـا

في اGادّة 16 في احلاالت اآلتية :
أ) احلـكم أو الـقـرار الـقـضائـي الذي لم يـصـبح نـهـائـيا
أو لــم يــصــبـــح قــابال لــلــتــنــفــــيــذ حــسب قـــانـــون الــطـــرف

qالـذي صـدر فـيه
ب) احلــــكم أو الــــقــــرار الــــنــــهــــائـي الــــصــــادر عن جــــهــــة
قـضــائـيـة غـيــر مـخـتـصــة حـسب قـوانـX الــطـرف اGـطـلـوب

qمنـه التعـاون
ج) إذا كان الـشخص احملـكوم عـليه لم يـستـدع قانـونا
وصـــدر ضـــده حـــكم أو قــرار غـــيـــابيq أو إذا كـــان الـــشــخص
غـيـر مــؤهل لـلـتــقـاضي أو لم |ــثل بـصــفـة قـانــونـيـةq وذلك

qحسب قانون الطرف الذي صدر فيه احلكم أو القرار
د) إذا كــانت اجلــهــة الــقــضـائـــيــة لــلــطــــرف اGــطــلـــوب
مـنه قد عـرض عـليـهـا النـزاع بX نـفس األطـراف في نفس
الـــــوقــــائع واGــــوضـــــوعq أو قــــد أصــــدرت حــــكــــمــــا أو قــــرارا
بشـأنهq أو سبق لـها أن اعـترفت أو نـفذت حـكمـا أو قرارا
مــتـــعــلـــقـــــا بــنـــفس الـــنــــزاع صـــــادرا من جـــهـــة قـــضــائـــــيــة

لدولــة أخــرى.

اGاداGادّة ة 20
االعتراف بالقرارات  االعتراف بالقرارات  التحكيمية وتنفيذهـاالتحكيمية وتنفيذهـا

إن الـــقــــرارات الـــتـــحــــكـــيــــمـــيـــة الــــصـــادرة في إقــــلـــيم
الــطــــرفـX اGــتــعـــاقـــدين يــتم االعــتـــراف بـهــا وتــنـفــيــذهــا
وفـــقـــا ألحـــكــــام االتـــفـــاقــــيـــة اخلـــاصــــة بـــاعـــتــــمـــاد الـــقـــرارات
التحكيمية األجـنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر
األ¤ اGتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958.

اGاداGادّة ة 21
التشـاورالتشـاور

يـتم التـشاور بـX الطـرفـX اGتـعاقـدين فورا بـطلب
من أحـــدهـــمـــا فـــيــمـــا يـــتـــعـــلق بـــتـــفــســـيـــر أو تـــطـــبــيـق هــذه

االتفاقية بشكل عامّ أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اGاداGادّة ة 16
االعتراف باألحكام أو القراراتاالعتراف باألحكام أو القرارات

القضائية وتنفيذهـاالقضائية وتنفيذهـا
يـعـتــرف الـطــرفــان اGـتـعــاقــدان ويـنـفـــذان األحـكــام
أو الـقــرارات الـنـهـائــيـة الـصـادرة عن اجلـهـات الـقـضـائــيـة
في الـــطــرف اGــتـــعــاقــد اآلخـــر في اGــواد اGـــدنــيــة وقـــضــايــا
األحــوال الـشـخــصـيــة �ـا فـيــهـا اGــتـعـلــقـة بــاحلـقـوق اGــدنـيـة

واحملكوم بها من قبل اجلهات القضائية اجلزائية.

اGاداGادّة ة 17
شكـل طلب تنفيذ احلكم أو القرارشكـل طلب تنفيذ احلكم أو القرار

يجب على الشـخص الذي يطلب االعتـراف أو تنفيذ
احلكم أو القرار أن يقدم مـا يأتي :

أ) صـــورة رســمــيــة لــلــحــكـم أو الــقــرار تــتــوفــر فــيــهــا
qالشروط الالزمة إلثبات صحتها

qب) شـهادة تثـبت أن احلـكم أو القرار أصبح نهائيا
ج) وثــيــقــة تــثــبت بــأن احلــكم قــد ¥ تــبــلــيــغه قــانــونــا
للـشـخص الـذي خسـر الـدعوى وأن الـشـخص الذي تـنـقصه

qاألهلية في النزاع قد ¥ تمثيله قانونا
د) وثـيـقــة تـثـبت تـبـلــيغ الـتـكـلــيف بـاحلـضـور اGـوجه
إلى الـــشــخص الـــذي تــخــلـف عن احلــضــور وذلـك في حــالــة
صـدور حكـم غـيـابي وعـنـدما ال يـتـبـX من احلـكـم أن تبـلـيغ

التكليف باحلضور كان صحيحا.

اGاداGادّة ة 18
إجراءات االعتراف والتنفيذإجراءات االعتراف والتنفيذ

1 - يــــجـب أن يــــقــــدم طــــلـب االعــــتــــراف والـــــتــــنــــفــــيــــذ
مـــبـــاشـــرة من الـــشـــخـص اGـــعـــني أو �ـــثـــلـه إلى الـــســـلـــطـــة
الـقــضـــائــــيــة اخملــتـصــــة لــلــطــــرف اGــطـلـــوب مــنـه تــنــفــيـذ

احلكـم أو القـرار.
2 - يــطــبق قـانــون الــطــرف اGـطــلــوب مــنه الــتـنــفــيـذ

على إجراءات االعتراف وتنفيذ احلكم أو القرار.
3 - تـقتـصـر اجلهـة الـقضـائـيـة اخملتـصـة على الـتـحقق
فـيـمــا إذا كـان احلكم أو الـقـرار اGـطـلـوب األمـر بـاالعـتراف
بـه وتـنـفــيـذه تـتـوفـــر فــيه الـشــــروط اGـنـصـــوص عـلـيـهــا
في أحـكــام هــذه االتـفــاقــيـة. وتــقـوم هــذه اجلــهـة الــقــضـائــيـة
بـهذا الـتحـقـيق من تلـقـاء نفـسهـا ويـجب أن تثـبت نـتيـجة

ذلك في حكمها أو قرارهـا.
4 - تــــأمـــر اجلـــهــــة الـــقـــضــــائـــيــــة عـــنـــد إصــــدار أمـــرهـــا
بــاالعــتـراف والــتـنــفــيـذ عــنـد االقــتــضـاء بــاتـخــاذ الــتـدابــيـر
الالزمــــة لــتـــصـــبـغ عـــلى احلـــكم أو الـــقـــرار نـــفس اإلشـــهــار
الذي يكون له لـو أنه صدر من البلـد الذي يراد االعتراف

به أو تنفيذه فيه.
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تــــعـــــالـج الـــطــــلـــبــــات اGــــقـــدمــــــة قـــبـل هــــذا اإلشــــعــــار
الــكـــتــابي أو الــتي ¥ تـــلــقــيــهـــا خـالل األجــل احملــددq طــبــقـــا

لهـذه االتفاقـية.

Xوقـــع مـــفـــــوضــــــا احلــكـــــومـــتـــــ qإثـــبــــاتـــــا لـــــذلـك
عـلى هـذه االتفـاقـية.

حــرّرت هــذه االتــفـــاقــيــة بـــطــهـــران في 22 نــوفـــمــبـــر
ســـنــة 2010 اGــوافق 1 اذر عــام 1389 بــالــلـــغــتــX الـــعــربــيــة

والفارسيةq وللنصX نفس احلجية القانونية.

اGاداGادّة ة 22
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذ والتعديل والنقضنفيذ والتعديل والنقض

1 - تـدخل هــذه االتـفـاقـيـة حــيّـز الـتّـنـفــيـذ بـعـد تـاريخ
آخـر إشـعار من اتـمـام إجـراءات التـصـديق طـبـقا لـلـقـواعد

.Xالدستورية في كال الدولت

وتسري هذه االتفاقية Gدة غير محددة.

2 - |ـكن تـعديل هـذه االتـفـاقيـة في أي وقت بـاتـفاق
كتـابي بـX الطـرفـX اGتـعـاقدين. وتـدخل هـذه التـعديالت
حــيّــز الـتّــنــفـيــذ حــسب نـفـس الـشــروط احملـددة فـي الـفــقـرة

األولى من هذه اGادّة.

3 - |ــكـن ألي من الــطــرفــX اGــتــعـــاقــدين نــقض هــذه
االتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف
اآلخر عـبر الطرق الـدبلومـاسية ويـسري هذا الـنقض بعد

أجل مائة وثمانX (180) يوما من تاريخ تقد¦ اإلشعار.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اGنتدب اGكلفالوزير اGنتدب اGكلف
بالشؤون اGغاربية واإلفريقيةبالشؤون اGغاربية واإلفريقية

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانيةاإلسالمية اإليرانية

سيد مرتضي بختياريسيد مرتضي بختياري
وزير العدلوزير العدل

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 2013 واGــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2013
اعــتـمــاد قــدره مــلــيـار ومــائــتــان وعــشـرون مــلــيــون ديــنـار
(1.220.000.000 دج)  مــــقــــيــــد في مــــيــــزانـــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اGــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Gـيزانيــة سـنة 2013  اعـتـمـــاد
قـــــــــدره مــــلـــــيــــار ومــــائــــتــــان وعــــشـــــرون مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(1.220.000.000 دج)  يـــــقــــــيّــــــد فـي مــــيـــزانــــيـــة  تــــســـيــــيـــر
وزارة الـداخـلـية واجلـمـاعـات احمللـيـة وفي األبـواب اGبـيـنة

في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيـر اGـالـيـة ووزيـر الـدولـةq وزير
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةq كلّ فـيـمــا يـخـصّهq بــتـنـفـيـذ
هـــــذا اGــــرســـــوم الــــذي يـــنـــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 صـــفـــر عــام 1435 اGـــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  13-421 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1435  اGـــوافق اGـــوافق 18 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة q2013 يـــتـــضـــمـنq يـــتـــضـــمـن

حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

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�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق 23  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـقتـضـى اGرسـوم الـتنـفيذي رقم 13-50 اGؤرخ
فـي  11 ربـــيع األول عـــام 1434 اGــوافق 23  يـــنـــايـــر ســـنــــة
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فـي مـيزانية تـسييـر وزارة الشـؤون الديـنيـة واألوقـاف
وفـي الباب رقم 44-02  "اإلدارة اGركزيـة - اGساهمة في

الديوان الوطني للحج والعمرة". 

اGـــــاداGـــــادّة ة 4 : : يــــكــــلـف وزيــــر اGــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
الدينية واألوقافq كل فـيما يخصهq بتنفيذ هذا اGرسـوم
الــــذي يــــنـــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 صـــفـــر عــام 1435 اGـــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13-423 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435 اGـوافق  اGـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2013 يــعـدq يــعـدّل ويـتـممل ويـتـمم

اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي  رقم اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي  رقم 07 -  - 364  اGــؤرخ  في   اGــؤرخ  في 18
ذي القعدة عام  ذي القعدة عام  1428 اGوافق  اGوافق 28  نوفمبر سنة   نوفمبر سنة 2007
 واGــــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركــــزيــــة في وزارة واGــــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركــــزيــــة في وزارة

اGالية.اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2)  منه

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 13-312  اGؤرخ
في 5  ذي الـقــعــدة عـام  1434 اGـوافق 11 ســبــتـمــبــر  ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2013 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qتممGعدل واGا q اليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اGؤرخ
في 18 ذي الــقـــعــدة عــام  1428 اGــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2007 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

qاليةGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 383
اGـؤرخ في 15 مــحـرم عـام 1435 اGـوافق 19 نـوفـمـبـر سـنـة
2013   واGـــتـــضــمن حتـــويل الـــوســـائل الـــبـــشــريـــة واGـــاديــة

لـــكـــتـــابـــة الـــدولـــة الـــســـابـــقـــة لـــدى الـــوزيـــر األولq اGـــكـــلـــفــة
qباالستشراف واإلحصائيات

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  13-422 مــــؤرمــــؤرّخ في خ في 15 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 18 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق اG1435  ا

إحداث بابإحداث باب وحتويـل اعـتمــاد  إلى ميزانيـة تسييروحتويـل اعـتمــاد  إلى ميزانيـة تسيير
وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

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�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا

- و�قتـضـى اGرســوم التنفيذي رقم 13-55 اGؤرخ
فــي 11 ربـــــــيــع األول عـــــــــام 1434 اGــــــــوافــق 23  يــــــــنـــــــايـــــــر
سنة 2013 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
 الــشـــؤون الــديـــنـــيــة واألوقـــاف من مـــيــزانـــيـــة الــتـــســيـــيــر

q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــحــــــــدث فـــي جـــــــدول مـــــيــــــزانـــــيـــــة
تـسـيــيـر وزارة الـشــؤون الـديـنـيـــة واألوقافq بـاب رقـمه
44 - 02  وعـــنــــوانه   "اإلدارة اGـــركــــزيـــة - اGـــســــاهـــمـــة في

الديوان الوطني للحج والعمرة".

2 : : يــلـغــى من مـيـزانيـــة ســـنـة 2013 اعـتماد اGـاداGـادّة ة 
قــدره ســبــعــمــائــة وخــمــســة وثــمــانــون مــلــيــونــا وســتــمــائـة
وأربـعـة وسـتـون ألف ديـنار (785.664.000 دج) مـقـيّــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGــاداGــادّة ة 3 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قــــدره ســبـعــمـائــة وخــمـســة وثـمــانــون مـلــيـونــا وســتـمــائـة
وأربــعــة وســتــون ألف ديــنـار (785.664.000 دج)  يـــقــــيّــــد
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- اقـتـراح عـنـاصـر االسـتــراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة طـويـلـة
اGــدى فـي مــيــادين الــتــنــمــيـــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة

qواإلقليمية
- اGـــشـــاركـــة في إعـــداد االســـتــراتـــيـــجـــيــة الـــوطـــنـــيــة

qستدامةGللتنمية ا
qاقتراح إطار لدعم التنمية اإلقليمية -

- حتـــلـــيل الــتـــمـــاسك الــشـــامل وتـــقــيـــيم األثـــر اGــالي
qللسياسات  والبرامج االقتصادية واالجتماعية

- الــــســــهـــــر عــــلى إجنــــاز أشـــــغــــال وحتــــالــــيـل تــــتــــعــــلق
بالتـطورات االسـتشرافـية في مـجال تمـاسك السـياسات

qاالجتماعية
qالي  لبرامج التنمية والنموGتقييم األثر ا -

- تعـريف شروط اسـتقـرار التـوازنات االقـتصـادية
qدى الطويلGالكبرى ومدى صمودها على ا

- تــــعـــــريـف ودراســــة تـــــطـــــور قـــــطــــاعـــــات الـــــنـــــشــــاط
qاالستراتيجية في عالقتها مع احمليط الدولي

- ترقـيـة أدوات الـتحـلـيل واالسـتـشراف الـضـرورية
qعرفة تطورات اجملتمع واالقتصاد الوطنيG

- تـطـويــر أدوات الـتـوقـعــات واحملـاكـاة والــسـهـر عـلى
إعــــداد §ـــاذج اســــتـــشــــرافــــيـــة في الــــتـــمــــثــــيل االقـــتــــصـــادي

واالجتماعي.
تـتـكـون اGـديـريـة الـعـامـة الـتي يـلـحق بـهـا مـكـتب (1)

التنظيم العام من ثماني (8) مديريات :
-  مــديــريــة الــتــحـالــيـل والــدراســات االســتــشــرافــيـة-  مــديــريــة الــتــحـالــيـل والــدراســات االســتــشــرافــيـة

االقتصادية q االقتصادية q وتكلف �ا يأتي :
- تـــطــويـــر نــشـــاط الــيـــقــظـــة في إطـــار االســتـــشــراف

qاالقتصادي
- الـــقــيــام بــدراســـات اســتــشــرافـــيــة حــول الــتـــنــمــيــة

qستدامةGا
- القيـام بتـحالـيل استـشرافـية حول احملـيط الدولي

qوأثرها في االقتصاد الوطني
- إعداد دراسات وحتاليل استشرافية مالية .

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- اGديـريـة الـفـرعـيـة لـليـقـظـة االقـتـصـادية- اGديـريـة الـفـرعـيـة لـليـقـظـة االقـتـصـاديةq وتــكـلـف

�ا يأتي :
qاقتراح ووضع منظومات لليقظة االستراتيجية -

 qساعدة على أخذ القرارGمتابعة مؤشرات ا -
- إعداد نشرات دورية.

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اGــادة األولى  :اGــادة األولى  : يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 07-364 اGؤرخ في 18 ذي الـقعدة
عــام 1428 اGــوافق 28 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2007  واGـــتـــضـــمن

تنظيم اإلدارة اGركزية في وزارة اGالية.  

اGــــادة اGــــادة 2 : : تــــتــــمـم أحــــكــــام اGــــادة األولى من اGــــرســــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 07-364 اGــؤرخ في 18 ذي الـــقـــعـــدة  عــام
qـــذكــور أعالهGـــوافـق 28 نــــوفـــمـــبــر ســـنــة 2007 واG1428 ا

كما يأتي :

"اGـادة األولى : تـشــتـمـل اإلدارة اGـركــزيـة في وزارة
اGاليةq حتت سلطة وزير اGاليةq على ما يأتي :

q(بدون تغيير)  -1

q(بدون تغيير)  -2

3 - الهياكل اآلتية :
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -
q(بدون تغيير) -

qديرية العامة لالستشرافGا -
qقسم الصفقات العمومية -

qقسم البحوث اجلبائية -
..................(الباقي بدون تغيير)..................".

اGــادة اGــادة 3 : : حتــــدث ضـــمـن اGــــرســـوم الـــتــنــفـــيــذي رقم
07-364 اGــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اGــــوافق 28

نوفـمبـر سنة 2007  واGذكـور أعاله q مادتان 8 مـكرر  و 9
مكررq حترران كما يأتي :

" اGــــــادة 8 مـــــــكــــــرر : تـــــــكـــــــلف اGـــــــديـــــــريــــــة الـــــــعـــــــامــــــة
لالستشراف �ا يأتي :

qإعداد دراسات وحتاليل استشرافية -
- اGـشـاركة في اخـتـيار الـتـوجيـهـات االستـراتـيجـية
في مــجــال الـــســيــاســة االقــتــصــاديـــة واGــشــاركــة في إعــداد

qبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لألمة
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- تقييم آليات حتسX ظروف معيشة السكان.
- اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــقـدرات الـبـشـريـة- اGـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــقـدرات الـبـشـريـةq وتــكــلــف

�ا يأتي  :
- الـــــقـــــيـــــام بـــــدراســـــات حـــــول مـــــكـــــونـــــات الـــــقــــدرات

qالبشرية من أجل حتديد مستويات تدخل الدولة
- قــــيـــاس إســــهــــام الـــقــــدرات الـــبــــشـــريــــة في ســــيـــاق

qالثروة الداخلية
- حتليل أثر القدرات البشرية في النمو.

- اGـديـرية الـفـرعـية لـلـدراسـات االسـتشـرافـيـة حول- اGـديـرية الـفـرعـية لـلـدراسـات االسـتشـرافـيـة حول
الد|وغرافيةالد|وغرافيةq وتكلف �ا يأتي  :

qإجناز حتاليل حول الوضعية الد|وغرافية -
qتقييم آثار التطور الد|وغرافي -

- تنظيم اGعلومة اGتعلقة بالد|وغرافية.
- مديرية سياسات النمو- مديرية سياسات النموq وتكلف �ا يأتي :

qساهمة في إعداد برامج التنميةGا -
- الــــــقـــــــيــــــام بــــــدراســــــات حــــــول مـــــــحــــــددات الــــــنــــــمــــــو

qاالقتصادي
- اقــتـــراح أدوات لـــتــحـــســـX احلــكـــامـــة االقــتـــصـــاديــة

qاليةGوا
- إجنـاز الـتـحـالـيل حـول اجتـاهـات تـنـويع االقـتـصـاد

الوطني.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- اGـديرية الفـرعية لتـقييم برامج الـتنمية- اGـديرية الفـرعية لتـقييم برامج الـتنميةq وتكلف

�ا يأتي  :
qتقييم ومتابعة برامج التنمية -

- حتليل آثار السياسات االقتصادية في النمو.
qــديـــريـــة الــفـــرعــيـــة لـــتــطـــويــر مـــحـــددات الــنـــمــوGــديـــريـــة الــفـــرعــيـــة لـــتــطـــويــر مـــحـــددات الــنـــمــو- اGا -

وتكلف �ا يأتي  :
- مــتـابـعـة  عــوامل الـتـنــافـسـيــة وهـشـاشــة االقـتـصـاد

qالوطني وحتليلها ضمن مسعى استشرافي
- إجنــــاز دراســـــات اســــتــــشـــــرافــــيــــة حـــــول احلــــركــــيــــة

االقتصادية القائمة على اGعرفة واالبتكار.
- اGـديـرية الـفـرعـية Gـتـابعـة حتـسX أداء اGـؤسـسات- اGـديـرية الـفـرعـية Gـتـابعـة حتـسX أداء اGـؤسـسات

االقتصاديةاالقتصاديةq  وتكلف �ا يأتي  :
- اGـشاركـة في حتـسـX أداء اGـؤسسـات االقـتـصـادية

qاليةGوا

- اGـــديـــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لالســـتـــشـــراف اGــــطـــبق عـــلى- اGـــديـــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لالســـتـــشـــراف اGــــطـــبق عـــلى
التنمية اGستدامةالتنمية اGستدامةq وتكلف �ا يأتي :

qستدامةGمتابعة مؤشرات التنمية ا -
- القـيـام بـدراسـات اسـتـشـرافيـة مـا بـX الـقـطـاعات

qستدامةGحول التنمية ا
- الـقـيـام بـدراسـات اسـتـشـرافـيـة حـول االنـعـكـاسـات

االقتصادية اGرتبطة  بإشكالية احمليط.
- اGـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة Gـــتــابـــعـــة احملــيط االقـــتـــصــادي- اGـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة Gـــتــابـــعـــة احملــيط االقـــتـــصــادي

الدوليالدوليq وتكلف �ا يأتي :
- دراسـة وحتـلـيل  تــطـور األسـواق الـدولــيـة وأثـرهـا

qفي االقتصاد الوطني
- دراسة تطور مؤشرات التجارة اخلارجية. 

- اGــديـريـة الــفـرعـيــة لالسـتــشـراف اGـاليq- اGــديـريـة الــفـرعـيــة لالسـتــشـراف اGـاليq وتــكــلـف
�ا يأتي :

- إعــــداد دراســــات اســـتــــشـــرافــــيــــة حـــول اGــــنـــظــــومـــة
qاليةGا

- دراســة دور  الــقــطــاع اGــالي وأثــره فـي  الــتــنــمــيـة
qاالقتصادية

- متابعة حتوالت احمليط اGالي الدولي.
-  مــديـــريـــة الــدراســـات االســتـــشـــرافــيـــة لــلـــتـــنــمـــيــة-  مــديـــريـــة الــدراســـات االســتـــشـــرافــيـــة لــلـــتـــنــمـــيــة

البشرية والد|وغرافيةالبشرية والد|وغرافيةq  وتكلف �ا يأتي  :
- قيـاس وحتـلـيل الـتـقـدم احملـقق في مـجـال الـتـنـمـية

qالبشرية
- الــقـيــام بــدراسـات حــول ظــروف مـعــيــشـة الــســكـان

 qواإلنصاف االجتماعي
-تـــقــــيـــيم إســــهـــام الــــقـــدرات الــــبـــشـــريــــة في الــــنـــمـــو

qاالقتصادي
- الــقـيــام بـتــحـالــيل حــول الـوضــعـيــة الـد|ــوغـرافــيـة
وتـــقــيـــيم نـــتـــائج تـــطــورهـــا عـــلى الــتـــنـــمــيـــة االجـــتــمـــاعـــيــة

واالقتصادية.

وتضم أربع  (4) مديريات فرعية  :
qـديـريـة الـفـرعــيـة لـدراسـات الـتـنــمـيـة الـبـشـريـةGـديـريـة الـفـرعــيـة لـدراسـات الـتـنــمـيـة الـبـشـريـة- اGا -

وتكلف �ا يأتي  :
qقياس ومتابعة مؤشرات التنمية البشرية -
- تنظيم اGعلومة اGتعلقة بالتنمية البشرية.

- اGديرية الفـرعية لتقيـيم ظروف اGعيشةq - اGديرية الفـرعية لتقيـيم ظروف اGعيشةq وتكلف
�ا يأتي  :

qعيشيGدراسة أثر تدخل الدولة في اإلطار ا -
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qــــؤشــــرات احملــــيط الــــدوليG ــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــةGــــؤشــــرات احملــــيط الــــدولي- اG ــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــةGا -
وتكلف �ا يأتي  :

- تــصــمــيم اGــؤشــرات الـــنــوعــيــة لألســواق الــدولــيــة
qوالتجارة اخلارجية

- تـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــيـــات االســـتـــشـــرافـــيـــة اGـــرتـــبـــطــة
باحمليط الدولي.

-  مــديــريــة الــدراســات والـتــحــالــيـل االســتــشــرافــيـة-  مــديــريــة الــدراســات والـتــحــالــيـل االســتــشــرافــيـة
االجتماعيةاالجتماعيةq  وتكلف �ا يأتي  :

- مـتابعة البيـانات اGتعلـقة بالقطاعـات االجتماعية
qوتقييمها وحتليلها

- اGبـادرة بدراسـات استـشـرافيـة ترمي إلى حتـديد
االحـتـياجـات اGسـتـقبـلـية فـي مجـال الـتنـمـية االجـتـماعـية

qاليGوأثرها ا
-  مـــتــابـــعــة اGـــســائـل اGــتـــعـــلــقـــة بــســـيــاســـات الـــعــمل

qداخيل والتشغيلGوا
- حتليل  تماسك السياسات االجتماعية وجناعتها.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــدراســـات االســـتـــشـــرافـــيــة- اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــدراســـات االســـتـــشـــرافـــيــة

للتنمية االجتماعية الثقافية للتنمية االجتماعية الثقافية q  وتكلف �ا يأتي  :
- الـقيـام بدراسـات استـشرافـية في مـجال الـتنـمية

qاالجتماعية الثقافية
- وضـع مـــــؤشـــــرات تـــــقـــــيـــــيـم نـــــتـــــائج الـــــســـــيـــــاســـــات

االجتماعية الثقافية.
- اGــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لــــتــــوقــــعـــــات ســــوق الــــعــــمل- اGــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لــــتــــوقــــعـــــات ســــوق الــــعــــمل

واGداخيل والقدرة الشرائيةq  واGداخيل والقدرة الشرائيةq  وتكلف �ا يأتي  :
- حتــــلـــيـل ســـوق الــــعـــمـل بـــالــــنــــظـــر إلـى الـــتــــحـــوالت

qاالقتصادية
- إجناز دراسـات حول مالءمـة احـتيـاجـات االقتـصاد

qالوطني مع منتوج التكوين
- إجنـــاز تــقـــديـــرات من أجل تـــقــيـــيم نـــتــائج حـــســاب

مداخيل األسر  ومصاريفها .
- اGــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة Gــتـــابـــعــة وحتـــلــيـل ســيـــاســات- اGــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة Gــتـــابـــعــة وحتـــلــيـل ســيـــاســات

اGنظومة التربويةاGنظومة التربوية q  وتكلف �ا يأتي  :
- تقييم األثر اGـالي للمنظومـة التربوية على اGدى

qالطويل
Xإجنـاز دراســات اســتـشــرافــيـة  تــرمي إلى حتــسـ -

qنظومة التربويةGجناعة تمويل ا

- إجنـاز دراسـات اسـتـشــرافـيـة حـول حتـسـX احملـيط
االقتصادي واGالي.

- اGـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــدراســــات حـــول الــــتـــنـــوع- اGـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــدراســــات حـــول الــــتـــنـــوع
االقتصادياالقتصاديq  وتكلف �ا يأتي  :

- القـيـام بـدراسـات اسـتـشـرافـيـة حـول تـطـور تـنوع
qهيكل االقتصاد الوطني

- اقتراح توجيـهات استراتيجـية في مجال التنوع
االقتصادي.

qنـاهج االسـتـشـرافيـة وأدوات الـتـحـليلGنـاهج االسـتـشـرافيـة وأدوات الـتـحـليل- مـديـريـة اGمـديـريـة ا -
وتكلف �ا يأتي  :

- تــــطـــويــــر قــــدرات الــــتـــحــــلــــيل وأدوات الــــدراســـات
qاالستشرافية

- تـطــويـر قـدرات مـحــاكـاة الـســيـاسـات االقــتـصـاديـة
qدى الطويلGواالجتماعية على ا

- إعداد سيـناريـوهات اسـتشـرافيـة إلطار االقـتصاد
qالكلي

- تــــصـــــمــــيم مــــؤشــــرات الــــتـــــحــــلــــيل واالســــتــــشــــراف
وحتسينهاq باالتصال مع القطاعات اGعنية.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

- اGديرية الـفرعية لألدوات االسـتشرافية- اGديرية الـفرعية لألدوات االسـتشرافيةq  وتكلف
�ا يأتي  :

- تــــطـــــويــــر قــــدرات وأدوات لـــــنــــمـــــذجــــة االقـــــتــــصــــاد
qالقياسي

- إعــداد §ــاذج اســتــشــرافــيــة لــلــتــمــثـيـل االقــتــصـادي
واالجتماعي.

- اGـــديـــريــة الــفــرعـيــة Gــؤشـرات األداء- اGـــديـــريــة الــفــرعـيــة Gــؤشـرات األداءq  وتـــكـــلــف
�ا يأتي  :

qتصميم مؤشرات نوعية لألداء وحتسينها -

- إعـداد مـحـاكـاة حول تـطـور قـطاعـات الـنـشـاط على
اGدى الطويل.

q ـناهج الـتحـلـيل االستـشرافيG ديـريـة الفـرعيـةGـناهج الـتحـلـيل االستـشرافي- اG ديـريـة الفـرعيـةGا -
وتكلف �ا يأتي  :

- إعداد سينـاريوهات حول وضع االقتصاد الوطني
qتوسط والطويلGا XديGعلى ا

- قــيــاس أثــر الــســيــاســـات االقــتــصــاديــة  عــلى اGــدى
الطويل.
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qـديـريـة الـفــرعـيـة لـبـيـانـات الـتـنـمـيـة اإلقـلـيـمـيـةGـديـريـة الـفــرعـيـة لـبـيـانـات الـتـنـمـيـة اإلقـلـيـمـيـة- اGا -
وتكلف �ا يأتي  :

- حتــــديـــد دعــــائم ودوائــــر اGـــعــــلـــومــــات مع مــــنــــتـــجي
qعلومة اإلقليميةGا

- جــمـع الـبــيــانــات اGــتــعـلــقــة بــالــتــنــمـيــة اإلقــلــيــمــيـة
 qوتنظيمها وحتيينها

- تـــطـــويــــر اخلـــريـــطـــة االقـــتـــصــــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
لألقاليم q باالتصال مع الهياكل اGعنية.

-  مـــــديـــــريــــــة اGـــــنـــــظـــــومــــــة اإلعالمـــــيــــــة والـــــوظـــــائف-  مـــــديـــــريــــــة اGـــــنـــــظـــــومــــــة اإلعالمـــــيــــــة والـــــوظـــــائف
اGشتركةاGشتركةq وتكلف �ا يأتي  :

- تـــصـــمـــيم بـــنـــوك مـــعـــطـــيـــات لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
qوتنظيمها

qتطوير التطبيقات وشبكات اإلعالم اآللي -

qإقامة مخطط رئيسي لإلعالم اآللي -

- إقـامة مـنظومـة إعالميـة وضمـان صيـانتـها وأمـنها
qعلوماتيGا

- السهر على نشر اGعلومة في دعائم رقمية.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

- اGـديـرية الـفـرعـيـة لـلمـنـظـومـة اإلعالمـية- اGـديـرية الـفـرعـيـة لـلمـنـظـومـة اإلعالمـيةq  وتـكلف
�ا يأتي  :

qتصميم وتنفيذ مخطط رئيسي لإلعالم اآللي -

qوضع منظومة لإلعالم  وضمان صيانتها -

- مرافقة الهـياكل لوضع أنظمة لـلمساعدة على أخذ
qالقرار

- ضمان األمن اGعلوماتي للمنظومة.

- اGـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــشــــبـــكــــات اGـــعــــلـــومــــاتـــيـــة- اGـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــشــــبـــكــــات اGـــعــــلـــومــــاتـــيـــة
والصيانةوالصيانةq  وتكلف �ا يأتي  :

- حتـــديـــد احلــاجـــات في مـــجــال الـــتـــجــهـــيــز واألدوات
qعلوماتيةGا

qضمان صيانة الشبكات والتجهيزات -

- وضع أرضـيـات تـكـنـولـوجــيـة لـلـوظـائف اGـشـتـركـة
(اجملمعة).

- اGديرية الفرعـية لتطوير التطبيقات والوظائف- اGديرية الفرعـية لتطوير التطبيقات والوظائف
اGشتركةاGشتركةq  وتكلف �ا يأتي  :

qاقتراح حلول معلوماتية -

- اGـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــدراســـات وحتـــلـــيل أجـــهــزة- اGـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــدراســـات وحتـــلـــيل أجـــهــزة
تمويل السكنتمويل السكنq  وتكلف �ا يأتي  :

- إعــداد مـــؤشــرات Gــتــابــعــة عــمل الــدولــة في مــجــال
qالسكن

- إجنــاز دراسـات اسـتــشـرافـيــة حـول تـمــويل بـرامج
السكن.  

- مـديـريـة الـدراسـات االسـتـشـرافـيـة لـدعم الـتـنـمـية- مـديـريـة الـدراسـات االسـتـشـرافـيـة لـدعم الـتـنـمـية
اإلقليميةاإلقليميةq  وتكلف �ا يأتي  :

- اGــشــاركــةq  بـــاالتــصــال مـع الــهــيــاكـل واGــؤســســات
اGــــعـــــنــــيــــةq فـي تــــنــــفـــــيــــذ بــــرامـج وأدوات دعم الــــتـــــنــــمــــيــــة

qاإلقليمية
- اGـسـاهـمـة q بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات اGـعـنـيـةq في
تـنفـيـذ توجـيـهات وخـيـارات السـياسـة الـوطنـيـة للـتـنمـية

qستوى اإلقليميGستدامة على اGا
- تــــطـــويـــر وتـــرقــــيـــة أدوات الـــشـــراكــــة بـــX الـــدولـــة

qXاالقتصادي XتعاملGواجلماعات احمللية  وا
- وضع أدوات اGـساعـدة على أخـذ الـقرار في مـيدان

التنمية اإلقليمية. 

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- اGـديــريـة الــفــرعـيــة لــتـحــلـيـل تـمــاسك الــسـيــاسـات- اGـديــريـة الــفــرعـيــة لــتـحــلـيـل تـمــاسك الــسـيــاسـات

العمومية حول األقاليمالعمومية حول األقاليمq  وتكلف �ا يأتي  :
- حتـــلـــيل تـــمـــاسـك  بـــرامج الـــتـــنـــمـــيـــة  وأثـــرهـــا في

qاألقاليم
- اقتـراح عنـاصـر حتسـX جناعـة سيـاسـات التـنمـية

ذات األثر اإلقليمي.
qـستـدامةGديـرية الـفـرعيـة لـلتـنـميـة اإلقلـيـميـة اGـستـدامة- اGديـرية الـفـرعيـة لـلتـنـميـة اإلقلـيـميـة اGا -

وتكلف �ا يأتي  :
- تنفـيذ إطار  اسـتشرافي Gتـابعة سـياسة التـنمية

qستدامة لإلقليمGا
- مــتــابــعــة حــصــة الـتــنــمــيــة اGــســتـدامــة لإلقــلــيم في

االستثمارات العمومية وتقييمها وحتليلها .
 - اGديريـة الفـرعية لألدوات االسـتشـرافية لـتنـمية - اGديريـة الفـرعية لألدوات االسـتشـرافية لـتنـمية

اإلقليماإلقليمq  وتكلف �ا يأتي  :
- تـقــيـيم األدوات واألجــهـزة ذات األثــر في الــتـنــمـيـة

qعنيةGؤسسات اGباالتصال مع الهياكل وا qاإلقليمية
qتطوير أدوات جديدة لـتمويل التنمـية اإلقليمية -

باالتصال مع الهياكل واGؤسسات اGعنية.
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qضمان مسك دفاتر ووثائق احملاسبة -
- إعداد ومتابعة ملفات جلنة الصفقات العمومية.

- اGـديـريـة الـفـرعــيــة لـلـوسـائل الـعـامـة- اGـديـريـة الـفـرعــيــة لـلـوسـائل الـعـامـةq  وتـــكـــلــف
�ا يأتي  :

- تــــــقــــــيـــــيـم االحــــــتـــــيــــــاجــــــات من الــــــوســــــائل اGــــــاديـــــة
qصالحGالضرورية لسير ا

- تــسـيــيـر اGــمـتـلــكـات اخملــصـصــة لـلــمـديــريـة الــعـامـة
qوجردها وصيانتها

- ضمـان الـتـحـضـيـر اGـادي لـلـمـحـاضـرات والـندوات
qديرية العامةGالتي تنظمها ا

- ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.
- اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـوثـائق  واألرشـيف- اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـوثـائق  واألرشـيفq  وتـكـلف

�ا يأتي  :
qراجع وتسييرهاGضمان اقتناء ا -

q ضمـان معـاجلة األرشـيف واحلفـاظ علـيه وحتويله -
qكلفة باألرشيف الوطنيGباالتصال مع الهياكل ا

- ضــمــان تــســيــيــر األرشــيف والــســهــر عــلى احــتـرام
اGقاييس اGعمول بها في هذا اجملال. 

يـساعـد اGـديـر الـعام لالسـتـشـراف أربـعة (4) مـديري
دراسات وأربعة  (4) رؤساء دراسات".

" اGـادة 9 مـكرر : قـسم التحـريات اجلـبائيـةq ويكلف
�ا يأتي  :

- اGـســاهـمــة عــبـر الــتـراب الــوطـنـيq في مـجــهـودات
مـكـافحـة كل أشـكـال الغش والـتـهرب الـضـريبي وال سـيـما
مـــنــــهــــا تـــلـك الـــتـي لـــهــــا انـــعــــكــــاســـات هــــامــــة عـــلـى اجلـــانب
االقــــتـــصــــادي واGـــالـيq وذلك بــــاالعـــتــــمـــاد عــــلى اإلجـــراءات

qXاحملددة في التشريع والتنظيم اجلبائي
- برمجة وتنظـيم التحقيقات والتحريات اجلبائية
الـــكـــبـــرى عــــبـــر الـــتـــراب الـــوطـــني كـــلـهq الـــتي تـــســـتـــهـــدف

 qXوالطبيعي XعنويGاألشخاص ا
- الـــقــيـــام بـــأعــمـــال الـــتــحـــقــيـــقـــات اجلـبــائــيـة في

qبالنسبة للملفات التي لها أهمية كبرى qكانGا Xع
- تــوطـيــد عالقــات وظـيــفـيــة ضـروريــة مع الــهـيــئـات
والــــهـــيــــاكل اخملــــتـــصــــة في الــــدولـــة �ــــا فـــيــــهـــا الــــســـلــــطـــات
الـقـضـائـيــة الـتي تـتـكـفل بـالــوقـايـة من كل أشـكـال اجلـر|ـة
qوالــــفـــســـاد qوتـــبــــيـــيـض األمـــوال qـــالـــيــــةGاالقـــتــــصـــاديــــة وا
وحتــويـل رؤوس األمــوالq ومــكـــافــحــة ذلكq واســـتــغالل كل

qعلومات التي لها آثار جبائية معتبرةGا

q"وقع "الوابG وضع تطبيقات تساهمية -
- ضمان تسيير موقع "الواب" وشبكة "إنترانت".
qديـرية الـفرعـية لـلتـسيـير اإللـكتـروني للـوثائقGديـرية الـفرعـية لـلتـسيـير اإللـكتـروني للـوثائق- اGا -

وتكلف �ا يأتي  :
qإقامة تسيير إلكتروني للوثائق -
qعلومات على دعائم رقميةGنشر ا -

- ضـــمـــان اGـــســـاعــدة الـــتـــقـــنـــيــة الســـتـــعـــمــال األدوات
الرقمية.

-  مديرية إدارة الوسائل-  مديرية إدارة الوسائلq  وتكلف �ا يأتي  :
- ضـــــمـــــان تـــــســــــيـــــيـــــر ومـــــتـــــابـــــعـــــة اGــــــســـــار اGـــــهـــــني

 qXللمستخدم
- ضــمـان إعــداد وتـنــفـيــذ األعـمــال اGـتــعـلـقــة بـتــكـوين

qمستواهم  وجتديد معارفهم Xوحتس XستخدمGا
qديرية العامةGضمان إعداد وتنفيذ ميزانية ا -

- تـــوفــيــر احـــتــيــاجــات لـــتــجــهـــيــز مــصــالـح اGــديــريــة
qالعامة وتسييرها

- ضــمــان تـســيــيــر اGـمــتــلــكـات اGــنــقــولـة والــعــقــاريـة
qوصيانتها واحملافظة عليها

qديرية العامة وتسييرهGتنظيم  أرشيف ا -
- اقــــتـــنـــاء وثــــائق اGـــديــــريـــة الــــعـــامـــة وتــــنـــظـــيــــمـــهـــا

وتسييرها.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية  :
qوالــتـــكــوين Xــديـــريــة الــفـــرعــيـــة لــلـــمــســـتــخــدمـــGوالــتـــكــوين- ا Xــديـــريــة الــفـــرعــيـــة لــلـــمــســـتــخــدمـــGا -

وتكلف �ا يأتي  :
XــسـتــخـدمـGإعـداد مــخـطــطـات تــسـيــيـر وتــكـوين ا -

qوتطبيقها
qXهني للمستخدمGسار اGتسيير ا -

XــســتــخــدمـGمــتــابــعــة األعـمــال اخلــاصــة بــتـكــوين ا -
qمستواهم  وجتديد معارفهم Xوحتس

- تــنـظـيم ومــتـابـعـة الــعـمـلـيــات اGـرتـبـطــة بـالـنـشـاط
االجتماعي.

- اGـديـرية الـفـرعـية لـلـميـزانـية واحملـاسـبة- اGـديـرية الـفـرعـية لـلـميـزانـية واحملـاسـبةq  وتـكلف
�ا يأتي  :

- تــقـيــيم االحــتـيــاجــات اGـالــيـة الــســنـويــة لــلـمــصـالح
qوإعداد مشروع ميزانيتها

- وضع االعتـمادات اGـالية اGـرصودة وضـمان تنـفيذ
qيزانيةGعمليات احملاسبة وا
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- مـديريـة الـتـنسـيق مـا بـX القـطـاعـات والتـلـخيص- مـديريـة الـتـنسـيق مـا بـX القـطـاعـات والتـلـخيص
والوثائقوالوثائقq وتكلف �ا يأتي :

- وضـع جـــهـــاز تـــنــــســـيق أعــــمـــال مـــكـــافــــحـــة األفـــعـــال
اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاجلـــر|ـــة االقـــتـــصـــاديـــة واGـــالـــيـــة  ذات اآلثـــار
اجلبـائـيـة اGعـتـبـرةq مع الـهيـئـات واGـؤسسـات اGـؤهـلة في

qالدولة

- استـغالل تـقـاريـر التـحـريات والـرقـابـة وإعداد كل
الدعائم التوثيقية التي تصف طرق الغش اGستعملة.

: X(2) فرعيت Xوتتكون من مديريت

qالــقـطـاعـات Xـديـريــة الـفـرعــيـة لـلــتـنـســيق مـا بـGالــقـطـاعـات- ا Xـديـريــة الـفـرعــيـة لـلــتـنـســيق مـا بـGا -
وتكلف �ا يأتي :

- وضع جهاز تبادل اGـعطيات مع مختلف  الهيئات
واGـــؤســســات اGــؤهـــلــة في الــدولـــةq والــرد عــلى الـــطــلــبــات

qعبر عنها من قبل هذه األخيرةGا

- تنسيق األعمـال اGتعلقة �كافحة �ارسات الغش
ذات اآلثـار اجلبائيـة اGعتبـرةq مع الهياكل األخـرى اGؤهلة

 qفي الدولة

- جــمع كـل اGـعــلــومــات اGــفــيــدة الــتي ¥ الــنص عــلى
Xتـبادلـهـا  في إطار االتـفـاقيـات الـدوليـة لـلمـسـاعدة مـا ب
اإلداراتq وال ســيــمـــا تــلك الــتي تـــكــتــسي طــابـــعــا جــبــائــيــا

وجمركيا.

- اGديـريـة الفـرعـيـة للـتـلخـيص والـوثائق- اGديـريـة الفـرعـيـة للـتـلخـيص والـوثائقq وتــكـلـف
�ا يأتي :

- حتــلــيل خالصــات تـقــاريــر الـتــحــريـات والــرقــابـات
qاجلبائية وحترير التالخيص اخلاصة بها

- مـسك وتعـزيز قـواعد اGـعـطيـات والبـيانـات  التي
qتتضمن معلومات جبائية حساسة

- إعـــداد بـــطــاقـــات ودالئـل مـــنــهـــجـــيـــة تـــســـطـــر طــرق
qوضمان نشرها qومخططات الغش التي ¥ الكشف عنها
- استـغالل جـمـيع الـوثـائق الـتـقـنـيـة وكل اGـعـطـيات
اGـتـعـلــقـة بـنـشــاطـات خـاصـةq  تــسـمح بـالـتــعـمق في أعـمـال

التحريات و/أو الرقابة.

.................... ( الباقي بدون تغيير) .............".

اGادةاGادة  4  :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1435 اGــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

- إعداد حـصـيلـة نـشـاطاته بـصـفة دوريـةq وتـقد¦ كل
اقـتـراح لـلـتـدابـيـر الـتي يـنـبـغي الـشـروع فـيـهـا والـتي لـها

.Xعالقة �كافحة الغش والتهرب الضريبي

: (2) Xو يتكون من مديريت
- مديـرية الـبرمجـة والتـحريات والـرقابة- مديـرية الـبرمجـة والتـحريات والـرقابةq  وتـكلف

�ا يأتي :
- اGـشـاركة في حتـديـد احملـاور ذات األولويـة لـلـبحث

qوالتحريات اجلبائية االستراتيجية
- وضع جـهـاز يقـظـة يرمي إلى الـبـحث اGسـتـمر عن
مخـتلف تـيارات وطـرق ووسائل الـغش ذات االنعـكاسات

qعتبرةGاجلبائية ا
- تـصمـيم وحتـديد مـعـاييـر انـتقـاء الـقضـايـا اGوجـهة

qبنية على حتليل اخملاطرGا qللتحريات و/أو الرقابة
- تنظيم أعمـال دورية ومنتظمة تتعلق بالتدخالت

qXعنويGأو ا Xالتي تستهدف األشخاص الطبيعي
- تــنــفــيـــذ كــيــفــيــات تـــبــادل اGــعــطــيـــات مع الــهــيــاكل
الـتـابـعـة لـقـطاعـات أخـرى  واGـعـنـيـة �كـافـحـة الـتـصـرفات

التدليسية.

: X(2) فرعيت Xو تتكون من مديريت
- اGديرية الفرعية للبرمجة- اGديرية الفرعية للبرمجةq وتكلف �ا يأتي :

- وضع الـــــــبـــــــرامـج الـــــــدوريــــــة اخلـــــــاصـــــــة واألعـــــــمــــــال
اGــنـتــظــمـة الــعــامـة اGــزمع الــقـيــام بــهـا فـي مـجــال الــبـحث
والـتـحـريـاتq وحتـديـد لـكل تـدخل اإلجـراء اجلـبـائي اخلـاص

qبه الواجب  وضعه

- حتــلــيل وإثــراء نــتــائج الــتــحــقــيــقــات والــتــحــريـات
بـهـدف إنـشـاء بـرامج الـرقـابة اجلـبـائـيـة اخلـارجـيـة وحتـديد

qلكل ملف إجراء التحقيق اجلبائي الواجب وضعه

- اقـــــتـــــراح  تـــــســـــجـــــيل األشـــــخـــــاص اGـــــعـــــنـــــويــــX أو
الــطـبــيـعــيـX في بــرامج الــرقـابــة اجلـبــائـيــةq عـلى مــصـالح

qديرية العامة للضرائب قصد التكفل بذلكGا

- وضع وتــــزويـــــد شــــبــــكـــــة حتــــلــــيـل مــــخــــاطـــــر الــــغش
والتهرب الضريبيX عالية األهمية.

- اGديـريـة الفـرعـية لـلـتحـريـات والرقـابة- اGديـريـة الفـرعـية لـلـتحـريـات والرقـابةq وتــكـلـف
�ا يأتي :

- تـنـفـيذ بـرامج الـتـحـريـات والـرقـابـة من قـبل فرق
qمختصة

- الـقــيـام بــاGـتــابـعــة الـدائــمـة لــشـروط إجنــاز أعـمـال
التحريات والرقابة.
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اGـــرســـوم أحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 05-495 اGؤرخ في 24 ذي الـقعدة

عام 1426 اGوافق 26 ديسمبر سنة 2005 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اGــادة 7 مـن اGــرسـوم
التـنفيذي رقم 05-495 اGؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426
اGــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2005 واGــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اGادّة 7 : تخـضع �ارسـة نشـاط التـدقيق الـطاقوي
العتماد تسلّمه الوزارة اGكلفة بالطاقة لصالح األشخاص
اGـــذكــوريـن في اGــادة 22 من الـــقـــانــون رقم 99-09 اGــؤرخ
في 15 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1420 اGــوافق 28 يــولـــيــو ســـنــة

1999 واGذكور أعاله.

يجب أن تودع طلـبات االعتماد لـدى الوزارة اGكلفة
بـالطاقة التي تـرسلها إلى الوزارة اGـكلفة بالـبيئة إلبداء
الــــرأي فــــيــــهــــا وإلى وكــــالـــة تــــطــــويــــر الــــطـــاقــــة وتــــرشــــيـــد

استعمالها لدراستها.

ترسل آراء الـوزارة اGكلـفة بالـبيئـة ووكالة تـطوير
الطاقـة وترشيـد استعـمالها إلـى الوزارة اGكـلفة بـالطاقة
فـي أجل أقـــــصــــاه ثـالثــــون (30) يــــومـــــا ابــــتـــــداء من تـــــاريخ

التبليغ.

تـرسل اGـلـفـات اGـقـبـولـة تـقـنـيـا إلى الـوزارة اGـكـلـفة
بالداخلية إلبداء الرأي فيها.

يـرسل رأي الوزارة اGـكـلـفـة بالـداخـلـيـة إلى الوزارة
اGكلفـة بالطاقـة في أجل أقصاه أربعون (40) يومـا ابتداء

من تاريخ تبليغها.

|ـــنح االعـــتــمـــاد �ــوجـب مــقـــرر من الـــوزيــر اGـــكــلف
بالطـاقة في أجل أقصاه مـائة وعشرون (120) يومـا كاملة
ابــتــداء من تــاريخ وصـل االســتالم الــذي يـثــبـت بـأن اGــلف
كـاملq وذلك بــعـد احلــصـول عــلى مـوافــقـة الــوزارة اGـكــلـفـة
بــالــداخــلـيــة والــوزارة اGــكــلــفــة بــالـبــيــئــة ووكــالــة تــطــويـر

الطاقة وترشيد استعمالها.

يجب تبليغ الرفض اGعلل لطالب االعتماد.

في حالة رفض االعتـمادq |كن طالب االعتماد تقد¦
طـعـن لـدى الـوزيـر اGـكـلف بـالـطـاقـةq مـرفـقـا �ـعـلـومـات أو

مبررات جديدة".

اGــاداGــادّة ة 3 : : تـــتـــمـم أحـــكـــام اGــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
05-495 اGــــؤرخ في 24 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اGــــوافق 26

ديــســـمـــبــر ســـنــة 2005 واGـذكـور أعالهq �ـادتـX 7 مـكـرر
و7 مكرر q1 حترران كما يأتي : 

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13-424 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اGـوافق اGـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـعـدل ويـتـممq يـعـدل ويـتـمم

اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم 05-495 اGــؤرخ فـي  اGــؤرخ فـي 24 ذي ذي
الــقــــعــــدة عــــام الــقــــعــــدة عــــام 1426 اGـــوافــق  اGـــوافــق 26 ديــســمــــبــــر ســنــة ديــســمــــبــــر ســنــة
2005 واGـتعلق بالـتدقيق الطـاقوي للمـنشآت األكثر واGـتعلق بالـتدقيق الطـاقوي للمـنشآت األكثر

استهالكا للطاقة.استهالكا للطاقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اGــشــتـرك بــX وزيــر الـطــاقـة
qناجم ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئةGوا

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-09 اGــــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اGــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

qتعلق بالتحكم في الطاقةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

 qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-388 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحدد كيفـيات تأهـيل اGوظفـX الذين يدعون إلى االطالع

qصنفةGعلومات أو الوثائق اGعلى ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-495 اGؤرخ
في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اGــوافق 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واGــتــعـــلق بــالــتــدقــيق الـــطــاقــوي لــلــمــنــشــآت األكــثــر

qاستهالكا للطاقة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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"اGـادّة 18 : يتـعـX علـى كل منـشـأة خاضـعـة للـتـدقيق
الـطــاقـوي تـكــلـيف مــكـتب لــلـتــدقـيق الــطـاقــوي مـعــتـمـد أو
خـــبــيــر مــعــتـــمــد لــلــقــيــام دوريــاq وعــلى نــفــقــتــهــا بــتــدقــيق
طـاقوي كـمـا هو مـحـدد في اGادة 4 من اGـرسـوم التـنفـيذي
رقم 05-495 اGــؤرخ في 24 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق

26 ديسمبر سنة 2005 واGذكور أعاله.

يـخـضـع دخـول اGـدقـقـX الـطــاقـويـX إلى اGـؤسـسـات
اخلاضـعـة لـقواعـد أمن خـاصةq لـلـقواعـد واإلجـراءات احملددة
�ـــوجب اGـــرســوم رقم 84-385 اGــؤرخ في 29 ربــيع األول

عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 واGذكور أعاله.
حتــدد دوريـة الـتـدقـيـق الـطـاقـوي بـثالث (3) سـنـوات
بـالنسـبة للـمنـشآت الصـناعيـة ومنـشآت النـقلq وبخمس

(5) سنوات بالنسبة Gنشآت اخلدمات.
تـبــلغ وكــالـة تــطــويـر الــطـاقــة وتــرشـيــد اسـتــعــمـالــهـا
اGـــنــشـــآت اGــعـــنــيــة بـــقــائـــمــة خـــبــراء الـــتــدقـــيق الـــطــاقــوي

اGعتمدين واGكاتب اGعتمدة ومراجعهم".

اGـاداGـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1435 اGــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13-425 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435 اGـوافق  اGـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـعـدq يـعـدّل ويـتـمل ويـتـمّم

اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 07 -  - 184 اGــــؤر اGــــؤرّخ في خ في 23
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اGوافق  اGوافق 9 يونـيو سنة  يونـيو سنة 2007
الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عـــــــقـــــــود الــــــــبـــــــحـثالـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عـــــــقـــــــود الــــــــبـــــــحـث
واالسـتــغـالل وعـقــود اسـتــغالل احملـروقــات بـنــاء عـلىواالسـتــغـالل وعـقــود اسـتــغالل احملـروقــات بـنــاء عـلى

مناقصة للمنافسة.مناقصة للمنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
 qناجــمGبناء  على  تقريــر  وزيــر  الطاقــة  وا -

- وبـنــاء  عــلى  الــدســتــورq ال ســيــمــا  اGــادتـان  3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 05 - 07  اGــؤرخ  في 19
ربــــــيـع األول  عـــــام 1426 اGــــــوافق 28 أبــــــريـل  ســــــنـــــة 2005
واGـتـعـلق بــاحملـروقـاتq اGـعـدل  واGـتــمّمq ال سـيـمـا اGـادة 32

 qمنه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

"اGـادّة 7 مــكــرر : يــرفق طــلب االعــتــمــاد �ـلف إداري
وملف تقني يحتويان على الوثائق اآلتية :

1 - اGلف اإلداري : - اGلف اإلداري :
- طلب خـطي للـحصـول على االعـتمـاد مؤرخ وموقع

qمن الطالب
- اســــتـــمــــارة �ــــلــــوءة مـــصــــحــــوبـــة بــــأربع (4) صــــور

qشخصية حديثة للطالب
qنسخ للشهادات مصادق عليها -

- شهـادة مـتـابـعـة تـكـوين الـتـدقـيق الـطـاقـوي صادرة
عن وكالـة تـطـوير الـطـاقة وتـرشـيـد استـعـمـالهـا أو رسـالة

qتعهد �تابعة تكوين التدقيق
- مــســتــخـرج مـن شــهـادة اGــيالد أو نــســخــة مــطــابــقـة

qلبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(نـــســـخـــة رقم 3 يـــقل تــــاريخ اســـتــــخـــراجـــهــــا عن ثالثـــة (3)

أشهر) لطالب االعتماد.

2 - اGلف التقني : - اGلف التقني :

- وثـــيـــقــة تـــثــبـت خــبـــرة طـــالب االعــتـــمـــاد في اجملــال
q(شهادة أو شهادة عمل أو غيرها من الوثائق) الطاقوي

- نـــســخـــة مـن شــهـــادة الـــوجـــود مـــؤرخـــة في الـــســـنــة
qكتب الدراساتG احلالية بالنسبة

- عــقـــد عــمل غــيـــر مــحــدد اGــدةq أو عــقـــد عــمل مــحــدد
Xــــــدة ال تـــــقـل مــــــدته عـن ثالث (3) ســـــنـــــوات لـــــلـــــعـــــامـــــلــــGا

qكتب الدراساتG XؤهلGا Xالتقني

- نـسـخـة طبق األصل مـن القـانـون األسـاسي لـطالب
qاالعتماد و/أو السجل التجاري

- قـائـمـة اGـعدات الالزمـة لـلـقـياس واGـراقـبـة احملددة
عن طــريق الــتــنــظــيم اGــقـتــنــاة أو الــتي ســيــتم اقــتــنــاؤهـا

Gمارسة نشاطات التدقيق الطاقوي".

"اGــــادّة 7 مـــكـــرر1 : يــــتـــعــــهــــد اGـــدقـق بـــاحلــــفــــاظ عـــلى
الـسـريـة الـصـارمـة لـلــمـعـلـومـات والـوثـائق ونـتـائج أعـمـال
الـتـدقـيق الـطـاقـوي وكـذا كل اGـعـطـيـات واGـعـلـومات الـتي

بلغه إياها صاحب اGنشأة".

اGـاداGـادّة ة 4 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 18 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 05-495 اGؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426
اGــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2005 واGــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :
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"اGـادة 11 : في احلـالـة الـتي يـكـون فـيـهـا الـطـلب غـير
كـامل أو كـان يـتـطـلب تـوضـيحـاتq فـإن الـوكـالـة الـوطـنـية
لــــتـــثـــمـــX مـــوارد احملـــروقــــات (ألـــنـــفط) تـــبـــلـغ اGـــرشح في
غـضـون الـثالثـX (30) يــومـا الـتي تـلي اســتالم اGـعـلـومـات
اإلضـافـيــة أو الـتـوضـيـحــات بـالـرد اخلـاص بــطـلب االنـتـقـاء

األولي".

اGــــــاداGــــــادّة ة 5 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 18 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 18 : تمـسك الـوكـالة الـوطـنيـة لـتثـمـX موارد
احملروقـات (ألنفط) وحتـX قائمـة الشركـات التي انتـقتها
االنــــــتــــــقــــــاء األولي. |ــــــكن ألي شــــــخـص االطالع عــــــلـى هـــــذه
Xسـبقـة للـوكالـة الـوطنـية لـتثـمGوافـقـة اGبعـد ا qالقـائمـة

موارد احملروقات (ألنفط)".

اGـاداGـادّة ة 6 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 20 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 20 : تـتولى الـوكـالة الـوطنـيـة لتـثمـX موارد
احملروقات (ألنفط) ما يأتي :

qنافسةGكامن للعرض في اGساحات واGاقتراح ا -
- حتـديد وإبالغ اGـعـيار أو اGـعـاييـر الـذي ¥ انتـقاؤه

qانتقاؤها الختيار العروض/
- إعداد مشروع العقد.

يـخـضع كل مـشـروع (مـشــاريع) عـقـد (عـقـود) الـبـحث
و/أو االستغالل واGساحـات واGكامن اGعروضة للمنافسة
وكــذا اGــعــيــار أو اGـــعــايــيــر الــذي ¥ انــتـــقــاؤه / انــتــقــاؤهــا

الختيار العروضG qوافقة الوزير اGكلف باحملروقات".

اGـاداGـادّة ة 7 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 21 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGــادة 21 : ............ (بــدون تــغــيـــيــر حــتـى) تــتــكــون
جلنة اGناقصة للمنافسة من :

أ) مـــديــــر الـــقـــسـم اGـــكـــلـف بـــالـــتــــرقـــيـــة فـي الـــوكـــالـــة
الوطـنـيـة لـتـثـمـX مـوارد احملـروقـات (ألـنـفط) أو إن تـعذر
ذلكq من عـضو من الـلـجنـة اGديـرة يتـم تعـييـنه من طرف
رئيس اللجنة  اGديرة الذي يتولى رئاسة جلنة اGناقصة

للمنافسة.
................(الباقي بدون تغيير)...................".

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 184
اGـؤرّخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اGـوافق 9 يــونــيـو
ســـنـــة 2007 الـــذي يــــحـــدد إجـــراءات إبــــرام عـــقـــود الــــبـــحث
واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى

qمناقصة للمنافسة
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرّخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

 qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

qوبعد  موافقــة  رئيس  اجلمهوريــة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويــــتـــمم  هـــذا اGــــرســـوم بـــعض
أحــكــام اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 07 - 184 اGــؤرّخ في 23
جـمادى األولى عام 1428 اGوافق 9 يونـيو سنة 2007 الذي
يـحــدد إجــراءات إبـرام عــقــود الــبـحث واالســتــغالل وعــقـود

استغالل احملروقات بناء على مناقصة للمنافسة.

اGاداGادّة ة 2 : : تعـدل أحكام اGادة 9 من اGرسـوم التنفيذي
رقـم 07 - 184 اGــــــــؤرّخ في 23 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1428
اGـــوافـق 9 يـــونــــيـــو ســــنــة 2007 واGــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 9 : يـــجــب أن تـــــدرس الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة
لـتــثــمــX مـــوارد احملــروقـــات (ألـنــفط) الــطـلــبــات وتــعـــلم
اGـــرشـح في غـضــون الـثالثـX  (30)  يــومـا مـن اسـتالمــهـا
إيـــاهــا وإذا اعــتــبــر الـــطــلب نــاقـــصــا أو تــطــلـب مــعــلــومــات
إضـافيـةq �ا في ذلك تـنظـيم مقـابلـة مع اGتـرشحq واعتـبر
ذلك ضــروريـا من أجل فـهم أو تـوضـيح الـطـلبq فـعـلى هـذا

األخير أن يلتزم بتقد¦ هذه اGعلومات".

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 10 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 10 : في احلالـة التي يـكون فـيهـا الطـلب كامال
أثنـاء إيداعه وال يتـطلب أي مـعلومـة  إضافيـةq فإنه يجب
عـلى الوكـالة الـوطنـية لـتثـمX مـوارد احملروقات (ألـنفط)
أن تـعـلـم اGـرشح في غـضـون اخلــمـسـة وأربـعـX (45) يـومـا

من استالمها إياهq بالرد اخلاص بطلب االنتقاء األولي".

اGــــــاداGــــــادّة ة 4 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 11 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :
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ال |ـكـن لألشــخـاص الــذين لـم يـتـم انـتــقــاؤهم انــتــقـاء
أوليا تقد¦ عرض في اGناقصة للمنافسة".

اGـاداGـادّة ة 10 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 28 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 28 : ..........(بدون تغيير حتى)................
qعني وحتديدهGكمن اGساحة أو اGموقع ا Xتعي -

qمشروع العقد -

- نـسـبــة مـشـاركـة الــشـركـة الـوطـنــيـة سـونـاطـراك -
qش- ذ-أ

- كـيفيـات وشروط تمـويل استثمـارات البحث من
qطرف الشركة الوطنية سوناطرك -ش-ذ-أ

qتوفرةGعطيات اGقائمة ا -

- آخـــر أجل لــــطـــلب تــــوضـــيـــحــــات ذات طـــابع تــــقـــني
وقــــــانــــــونـي وإداري وكــــــذا من أجـل عــــــرض االقــــــتــــــراحـــــات

qتعلقة �شروع العقدGوالتعديالت ا

................................(بدون تغيير حتى)

في حـالة اGـنـاقصـة لـلمـنـافسـة لـلمـسـاحاتq مـوضوع
عقود البحث واالستغاللq يتضمن اGلف أيضا :

qمعيار أو معايير انتقاء العروض -

qطريقة وشكل تقد¦ العروض -

qتاريخ وتوقيت ومكان تسليم العروض -

- أسباب رفض العروض.

في حالة اGناقصة للمنافسة للمكامنq يبX اGلف :

qطريقة وشكل تقد¦ االقتراحات التقنية -

- تــــاريـخ وتـــوقــــيـت ومـــكــــان تــــســــلــــيم االقــــتــــراحـــات
التقنية.

كما يـبqX �ـجرد انـطالق اGرحلـة األولى للـمنـاقصة
لـلمـنافـسـةq اGعـيار أو اGـعـاييـر الذي ¥ انـتـقاء /انـتقـاؤها

الختيار العروض".

اGـاداGـادّة ة 11 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 29 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

اGـاداGـادّة ة 8 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 22 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGــادة 22 : تـــعـــتـــبـــر جلـــنـــة اGـــنـــاقـــصـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة
مـســؤولـة عن عــمـلـيــة اGـنـاقــصـة لــلـمـنــافـسـة الــتي تـتم في
مـرحـلـة واحدة فـيـما يـخص مـسـاحات الـبـحث واالسـتغالل
وفي مـرحــلـتــX  فـيــمـا يــخص اGـكــامن الـتي ¥ اكــتـشــافـهـا

اGعروضة للمنافسة.

وتسـهر هـذه اللـجنـة طوال مـدة اGنـاقصـة للـمنـافسة
على ما يأتي :

- مـطــابـقــة عـمــلـيــة اGـنــاقـصــة لـلــمـنــافـســة لـلــتـنــظـيم
qعمول بهGا

qمراجعة العقود قبل إمضائها -
qإمضاء العقود -

- التدقيق في الضمانات الالزمة ومراقبتها.

تتـــأكد هــذه اللـجنــة من أن اGـناقصــة  للمـــنافسـة
قــــد ¥ نــــشــــــرهــــا عـــــلـى نــــطـــــاق واســع فـي الـــــيـــــومـــــيـــــات
الوطـنية وفي الـدوريات العاGية اGـتخصصة إذا اقتضى
األمــــرq لـــضــــمــــان جـــذب ومــــشـــاركــــة أكــــبـــر عــــدد �ــــكن من

األشخاص في هذه العروض".

اGـاداGـادّة ة 9 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 26 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 26 : ...........(بدون تغيير حتى)
- احلـــصـــول عــلـى نــســـخــة مـن هــذه اGـــعــطـــيـــاتq عــلى

qنفقتهم
- تـــقـــد¦ مالحـــظــاتq وعـــنـــد االقـــتــضـــاءq اقـــتـــراحــات

qتعديالت على مشروع العقد
- اGشاركة في اGنافسة.

غـــيـــر أنـه |ـــكن لألشـــخـــاص الـــذين ســـبـق أن أودعــوا
Xطــلــبــا لالنــتــقــاء األولـي لــدى الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــ
مـــــوارد احملـــــروقـــــات (ألــــنـــــفـط) قــــبـل انـــــطالق اGـــــنـــــاقـــــصــــة
للـمنافـسة أو أثـناء سـير اGنـاقصـة للـمنافـسةq من اقـتناء
ملفات اGناقصـة للمنافسة شريطة احلصول على اGوافقة
اGــســبــقــة لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

(ألنفط). 
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qالتعليمات النهائية للعرض االقتصادي -
- التاريخ النهائي للتعهد بالعرض االقتصادي".

اGـاداGـادّة ة 15 : : تـســتـبـدل عـبـارة "كـفـالـة" في اGـادة 36 من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07 - 184 اGـؤرّخ في 23 جـمـادى
األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة 2007 واGـــذكــور

أعالهq بعبارة "كفالة التعهد".

اGاداGادّة ة 16 : : تستبـدل عبارة "كفـالة االلتزام" في اGادة
37 من اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 07 - 184 اGــؤرّخ في 23

جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 9 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2007
واGذكور أعالهq بعبارة "كفالة التعهد".

اGـاداGـادّة ة 17 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 39 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـادة 39 : تـقـوم جلـنـة اGـنـاقـصـة لـلـمـنـافسـة بـالـفـتح
qوبـــالـــتــــدقـــيـق في صـــحــــة الـــعـــروض qالـــعــــلـــني لــــلـــظــــروف
ودراستـها وتـقـييـمـها وفـقـا للـمعـيـار أو اGعـايـير اGـذكورة
في مـلف اGـنـاقـصـة للـمـنـافـسـة. وكذا بـإعـداد مـحـضـر فتح

الظروف.

Xوتتم االستعانـة أثناء حصة فـتح الظروف �راقب
(2) مستقلX من ضمن احلضور".

18 : : تــدرج ضــمن أحــكــام اGــرســوم الــتــنــفــيــذي اGـاداGـادّة ة 
رقـم 07 - 184 اGــــــــؤرّخ في 23 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1428
اGـوافق 9 يــونــيــو ســنـة 2007 واGـذكــور أعالهq اGــادتـان 39

مكرر و39 مكرر q1 حترران كما يأتي  :

"اGـادة 39 مـكرر : وفـقـا ألحـكـام اGادة 20 من الـقـانون
رقم 05 - 07 اGـؤرّخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق
28 أبــريل سـنـة 2005 واGـذكـور أعـالهq |ـنح حق األفـضـلـيـة

لـــــلـــــشــــخـص أو األشـــــخـــــاص الــــذيـن أجنـــــزوا أو ال يـــــزالــــون
يــــنـــجــــزون أشـــغــــاال لــــلـــتــــنـــقــــيب فـي مـــســــاحــــة ¥ وضـــعــــهـــا
للمـناقصة لـلمنافـسةq شريطـة أن يتقيـد هذا الشخص أو
qــســاحـةGاألشـخــاص أثــنــاء اجلــلــسـة بــأحــسن عــرض لــتــلك ا
وشــريــطـــة مــشــاركــته أو مـــشــاركــتــهم فـي هــذه اGــنــاقــصــة
لـــلــمـــنــافـــســة وكـــذا تــقـــد¦ تــعـــهــده أو تـــعــهـــدهم لـــلــمـــســاحــة

اGعنية".

"اGـــــادة 39 مــــــكـــــرر 1 : وفــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اGـــــادة 38 من
الـقانون رقم 05 - 07 اGؤرّخ في 19 ربـيع األول عام 1426
 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة 2005 واGـــذكــور أعالهq |ـــنح حق
األفـــضــلـــيــة في حـــالــة اGـــنــاقــصـــة لــلـــمــنــافـــســة اGـــســاحــات

"اGـادة 29 : يـجب عـلى جلـنـة اGنـاقـصـة لـلمـنـافـسة أن
تـرد في أجل أقـصـاه عـشـرة (10) أيـام عـمل عـلى كـل سؤال
مــــكـــتــــوب ذي طـــابـع قـــانــــوني وتــــقــــني أو إداريq يــــطـــرحه

شخص أخذ ملف اGناقصة للمنافسة.

يـجب أن تـكـون األسـئـلـة اGـكـتوبـة قـد بـلـغت في أجل
أقـــصــــاه الـــيـــوم احلـــادي عـــشـــر (11) من أيـــام الــــعـــمل الـــذي
يـــســـبق آخـــر أجل لـــطــلـب تــوضـــيـــحـــات مــبـــيـــنــة فـي مــلف

اGناقصة للمنافسة".

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 30 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـادة 30 : تـطـرح الـوكـالة الـوطـنـيـة لتـثـمـX موارد
احملـروقات (ألـنـفط)q اGـنـاقصـة لـلـمنـافـسـة في أجل أقـصاه
خـــــمــــســـــة وأربـــــعــــون (45) يـــــومــــا بـــــعـــــد آخـــــر أجل لـــــطـــــلب
توضـيـحات عـلى مـساحـات الـبحث واالسـتـغالل اGعـروضة
وتـــضـعq حتت تـــصـــرف كـل شـــخص أخـــذ مـــلـف اGـــنـــاقـــصـــة
للمـنافسـةq مشروع الـعقـد النهـائي مؤشر عـليه من طرف

رئيس جلنة اGناقصة للمنافسة".

اGـاداGـادّة ة 13 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 31 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 31 : .............(بدون تغيير حتى)

و) اقتراحات التعديالت اGتعلقة �شروع العقد".

اGـاداGـادّة ة 14 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 32 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـادة 32 : تقـوم جلـنة اGـنـاقـصة لـلـمنـافـسة في أجل
أقـــصـــاه تــــســـعـــون (90) يـــومــــا بـــعـــد اســــتالم االقــــتـــراحـــات
الـتقنية وبـعد استشارة اGـتعهدين بالـعروضq في مرحلة

ثانية بتبليغ جميع اGتعهدين �ا يأتي :
qرجعيGالعرض التقني ا -

qمعيار أو معايير انتقاء العروض -
- مــشــروع الــعــقــد الــنــهــائـي مــؤشــر عــلــيه من طــرف
رئـيس جلنـة اGنـاقـصة لـلمـنافـسة لـيتم الـتأشـير عـليه من

qتعهدينGطرف ا
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ويــجب أن يــظـل هــذا الــتــمـــثــيل الــقـــانــوني مــوجــودا
طـوال سـريان مـدة الـعـقـد أو أي عـقد تـكـون لـهـذا الـشخص

حصة فيه".

اGـاداGـادّة ة 22 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 45 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGــــادة 45 : يـــــجب أن يـــــوقع عـــــلى الـــــعـــــقـــــدq في أجل
ثالثX (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف".

اGـاداGـادّة ة 23 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 46 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـادة 46 : إذا رفض الــشــخص الــذي تــمت اGــوافــقـة
عـلى عـرضه توقـيع الـعـقـد في غـضـون الـثالثX (30) يـوما
Xحتجز الوكالة الوطنية لتثم qبعد تاريخ فتح الظروف
موارد احملـروقات (ألـنـفط) كفـالة الـتعـهـد ويبـرم العـقد مع
الــشــخص الــذي ¥ تــرتــيب عــرضـه مــبــاشــرة بــعــد الــعـرض

الذي تمت اGوافقة عليه في اGقام األول.

وإذا رفـض هـذا الــشــخص الــثـانـي تـوقــيع الــعــقـد في
غـــضـــون الـــثالثــX (30) يــــومـــا ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تـــبــــلـــيغ
q(ألــنــفط) مــوارد احملــروقــات Xالــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــ
يــطــبق نــفس اإلجــراء اGــذكــور أعـاله مع بــاقي اGــتــعــهــدين

إلى غاية إبرام العقد".

اGاداGادّة ة 24 : : تـسـتـبدل عبــارة "اإلعـالن عن اGـنـاقصـة"
فـي اGـواد 4 و5 و7 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 07 - 184
اGـؤرّخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اGـوافق 9 يــونــيـو

سنة 2007 واGذكور أعالهq بعبارة "مناقصة للمنافسة".

اGــــاداGــــادّة ة 25 : : يــــعـــــدل ويــــتــــمـم اGــــلـــــحق (أ) لــــلـــــمــــرســــوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGوافق 9 يونـيو سنة 2007 واGذكـور أعالهq باGلحق

(أ) في هذا اGرسوم.

26 : : تــــــلــــــغى أحــــــكــــــام اGــــــادة 25 مـن اGــــــرســـــوم اGـــــاداGـــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام

1428 اGوافق 9 يونيو سنة 2007 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 27 :  : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1435 اGــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

واآلفـاق اجلــيــولـوجــيــةq الـتـي كـانت مــحل رد لــلــشـخص أو
األشـــــخــــــاص الــــــذيـن قـــــد ردوا هــــــذه اGــــــســــــاحــــــات واآلفـــــاق
اجلـيــولـوجـيـةq شــريـطـة مـشــاركـته أو مـشــاركـتـهم في ذات
اGـــنـــاقــصـــة لــلـــمـــنــافـــســـة وكــذا تـــقــد¦ تـــعـــهــده أو تـــعـــهــدهم

للمساحة اGعنية".

اGـاداGـادّة ة 19 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 40 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـادة 40 : عـلى إثر فـتح الـظروف وقـراءة الـعروض
وتقـييـمهـا على أسـاس معـيار أو مـعايـير انـتقـاء العروض
اGـعـدّ مـسـبـقـا لـلـمــنـاقـصـة لـلـمـنـافـسـةq تـعـلن الـلـجـنـة فـورا
وعلنا نتائج  اGنـاقصة للمنافسة وتصرح بقبول العرض
فــيـمــا يـخص كل مــســاحـة من اGــسـاحــات أو كل مــكـمن من

اGكامن اGعروضة".

اGـاداGـادّة ة 20 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 41 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادة 41 : ..............(بدون تغيير حتى)
د) اشـتــراط الــعــرض إدخــال تــغــيــيــرات أو تـعــديالت

qعلى مشروع العقد
هـ) عـــدم اســتــجــابـــة الــعــرض لــلـــمــعــيــار أو اGـــعــايــيــر
اGـعـدّة مسـبقـا من طرف الـوكـالة الـوطنـيـة لتـثمـX موارد

qناقصة للمنافسةGفي ملف ا q(ألنفط) احملروقات
و) صــــدور الـــــعــــرض عن مــــتـــــعــــهــــد لم يـــــتم انــــتــــقــــاؤه

qناقصة للمنافسةGاالنتقاء األولي للمشاركة في ا
ز) عـدم احـتــرام أي من الـشــروط األخـرى احملـددة في

qناقصة للمنافسةGملف ا
................(الباقي بدون تغيير).....................".

اGـاداGـادّة ة 21 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 44 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 07 - 184 اGؤرّخ في 23 جـمادى األولى عام
1428 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واGـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـــــادة 44 : يــــــجب عــــــلى الـــــشــــــخص الـــــذي قــــــد قـــــبل
عرضهq أن يـقـوم مسـبقـا قـبل توقـيعه أي عـقـد مع الوكـالة
Xبــتــعــيـ q(ألــنــفط) مــوارد احملــروقــات Xالــوطــنــيــة لــتــثــمـ
�ـــثل قـــانـــونـي له في اجلـــزائـــر وذلك لـــغـــايـــات قـــانـــونـــيـــة

وجبائية.
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ج -  معطيات هذه الشركة :
العنوان :

اسـم وصــفــة الــشــخص الــواجـب االتــصــال به (�ــا في
ذلك البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :

اسـم وصــفــة شــخص آخــر |ــكـن االتــصــال به (�ــا في
ذلك البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :

د - تــرخـيص مــكـتـوب من الــشـركــة لـلـمــرشح اGـقـرر
انتقاؤه االنتقاء األولي استنادا إلى سوابقها.

هـ - تــــــعـــــهــــــد يــــــوقـــــعـه إطـــــار فـي الـــــشــــــركـــــةq مــــــؤهل
ومــرخص لـه قــانــونـــاq يــنـص عــلى أن هـــذه الــشـــركــة تــزود
qإذا مـا ¥ انــتــقــاؤهــا االنــتـقــاء األولي qفـرعــهــا أو وكــالــتــهــا
qـالــيــة وغــيــرهـاGــوارد الــتــقــنـيــة والــبــشــريــة واGبـجــمــيع ا
للسماح له عـند الضرورةq باحـترام التزاماته في الوقت

اGناسب في أي عقد.
و - شـهـادة مــكـتـوبـة مـن طـرف هـذه الـشــركـةq تـثـبت
السـلـطـة الـقانـونـيـة لـلمـوظف اGـوقع بـاسم الـشـركة دوهـ)

لتقد¦ هذه الرخصة أو تسليم هذا االلتزام.
ز - فـي احلـــــاالت الــــتـي ال يـــــكــــون فـــــيـــــهــــا اGـــــرشح أو
الـشخـص الذي يـرغب في انـتقـائه االنـتقـاء األوليq شـركة
غير مسعـرة في بورصة دولية مهمةq فإنه يجب عليه أن
يـــذكــر هـــويــة وجـــنــســـيـــة اGــســـاهــمـــX الــذين |ـــتــلـــكــون أو
يـراقبـون بـصـفة مـبـاشـرة أو غيـر مـبـاشرة نـسـبة 20% أو

أكثر من حصص هذه الشركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13-426 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اGوافق اGوافق 18 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2013 يعـدل اGرسومq يعـدل اGرسوم

الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-17  اGـــؤرخ فـي اGـــؤرخ فـي 20 صـــفــــر عـــام صـــفــــر عـــام
1432 اGـــوافـق  اGـــوافـق 25 يــنـــايـــر ســــنــة  يــنـــايـــر ســــنــة 2011 واGـــتـــضــــمـن واGـــتـــضــــمـن

تــنــظــــيـم اإلدارة اGــركــزيـــة فـي وزارة الــصــنــــاعـــةتــنــظــــيـم اإلدارة اGــركــزيـــة فـي وزارة الــصــنــــاعـــة
واGــــؤســــســــات الــــصـــغـــيـــــرة واGـــتــــوســـطـــة وتــــرقـــيـــةواGــــؤســــســــات الــــصـــغـــيـــــرة واGـــتــــوســـطـــة وتــــرقـــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــنــمـــيــة الـــصــنـــاعــيــة

qوترقية االستثمار
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

Xطلب االنتقاء األولي للمرشحXطلب االنتقاء األولي للمرشح
معلومات متعلقة باجلوانب القانونية والتقنية واGاليةمعلومات متعلقة باجلوانب القانونية والتقنية واGالية

اGلحق "أ"اGلحق "أ"
اجلوانب القانونيةاجلوانب القانونية

1 - اسم صاحب الطلب :
2 - نـــوع االنــــتــــقــــاء األولي اGــــطــــلـــوب (ضـع الـــعـالمـــة

اGالئمة)
أ) متعامل /مستثمر ..................
على اليابسة فقط......................

في اليابسة وفي عرض البحر.................
ب) مستثمر / غير متعامل........................

3 - الـقـانـون األساسـي : نسـخـة مـصادق عـلـيـهـا طبق
األصل لــــلـــقـــانــــون األســـاسي مــــقـــدم بـــالــــلـــغـــة األصــــلـــيـــة مع

ترجمته للغة الوطنية والفرنسية.
qأ- شكل الشركة

qونسبة مشاركتهم XساهمGب - قائمة أهم ا
ج - تـاريخ مـلخـص للـتـطور الـقـانوني لـلـشركـة مـنذ

نشأتها.
4 - الـوضع الـقـانـوني لـلـمـرشح بـاجلـزائـر : في حـالـة
وجود اGـرشح بـاجلـزائـر (تـوضـيح الـشـكل وتـقـد¦ الـوثـيـقة

التي تثبت الوضع القانوني للمرشح).
5 - اسم وعـنوان وأرقـام هاتف الشـخص واجلنـسية
XـــعـــGاجلــــزائـــريـــة الـــذي لـه إقـــامـــة دائـــمـــة فـي اجلـــزائـــر وا
لـلـتـصــرف كـمـمــثل قـانـوني  لــلـمـرشح بــاجلـزائـرq ألغـراض

قانونية وجبائية.
6 - هـل يــطــلب اGــرشـح انــتــقــاء أولــيـــا اســتــنــادا إلى

جتربته اخلاصة وسوابقه?
......................... نعم .......................... ال

7- إذا كــــــان اGـــــرشـح فـــــرعـــــا أو وكــــــالـــــة ويـــــرغـب في

االنـتـقـاء األولي اسـتـنـادا إلى سـوابق الـشـركـة الـرئـيـسـيـة
qالتي تراقبه

توضيح / تقد¦  :
أ - اسم الشركة الـتي يرغب في استعمـال سوابقها

من أجل انتقائه االنتقاء األولي :
ب - الـــعالقـــات الــقـــانـــونـــيــة  اGـــوجـــودة بــX اGـــرشح

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
qتممGعدل واGا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
qتممGا q1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

qتممGا qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-137 اGؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1429 اGوافق 10 مايـو سنة 2008
واGـتضـمـن التـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـعـمـلـيـة إجناز
اخلط اGـزدوج اGـكـهـرب لـلـسـكـة احلـديـديـة الـرابط بـX بـئـر

qزرالدة / (دينة اجلديدةGا) توتة / سيدي عبد الله
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGــادة األولى :اGــادة األولى :  يـــعـــدل هـــذا اGــرســـوم ويـــتـــمم أحـــكــام
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-137 اGــــؤرخ في 4 جـــمـــادى
األولى عــام 1429 اGــوافق 10 مـــايـــو ســـنـــة 2008 واGـــذكــور

أعاله.

اGـادة اGـادة 2 : :   تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 3 مـن اGــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-137 اGــؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام
1429 اGـوافق 10 مـايـو سـنـة 2008 واGــذكـور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
qـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا

qتممGعدل واGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : يعدل هذا اGـرسوم اGرسوم التنفيذي
رقم 11-17 اGــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1432 اGــــــوافق 25

يناير سنة q2011 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 2 :  : تـعدل تسـمية وزارة الـصناعـة واGؤسسات
الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار كما يأتي : 

"وزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار".

اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : : تـــــســــــتـــــبـــــدل عــــــبـــــارة "وزيـــــر الــــــصـــــنـــــاعـــــة
واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة واGـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـار"
في كل أحــكـام اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 11-17 اGـؤرخ في
20 صــفــر عـام 1432 اGــوافق 25 يــنــايــر ســنـة q2011 اGــعــدّل

واGــــتــــمّمq واGــــذكــــور أعالهq بــــعــــبــــارة  "وزيــــر الــــتــــنــــمــــيــــة
الصناعية وترقية االستثمار".

اGاداGادّة ة 4 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1435 اGــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــمـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 13-427 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اGـوافق اGـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـعـدل ويـتـممq يـعـدل ويـتـمم

اGـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم اGـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم 08-137 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 4
جــمـــادى األولى عــام جــمـــادى األولى عــام 1429 اGــوافـق  اGــوافـق 10 مــايــــو ســنــــة مــايــــو ســنــــة
2008 واGــتــضــمــن الــتــصـــريح بــاGــنــفــعــة الــعــمــومــيـة واGــتــضــمــن الــتــصـــريح بــاGــنــفــعــة الــعــمــومــيـة

لـــعــــمــــلــــيـــة إجنــــاز اخلط اGــــزدوج اGــــكــــهـــرب لــــلــــســــكـــةلـــعــــمــــلــــيـــة إجنــــاز اخلط اGــــزدوج اGــــكــــهـــرب لــــلــــســــكـــة
احلـديـديـة الـرابـط بـX بـئـر تـوتـة / ســيـدي عـبـد الـلهاحلـديـديـة الـرابـط بـX بـئـر تـوتـة / ســيـدي عـبـد الـله

(اGدينة اجلديدة) / زرالدة.(اGدينة اجلديدة) / زرالدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير النقل  -
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول  عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي القـعـدة عـام 1434 اGـوافق  11 سبـتمـبر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
qتممGا q1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

qتممGا qالعمومية
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اGـوافق 27 أبـريل سـنة q1991 اGـتممq وطـبـقا ألحـكـام اGادة
10 من اGرسـوم التنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ في 7 صفر

عــــــام 1414 اGــــــــوافق 27  يــــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة q1993 اGـــــــتــــــــمّم
واGـــذكـــورين أعالهq يـــهـــدف هـــذا اGـــرســوم إلـى الـــتــصـــريح
باGنفعة العمومـية للعملية اGتعلـقة بإعادة هيكلة وتهيئة
qواليــة اجلــزائـر qبــبــلــديــة حــيــدرة  qمــنــطــقــة دودو مـخــتــار
نـظـرا  لـبـعـده الـوطـنـي واالسـتـراتـيـجي وحتـقـيـقه اGـنـفـعـة

العامة.

2 : : حتـدد اGـساحـة اإلجـمالـيـة لألمالك العـقـارية اGادة اGادة 
و/ أو احلـقـوق الـعـينـيـة الـعـقـارية الـتي تـسـتـخـدم كـرحاب
إلجنـاز العـمـلـية اGـذكـورة في اGـادة األولى أعاله بـعـشرين
X(47) آرا وسـتــة وأربـعـ X(20) هـكــتــارا وســبـعــة وأربــعـ
(46) ســنــتـيــاراq الــواقـعــة في إقــلـيـم بـلــديــة حـيــدرةq واليـة
اجلـــزائــــر واحملـــددة طـــبــــقـــا لـــلــــمـــخـــطـط اGـــلـــحـق بـــأصل هـــذا

اGرسوم.

اGادة اGادة 3 : :  يخصص قوام األشـغال الواجب القيام بها
qــــادة األولى أعـــالهGـــذكــــورة فــي اGبـــعــنـــوان الـــعــمـــلــيـــة ا

إلجناز مرافق عمومية وتهيئة غابة ترفيهية.

اGـــــادة اGـــــادة 4 :   :  يـــــتـــــولى والـي واليـــــة اجلـــــزائـــــر تـــــنـــــفـــــيــــذ
إجـــراءات نـــزع اGـــلـــكــيـــةq مـــوضـــوع هـــذا اGــرســـومq  طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

وتــلـحق االعــتـمــادات اGـالــيــة اخلـاصــة بـهــذه الـعــمـلــيـة
بعنوان والي والية اجلزائر.

"اGــــادة 3 :    تـــــقــع األراضي اGـــــذكــــــورة فــي اGـــــادة 2
أعـالهq التـي تبلغ مـسـاحـتهـا اإلجمالـية 172 هـكتارا و 14
آرا  و21 سـنـتـيـارا و 38 دسـمـتـرا مــربـعـا في تـراب واليـة
اجلـــزائــــرq  وحتـــدد طـــبــــقـــا لـــلــــمـــخـــطـط اGـــلـــحـق بـــأصل هـــذا

اGرسوم".

اGـادة اGـادة 3 :   :  تــعــدل وتـتــمم أحـكــام اGـطــة 3 من اGـادة 4
مـن اGــــرســـــــوم الــــتـــــنـــــفــــيــــــذي رقـم 08-137 اGــــــؤرخ في 4
جــــمـــــادى األولـى عـــام 1429 اGــــوافق 10 مــــايــــو ســــنـــة 2008

واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGادة 4 :  .......................................................
................................................................... -
................................................................... -

qإجناز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا -
............... ( الباقي بدون تغيير) ................. ".

اGادة اGادة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1435 اGــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــمـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 13-428 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يـــتـــضـــمـن  qيـــتـــضـــمـن q2013 ــــوافق 18 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافق  اG1435 ا

الـتصـريـح بـاGنـفـعـة الـعـمومـيـة للـعمـلــيـة اGـتـعلـــقـةالـتصـريـح بـاGنـفـعـة الـعـمومـيـة للـعمـلــيـة اGـتـعلـــقـة
بـــإعــادة هـــيــكـــلـــــة وتــهـــيــئــــة مــنـــطــقــــة دودو مــخــــتــاربـــإعــادة هـــيــكـــلـــــة وتــهـــيــئــــة مــنـــطــقــــة دودو مــخــــتــار

ببلديـة حيـدرةq واليـة اجلزائر.ببلديـة حيـدرةq واليـة اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلـى تـقـريـر  وزيـر الـدولـةq وزيـر الـداخـلـيـة

qواجلماعات احمللية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

 qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84- 09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1435 اGــوافق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجناز مرافق عمومية وتهيئة غابة ترفيهية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
* بشـرىq اGـولودة في 11 يولـيو سـنة 2012 بـبنورة

( والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 530

ويــدعـون من اآلن فـصــاعـدا: بن يـحـي عـليq بن يـحي
كوثرq بن يحي صالحq بن يحي رضاq بن يحي بشرى.

- بـوتـرديـن سـعـيــدةq اGـولـودة في 28 نــوفـمـبــر سـنـة
1967 بــبـــنـــورة (  واليــة غـــردايــة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 298

وتدعى من اآلن فصاعدا :  بن يحي سعيدة.

- بـوتـردين عـمـرq اGـولود في 10 فـبـرايـر سـنة 1970
بـــبـــنـــورة ( واليــة غـــردايـــة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 29  وعـــقــد
الــزواج رقم 242 احملـــرر بـــتـــاريخ 9 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1999

ببنورة (والية غرداية ) وولداه القاصران:

* محـمدq اGولود في 19 نوفـمبر سنة 2000 بـبنورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 1815.

* عـيـسىq اGـولـود في 22 مـارس سـنة 2005 بـبـنورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 761

ويـدعون من اآلن فـصاعـدا : بن يـحي عمـرq بن يحي
محمدq بن يحي عيسى.

- بـوتـرديـن مـخـتــارq اGـولـود في 15 سـبــتـمـبــر سـنـة
1979 بـــبـــنـــورة ( واليـــة غـــردايـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 197

وعــقــد الــزواج رقم 306 احملــرر بــتــاريخ 5 ديــســمـــبــر ســنــة
2006 ببنورة (والية غرداية) وولداه القاصران:

* إليـاسq اGولود في 27 أكتـوبر سـنة 2007 بـبنورة
q705 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا

*  إسالمq اGـولود في 17 مـارس سـنة 2011  بـبـنورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 229

qويـــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا : بــن يــحي مــخــتــار
بن يحي إلياسq بن يحي إسالم.

مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435  اGــوافقاGــوافق
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة q q2013 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 71-157 اGــؤرخ 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 :

- بـوتـردين عـليq اGـولود في 17 نـوفـمبـر سـنة 1977
بــبــنــورة ( واليــة غــردايــة ) شــهــادة اGــيالد رقم 241  وعــقــد
الــــزواج رقم 273 احملــــرر بــــتـــاريخ 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2003

ببنورة (والية غرداية ) وأوالده القصر:

* كوثـرq اGولودة في 6 سبـتمبـر سنة 2004 بـبنورة
q1748 يالد رقمG( والية غرداية) شهادة ا

* صـــالح q اGـــولــود في 4 غـــشت ســـنــة 2007 بــبــنــورة
q478 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا

* رضـــاq اGـــولــود في 27 غـــشت ســـنــة 2009 بـــبـــنــورة
q565 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
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*  عـــبــد الـــرحــمنq اGـــولــود في 24 غـــشت ســـنــة 2003
q2260 يالد رقمGببنورة (والية غرداية) شهادة ا

* آيـــةq اGـــولــودة في 24 مــارس ســنــة 2008 بــبــنــورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 962

ويدعون من اآلن فـصاعدا : بن يحي يحيq بن يحي
qبن يــحي أحــمـد qبن يــحي نــذيــر qبن يــحي ســنــدس qنــهى

بن يحي عبد الرحمنq بن يحي آية.

- بــــوتــــردين زكــــريـــــاءq اGــــولــــود في أول ديــــســــمــــبــــر
ســـنــة1991 بـــبــنــورة ( واليـــة غــردايـــة ) شــهـــادة اGــيالد رقم

1909 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن يحي زكرياء.

- بــوتـرديـن حـفــصـةq اGــولـودة في 19 نــوفـمـبــر سـنـة
1992 بـــورقـــلـــة ( واليـــة ورقـــلـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 3162

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن يحي حفصة.

- بـــوتــرديـن مــحـــمـــدq اGـــولــود في 13 فــبـــرايـــر ســـنــة
1957 بـبـنـورة (واليـة غـردايـة) شـهادة اGـيالد رقم 25 وعـقد

الــزواج رقم 70 احملـــرر بـــتـــاريخ 16 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1976
ببنورة (والية غرداية) وابنته القاصرة :

* جنــمــةq اGــولــودة في 4 يــنــايــر ســنـة 1996 بــبــنـورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 15

qويـــدعـــيـــان مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : بـن يــحي مــحــمــد
بن يحي جنمة.

- بــوتــردين فــوزيــةq اGــولــودة في 9 ديــســمــبــر ســنــة
1979 بـــبـــنـــورة ( واليـــة غـــردايـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 274

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن يحي فوزية.

- بـوتـردين إبـراهـيمq اGـولـود في 31 ديـسـمـبـر سـنـة
1978 بـــبـــنـــورة ( واليـــة غـــردايـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 284

وعـقد الزواج رقم 81 احملـرر بتاريخ 28 مـارس سنة 2006
ببنورة ( والية غرداية) وابنته القاصرة:    

* مـــروةq اGـــولــودة في 2 مـــايـــو ســـنــة 2007 بـــبـــنــورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 331

qويـــدعــيـــان مـن اآلن فـــصــاعــدا : بن يــحي إبــراهـيم
بن يحي مروة.

- لــعـمـى بـشــيــرq اGــولـود في 24 أكــتـوبــر ســنـة 1923
بــجـمــورة ( واليـة بــسـكــرة )  شـهــادة اGـيالد رقم 801 وعـقـد
الـزواج رقم 54 احملـرر في عـام 1957 بـحـكم صــادر بـتـاريخ
17 يوليو سنة 1963 بجمورة  ( واليـة بسكرة ) وحفيدتاه

القاصرتان :

- بـوترديـن بـشـيرq اGـولـود في 25 غـشت سـنة 1973
بـــبــنــورة ( واليـــة غــردايـــة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 206 وعــقــد
الــــزواج رقم 271 احملــــرر بــــتـــاريخ 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2003

ببنورة (والية غرداية) وولداه القاصران:

* نـــبـــيلq اGـــولـــود في 9 غـــشت ســـنــة 2004 بـــبـــنــورة
q1542 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا

* إ|ــانq اGـولـودة في 22 يـنـايــر سـنـة 2011 بــبـنـورة
(والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 68

ويدعون من اآلن فـصاعدا: بن يحي بشيرq بن يحي
نبيلq بن يحي إ|ان.

- بوتـردين شاشةq اGولودة في 18 أبريل سنة 1954
بـــبـــنـــورة ( واليـــة غـــردايـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 83 وعـــقــد
الزواج رقم 26 احملرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1971 ببنورة
(واليـــــة غـــــردايـــــة) وتـــــدعى مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا:  بن يـــــحي

شاشة.

- بوتردين موسىq اGولود في 23 مارس سنة 1966
بـــبـــنـــورة ( واليـــة غـــردايـــة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 80 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 121 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2009

ببنورة (والية غرداية) وابنته القاصرة :

* مــــريـــامــــةq اGــــولـــودة في 29 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2010
ببنورة (والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 870

qويـــدعـــيـــان مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : بـن يــحي مــوسى
بن يحي مريامة.

- بـوتـردين يــحيq اGـولـود في 9 فـبـرايــر سـنـة 1961
بـــبـــنـــورة ( واليــة غـــردايـــة )  شـــهــادة اGـــيالد رقم 40 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 50 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 14 مـــــارس ســــــنـــــة 1989
بـــبـــنـــورة (واليـــة غـــردايـــة) وعـــقـــد الـــزواج رقم 236 احملــرر
بـتـاريخ 21 نـوفـمـبـر سـنـة 1998 بـبـنـورة (واليـة غـردايـة )
وعـــقـــد الــزواج رقم 112 احملــرر في 23 يــولـــيـــو ســـنــة 1995

ببنورة (والية غرداية) وأوالده القصر:

* نـهىq اGـولودة في 4 سـبـتـمـبـر سـنة 1996 بـبـنورة
q954 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا

*  ســـنـــدسq اGـــولــودة في 25 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1998
q1130 يالد رقمGببنورة (والية غرداية) شهادة ا

* نـذيــرq اGــولـود في 30 يــونـيــو ســنـة 1999 بــبــنـورة
q818 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا

* أحمـدq اGولود في 13 سبـتمبـر سنة 2002 بـبنورة
q1882 يالد رقمG(والية غرداية) شهادة ا
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- خطـاف اGــنديل خيــرةq اGـولـودة في 30 سبـتمبر
سـنة 1963 بثـنية احلـد (والية تيـسمـسيلت)  شـهادة اGيالد

رقم 0474  وتدعى من اآلن فصاعدا: خطاف خيرة.
- خـطاف اGـنـديل حنـانq اGـولودة في 24 غـشت سنة
1982 بــالـقــصــبــة (واليـة اجلــزائــر) شــهـادة اGــيالد رقم 1136

وتدعى من اآلن فصاعدا: خطاف حنان.
- خــطــاف اGــنــديل مــحــمــدq اGــولــود خـالل ســنـة 1934
بــثـنـيــة احلـد (واليـة تــيـســمـسـيــلت) حـكم صــادر بـتـاريخ 10
يــنـــايـــر ســـنــة 1959 شـــهــادة اGـــيالد رقم 01382 ويــدعى من

اآلن فصاعدا: خطاف محمد.
- خـــطــاف اGــنــديل رشـــيــدq اGــولــود في 29 نــوفــمــبــر
سـنـة 1971 بــالــقـصــبـة (واليــة اجلــزائـر) شــهــادة اGـيالد رقم

2137 ويدعى من اآلن فصاعدا: خطاف رشيد.

- أبــو الــلـه عــبــد الـــرحــمنq اGــولـــود خالل ســنــة 1959
بــــأقـــــروت ( واليــــة أدرار) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 606 وعــــقــــد
الـزواج رقم 033 احملـرر في 16 مـايــو ســنـة 1983 بــأقــروت

(والية أدرار) وولداه القاصران:
* عــــبـــــد احلــــكــــيمq اGــــولــــود في 17 غــــشت ســــنــــة 2000

q130 يالد رقمGبدلدول ( والية أدرار) شهادة ا
* عـــبــد الـــكــر¦q اGـــولــود في 17 أكــتـــوبــر ســـنــة 2003

بدلدول (والية أدرار) شهادة اGيالد رقم 198
ويــــدعـــــون مــن اآلن فـــــصـــــاعــــدا : بـــن عـــــبـــد الـــله
عـــبـــد الـــرحــمنq بـن عـبــد الــله عــبـد احلــكــيمq بن عــبــد الـله

عبد الكر¦.
- ابـو الــله عــبـد اجلــبـارq اGــولـود في 10 يــنـايــر ســنـة
1993 بــــدلـــــدول ( واليــــة أدرار) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 00006

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد اجلبار.
- أبــو الـلـه مـر¦q اGــولـودة في 13 يــنـايــر ســنـة 1988
بـــدلـــدول ( واليـــة أدرار) شــــهـــادة اGـــيالد رقم 00011 وعـــقــد
الـزواج رقم 62 احملـرر بـتاريخ 25 سـبـتـمـبر 2011 بـدلدول
(واليــــة أدرار) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا: بـن عــــبــــد الــــله

مر¦.
- ابـو الله الـطـيبq اGولـود خالل سـنة 1993 بـدلدول
( والية أدرار) حـكم صادر بـتاريخ 16 سبـتمبـر سنة 2003
حتـت رقم 252/445 شــــــهــــــادة اGــــــيالد 186 ويـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: بن عبد الله الطيب.
- ابو الله فـاطنةq اGولودة خالل سنة 1965 بأقروت
(واليـة أدرار) شــهــادة اGـيالد رقم 609   وعــقــد الـزواج رقم
56 احملـــرر فـي أول أكـــتـــوبـــر ســـنــة 1983 بـــأقـــروت ( واليـــة

أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله فاطنة.

* نــــــر|ـــــانq اGــــــولـــــودة في 25 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1995
q2905  يالد رقمGببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا

* لـــــيــــنــــدةq اGـــــولــــودة في 20 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1997
ببسكرة (والية بسكرة) شهادة اGيالد رقم 5684 

qالمع نر|ان qويدعون من اآلن فصاعدا: المع بشير
المع ليندة.

- لعمى مسعودةq اGولودة في 8 ديسمبر سنة 1954
بـجـمــورة ( واليـة بـسـكــرة ) شـهـادة اGـيالد رقم 1704 وعـقـد
الـزواج رقم 07 احملــرر بـتـاريخ 1972 بـحـكم صــادر بـتـاريخ
22 يناير سنة 1978 بجمـورة ( والية بسكرة ) وتدعى من

اآلن فصاعدا : المع مسعودة.
- لـعـمى فـتــيـحـةq اGـولـودة في 9 فـبـرايـر سـنـة 1960
بجـمـورة ( والية بـسـكرة )  شـهـادة اGيالد رقم 026 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: المع فتيحة.
- لـــــعـــــمى أم الـــــســـــاعـــــدq اGــــولـــــودة خـالل ســـــنــــة 1958
بـجمورة ( واليـة بسـكرة ) حكم صـادر بتاريخ 29 ديسـمبر
ســنــة 1970 شــهــادة اGــيالد رقم047 وعــقــد الــزواج رقم 048
احملـرر في سنة 1978 بحـكم صادر بـتاريخ 2 أكتـوبر سـنة
1988 بـجمـورة (واليـة بـسـكـرة ) وتـدعى من اآلن فـصـاعدا:

المع أم الساعد.
- لعـمى مسـعودq اGـولود في أول فـبرايـر سنة 1971
بـجـمــورة ( واليـة بـســكـرة ) شـهــادة اGـيالد رقم023 ويـدعى

من اآلن فصاعدا:  المع مسعود.
- خـطــاف اGـنـديـل مـسـعــودةq اGـولـودة في 15 يــونـيـو
سـنـة 1979 بـالـقـصــبـة ( واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اGـيالد رقم

855 وتدعى من اآلن فصاعدا: خطاف مسعودة.

- خـطـاف اGـنـديل حــوريةq اGــولـودة في 23 فـبراير
سـنة 1967 بثـنية احلـد ( والية تيـسمـسيلت) شـهادة اGيالد

رقم 0191 وتدعى من اآلن فصاعدا: خطاف حورية.
- خطــاف اGـنديل عـبد الـقادرq اGـولود في 14 يـوليو
سـنة 1969 بثـنية احلـد ( والية تيـسمـسيلت) شـهادة اGيالد

رقم 576  ويدعى من اآلن فصاعدا: خطاف عبد القادر.
- خطاف اGـنديل فتيحةq اGولودة في 9 مارس سنة
1962 بـــدلـس (واليــــة بـــومــــرداس) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 197

وتدعى من اآلن فصاعدا: خطاف فتيحة.
- خــــطــــاف اGــــنــــديل عــــبــــد الـــرحــــمـنq اGـــولــــود في 23
مـارس سنة 1974 بالـقصـبة (واليـة اجلزائـر) شهـادة اGيالد

رقم 529 ويدعى من اآلن فصاعدا: خطاف عبد الرحمن.

- خطاف اGـنديل سعـيدةq اGولودة في 8 يولـيو سنة
1977 بحسـX داي (والية اجلزائر) شهادة اGيالد رقم 3589

 وتدعى من اآلن فصاعدا: خطاف سعيدة.
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*  يـــــونـسq اGـــــولــــود في 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2009
بعX بسام (والية البويرة) شهادة اGيالد رقم 2389

ويـــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: بـــغـــداد مــحـــمـــدq بـــغــداد
ايناسq بغداد يونس.

- نيقـرو زهيـةq اGولودة في 17 سبـتمبـر سنة 1975
بـالـعـزيـزيـة ( واليـة اGـديـة) شـهـادة اGـيالد رقم 276 وتـدعى

من اآلن فصاعدا:  بغداد زهية.

- نيـقـرو |ـيـنـةq اGـولودة في 14 أكـتـوبـر سـنة 1973
بــالـعــزيــزيــة ( واليـة اGــديــة) شــهـادة اGــيالد رقم 331 وعــقــد
الــــــزواج رقم 34 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 19 غــــــشـت ســــــنـــــة 2001
بــالـقـلب الــكـبـيـر(واليــة اGـديـة) وتـدعـى من اآلن فـصـاعـدا :

بغداد |ينة.

- نــــيـــقـــرو ر¦q اGـــولـــودة في 16 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1980
بعX بسام (والية البويرة) شهادة اGيالد رقم 141 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بغداد ر¦.

- نــيــقــرو إ|ــانq اGــولــودة في 29 مــارس ســنـة 1994
بعX بسام (والية البويرة) شهادة اGيالد رقم 653 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بغداد إ|ان.

- نـيقرو خـديجةq اGـولودة في أول ينـاير سنة 1992
بعX بسـام ( والية البويـرة) شهادة اGيالد رقم 04 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بغداد خديجة.

- نــيـقــرو ذهـبــيـةq اGــولـودة في 12 غــشت سـنـة 1959
بــالــعــزيــزيــة ( واليــة اGــديــة)  شــهــادة اGــيالد رقم 71 وعــقــد
الــزواج رقم 143 احملـــرر بـــتــاريـخ أول يــونـــيـــو ســـنــة 1982
بــعــX بـــســام (واليــة الــبــويــرة) وتـــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

بغداد ذهبية.

- نــيـقــرو مـســعـودq اGــولـود في 24 غــشت ســنـة 1964
بــالـعــزيــزيــة (واليـة اGــديــة) شــهـادة اGــيالد رقم 230  وعــقــد
الـــــزواج رقم 20 احملــــرر بـــــتــــاريخ  7 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 1988

بسدراية (والية اGدية) وأوالده القصر:

*  لـــزهـــر جـــهــــاد الـــدينq اGـــولـــود في 7 مـــارس ســـنـــة
q329 يالد رقمGبسام ( والية البويرة) شهادة ا X1998 بع

* هـشــام عــبـد الــبــاسطq اGــولـود في 15 يــونـيــو ســنـة
 q637 يالد رقمGبسام (والية البويرة) شهادة ا X2003 بع

* نـــــريـــــمــــانq اGـــــولـــــودة فـي 23 غــــشت ســــنــــة 2009
بعX بسام (والية البويرة) شهادة اGيالد رقم 1577

ويــدعــون من اآلن فـــصــاعــدا: بـــغــداد مــســـعــودq بــغــداد
لـــزهــر جـــهـــاد الــديـنq بــغـــداد هـــشــام عـــبـــد الــبـــاسطq بـــغــداد

نر|ان.

- ابــو الـله مـحـمــدq اGـولـود خالل سـنـة 1960 بـدلـدول
(والية أدرار) شـهادة اGيالد رقم 607 وعـقد الزواج رقم 14
احملـرر بـتاريخ 7 يـونـيـو سـنة 1998 بـدلـدول( والية أدرار)

وأوالده القصر:
* عــبــدالـفــتــاحq اGـــولــود خـالل سـنــة 1997 بــدلـدول
(واليـة أدرار) حـكم صادر بـتاريخ 26 سبـتمـبر 2003 حتت

q185 يالد رقمGرقم 25/445 شهادة ا
* أمــالq اGــولـودة في 25 يــولـيــو ســنـة 1998 بـدلـدول

q1998/00/00141 يالد رقمG(والية أدرار) شهادة ا
* اسـمـاءq اGـولـودة في 14 غــشت سـنـة 2003 بـدلـدول

q2003/00/00145 يالد رقمG(والية أدرار) شهادة ا
* ســيف الـــدينq اGــولــود في 14 أكـــتــوبــر ســنــة 2011
بدلدول (والية أدرار) شهادة اGيالد رقم 2011/00/00191
qويـــدعــون مــن اآلن فـصــاعــدا : بن عــبـد الــله مــحــمـد
بن عبـد الـله عبـد الـفتـاحq بن عـبد الـله أمالq بـن عبـد الله

اسماء q بن عبد الله سيف الدين.
- ابـو الــله عــبــد الــلــطــيفq اGــولــود خالل ســنـة 1986
بـدلـدول (واليــة أدرار) حـكم صـادر بـتـاريخ 18 غــشت سـنـة
1998 حتـت رقم 560/657 شــــهـــادة اGــــيالد رقم 154 ويــــدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد اللطيف.
- أبــــــو الـــــله خـــــديـــــجـــــةq اGــــولـــــودة خـالل ســـــنــــة 1970
بـدلـدول (واليــة أدرار) حـكم صــادر بـتـاريخ 5 مــارس سـنـة
1988 حتت رقم 223 شـــهـــادة اGـــيالد رقم 98 وعـــقـــد الــزواج

رقم 08 احملــــرر بـــــتــــاريخ 19 مــــارس ســـــنــــة 1995 بــــدلــــدول
(واليــــة أدرار) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا: بـن عــــبــــد الــــله

خديجة.
- أبـــــو الــــله فـــــاطـــــنــــةq اGـــــولــــودة خـالل ســـــنــــة 1988
بــــدلــدول (واليـــة أدرار) حـــكــم صـــادر بـــتــــاريـخ 18 غـــشت
1998 تـــحت رقم 561/657 شــهـادة اGــيالد رقم 153 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله فاطنة.
- نـــيـــقـــرو تـــوميq اGـــولـــود في 7 مـــارس ســـنـــة 1936
بـبئـر غـبالـو ( واليـة البـويرة) شـهـادة اGيالد رقم 68 وعـقد
الزواج رقم 48 احملرر في17 ينـاير سـنة 1974 بعـX بسام

(والية البويرة) ويدعى من اآلن فصاعدا:  بغداد تومي.
- نـيقـرو محـمدq اGـولود في 14 سبـتمبـر سنة 1969
بــالــعــزيــزيــة (واليـــة اGــديــة) شــهــادة اGــيالد رقم 207 وعــقــد
الـــــزواج رقـم 299 احملــــرر بــــتــــاريخ 31 غــــشت ســــنــــة 2004

بعX بسام (والية البويرة) وولداه القاصران: 
* ايـــــنـــــاسq اGـــــولـــــودة فــي 17 أبـــــريـل ســــنــــة 2006

q471 يالد رقمGبسام ( والية البويرة) شهادة ا Xبع
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- بــوكـركــرال مــحــمــد األمــqX اGـولــود في 21 مـارس
سنة 1990 بسيدي بلـعباس (والية سيدي بلعباس) شهادة
اGــــيالد رقم 1465 ويـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: بـــوخــــلـــخـــال

.Xمحمد األم

- بـوكــرلـكــرال مـيــلـودq اGــولـود في 9 نـوفــمــبـر ســنـة
1954 بــاحلــســاســنــة (واليــة عــX تــمــوشــنت) شــهــادة اGــيالد

رقم 0837 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوخلخال ميلود.

- بــوكـركــرال سـفـيـانq اGـولود في 23 أكتـوبر سـنة
1992 بــســيــدي بــلــعــبــاس (واليــة ســيــدي بــلــعــبــاس) شــهــادة

اGــــيالد رقم 6199 ويـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: بـــوخــــلـــخـــال
سفيان.

- بــــوكـــــركــــرال فـــــاطــــمـــــة الــــزهـــــرةq اGــــولـــــودة في 19
أكتـوبر سنة 1987 بـتسالـة (والية سيـدي بلعـباس) شهادة
اGيالد رقم 47 وتـدعى من اآلن فصـاعدا: بوخـلخال فـاطمة

الزهرة.

- زبــــيــــلــــة عــــبــــد الــــقــــادرq اGــــولــــود خالل ســــنــــة 1932
بــــاGـــغــــيـــر (واليــــة الـــوادي) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 745 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 392 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1971
بـبسـكرة (واليـة بـسكـرة) ويدعى مـن اآلن فصـاعدا: قـطاف

عبد القادر.

- زبــيـــلــة مــحـــمــدq اGـولــود في 25 غــشت ســنـة 1963
بـــاخملـــادمـــة (واليـــة بـــســـكـــرة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 16 وعـــقــد
الــــــــزواج رقم 639 احملـــــــرر فـي أول يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 1993

ببسكرة (والية بسكرة) وابنتاه القاصرتان:

* إلهـامq اGولودة بتاريخ 7 مايـو سنة 1997 ببـسكرة
q2349 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

* أمـيــرةq اGــولـودة في 7 مـايــو ســنـة 2001 بـبــســكـرة
q2164 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

ويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: قــطــاف مــحــمــدq قــطــاف
إلهامq قطاف أميرة.

- زبــيـــلـــة جنالءq اGـــولــودة في 24 أبـــريل ســـنــة 1994
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 2084 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: قطاف جنالء.

- زبيـلـة عـبد احلـفـيظq اGـولود في 17 ديـسـمبـر سـنة
1979 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 4979

ويدعى من اآلن فصاعدا: قطاف عبد احلفيظ.  

- زبــيـلـة ســعـيــدةq اGـولـودة في 20 غــشت سـنـة 1983
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 3460 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: قطاف سعيدة.

- بـلـبـهـيم مـخـتـارq اGـولـود في 9 أكـتـوبـر سـنـة 1981
بـســيــدي عـبــد الــعـزيــز ( واليــة جـيــجل) شــهــادة اGـيالد رقم

617 ويدعى من اآلن فصاعدا:  محسن مختار.

- بــلـبـهـيم مــخـتـارq اGـولـود في 27 يـنـايـر سـنـة 1991
بــاجلـمـعـة بــني حـبـيــبي ( واليـة جـيـجـل) شـهـادة اGـيالد رقم

52 ويدعى من اآلن فصاعدا:  محسن مختار.

- بــلــبــهــيم عــبــد الــنـورq اGــولــود في 28 يــنــايــر ســنـة
1989 بـاجلـمـعة بـني حـبـيـبي ( واليـة جـيـجل) شـهـادة اGيالد

رقم 54 ويدعى من اآلن فصاعدا:  محسن عبد النور.

- بــلــبــهــيم عــمــارq اGــولــود في 22 مــارس ســنـة 1988
بــاجلـمـعـة بــني حـبـيــبي ( واليـة جـيـجـل) شـهـادة اGـيالد رقم

98 ويدعى من اآلن فصاعدا:  محسن عمار.

- بـلبـهيم سـمـيرةq اGـولودة في 20 ينـاير سـنة 1990
بـاGـيـلـيــة ( واليـة جـيـجل)  شـهـادة اGـيالد رقم 0235 وتـدعى

من اآلن فصاعدا:  محسن سميرة.

- بلـبـهـيم سـعـادq اGـولودة في 19 فـبـرايـر سـنة 1983
بـســيــدي عـبــد الــعـزيــز ( واليــة جـيــجل) شــهــادة اGـيالد رقم

190 وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن سعاد.

- بــلـبـهــيم سـنــاءq اGـولـودة في 19 مــارس سـنـة 1987
بــاجلـمـعـة بــني حـبـيــبي ( واليـة جـيـجـل) شـهـادة اGـيالد رقم

115 وتدعى من اآلن فصاعدا:  محسن سناء.

- بـلـبــهـيم نـعـيــمـةq اGـولـودة في 8 يـولـيـو سـنـة 1985
بــاجلـمـعـة بــني حـبـيــبي ( واليـة جـيـجـل) شـهـادة اGـيالد رقم

265 وتدعى من اآلن فصاعدا:  محسن نعيمة.

- بـلبـهـيم عـبـد احلـمـيـدq اGـولود في 24 فـبـرايـر سـنة
1992 بـــاGـــيـــلـــيـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 0641

ويدعى من اآلن فصاعدا:  محسن عبد احلميد.

- كــاح قـربــاح أســمــاءq اGــولـودة في 18 يــولـيــو ســنـة
1993 بـــالــــتالغـــمـــة (واليــــة مـــيـــلـــة) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 571

وتدعى من اآلن فصاعدا: ذياب أسماء.

- كاح قربـاح رفيـدةq اGولودة في 12 سبـتمبـر سنة
1994 بــالـتالغـمــة (واليـة مـيــلـة) شــهـادة اGـيالد رقم 719633

وتدعى من اآلن فصاعدا:  ذياب رفيدة.

- كاح قـرباح باهيq اGولود في 24 ينـاير سنة 1953
بـــالــتـالغــمـــة (واليـــة مــيـــلـــة) شـــهــادة اGـــيالد رقم 141 وعـــقــد
الــزواج رقم 269 احملــرر بــتــاريخ 24 ديــســمــبــر ســنــة 1991
بـالـتالغــمـة (واليـة مـيــلـة) ويـدعى من اآلن فــصـاعـدا: ذيـاب

باهي.
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* مــر¦ يــاســمــqX اGـولــود في 6 أكـــتــوبــر ســنــة 1997
q4838 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة) شهادة ا

* شــمس اGــديــنــةq اGــولــودة في 28 مــايــو ســنــة 2000
q2376 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة) شهادة ا

ويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا: قـــطــاف فـــريـــدq قـــطــاف
مر¦ ياسمqX قطاف شمس اGدينة. 

2 :  : عــــمـال بــــأحـــكـــام اGـــادة 5 من اGـــرســـوم رقم اGــاداGــادّة ة 
71-157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 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  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

- زبــيـلـة نـعـيــمـةq اGـولـودة في 7 أكـتـوبـر سـنـة 1970
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 2497 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: قطاف نعيمة.
- زبــيــلــة خلـــضــرq اGــولـود في 13 مــارس ســنـة 1968
بــبـــســكـــرة (واليــة بـــســكـــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 786 وعــقــد
الــــــزواج رقم 534 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 9 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2000

ببسكرة (والية بسكرة) وابنتاه القاصرتان:   
* رفـيـدةq اGـولـود في 20 أبـريل سـنة 2000 بـبـسـكـرة

q1834 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا
* ذكــرىq اGـولـودة في 2 يـنـايــر سـنـة 2002 بـبــسـكـرة

q42 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا
ويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا: قـــطــاف خلــضـــرq قــطــاف

رفيدةq قطاف ذكرى.  
- زبــيــلــة عـــبــد الــكـــر¦q اGــولــود في 11 يـــنــايــر ســنــة
1988 بـــبـــســـكـــرة (واليـــة بـــســـكـــرة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 253

ويدعى من اآلن فصاعدا: قطاف عبد الكر¦.
  - زبــيــلـــة فــريــدq اGــولــود في 25 أبــريل ســنــة 1969
بـبــســكــرة (واليــة بــســكــرة) شـهــادة اGــيالد رقم 1074 وعــقــد
الــــزواج رقم 731 احملــــرر بــــتـــاريخ 28 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1997

ببسكرة (والية بسكرة) وابنتاه القاصرتان:

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- بــعـــنــوان �ــثـــلي اGـــهن الــتـــجــاريـــة اGــعــيـــنــX من
اGنظمات اGهنية األكثر تمثيال على اGستوى الوطني :

السادة :
- ................... (بدون تغيير)..........................
- حـزاب بن شـهرةq �ـثال عن االحتـاد الـعـام للـتـجار

qXاجلزائري Xواحلرفي
- الــــطـــاهــــر كـــلــــيلq �ــــثال عن الــــغـــرفــــة اجلـــزائــــريـــة

qللتجارة والصناعة
- بـــلـــخـــيـــر جـــوبـــارq �ـــثال عـن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

للتجارة والصناعة.
- بـــعـــنـــوان �ـــثـــلي اGـــهـن الـــفالحـــيـــة اGـــعـــيـــنـــX من
اGنظمات اGهنية األكثر تمثيال على اGستوى الوطني :

السادة :
- ســلــيــمـان الســاكــورq �ــثال عن الــغــرفــة الــوطــنــيـة

qللفالحة

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 21 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1433 اG اGــــوافق وافق 14
مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ة q2012 يq يــــــــعــــــــدّل ال الــــــقــــــــرار اGرار اGــــــــؤرؤرّخ في خ في 22
شــــــعــــــبــــــان عان عــــــام ام 1430 اG اGــــــــوافق وافق 15 ي يــــــولولــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة 2009
واGواGـتـضـمن تمن تـعـيـX أعX أعـضـاء ماء مـجـلس إدارة اللس إدارة الـصـندوقندوق
الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.

ـــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرخ في 21 ربـيع الـثـانـي عام 1433
اGـوافق 14 مــارس ســنـة q2012 يــعـدّل الــقــرار اGـؤرّخ في
22 شـــــعــــبـــــان عــــام 1430 اGـــــوافق 15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2009

واGـــتــــضـــمن تــــعـــيــــX أعـــضـــاء مــــجـــلس إدارة الــــصـــنـــدوق
الـــوطــنــي لـلـــضــمـــان االجـتــمـاعـي اخلـاص بــغـيــر األجـراء

كما يأتي :
.................................................................. "
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يـــعــX أعــضـــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة لــلــطـــعن اGــســبق
اGــؤهــلــة اGــذكــورون أعالهG qــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلـة
لـلـتـجــديـدq طـبـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24  ديــســمــبــر ســنــة 2008 الــذي يــحــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجتماعي وتنظيمها وسيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 21 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1433 اG اGــــوافق وافق 14
مـارس سارس سـنة نة q2012 يq يـتـضـمن من تـعـيـX أعX أعـضـاء الاء الـلـجـنةنة
الالـوطوطـنـيـة لة لـلـطـعن اGعن اGـسـبق اGبق اGـؤهؤهـلـة ضة ضـمن المن الـصـندوقندوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 21 ربـيع الـثـانـي عام 1433
اGـــــوافق 14 مــــارس ســـــنــــة q2012 يــــعــــX الــــســــادة اآلتــــيـــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اGادة 3 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24 ديــســمـــبــر ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد تـــشــكــيــلـــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجــتـمــاعي وتــنـظــيــمـهــا وســيــرهـاq  أعــضــاء في الـلــجــنـة
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطــعـن اGـــســـبق اGـــؤهـــلـــة ضــمـن الـــصـــنــدوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :

- بـــــعــــنـــــوان �ـــــثـل الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلـف بـــــالـــــضـــــمــــان
االجتماعي :

qرئيسا qأحمد حلفاوي -

- بـعنـوان �ـثـلي مـجلس إدارة الـصـنـدوق الـوطني
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :

qعضوا qآيت أحسن Xحس -
qعضوا qالطيب الشي -

- مقداد مسعوديq عضوا.
- بـعـنـوان �ــثـلي الـصــنـدوق الـوطــني لـلـتــأمـيـنـات

االجتماعية للعمال األجراء :
qعضوا qمالك حمداني -

- عمار بونابq عضوا.

يـــعــX أعــضـــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة لــلــطـــعن اGــســبق
اGــؤهــلــة اGــذكــورون أعالهG qــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلـة
لـلـتـجــديـدq طـبـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24  ديــســمــبــر ســنــة 2008 الــذي يــحــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجتماعي وتنظيمها وسيرها.

- ................... (بدون تغيير)..........................
- بـــعــــنــــوان �ـــثــــلي اGــــهن احلــــرفــــيـــة اGــــعــــيـــنــــX من

اGنظمات اGهنية األكثر تمثيال على اGستوى الوطني :
السادة :

- ................... (بدون تغيير)..........................
- طــارق بــولـــعــشــابq �ـــثال عن الـــغــرفــة الـــوطــنــيــة

qهنGللحرف وا
- ابـــراهــــيم غــــربيq �ــــثال عـن الــــغـــرفــــة الــــوطـــنــــيـــة

qهنGللحرف وا
- توفـيق الفـريحيq �ـثال عن االحتاد العـام للـتجار

.Xاجلزائري Xواحلرفي
- .................. (الباقي بدون تغيير) ..............".

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 21 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1433 اG اGــــوافق وافق 14
مـارس سارس سـنة نة q2012 يq يـتـضـمن من تـعـيـX أعX أعـضـاء الاء الـلـجـنةنة
الالـوطوطـنـيـة لة لـلـطـعن اGعن اGـسـبق اGبق اGـؤهؤهـلـة ضة ضـمن المن الـصـندوقندوق

الوطني للتقاعد.الوطني للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 21 ربـيع الـثـانـي عام 1433
اGـوافق 14 مــارس سـنـة q2012 تـعـX اآلنـسـتـان والـسـيـدة
والــســادة اآلتــيــة أسـمــاؤهمq تــطــبــيـقــا ألحــكــام اGـادة 3 من
اGــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 416 اGــــؤرّخ في 26 ذي
احلــجــة عــام 1429 اGــوافق 24 ديــســمـــبــر ســنــة 2008 الــذي
يـحدد تـشـكـيلـة الـلـجان الـوطـنـية لـلـطـعن اGسـبق اGـؤهـلة
qفـي مــجـال الــضــمــان االجــتــمــاعي وتــنـظــيــمــهــا وســيــرهـا
أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن اGسبق اGؤهلة ضمن

الصندوق الوطني للتقاعد :

- بـــــعــــنـــــوان �ـــــثـل الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلـف بـــــالـــــضـــــمــــان
االجتماعي :

qرئيسة qحورية حمزة -

- بـعنـوان �ـثـلي مـجلس إدارة الـصـنـدوق الـوطني
للتقاعد :

qعضوا qاسماعيل عالوشيش -
qعضوا qعالل حيمد -

- سماعيل بوكريسq عضوا.

- بعنوان �ثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
qعضوة qXجنات بن حاس -

- مليكة مومنيq عضوة.



قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 12 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433 اG اGــــــــوافق وافق 4
أبأبــــريل سريل سـنـة ة q2012 يq يـتـضـمن من تـعـيـX أعX أعـضـاء الاء الـلـجـنـة
الالـوطوطـنـيـة لة لـلـطـعن اGعن اGـسـبق اGبق اGـؤهؤهـلـة ضة ضـمن المن الـصـندوقندوق

الوطني للتأمX عن البطالة.الوطني للتأمX عن البطالة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 12 جمادى األولى عام 1433
اGـوافق 4 أبـريل سـنة 2012 تـعX اآلنـسـة والسـادة اآلتـية
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اGادة 3 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24 ديــســمـــبــر ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد تـــشــكــيــلـــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجــتـمــاعـي وتــنـظــيــمــهــا وســيــرهــاq أعــضــاء في الــلــجــنـة
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطــعـن اGـــســـبق اGـــؤهـــلـــة ضــمـن الـــصـــنــدوق

الوطني للتأمX عن البطالة :

- بـــــعــــنـــــوان �ـــــثـل الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلـف بـــــالـــــضـــــمــــان
االجتماعي :

qرئيسة qنصيرة حفيفي -

- بـعنـوان �ـثـلي مـجلس إدارة الـصـنـدوق الـوطني
للتأمX عن البطالة :

qعضوا qموسى براهيمي -
qعضوا qعلي بن ظوب -
- كمال عيسانيq عضوا.

- بـعـنـوان �ـثــلي الـصـنـدوق الـوطــني لـلـتـأمـX عن
البطالة :

qعضوا qعلي زانون -
- معمر طرباقq عضوا.

يـــعــX أعــضـــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة لــلــطـــعن اGــســبق
اGــؤهــلــة اGــذكــورون أعالهG qــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلـة
لـلـتـجــديـدq طـبـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24  ديــســمــبــر ســنــة 2008 الــذي يــحــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجتماعي وتنظيمها وسيرها.

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 26 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1433 اG اGــــوافق وافق 19
مـارس سارس سـنة نة q2012 يq يـتـضـمن من تـعـيـX أعX أعـضـاء الاء الـلـجـنةنة
الالـوطوطـنـيـة لة لـلـطـعن اGعن اGـسـبق اGبق اGـؤهؤهـلـة ضة ضـمن المن الـصـندوقندوق
الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرخ في 26 ربـيع الـثـانـي عام 1433
اGـــــوافق 19 مــــارس ســـــنــــة q2012 يــــعــــX الــــســــادة اآلتــــيـــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اGادة 3 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24 ديــســمـــبــر ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد تـــشــكــيــلـــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجــتـمــاعي وتــنـظــيــمـهــا وســيــرهـاq  أعــضــاء في الـلــجــنـة
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطــعـن اGـــســـبق اGـــؤهـــلـــة ضــمـن الـــصـــنــدوق

الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء :

- بــــعــــنـــــوان �ــــثــــلي الــــوزيــــر اGـــــكــــلف بــــالــــضــــمــــان
االجتماعي :

qرئيسا qناصر حداد -

- بـعنـوان �ـثـلي مـجلس إدارة الـصـنـدوق الـوطني
للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء :

qعضوا qميلود بوزريبة -
qعضوا qطارق بولعشاب -
- بن شهرة حزابq عضوا.

- بـــعــنـــوان �ــثـــلي الـــصــنـــدوق الــوطـــني لـــلــضـــمــان
االجتماعي  اخلاص بغير األجراء :

qعضوا qرشيد طالب -
- زين الدين زيدانيq عضوا.

يـــعــX أعــضـــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة لــلــطـــعن اGــســبق
اGــؤهــلــة اGــذكــورون أعالهG qــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلـة
لـلـتـجــديـدq طـبـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08 - 416 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجـة عام 1429 اGـوافق
24  ديــســمــبــر ســنــة 2008 الــذي يــحــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــان

الــوطــنــيــة لــلــطــعن اGــســبق اGــؤهــلــة في مــجــال الــضــمـان
االجتماعي وتنظيمها وسيرها.

19 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3265
22  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م
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