
العدد األولالعدد األول
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 6  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1435 هـهـ
اJوافق اJوافق 8  يناير سنة  يناير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة 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



6 ربيع األول  عام  ربيع األول  عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 201
8  يناير ناير سنة سنة 2014 م م

3

6

7

7

9

11

13

14

15

20

21

22

22

23

24

فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم رئاسي رقــم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع األوّل عام 1435 اJوافـق 5 ينـاير سنة q2014 يحدد كيفـيات تسمية اJؤسسات
واألماكن واJباني العمومية أو إعادة تسميتها.................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 14-02 مـــؤرخ في 4 ربــيع األوّل عــام 1435 اJـــوافـق 6 يــنــايــر ســنــة q2014 يــتــضــمـن اســـتــدعـــاء الــهــيــئـــة
االنتخابية لوالية سيدي بلعباس لالنتخاب اجلزئي من أجل استخالف عضو منتخب في مجلس األمة.....................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-441 مـؤرّخ في 27 صــفــر عــام 1435 اJـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اJوارد اJائية.............................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13-442 مـــؤرّخ في 27 صــفــر عــام 1435 اJـــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمـن نــقل اعـــتـــمــاد في
ميزانيـة تسييـر وزارة الصنـاعـة واJؤسـسـات الصغـيـرة واJتوسطة وترقية االستثمار.....................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13-443 مـؤرّخ في 27 صــفــر عــام 1435 اJـوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-444 مـؤرّخ في 27 صــفــر عــام 1435 اJـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة السكن والعمران........................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13-445 مؤرّخ في 27 صفـر عام 1435 اJوافق 30 ديسمـبر سنة q2013 يـتضمن نـقل اعتـماد في مـيزانية
تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اJرأة....................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-446 مؤرّخ في 27 صفـر عام 1435 اJوافق 30 ديـسمـبر سـنة q2013 يـعـدل ويـتـمم اJرسـوم التـنفـيذي
رقـم 10-115 اJــؤرخ في 3 جــمــــادى األولــى عـــام 1431 اJـوافـق 18 أبــريـــل سـنـة 2010 واJــتـعــلق بـحــظـائــر الـســيـارات
اإلداريــة اخملــصــصـــة Jـــصــالح الــدولـــة واجلـــمــاعـــات احملــلــيــــة واJــؤســســـات الــعـــمــومــيــة ذات الــطــابــع اإلداري والــهــيــئــات
واJؤسسات العمومية اJمولة كليا من ميزانية الدولة......................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 اJوافق أوّل ديسمبر سنة 2013. يتضمن تغيير ألقاب...............................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليوزارة ا;اليّة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 8  جــمــادى األولـى عـام 1434 اJـوافق 21 مــارس ســنــة q2013 يــحــدّد تــنــظـــيم األمــانــة الــعــامــة
للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرهـا.............................................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 20 جمـادى األولى عام 1434 اJوافق 2  أبريـل سنة q2013 يحـدّد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـدرسة
الوطنية للجمارك.....................................................................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 21 جمـادى األولى عام 1434 اJوافق 3  أبريـل سنة q2013 يـعدّل ويـتـمّم قائـمـة االخـتصـاصات
للتـوظـيف والترقــية في األسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك...............................................................................
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 اJوافق 12 ديسمـبر سنة q2013 يتضمن تفـويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل واJالية
في اJديرية العامة للضرائب........................................................................................................................

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 5 جــمـــادى األولى عــام 1434 اJـــوافق 17 مــارس ســنــة q2013 يــتــضـــمن وضع بــعض األسالك
اخلاصة التـابعة لإلدارة اJكلـفة بالسـكن والعمران في حالـة القيام باخلـدمة لدى وزارة التـعليم العالي والـبحث العلمي
(مؤسسات حتت الوصاية)............................................................................................................................
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 6 جــمـــادى األولى عــام 1434 اJـــوافق 18 مــارس ســـنــة q2013  يــتـــضــمـن وضع ســلـك األطــبــاء
البيطريX في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (مؤسسات حتت الوصاية)..............
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اJؤرّخ في 14 صفر عام 1412 اJوافق 24 غشت سنة 1991

qتمّمJعدّل واJا qالذي يحدد  صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اJؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اJوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

qاحمللية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـحـدد هـذا اJـرسـوم كـيـفـيـات تـسـمـيـة
اJــــؤســــســـــات واألمــــاكن واJـــــبــــاني الــــعـــــمــــومــــيــــة أو إعــــادة

تسميتها.

اJاداJادّة ة 2 :  :  تطبق أحكـام هذا اJرسوم عـلى اJؤسسات
واألمـاكن واJبـاني العـموميـة �خـتلف أشـكالـها وال سـيما
منهـا الساحـات والشوارع والـتجمـعات السـكنيـة واJعالم

التذكارية واJآثر التاريخية.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : يـــقــتــرح اجملـــلس الــشـــعــبي الـــبــلـــدي اJــعــني
تسمية أو إعادة تـسمية كل اجملموعات العـقارية السكنية
والـــتـــجـــهـــيـــزات اجلـــمـــاعـــيــة وكـــذا مـــخـــتـــلـف طـــرق اJــرور

اJوجودة في إقليم البلدية.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : تــبـادر اJــؤسـسـات والــقـطــاعـات والـهــيـئـات
اJــعــنـيــة بـاقــتــراح تـســمـيــة اJــبـاني الــتــابـعــة لـهــا أو إعـادة

تسميتها.

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  تـطـلق الـتـسـمـيـة اJـتـعـلـقـة �ـشـاريع إجنـاز
اJـؤسسات واألماكـن واJباني العـموميـةq فور وضع حجر

األساس وفي كل احلاالت قبل استالم اJشروع.

اJاداJادّة ة 6 :  : يحـدد وزير الـدفاع الوطـني بقـرار تسـمية
أو إعـادة تــسـمـيــة اJـؤسـســات واألمـاكن واJــبـاني واJـواقع
التابعة لـوزارة الدفاع الوطني وكذا اإلجراءات اJرتبطة

بذلك.

غـيــر أنه عــنــدمـا يــتــعــلق األمـر بــالــتــسـمــيــة أو إعـادة
الـتـسمـيـة طـبـقـا ألحـكـام اJادة 8 أدنـاهq فإنـهـا تـخـضع لرأي

وزير اجملاهدين. 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقــم مـرسوم رئاسي رقــم 14-01 مؤرخ في  مؤرخ في 3 ربـيع األو ربـيع األوّل عامل عام
1435 ا اJـوافـق Jـوافـق 5 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة q2014 يــحــدد كــيــفــيـاتq يــحــدد كــيــفــيـات

تـسمـية اJـؤسسـات واألمـاكن واJبـاني العـمومـية أوتـسمـية اJـؤسسـات واألمـاكن واJبـاني العـمومـية أو
إعادة تسميتها.إعادة تسميتها.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qوزيــر الــدولـة Xـشــتــرك بـJبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية ووزير اجملاهدين
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اJـــادتــان 77 - 8

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتمّمJعدّل واJا qقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتمّمJعدّل واJا qقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتمّمJعدّل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

 qبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اJؤرّخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اJــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واJـــتـــعــلق

qادة 59 منهJال سيما ا qباجملاهد والشهيد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اJــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اJــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واJــتــعــلق

qادة 120 منهJال سيما ا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اJــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اJـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 97 - 104
اJـؤرّخ في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اJـوافق 5 أبـريل سـنة
1997 واJــتــعـــلق بــتـــســمــيـــة األمــاكن واJــبـــاني الــعـــمــومــيــة

qوإعادة تسميتها
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- إبـــــداء كـل اآلراء واالقـــــتــــــراحــــــات والـــــتــــــوصــــــيـــــات
بخصـوص اJسائل اJـتعلـقة بـتسمـية اJؤسـسات واألماكن

واJباني العمومية أو إعادة تسميتها.

اJاداJادّة ة 12 :  : تضم اللجـنة الوطنية التي يرأسها وزير
اجملاهدينq أو �ثله :

qثل وزير الدفاع الوطني� -
- �ــثل وزيــر الــدولــةq وزيــر الـداخــلــيــة واجلــمــاعـات

qاحمللية
qثل وزير الشؤون اخلارجية� -
qدينةJكلف باJثل الوزير ا� -

qثل وزير الثقافة� -
- �ـــــثل وزيـــــر الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم

qواالتصال
- األمـX الـعـام للـمـنـظـمـة الـوطـنـيـة لـلـمـجاهـدينq أو

qثله�
qنظمة الوطنية ألبناء الشهداءJثل ا� -

- �ثل القطاع اJعني بالتسمية أو إعادة التسمية.

�ـكن الـلـجنـة الـوطـنـية أن تـسـتـعـX بـأي شخص من
شأنه أن يساعدها في أشغالها. 

اJــاداJــادّة ة 13 :  : يـــعــX أعــضــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيــة لــعــهــدة
مـدتـها ثالث (3) سنـوات قـابـلة لـلـتـجديـد بـقـرار من وزير
اجملـاهـدين بـنـاء عـلى اقـتـراح الـسـلـطـات واJـنـظـمـات الـتي

يتبعونها.

وفي حالـة انـقطـاع عهـدة عضـو من الـلجـنة الـوطنـية
يتم استخالفه حسب األشكال نفسها لباقي العهدة.

اJـاداJـادّة ة 14 :  : جتـتــمع الـلـجــنـة الــوطـنـيــة مـرتـX (2) في
السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ــكـنـهــا أن جتـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عـلى
استدعاء من رئيسها.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يــعـد الـرئــيس جـدول أعــمـال االجـتــمـاعـات
ويـرسـلـهـا إلى أعـضـاء الــلـجـنـة الـوطـنـيـة قـبل أجل خـمـسـة
عــشــر (15) يــومــا عــلى األقل من تــاريخ االجــتــمــاع. و�ــكن
تقـليص هـذا األجل في الـدورات غير الـعاديـة دون أن يقل

عن ثمانية (8) أيام.

اJــاداJــادّة ة 16 :  : ال تـــصح مـــداوالت الــلـــجــنـــة الـــوطــنـــيــة إال
بــــحـــضــــور نـــصـف أعـــضــــائــــهـــا. وفـي حـــالــــة عــــدم اكـــتــــمـــال

اJــاداJــادّة ة 7 :  :  تـــخـــضع الـــتـــســـمــيـــة أو إعـــادة الـــتـــســـمـــيــة
اJــتـعــلـقــة بــأمالك الـدولــة اجلـزائــريــة في اخلـارج أو تــكـر 
أجـــنـــبي إلـى رأي وزيـــر الـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة

ووزير الشؤون اخلارجية.

اJــاداJــادّة ة 8 :  :  تـــخـــضع الـــتـــســـمــيـــة أو إعـــادة الـــتـــســـمـــيــة
بــــأســــمــــاء الــــشــــهــــداء واجملــــاهــــدين اJــــتــــوفــــX أو بــــأحــــداث
وتـواريخ تـرتـبط بـاJــقـاومـة الـشـعـبـيــة واحلـركـة الـوطـنـيـة
وثـورة التـحـريـر الوطـني إلى تـرخـيص مـسـبق من وزير

اجملاهدين بعد أخذ رأي اJنظمة الوطنية للمجاهدين.

اJـاداJـادّة ة 9 :  : تعـطى األولـويـةq عـند اقـتـراح الـتسـمـية أو
إعــادة الـتــســمــيــةq لــكل مــا له عالقــة بــاJــقــاومــة الــشــعــبــيـة
واحلـركــة الــوطـنــيـة وثــورة الـتــحــريـر الــوطـني ورمــوزهـا

وأحداثها.

اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : يـــــخــــضع اقـــــتــــراح الــــتــــســـــمــــيــــة أو إعــــادة
الـتـسمـيـة إلـى إيـداع ملـف لـدى اJـصـالح اخملـتـصـة بوزارة
اجملـاهـدين أو �ـديـريـة اجملـاهـدين في الـواليـة الـتي تـخـطـر
بعـد مـراقبـتهq حـسب احلـالةq الـلـجنـة الـوطنـيـة أو اللـجـنة

الوالئية اJذكورة في أحكام هذا اJرسوم.

حتـدد مـكـونات وكـيـفـيـات مـعـاجلـة اJـلف اJـذكـور في
الــــفــــقــــرة أعاله بــــقــــرار مــــشــــتــــرك بــــX وزيــــر الــــداخــــلــــيـــة

واجلماعات احمللية ووزير اجملاهدين.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسميةاللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية

اJاداJادّة ة 11 :  : تكلف اللجـنة الوطنية لـلتسمية أو إعادة
الـتسميـة اJوضوعـة لدى وزير اجملـاهدينq التي تدعى في
صــلب الـــنص "الــلــجــنــة الــوطــنــيــة" بــالــدراســة والــبت في
اقـتـراحـات الـتـسـمـيـة أو إعـادة الـتـسـمـيـة الـتي تـبـادر بـهـا

اJؤسسات والقطاعات والهيئات اJعنية.

وبــــهـــذه الــــصـــفــــة تــــكـــلـف الـــلــــجـــنــــة الــــوطـــنــــيــــة عـــلى
اخلصوص �ا يأتي :  

- دراســة اقــتــراحــات تـســمــيــة اJــؤســسـات واألمــاكن
واJـــــبــــاني الـــــعــــمــــومـــــيــــة ذات الــــبـــــعــــد الــــوطـــــني أو إعــــادة

qتسميتها

- دراســــــة اقــــــتـــــراحــــــات  تــــــســـــمــــــيــــــة أمالك الــــــدولـــــة
qاجلزائرية باخلارج أو إعادة تسميتها

- دراسـة اقـتــراحـات الــتـسـمــيـة أو إعــادة  الـتـســمـيـة
qتعلقة بتكر  أجنبيJا
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اJاداJادّة ة 25 :  : تضم اللجنة الوالئية :

qرئيسا qالوالي أو �ثله -

qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو �ثله -

qمدير اجملاهدين للوالية -

qدينة للواليةJكلف باJمدير القطاع ا -

qمدير الثقافة للوالية -

- مــديـر الــبــريــد وتــكـنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصـال
qللوالية

- رئيس اجملـلس الـشعـبي البـلـدي اJعـني بـالتـسمـية
qأو إعادة التسمية

- األمX الـوالئي للمـنظمـة الوطنـية للمـجاهدين أو
qثله�

qنظمة الوطنية ألبناء الشهداءJثل ا� -

- �ثل القطاع اJعني بالتسمية أو إعادة التسمية.

�ـكن الـلـجــنـة الـوالئـيـة أن تـسـتـعـX بـأي شـخص من
شأنه أن يساعدها في أشغالها. 

اJــاداJــادّة ة 26 : :  يــعــX أعــضـــاء الــلــجــنــة الـــوالئــيــة لــعــهــدة
مدتها ثالث (3) سنوات قابـلة للتجـديد بقرار من الوالي

بناء على اقتراح السلطات واJنظمات التي يتبعونها.

qوفي حـالة انـقطـاع عهـدة عضـو من اللـجنـة الوالئـية
يتم استخالفه حسب األشكال نفسها لباقي العهدة.

اJـاداJـادّة ة 27 : :  جتـتمـع اللـجـنـة الـوالئـيـة في دورة عـادية
مرة كل ثالثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ــكـنـهــا أن جتـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عـلى
استدعاء من رئيسها.

اJـاداJـادّة ة 28 : :  يـعـد الـرئـيـس جـدول أعـمـال االجـتـمـاعـات
ويــرسـلـه إلى أعــضـاء الــلــجـنــة الــوالئــيـة قــبل أجل خــمــسـة
عــشــر (15) يــومــا عــلى األقل من تــاريخ االجــتــمــاع. و�ــكن
تقـليص هـذا األجل في الـدورات غير الـعاديـة دون أن يقل

عن ثمانية (8) أيام.

اJاداJادّة ة 29 : :  تـصح مداوالت اللـجنة الـوالئية بـحضور
نـصف أعضائهـاq وفي حالة عدم اكـتمال النـصابq يبرمج
اجــتــمــاع جــديــد في الــثــمــانــيــة (8) أيــام الــتـي تــلي تــاريخ
االجتمـاع اJؤجلq وتتـداول اللجـنة حـينئـذ مهمـا يكن عدد

األعضاء احلاضرين.

النـصـاب يـبـرمج اجـتمـاع جـديـد في غـضون الـثـمـانـية (8)
أيـام الـتي تـلي تـاريخ االجتـمـاع اJـؤجلq وتـتداول الـلـجـنة

الوطنية حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اJاداJادّة ة 17 :  : تـتخـذ مداوالت الـلجـنة الـوطنـية بـأغلـبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرين. وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تـــــدون اJــــداوالت  فـي مــــحـــــاضــــر وحتـــــرر في ســـــجل
خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.

اJاداJادّة ة 18 :  : تدرس الـلجـنة الوطـنيـة اJلف اJـنصوص
عــلــيه في اJــادة 10 أعـالهq وتــبت فــيه في أجل ال يــتــجــاوز
ثالثة (3) أشهر ابتـداء من تاريخ إخطارهـا باJلفq وتبلغ
قـرارهـا لـطـالـبي الـتـسـمـيـة أو إعـادة الـتـسـمـيـة واإلدارات

واJؤسسات اJعنية.

اJــاداJــادّة ة 19 :  : جتـــتـــمع الـــلــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة �ـــقــر وزارة
اجملاهدين.

اJـاداJـادّة ة 20 :  : تـزود الــلــجـنــة الـوطــنـيــة بــأمـانــة تـتــوالهـا
اJصالح اخملتصة لوزارة اجملاهدين.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي
وتصادق عليه في دورتها األولى.

يوافق وزير اجملاهدين على هذا النظام الداخلي.

اJاداJادّة ة 22 :  : تعد اللجـنة الوطنية تـقريرا سنويا حول
نشاطاتهاq وترسله إلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية

ووزير اجملاهدين.

اJاداJادّة ة 23 :  : يتم تـكريـس تسـميـة اJـؤسسـات واألماكن
واJــبــاني الــعــمـومــيــة أو إعــادة تــســمـيــتــهــا الــتي تــدرســهـا

اللجنة الوطنية �قرر من وزير اجملاهدين.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اللجنة الوالئية للتسمية أو إعادة التسميةاللجنة الوالئية للتسمية أو إعادة التسمية

اJاداJادّة ة 24 :  : تـكلف اللجـنة الوالئيـة للتسـمية أو إعادة
الــتـســمــيــة اJـوضــوعــة لــدى الـوالـي الـتي تــدعى فـي صـلب
الـنص "اللجنـة الوالئيـة" بالدراسة والـبت في اقتراحات
الـــتـــســــمـــيـــة أو إعـــادة الـــتـــســــمـــيـــة الـــتي تــــبـــادر بـــهـــا عـــلى

اخلصوص :
qاجملالس الشعبية البلدية -

- الــقـطـاعـات واJـؤسـسـات والـهــيـئـات الـعـمـومـيـة أو
اJؤسسات التي تـقدم خدمة عمومية واJوجودة في إقليم

الوالية.
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qـكـلــفـة بـصـيــانـتـهـاJالــتـقـنـيــة ومـكـان وضـعــهـا وكـذا اجلــهـة ا
بـقــرار مـشـتــرك بـX وزيــر الـداخـلــيـة واجلــمـاعـات احملــلـيـة

ووزير اجملاهدين.

qــرســومJ39 : : يــؤدي عــدم احــتــرام أحــكــام هــذا ا اJـاداJـادّة ة 
وكــــــذا كل تــــــخـــــريـب أو إتـالف بـــــأي شــــــكل كــــــانq يـــــصــــــيب
اللوحات ووسائل التعريف اJنصوص عليها في اJادة 38
أعـاله إلى تــــطـــبـــيـق الـــعــــقـــوبــــات اJـــنــــصـــوص عــــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 40 : : تلغى جـميع أحكام اJـرسوم الرئاسي رقم
97 - 104 اJــــؤرخ في 28 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1417 اJــــوافق 5

أبــريل ســنــة 1997 واJــتــعــلق بــتـــســمــيــة األمــاكن واJــبــاني
العمومية وإعادة تسميتها.

41 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 3 ربـيع األوّل عام 1435 اJوافق 5
يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 14-02 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ربـيع األو ربـيع األوّل عـامل عـام
1435  اJــــــوافـق اJــــــوافـق 6 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة q2014 يــــــتــــــضــــــمـنq يــــــتــــــضــــــمـن

استدعـاء الهيئـة  االنتخابية لوالية سيدي بلعباساستدعـاء الهيئـة  االنتخابية لوالية سيدي بلعباس
لـالنــــــتــــــخــــــاب اجلــــــزئي مـن أجل اســــــتــــــخـالف عــــــضـــــولـالنــــــتــــــخــــــاب اجلــــــزئي مـن أجل اســــــتــــــخـالف عــــــضـــــو

منتخب في مجلس األمة.منتخب في مجلس األمة.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qادة 77 - 8 منهJالسيّما ا qبناء على الدستور  -

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اJـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اJـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واJتعلق بنـظام االنتخابـاتq ال سيما اJادتان  106  و129 

qمنه
- وبــــنـــــاء عــــلـى اإلعالن رقـم 13/ 54  اJــــؤرخ فـي 4 
ديــســمـــبــر ســنـــة 2013 الـــصــادر عـن مــكـــتب مــجـــلس األمــة
واJــتـضــمن الـتــصـريح بــشـغــور مـقــعـد عـضــو مـنــتـخب في

qمجلس األمة على إثر انتخابه في اجمللس الدستوري

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تـسـتـدعـى الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـة لـواليـة
ســــيـــدي بــــلــــعـــبــــاس يـــوم الــــســـبت  8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2014
لالنـتخـاب اجلـزئي من أجل اسـتـخالف عـضـو مـنتـخب في

مجلس األمة بعد انتخابه في اجمللس الدستوري.

اJاداJادّة ة 30 : :  تتـخذ مداوالت الـلجنـة الوالئيـة بأغلـبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينq وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تـدون مـداوالت الـلـجـنـة الـوالئـيـة في مـحـاضـر حترر
في سـجل خـاصq مـرقم ومـؤشـر عـليـه من طـرف الرئـيس.
وتـرسل محاضـر االجتماعـات إلى الوالي ورئيس الـلجنة

الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام.

اJاداJادّة ة 31 : :  تـدرس اللجـنة الوالئـية اJلف اJـنصوص
عـــلــيـه في اJــادة 10 أعاله وتــبـت فــيه فـي أجل ال يــتـــجــاوز
شــهــرين (2) ابــتــداء من تــاريخ إخــطــارهــا بــاJــلف. وتــبــلغ
قـرارهـا لـطـالـبي الـتـسـمـيـة أو إعـادة الـتـسـميـة ولإلدارات

واJؤسسات اJعنية.

اJـاداJـادّة ة 32 : :  تـزود الــلـجــنـة الــوالئـيــة بـأمــانـة تــتـوالهـا
اJصالح اخملتصة Jديرية اجملاهدين للوالية.

اJـاداJـادّة ة 33 : :  تــعـد الــلـجــنـة الــوالئـيـة نــظـامــهـا الــداخـلي
وتـصـادق عـلـيه طـبـقـا لـنـظـام داخـلي ¤ـوذجي يـحـدد بـقرار
مـشـتــرك بـX وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعــات احملـلـيـة ووزيـر

اجملاهدين.

اJاداJادّة ة 34 : :  تعد اللجـنة الوالئية تقريرا سنويا حول
نـشاطاتها وتـرسله إلى وزير الداخـلية واجلمـاعات احمللية

ووزير اجملاهدين.

اJاداJادّة ة 35 : :  يتم تكريـس تسمية اJـؤسسات واألماكن
واJـبــاني الـعـمـومـيـة اJـذكـورة في اJـادة 24 أعاله أو إعـادة
تــســمــيــتــهــا الـتـي تــدرسـهــا الــلــجــنــة الــوالئــيــةq بـقــرار من

الوالي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصةأحكام خاصة

qــرســومJــادّة ة 36 : :  بـــغض الــنـــظــر عن أحـــكــام هـــذا اJــاداJا
�كن تكريس تـسمية بعض اJـؤسسات واألماكن واJباني

العمومية �وجب مرسوم رئاسي.

وفي هـذه احلـالـةq يـقـوم وزيـر اجملـاهديـن بـاإلجراءات
اJتعلقة بتكريسها.

اJاداJادّة ة 37 : :  يقـوم وزير الـداخليــة واجلمـاعات احملـليـة
ووزيـر اجملـاهـدين �ــراجـعـة الـتــسـمـيـة أو إعـادة الــتـسـمـيـة

فـي حالة ما إذا كانت غير مطابقة ألحكام هذا اJرسوم.

اJــــاداJــــادّة ة 38 : :  يــــجب أن جتــــســـد كـل تـــســــمـــيــــة أو إعـــادة
تـــســـمـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات واألمـــاكن واJـــبـــاني الـــعـــمـــومـــيــة
بــواسـطــة لــوحـة أو وســيــلـة لــلــتـعــريف حتــدد مــواصـفــاتــهـا
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اJـادةاJـادة  2 :  : تـتــكــون الـهــيـئــة االنـتــخــابـيــة من مـجــمـوع
أعضاء اجمللس الشعبي الوالئي وأعضاء اجملالس الشعبية

البلدية للوالية.

اJادة اJادة 3 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 4 ربـيع األوّل عام 1435 اJوافق 6
يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-441 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اJوافق اJوافق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2013 يتـضــمـن نقلq يتـضــمـن نقل

اعــــتـــــمـــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة اJـــوارداعــــتـــــمـــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة اJـــوارد
اJائية.اJائية.

ـــــــــــــــــــــــــ 

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اJــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اJوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واJـتضمن

q2013 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-54 اJؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واJتـضمن تـوزيـع االعتـمــادات اخملصـــصة لـوزير اJوارد
اJـائــيـة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــــر �ـوجب قــانـــون اJــالـيـة

q2013 لسنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــــــاداJــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2013
اعتماد قــدره أربعة عشر مـليون دينــار (14.000.000 دج)
مـقـــيّـــد فـي مـيـزانـية تـسيـيـر وزارة اJوارد اJـائـية وفي

الباب رقم 34-01 " اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات".

اJـــاداJـــادّة ة 2 : : يــخـــصـص Jـــيــزانـــيــة ســـنــة 2013  اعـــتـــمــاد
قـدره أربـعـة عشـر مـلـيـون ديـنار (14.000.000 دج)  يــقـــيّد
في مـيـزانـيـــة تـسـيـيــر وزارة اJـوارد اJــائـيـة وفي الـبـاب

رقم 34-90 "اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات".

اJــــاداJــــادّة ة 3 : :  يــــكــــلــف وزيـــــر اJــــالـــــيــــة ووزيـــــر اJــــوارد
اJـائـيـةq كلّ فـيـــمـا يـخـصّهq بـتـنـفـيــذ هـــذا اJـرســـوم الذي
يـنـــشـر فـي اجلـريـدة الــرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اJــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-442 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اJـوافق اJـوافق 30 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة q2013 يتـضــمن نقلq يتـضــمن نقل

اعـــتـــمـاد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة الــصــنـــاعــةاعـــتـــمـاد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة الــصــنـــاعــة
واJـــؤســــســــات الــــصـــغــــيــــرة واJـــتــــوســـطـــة وتـــرقـــيـــةواJـــؤســــســــات الــــصـــغــــيــــرة واJـــتــــوســـطـــة وتـــرقـــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اJــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اJوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واJـتضمن

q2013 الية لسنةJقانون ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-73 اJؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واJـتضـمن توزيع االعـتمـادات اخملصـصة لـوزير الـصنـاعة
واJؤسسات الصغـيرة واJتوسطة وترقية االستثمار من

q2013 الية لسنةJميزانية التسيير �وجب قانون ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــــــاداJــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2013
اعتـماد قدره ثـمانية عشـر مليون دينار (18.000.000 دج)
مــــقـــــــيّـــــــد فــي مـــــيــــزانــــيــــة تــــســــيـــــيــــر وزارة الــــصـــــنــــاعــــة
واJؤسسـات الصغـيــرة واJتوسطــة وتـرقيـة االستثمـار
وفي الــــبــــابــــX اJــــبـــيــــنـــــX في اجلــــدول "أ" اJـــلــــحق بــــهـــذا

اJرسوم.
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اJـاداJـادّة ة 2 : : يخـصـــص Jـيزانيـــة سـنــة 2013  اعتـماد
قـــــدره ثـــمــــانــــيـــة عــــشــــر مــــلـــيــــون ديــــنـــار (18.000.000 دج)
يــــقــــــــيّـــــــد فـي مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيــــر وزارة الــــصـــنــــاعـــة
واJؤسسـات الصغـيــرة واJتوسطــة وتـرقيـة االستثمـار
وفي األبـــــواب اJــــبــــيــــــنــــة في اجلـــــدول "ب" اJــــلــــحـق بــــهــــذا

اJرسوم.

3 : : يـــكـــلـف وزيــــر اJـــالـــيـــة ووزيـــر الـــتـــنـــمـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
الصنـاعية وترقـية االستثـمارq كلّ فيمـا يخصّـهq بتـنفيـذ
هـــــذا اJــــرســــوم الـــــذي يــــنـــــشــــر فـي اجلـــــريــــدة الــــرّســـــمــــيّـــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اJــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (أ)(أ)

04 -  34

01 - 37

وزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة
واJتوسطة وترقية االستثمارواJتوسطة وترقية االستثمار

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة .............................................

مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات .......................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اJلغاةمجموع االعتمادات اJلغاة ..........................................................

8.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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02 - 34

03 - 34

01 - 35

وزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة
واJتوسطة وترقية االستثمارواJتوسطة وترقية االستثمار

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث ..............................................

اإلدارة اJركزية - اللوازم ..........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني .................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................

5. 000.000

5. 000.000

10.000.000

8.000.000

8.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

اجلدول اJلحق (ب)اجلدول اJلحق (ب)

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

مرسـوممرسـوم تنفيذي رقم تنفيذي رقم  13-443 مؤر مؤرّخ في خ في 27 صفر عام صفر عام1435
اJــــوافق اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2013 يـــتـــضـــــمـن نـــقلq يـــتـــضـــــمـن نـــقل
اعــــتــــمـــاد فـي مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتــــمـــاد فـي مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اJــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اJوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واJـتضمن

q2013 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-55 اJؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واJــــتــــضــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــــادات اخملــــصــــــصــــة لــــوزيـــر
الـــشــؤون الـــديــنـــيــة واألوقـــاف من مــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيــــر

q2013 الية لسنةJوجب قانــون ا�
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغــى مــن مــيـزانـيــــة ســنـــة 2013
اعتـمــــاد قـدره مـائتان وخـمسـة وعشرون مـليـون ديــنار
(225.000.000 دج)  مـقــــيّــــد فـي مـيــزانـيـة تـســيـيـر وزارة
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اJاداJادّة ة 3 : :  يـكلــــف وزيـــــر اJالـيــة ووزيـــر الشؤون
الــديــنــيـة واألوقــافq كلّ فــيــــمــا يــخـــصّــهq بــتــنــفــيـــذ هـــذا
اJــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فــي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اJــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة واألوقـــــاف وفي الـــــبــــاب رقم 11-31
"اJصالح الالمـركزيـة التـابعة لـلدولـة - الراتب الـرئيسي

للنشاط".

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Jــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعــتـــمــــاد قــــــدره مــائــتــان وخــمـــســة وعـشـــرون مــلــيـــون
ديـــــــنــــــار (225.000.000 دج) يــــــقــــــــيّـــــــــد فـي مـــــيـــــزانـــــيـــــة
Xتـسـيـيــر وزارة الشـؤون الـديـنيـة واألوقـاف وفي الـبـاب

اJبينX في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

12 -  31

13 -  33

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اJصالح الالمركزية التابعة للدولةاJصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح

القسم األولالقسم األول
اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واJنح اخملتلفة ......

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقافمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف........

180.000.000

180.000.000

45.000.000

45.000.000

225.000.000

225.000.000

225.000.000

225.000.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغــى مـن مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2013
اعتماد قـدره ستة وستون مليون دينار (66.000.000 دج)
مـقــــيّــــد فـي مـيــزانـيـة تـســيـيـر وزارة الــسـكن والــعـمـران
وفي األبواب اJبينة في اجلدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يخصـص Jـيزانيـــة سـنــة 2013  اعتـمـــاد
قـــــــدره ســــتـــة وســـتــــون مـــلـــيــــون ديـــنـــار (66.000.000 دج)
يــقــــيّـــــد في ميـزانيــة تسـييــر وزارة السـكن والعـمران
وفـي األبــــواب اJـــــبــــيـــــنـــــة في اجلـــــدول "ب" اJــــلـــــحق بـــــهــــذا

اJرسوم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : يـــــكـــــلـف وزيـــــر اJـــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الـــــســـــكن
والــعــمــران واJــديــنــةq كلّ فــيــمـا يــخـــصّــهq بــتــنــفــيـــذ هـــذا
اJرسوم الذي ينــشـر فـي اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اJــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-444 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اJوافق اJوافق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2013 يتـضــمـن نقلq يتـضــمـن نقل

اعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الـــســـكناعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الـــســـكن
والعمران.والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اJــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اJوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واJـتضمن

q2013 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-68 اJؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واJــــتــــضــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــــادات اخملــــصــــــصــــة لــــوزيـــر
الــســـكــن والـــعــمــــران مـن مــيـــزانــيـــة الــتــســـيــيـــــر �ــوجب

q2013 الية لسنةJقانــون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (أ)(أ)

01 - 34

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (أ) (تابع)(أ) (تابع)

11 - 34

14 - 34

91 - 34

11 - 35

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اJصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العموميةاJصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اJصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات
اJـصــالح الالمــركـزيــة لـلــسـكـن والـتــجـهــيـزات الــعـمــومــيـة - الــتـكــالـيف
اJلحقة .................................................................................
اJــصــالـح الالمــركــزيـــة لــلــســـكن والــتــجـــهــيــزات الــعـــمــومــيـــة - حــظــيــرة
السيارات .............................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اJصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة اJباني..
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اJلغاةمجموع االعتمادات اJلغاة ..........................................................

9.000.000

1.000.000

15.000.000

25.000.000

6.000.000

6.000.000

31.000.000

31.000.000

66.000.000

66.000.000

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (ب)(ب)

02 - 34

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات - وتسيير اJصالحاألدوات - وتسيير اJصالح
000.000 .10اإلدارة اJركزية - األدوات واألثاث ..............................................

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (ب) (تابع)(ب) (تابع)

03 - 34

04 - 34

90 - 34

01 - 35

03 - 37

02 - 44

اإلدارة اJركزية - اللوازم ..........................................................
اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة ............................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيارات ...........................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اJركزية - صيانة اJباني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات .......................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اجلائزة الوطنية في الهندسة اJعمارية........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

1. 500.000

34. 000.000

2.000.000

47. 500.000

1.000.000

1.000.000

13. 500.000

13. 500.000

62.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

66.000.000

66.000.000

66.000.000

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

مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-445 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اJـوافق اJـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمن نـقلq يـتـضـمن نـقل

اعـــتــــمـــاد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الـــتــضـــامناعـــتــــمـــاد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الـــتــضـــامن
الوطني واألسرة وقضايا اJرأة.الوطني واألسرة وقضايا اJرأة.

ـــــــــــــــــــــــــ  

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اJــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اJوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واJـتضمن

q2013 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-62 اJؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واJـــتــــضـــمن تــــوزيـع االعــــتـــمـــــادات اخملــــصـــــصــــة لـــوزيـــرة
الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اJـرأة من مـيـزانـيـة

q2013 الية لسنةJالتسييــر �وجب قانــون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعـتـمـاد قـدره سبـعة وخمسون مـليونا وتسـعمائة وثالثة
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- و�قتـضى اJرسوم التنفيـذي رقم 10-115 اJؤرخ
في 3 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اJــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة
2010 واJــتــعــلق بــحــظــائــر الــســيــارات اإلداريــة اخملــصــصـة

Jصـالح الدولـة واجلمـاعـات احمللـية واJـؤسسـات العـمومـية
ذات الـطــابع اإلداري والــهــيـئــات واJــؤسـســات الــعـمــومــيـة

qمولة كليا من ميزانية الدولةJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اJؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اJوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

qواخلاصة التابعة للدولة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اJـــرســـوم أحـــكـــام
اJـــرســوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 10-115 اJــؤرخ في 3 جـــمــادى
األولى عــام 1431 اJــوافق 18 أبـــريل ســـنــة 2010 واJـــذكــور

أعاله.

اJــاداJــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 3 مـن اJــرسـوم
الــتـنــفــيــذي رقم 10-115 اJـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام
qــــذكــــور أعالهJـــــوافـق 18 أبـــــريـل ســـــنــــة 2010 واJ1431 ا

كما يأتي :

"اJـادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا اJرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : السيارة الرسمية : ...

- السيارة الوظيفية من الفئة  السيارة الوظيفية من الفئة 1 : ....

- السيارة الوظيفية من الفئة  السيارة الوظيفية من الفئة 2 : ....
- الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة 3 :  : كل ســـيــارة
مـوضـوعـة حـصـريـا حتت تـصـرف صـاحب وظـيـفـة عـلـيـا في
الــدولــة مــصــنــفــة بــX الـفــئــات من هـ 1 إلى زq أو صــاحب
وظــيـفــة مــدنـيــة �ـاثــلــةq في إطــار �ـارســة مـهــامــهمq وكـذا
الــقــضــاة الـــذين �ــارســون وظــائف نــائب رئــيس احملــكــمــة
الـعـلـيـا ونـائب رئـيـس مـجـلس الـدولـة ونـائب عـام مـسـاعـد
لــدى احملـكــمــة الـعــلـيــا ونـائب مــحـافـظ الـدولــة لـدى مــجـلس
الــدولــة ورئــيس غـــرفــة في احملــكــمــة الــعـــلــيــا وفي مــجــلس
الـدولــة ورئـيس مـجـلـس قـضـائي ونـائب عــام لـدى مـجـلس
قـــضـــائي ورئـــيـس مـــحـــكـــمـــة إداريـــة ومـــحـــافظ دولـــة لـــدى

qمحكمة إدارية

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

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 13 من اJـرسـوم
الــتـنــفــيــذي رقم 10-115 اJـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام
qــــذكــــور أعالهJـــــوافـق 18 أبـــــريـل ســـــنــــة 2010 واJ1431 ا

كما يأتي :

وتـــــســـــعــــــون ألف ديـــــنـــــار (57.993.000 دج) مـــــقــــــــيّـــــــد فـي
مـــيـــزانـــيــة تـــســيـــيــر وزارة الـــتـــضــامن الـــوطـــني واألســرة
وقــضـــايـــا اJـــرأة وفي الـــبــاب رقم 46-05 " اJـــســـاهـــمــة في

وكالة التنمية االجتماعية ".

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Jــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـتـــمـــــاد قـــــدره ســبــعـة وخــمـســون مــلـيــونـا وتــســعـمــائـة
وثالثة وتسعون ألــف دينــار (57.993.000 دج)  يـقــــيّــــد
في مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيـــيــــــر وزارة الــــتــــضــــامـن الــــوطــــنـي
واألســرة وقضـايــا اJــرأة وفي الـباب رقم 37-01 "اإلدارة

اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات".

اJــاداJــادّة ة 3 : : يــكـــلف وزيـــر اJـــالـــيــة ووزيـــرة الـــتــضـــامن
qكلّ فــــيـــمـــا يــــخـــصّـه qــــرأةJالـــوطــــني واألســـرة وقــــضـــايـــا ا
بتـنفيذ هـذا اJرسوم الـذي ينــشـر فـي اجلريدة الـرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اJــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13-446 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435 اJـوافق  اJـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـعــدل ويـتـممq يـعــدل ويـتـمم

اJـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم اJـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم 10-115 اJــــــؤرخ في  اJــــــؤرخ في 3
جــــــمـــــــادى األولـــى عــــــام جــــــمـــــــادى األولـــى عــــــام 1431 اJـــــوافـق  اJـــــوافـق 18 أبــــــريــل أبــــــريــل
ســنــة ســنــة 2010 واJــتــعـلق بــحــظــائـر الــســيــارات اإلداريـة واJــتــعـلق بــحــظــائـر الــســيــارات اإلداريـة
اخملـــصـــصــــة Jـــصــــالح الـــدولــــة واجلــــمـــاعــــات احملـــلـــيــــةاخملـــصـــصــــة Jـــصــــالح الـــدولــــة واجلــــمـــاعــــات احملـــلـــيــــة
واJــــؤســـــســـــات الـــــعــــمـــــومــــيـــــة ذات الــــطـــــابـع اإلداريواJــــؤســـــســـــات الـــــعــــمـــــومــــيـــــة ذات الــــطـــــابـع اإلداري
والهـيـئـات واJؤسـسـات الـعمـومـيـة اJـمولـة كـلـيا منوالهـيـئـات واJؤسـسـات الـعمـومـيـة اJـمولـة كـلـيا من

ميزانية الدولة.ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

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

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتممJعدل واJا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةJوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اJـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اJـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2013 وا



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 6 ربيع األول  عام  ربيع األول  عام 1435 هـ هـ
8  يناير يناير سنة سنة 2014 م م

حتـدد اJعـايير واخلـصوصـيات الـرئيـسيـة للـسيارات
XـــكــلـــفــJالـــوزراء ا Xــذكـــورة أعاله بـــقـــرار مــشـــتـــرك بــJا

باJيزانية والنقل والصناعة والبيئة".

اJاداJادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اJــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

"اJـادّة 13 : تــنـــجــز عــمــلــيــات االقــتــنــاء اJــذكــورة في
اJـادة 11 أعاله فـي حــدود الــتــزويــدات الــنــظــريــة واJــالــيـة
وكـذا اJـعـايـيـر واخلـصــوصـيـات الـقـصـوى احملـددة بـالـنـسـبـة

لكل فئة من السيارات اإلداريةq في مجال :

qالقوة -

qطراز السيارة -

- مصدر واستهالك الطاقة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
* هـــــــديـلq اJـــــــولــــــــودة في 9 أكــــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنـــــــة 2004

q00316  يالد رقمJبالبسباس ( والية الطارف) شهادة ا
qويــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا: فــــرحـــــات اجلـــــمــــوعي

فرحات وليدq فرحات هديل.
- هــايـشـة ســفـيــانq اJـولـود في 25 أبــريل سـنـة 1988
بــالـــبــســـبــاس (واليـــة الــطـــارف) شــهـــادة اJــيالد رقم 00355

ويدعى من اآلن فصاعدا: فرحات سفيان.
- هــائـشــة نـصــيـرةq اJــولـودة في7 أبــريل سـنـة 1987
بـــــــــالـــــــــدبـــــــــيــــــــلـــــــــة (واليـــــــــة الـــــــــوادي) شـــــــــهـــــــــادة اJـــــــــيـالد رقم
00/00520/ 1987 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصـــــــاعــــــدا: فــــــرحــــــات

نصيرة.
- هـايـشـة عـائـشـةq اJـولـودة في 25 يـنـايـر سـنـة 1991
بـــــــــالـــــــــدبـــــــــيــــــــلـــــــــة (واليـــــــــة الـــــــــوادي) شـــــــــهـــــــــادة اJـــــــــيـالد رقم
00/00187/ 1991وتـــــــدعـى مـن اآلن فـــــــصـــــــاعـــــــدا: فـــــــرحــــــات

عائشة.
- بوعتـروس أحمـدq اJولود في 27 ينـاير سنة 1960
بـــســـبـــقـــاق (واليــة األغـــواط) شـــهـــادة اJـــيالد رقم 05 وعـــقــد
الـزواج رقم 108 احملـرر بتاريخ 29 مايـو سـنة 1982 بـآفلو

(والية األغواط) وولداه القاصران:
* عـــبـــد الــــقـــادرq اJـــولـــود في 22 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1997

q938 يالد رقمJبآفلو (والية األغواط) شهادة ا
* صالح الــــديـنq اJــــولــــود في 15 مــــارس ســــنــــة 2002

q400 بآفلو ( والية األغواط) شهادة ميالد رقم
ويــدعـون من اآلن فــصــاعــدا: جــياللي أحــمـدq جــياللي

عبد القادرq جياللي صالح الدين.
- بـوعــتـروس عــليq اJـولـود في 2 يـونـيـو سـنـة 1983
بآفلـو (والية األغواط) شـهادة اJيالد رقم 1026 ويدعى من

اآلن فصاعدا: جياللي علي.

مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435  اJــوافقاJــوافق
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة 2013. . يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اJـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى)  منه

-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اJــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اJـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واJــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهJال سيما ا q دنيةJباحلالة ا

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 71-157 اJــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اJــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واJـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اJـتممq ال سـيـمـا اJواد 3 و4 و5

qمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب q وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اJـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهJـتـمّم واJا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةJ1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- هايشـة اجلمـوعيq اJولود في 3 فبـراير سنة 1959
بـــــــســـــــيـــــــدي عــــــــون (واليـــــــة الـــــــوادي) شــــــــهـــــــادة اJـــــــيـالد رقم
00/00008/ 1959 وعــقـد الـزواج رقم 82 احملــرر بـتـاريخ 23

فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1987 بــــورقـــــلــــة (واليــــة ورقــــلــــة)q وولــــداه
القاصران:

* وليـدq اJولود في 20 أبـريل سنة 1995 بالـبسباس
(والية الطارف) شهادة اJيالد رقم  00226.
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- جـــرانـــة ســــنـــاءq اJـــولـــودة في 4 غـــشت ســـنـــة 1994
بـحــجـوط (واليـة تـيـبـازة) شـهـادة اJـيالد رقم 1103 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: حاج خليفة سناء.
- جـرانـة ســامـيـةq اJـولـودة في 10 يـنـايـر سـنـة 1980
بـحجـوط (والية تيـبازة) شـهادة اJيالد رقم 87 وتدعى من

اآلن فصاعدا: حاج خليفة سامية.
- بــلـوكــاريف شــوقي أمــqX اJــولـود في 23 أكــتــوبـر
سـنـة 1966 بـالــعـبـاديـة ( واليــة عـX الـدفـلـى) شـهـادة اJـيالد
رقم 1149 وعــقــد الــزواج رقم 2009/87 احملــرر بــتــاريخ 25

يناير سنة 2006 بباريس (فرنسا) وولداه القاصران:
* نــسـيـم أمـX ابــراهـيمq اJــولـود في 10 أبــريل ســنـة
 2002 بــــنـــويـي ســـورســــان ( فـــرنــــســـا) شــــهـــادة اJــــيالد رقم

q2013 /1485

* أ�ن ألــكــســنــدرq اJــولــود في 22 أبــريل ســنـة 2005
q2009 /1678 يالد رقمJبباريس 10 ( فرنسا) شهادة ا

qXـالك شـوقي أمJويدعـون من اآلن فـصاعـدا: عـبد ا
عـــــبـــــد اJـــــالـك نـــــســـــيم أمـــــX ابـــــراهـــــيـمq عـــــبـــــد اJـــــالك أ�ن

ألكسندر.
- خرشف الـعربيq اJـولود في 20 مـارس سنة 1955
بـثـنـيـة احلـد ( واليـة تـيــسـمـسـيـلت) شـهـادة اJـيالد رقم 513
وعــقـد الـزواج رقم 133 احملــرر بـتـاريخ 28 سـبــتـمـبــر سـنـة

1986 ببئر مراد رايس (والية اجلزائر) وولده القاصر: 

* صالح الــدينq اJــولــود في 7 ســبــتــمــبــر ســنـة 2002
q1734 يالد رقمJبالرويبة ( والية اجلزائر) شهادة ا

qويــــدعـــــيــــان مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : خــــرشي الـــــعــــربي 
خرشي صالح الدين.

- خــرشف ســامــيــةq اJــولـودة في 21 ديــســمــبــر ســنـة
1988 بـــبــئـــر مــراد رايـس ( واليــة اجلــزائـــر) شــهـــادة اJــيالد

رقم  398 وتدعى من اآلن فصاعدا: خرشي سامية.
- خرشف إ�ـانq اJـولودة في 25 فبـراير سـنة 1992
بـاJـراديـة ( واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اJـيالد رقم 101 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : خرشي إ�ان.
- دالعـــة عــبـــد الـــقــادرq اJـــولــود في11 أكــتـــوبــر ســـنــة
1950 بـاســطـاوالي ( واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اJـيالد رقم 71

وعـقـد الزواج رقم 065 احملـرر بـتاريخ 5 غـشت سـنة 1978
بـبـوزغـايـة (واليـة الـشـلـف) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا: دلـة

عبد القادر.
- دالعـــة حـــمـــزةq اJـــولـــود في 28 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1979
بالـشـلف ( واليـة الشـلف) شـهـادة اJيالد رقم 2140 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة حمزة.
- دالعـة فاطـيمـة الـزهرةq اJـولودة في 8 ينـاير سـنة
1981  بـــالـــشــــلف ( واليـــة الـــشـــلـف) شـــهـــادة اJـــيالد رقم 88

وتدعى من اآلن فصاعدا : دلة فاطيمة الزهرة.

- بوعتروس عبد الرزاقq اJولود في 4  يناير سنة
 1986 بآفلـو (والية األغواط) شـهادة اJيالد رقم 40 ويدعى

من اآلن فصاعدا: جياللي عبد الرزاق.
- بـوعـتــروس خـيـرةq اJـولـودة في 20 نـوفـمـبـر سـنـة
 1991 بــــآفــــلــــو (واليــــة األغــــواط) شــــهــــادة اJــــيالد رقم 1814

وتدعى من اآلن فصاعدا: جياللي خيرة.
- بوعتـروس محمـدq اJولود في 31 مايـو سنة 1993
بـآفـلـو (واليـة األغـواط) شـهـادة اJـيالد رقم 878 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: جياللي محمد.
- بعـارة صـلـيـحـةq اJـولودة في 5 أكـتـوبـر سـنة 1963
بـــتــفــرق (واليــة بـــرج بــوعــريــريج) شـــهــادة اJــيالد رقم 298
وعـقـد الزواج رقم 118 احملـرر بـتاريخ 7 يولـيو سـنة 1980
بــــجـــــعـــــافـــــرة (واليــــة بـــــرج بـــــوعـــــريــــريـج) وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بارة صليحة.
- بـعـارة فـتـيـحـةq اJـولـودة في 25 يـونـيـو سـنـة 1964
بـــتــفــرق (واليــة بـــرج بــوعــريــريج) شـــهــادة اJــيالد رقم 423
وعــقــد الــزواج رقم 732 احملــرر بــتــاريخ 8 نــوفــمـــبــر ســنــة
1990 بـبــرج بــوعــريــريج (واليــة بــرج بــوعـريــريج) وتــدعى

من اآلن فصاعدا: بارة فتيحة.
- بـعــارة عــبـد احلــكــيمq اJــولـود في 26 أكــتـوبــر ســنـة
 1972 بجعافـرة (والية برج بوعـريريج) شهادة اJيالد رقم

664 ويدعى من اآلن فصاعدا: بارة عبد احلكيم.

- بـــعــارة نـــصـــر الـــدينq اJـــولــود في 23 غـــشت ســـنــة
 1977 بـتـفـرق (واليـة بــرج بـوعـريـريـج) شـهـادة اJـيالد رقم

550 ويدعى من اآلن فصاعدا: بارة نصر الدين.

- جــرانـة عــبـد الــقـادرq اJــولـود في 11 أكــتـوبــر ســنـة
 1942 بـــأحــمــر الـــعــX (واليـــة تــيــبـــازة) شــهـــادة اJــيالد رقم

1942/00/00161 وعـقـد الزواج رقم 111 احملـرر بـتاريخ 24

يــولــيــو ســنـة 1982 بــحــجــوط (واليــة تــيـبــازة) ويــدعى من
اآلن فصاعدا: حاج خليفة عبد القادر.

- جـرانـة مخـفيq اJـولود في 27 ديـسـمبـر سـنة 1983
بــحــجــوط (واليــة تــيـبــازة) شــهــادة اJــيالد رقم 2278 وعــقــد
الــــزواج رقم 267 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2009

بحجوط (والية تيبازة) وابنته القاصرة:
* نــهــال رتـــيــبــةq اJــولــودة في 20 يـــنــايــر ســنــة 2013

q182 يالد رقمJبحجوط ( والية تيبازة) شهادة ا
qويـــدعـــيــان من اآلن فــصــاعــدا: حــاج خــلــيــفــة مــخــفي

حاج خليفة نهال رتيبة.
- جـرانة صـبـرينـةq اJـولودة في 9 يونـيو سـنة 1985
بــحــجــوط (واليـة تــيــبــازة) شــهـادة اJــيالد رقم 919 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : حاج خليفة صبرينة.
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* أحـمد إسـمـاعـيلq اJـولـود في 28 يـنـايـر سـنـة 2013
q120 يالد رقمJفكرون ( والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: مـبـارك فـارسq مـبـارك
أحمد إسماعيل.

- خـــامـج ســـفــيـــانq اJـــولـــود في 5 يــنـــايـــر ســـنــة 1985
بــعــX فــكــرون ( واليـة أم الــبــواقي) شــهــادة اJــيالد رقم 32

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك سفيان.

- خــــامـج حــــمـــزةq اJـــولـــود في 9 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1987
بــعــX فــكــرون ( واليـة أم الــبــواقي) شــهــادة اJــيالد رقم 41

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك حمزة.

- خـامج خـديجـةq اJـولودة في 19 أكـتـوبـر سـنة 1990
بـأم الـبـواقي ( واليـة أم الـبـواقي) شـهادة اJـيالد رقم 2362
وعــقــد الـزواج رقم 576 احملــرر بــتـاريخ 15 نــوفــمــبــر ســنـة
2011 بــعـــX فــكـــرون (واليــة أم الـــبــواقي) وتـــدعى من اآلن

فصاعدا: مبارك خديجة.

- بـــعــرة حـــدةq اJـــولـــودة خــالل ســـنــة 1973 بـــبـــرج
بن عــزوز ( واليــة بــســكــرة) شــهــادة اJــيالد رقم 75 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: طالبي حدة.

- بـــعـــرة مـــولـــودq اJـــولـــود خـالل ســنـة 1976 بــبــرج
بن عـــزوز ( واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اJـــيالد رقم 76 وعـــقــد
الزواج رقم 52 احملرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2001  ببرج

بن عزوز (والية بسكرة) وأوالده القصر:

* مـــــســــعــــودةq اJـــــولــــودة في 14 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2002
بطولقة (والية بسكرة) شهادة اJيالد رقم 1369.

* مـحـمـد طـالبq اJـولـود في 27 ديـسـمـبـر سـنة 2004
بطولقة (والية بسكرة) شهادة اJيالد رقم 3078.

* شــاهــيــنـــازq اJــولــودة في 26 نــوفــمـــبــر ســنــة 2006
بطولقة ( والية بسكرة) شهادة اJيالد رقم 3230.

* عــبـد الــرحــمــانq اJــولـود في 26 مــارس ســنـة 2009
بطولقة (والية بسكرة) شهادة اJيالد رقم 1086.

* أ�ن عـبـد اجملـيـدq اJـولـود في 4 أكـتـوبـر سـنـة 2011
q3138 يالد رقمJبطولقة (والية بسكرة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فـصــاعــدا: طـالــبي مــولـودq طــالـبي
مـسعـودةq طالـبي محـمد طـالبq طالـبي شاهـينازq طـالبي

عبد الرحمانq طالبي أ�ن عبد اجمليد.

- بـــعـــرة بــلـــقـــاسـمq اJـولــود خالل ســنـة 1979 بـبـرج
بن عــزوز ( واليـة بــسـكــرة) شـهــادة اJـيالد رقم 77  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: طالبي بلقاسم.

- دالعـة هــجــيـرةq اJــولـودة في 25 مــارس سـنـة 1982
بالـشـلف ( واليـة الشـلف) شـهـادة اJيالد رقم 1014 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة هجيرة.
- دالعـــة يـــوسـفq اJـــولـــود في 23 غـــشت ســـنـــة 1983
بالـشـلف ( واليـة الشـلف) شـهـادة اJيالد رقم 3296 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة يوسف.
- دالعـــة احلـــسـنq اJـــولـــود في 16 مـــارس ســـنـــة 1986
بـالـشطـيـة ( واليـة الشـلف) شـهـادة اJيالد رقم 484 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة احلسن.
- دالعـــــة بـاللq اJـــــولـــــود في 13 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 1989
بــالـشـطــيـة ( واليـة الــشـلف) شــهـادة اJـيالد رقم 97 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة بالل.
- خامج الـسبتيq اJولود في 25 ديسـمبر سنة 1951
بعـX فـكرون ( واليـة أم البـواقي) شهـادة اJيالد رقم 3794
وعــقــد الـزواج رقم 358 احملــرر بــتـاريخ 23 نــوفــمــبــر ســنـة
1973   بـعــX فـكــرون (واليــة أم الـبــواقي) ويـدعى من اآلن

فصاعدا: مبارك السبتي.
- خــــامج الــــزينq اJــــولـــود في 14 مـــارس ســـنـــة 1977
بـعـX فــكـرون ( واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة اJـيالد رقم 341
وعـقـد الزواج رقم 266 احملـرر بـتاريخ 4 غـشت سـنة 2003 

بعX فكرون (والية أم البواقي) وبناته القاصرات:
* آمــــــة الـــــلـهq اJــــــولـــــودة في 21 أبــــريل ســــنــــة 2004
q372 يالد رقمJفكرون ( والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

* أنــــــفـــــالq اJــــــولـــــودة فــي 21 مـــــارس ســــــنـــــة 2007
q313 يالد رقمJفكرون ( والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

 * هــــاجــــرq اJـــــولــــودة فـي 31 يــــولــــيـــــو ســــنـــة 2010

q798 يالد رقمJفكرون ( والية أم البواقي) شهادة ا Xبع
ويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا: مــبـارك الــزينq مــبـارك

آمة اللهq مبارك أنفالq مبارك هاجر.
- خــامج زوبــيـرq اJــولـود في 15 فــبـرايــر ســنـة 1981
بـعـX فــكـرون ( واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة اJـيالد رقم 147
وعــقــد الــزواج رقم 568 احملــرر بــتــاريخ 30 أكـــتــوبــر ســنــة

2005 بعX فكرون (والية أم البواقي) وابنته القاصرة:

* ســـلـــســـبـــيـلq اJـــولــودة فـي 29 أبــريل ســنـة 2007
q738 يالد رقمJبأم البواقي ( والية أم البواقي) شهادة ا

ويـدعـيان من اآلن فـصـاعدا: مـبـارك زوبيـرq مـبارك
سلسبيل.

- خــامج فــارسq اJــولــود في 17 أكــتــوبــر ســنـة 1983
بـعـX فــكـرون ( واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة اJـيالد رقم 911
وعــقـد الـزواج رقم 419 احملــرر بـتـاريخ 20 سـبــتـمـبــر سـنـة

2011 بعX فكرون (والية أم البواقي) وولده القاصر:
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* خــــديـــجــــةq اJــــولـــودة فـي أول أكـــتــــوبـــر ســــنـــة 1997
q1694 يالد رقمJبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* أحمـدq اJـولود في 9 سـبـتمـبـر سـنة 1999 بـغـرداية
q1441 يالد رقمJ(والية غرداية) شهادة ا

* عــبـد الــرحــمــانq اJــولــود في 19 يــنــايــر ســنـة 2003
q121 يالد رقمJبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* فـــــردوسq اJـــــولـــــودة في 21 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2004
q465 يالد رقمJببنورة (والية غرداية) شهادة ا

qويـدعـون من اآلن فـصـــاعــدا : بـن عــبـد الـلـه بــكــيـر
بن عبد الله سـلـيـمـانq بـن عـبـد الله محمدq بن عبد الله
qبـن عـــبـد الـلـه أحـمـد qبــن عـــبــد الــلــه خــديــجـــة qأســمـــاء

بن عبد الله عبد الرحمانq بن عبد الله فردوس.
- دجــــال مــــنهq اJــــولــــودة في 4 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1951
بغردايـة ( والية غردايـة) شهادة اJيالد رقم 50 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله منه.
- دجـــــال داودq اJــــــولـــــود في 2 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1957
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 366 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله داود.
- دجـــال مــســـعــودةq اJـــولــودة في 5 مــايـــو ســنــة 1959
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 384 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- دجـــــال اللـــــةq اJـــــولـــــودة في 27 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1961
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 433 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله اللة.
- دجــــال عــــمـــرq اJــــولــــود في 4 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1963
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 171 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله عمر.
- دجــال جــمـــيــلــةq اJــولــودة في 20 أبــريل ســنــة 1963
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 471 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله جميلة.
- دجـال عـيـسىq اJـولـود في 26 ديـسـمـبـر سـنـة 1964
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اJـيالد رقم 1339 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عيسى.
- دجــــال اللــــةq اJــــولــــودة في 11 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1966
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 731 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله اللة.
- دجــال إبـراهــيـمq اJـولــود في 26 مــارس ســنـة 1967
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 334 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله إبراهيم.

- بــعـــرة جـــمــالq اJـــولـــود خـالل ســـنــة 1982 بــبــرج
بن عــزوز ( واليـة بــسـكــرة) شـهــادة اJـيالد رقم 79  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: طالبي جمال.
- بــــعــــرة عــــبــــد احلـــمـــيــــدq اJـــولـــود خالل ســـنـــة 1982
بــبـــرج بن عـــزوز ( واليـــة بــســـكـــرة) شـــهــادة اJـــيالد رقم 78
وعقد الزواج رقم 061 احملرر بتاريخ 29 أبريل سنة 2008

ببرج بن عزوز (والية بسكرة) وابنته القاصرة:
* آالءq اJـــولــودة في 18 أبـــريل ســـنــة 2009 بــطـــولــقــة

q1313 يالد رقمJ(والية بسكرة) شهادة ا
qويــدعــيــان من اآلن فــصــاعـــدا: طــالــبي عــبــد احلــمــيــد

طالبي آالء.
- بــعــرة يــاســـqX اJــولــود خـالل ســنــة 1983 بـبـرج
بن عــزوز ( واليـة بــسـكــرة) شـهــادة اJـيالد رقم 80  ويـدعى

.Xمن اآلن فصاعدا: طالبي ياس
- بـــعــرة حـــبــيـــبـةq اJــولـودة خالل ســنـة 1985 بـبـرج
بن عــزوز (واليــة بــســكــرة) شــهــادة اJــيالد رقم 32  وتــدعى

من اآلن فصاعدا: طالبي حبيبة.
- دجــــال يـــحـيq اJـــولــــود خالل ســــنـــة 1928 بــــغــــردايـــة
(واليــة غــردايــة) شـــهــادة اJــيالد رقم 4501 ويــدعى من اآلن

فصاعدا: بن عبد الله يحي.
- دجال ابـراهيمq اJـولود في 17 نـوفـمبـر سـنة 1934
بــغـردايــة ( واليــة غــردايــة) شــهـادة اJــيالد رقم 452 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله ابراهيم.
- دجــال بـاســعــيــدq اJــولـود في 18 مــارس ســنـة 1942
بــغـــردايـــة ( واليــة غـــردايــة) شـــهــادة اJـــيالد رقم 146 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 85 احملــــرر بـــــتــــاريخ 11 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1966
بـــغـــردايـــة (واليــة غـــردايـــة)  ويـــدعــى من اآلن فــصــاعـدا:

بن عبد الله باسعيد.
- دجـال بــكــيـرq اJــولـود في 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 1948
بــغـــردايـــة ( واليــة غـــردايــة) شـــهــادة اJـــيالد رقم 425 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 497 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 26 غـــــشـت ســـــنــــة 1992
بـــغـــردايـــة (واليــة غـــردايـــة) وعـــقــد الـــزواج رقم 868 احملــرر
بـتـاريخ 21 ديـسـمـبـر سـنـة 1994 بـغـردايـة (واليـة غـردايـة)

وأوالده القصر:
* سـلـيمـانq اJـولود في 3 يولـيو سـنة 1995 بـغرداية

q768 يالد رقمJ(والية غرداية) شهادة ا
* محـمدq اJولود في 21 نوفـمبر سنة 1995 بغرداية

q1554 يالد رقمJ(والية غرداية) شهادة ا
* أســــمــــاءq اJـــولــــودة في 23 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1997

q973 يالد رقمJببنورة (والية غرداية) شهادة ا
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- دجـال مــصـطــفىq اJــولـود في 19 أبــريل سـنـة 1973
بــغـردايــة (واليــة غــردايــة) شــهـادة اJــيالد رقم 498  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله مصطفى.
- دجــــال مــــوسىq اJــــولــــود في 26 مــــايــــو ســــنـــة 1976
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 753 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله موسى.
- دجـــال بــيــةq اJــولــودة في 12 ديــســمــبــر ســنــة 1979
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اJـيالد رقم 1406 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله بية.
- دجـــــال خــــالــــدq اJـــــولــــود في 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1985
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 797 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله خالد.
- دجـــال زهـــيـــةq اJـــولـــودة في 20 مـــارس ســـنــة 1983
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 364 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله زهية.
- دجـال مـسـعـودةq اJـولـودة في 19 أبــريل سـنـة 1983
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 494 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- دجـال عــبـد الــلهq اJـولـود في 21 يـونـيــو سـنـة 1983
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 746 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد الله.
- دجـــال مـــنــــيـــرq اJــــولـــود في 29 مـــارس ســـنـــة 1987
بــغـردايــة (واليــة غــردايــة) شــهـادة اJــيالد رقم 573  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله منير.
- دجـــال عـــائــــشـــةq اJـــولـــودة في 7 غـــشت ســـنـــة 1992
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اJـيالد رقم 1409 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عائشة.
- دجــــال عــــيــــسىq اJــــولــــود في 4 أبــــريل ســــنــــة 1993
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 605 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله عيسى.

2 :  : عــــمـال بــــأحـــكـــام اJـــادة 5 من اJـــرســـوم رقم اJــاداJــادّة ة 
71-157 اJـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اJـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اJـــتــمّـم واJــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اJـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اJــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اJــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- دجــال مــريــامــةq اJـولــودة في 5 يــونــيــو ســنـة 1968
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 585 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مريامة.
- دجــــال ســــعـــيــــدq اJـــولــــود في 12 غــــشت ســــنـــة 1970
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 915 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله سعيد.
- دجــال خــديــجــةq اJـولــودة في 28 أبــريل ســنـة 1970
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 530 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
- دجــــال مــــامـــةq اJــــولــــودة في 21 غــــشت ســــنــــة 1971
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 944 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مامة.
- دجـــال مـــحــــمـــدq اJـــولـــود في 14 أبـــريل ســـنـــة 1973
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 471 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله محمد.
- دجـال زيــلــوخـةq اJــولـودة في 10 أبــريل سـنـة 1974
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 501 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله زيلوخة.
- دجـــال مــلـــيـــكــةq اJـــولــودة في 26 غـــشت ســـنــة 1975
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 979 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله مليكة.
- دجال عبـد العزيـزq اJولود في 7 يونـيو سنة 1977
بغرداية (والية غرداية) شهادة اJيالد رقم 676 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد العزيز.
- دجـــال عــبــد الــعـــزيــزq اJــولــود في 19 يـــونــيــو ســنــة
1972 بـــغــــردايــــة (واليــــة غــــردايـــة) شــــهــــادة اJــــيالد رقم 669

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد العزيز.
- دجــــال عــــمـــرq اJــــولــــود في 2 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1968
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اJـــيالد رقم 944 وعـــقــد
الــــزواج رقم 395 احملــــرر بــــتـــاريخ 16 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1988
بـــغــردايـــة (واليـــة غـــردايــة) ويـــدعـى مـن اآلن فـصــاعـدا :

بن عبد الله عمر.
- دجــــــال صـــــالحq اJــــــولـــــود في 2 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1972
بــغـــردايـــة ( واليــة غـــردايــة) شـــهــادة اJـــيالد رقم 383 وعـــقــد
الــــزواج رقم  28 احملــــرر بـــــتــــاريخ 13 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1994
بـــغــردايــة (واليــة غـــردايــة) ويـــدعـى مـن اآلن فــصـــاعـدا :

بن عبد الله صالح.
- دجــال زهـيــرةq اJــولـودة في 20 يــونـيــو ســنـة 1972
بــغـردايــة ( واليــة غــردايــة) شــهـادة اJــيالد رقم 668 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن عبد الله زهيرة.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- حتــــضــــيــــر طــــرق الــــعــــمل فـي مــــجــــال اJــــمــــارســـات

qهنية ومتابعتهاJاحملاسبية والواجبات ا
- حتـــضـــيـــر أشــــغـــال حتـــيـــX اJــــقـــايـــيس احملــــاســـبـــيـــة

qالعمومية واخلاصة ومتابعتها
- حتــضـــــيــر أشــغــــــال الـــدراســــــات والــتــحــلــــيالت
فـي مـــجـــال تـــطـــويــــر واســـتـــعـــمـــال الـــوســائــل احملـــاســـبـــيــة

ومتابعتهــا.

Xيـساعـد األم qادّة ة 3 :  : في مجـال مراقـبة الـنوعـيةJاداJا
الــعـامّ لــلـمــجـلس الــوطـني لــلـمــحـاســبـة مــديـر دراسـات (1)

يتولىq على اخلصوصq اJهام اآلتية :
qحتضير أشغال مراقبة النوعية ومتابعتها -

XـــهــــنـــيـــJــــعـــايـــيــــر اخلـــاصــــة �ـــكــــاتب اJحتـــضــــيـــر ا -
qومتابعتها

- حتـضـيــر طـرق الـعـمـل في مـجـال نـوعــيـة اخلـدمـات
qومتابعتها

- حتـضير أشغال مـراقبة نوعـية التدقيـقات اJوكلة
Jهنيي احملاسبة ومتابعتها.

qادّة ة 4 :  : في مـجال االعتـماد واالنضـباط والتـحكيمJاداJا
يـساعـد األمـX الـعـامّ لـلمـجـلس الـوطـني لـلـمحـاسـبـة مـدير

دراسات (1) يتولىq على اخلصوصq اJهام اآلتية :
qحتضير ملفات االعتماد ومتابعتها -

- حتــــضـــــيــــر أشــــغــــال أخالقــــيـــــات اJــــهن احملــــاســــبــــيــــة
qومتابعتها

XــهــنــيــJحتــضــيــر مــلــفــات الــتــحــكــيم وانــضــبــاط ا -
qومتابعتها

- حتـضير اJلفـات اJتعلـقة بالتـسجيل والشطب من
جداول اJهنيX ومتابعتها.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : فـي مـجــال الـتــكــوينq يـســاعــد األمـX الــعـامّ
لـــلــمـــجـــلس الــــوطــنـي لــلـــمـــحــاســـبــــة مــديـــــر دراســــات (1)

يتولىq على اخلصوصq اJهام اآلتية :
- حتضيـر التكـوين اJتـعلّق بتـرقيـة اJهن احملاسـبية

qومتابعته
- حتــضـيــر بــرامج الــتــكـويـن اJـتــخــصص والــتــكـوين

qتواصـل ومتابعتهاJا

وزارة ا;اليوزارة ا;اليّة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 8  جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام
1434 اJــوافق  اJــوافق 21 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2013 يــحـــدq يــحـــدّد تــنـــظــيمد تــنـــظــيم

األمـــانــة الـــعـــامـــة لـــلـــمــجـــلـس الــوطـــني لـــلـــمـــحـــاســـبــةاألمـــانــة الـــعـــامـــة لـــلـــمــجـــلـس الــوطـــني لـــلـــمـــحـــاســـبــة
وسيرهـا.وسيرهـا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليّةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اJـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اJــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJوا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-24 اJـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدّد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qادّة 6 منهJال سيّما ا qوقواعد سيره
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيقـا ألحـكام لـلـمادّة 6 من اJـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-24 اJــــؤرّخ في 22 صــــفــــر عــــام 1432
اJـوافق 27 يــنـايــر ســنـة 2011 واJــذكـور أعـالهq يـهــدف هـذا
الـــقـــرار إلى حتـــديـــد تـــنـــظـــيم األمـــانـــة الـــعـــامـــة لــلـــمـــجـــلس

الوطني للمحاسبة وسيرها.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : في مـجــال تـقـيــيس اJـمــارسـات احملـاســبـيـة
والـــواجــبـــات اJـــهـــنـــيـــةq يـــســاعـــد األمـــX الـــعـــامّ لـــلـــمــجـــلس
الـــوطـــني لــلـــمـــحــاســـبـــة مــديـــر دراســات (1) يـــتــولـىq عــلى

اخلصوصq اJهام اآلتية :
- حتــضـــيــر أشـــغــال اJـــقــايـــيس احملـــاســبـــيــة الـــدولــيــة

qومتابعتها
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- و�ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســــــوم الــــــرئـــــاسيّ اJـــــؤرّخ في 7
ربـــــيع الـــثـــاني عــام 1423 اJــوافق 18 يــونـــيـــو ســـنــة 2002

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتضمّن تعيJوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 24 من اJـرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 12-202  اJـؤرّخ في 14 جـمـــادى الــثـانـــيـة
qــــذكــــور أعالهJــــوافق 6 مــــايــــو ســــنــــة 2012 واJعـــــام 1433 ا
يهـدف هذا القـرار إلى حتديد الـتنظـيم الداخلي لـلمدرسة

الوطنية للجمارك.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :  : تــــشـــمـل اJـــدرســــة الــــوطـــنــــيــــة لـــلــــجــــمـــارك
اJديريات الفرعية اآلتية :

qديرية الفرعية للدراساتJا -
qديرية الفرعية للتربصاتJا -

- اJديرية الفرعية إلدارة الوسائل.

3 :  : تــتــضــمّن اJــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــلــدّراســات اJـاداJـادّة ة 
ثالث (3) مصـالح :

q1 - مصلحة الدراسة والبرامج البيداغوجية
2 - مـــــصـــــلــــــحــــــة الـــــتــــــكـــــويـن اJـــــشـــــتــــــرك الـــــقـــــاعـــــدي

qواالنضبـاط الدراسي
3 - مصلحة اJسابقات وتقييم التكوين.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : تـتــضــمّن اJـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــتـربــصـات
ثالث (3) مصـالح :

q1 - مصلحة تنظيم التربصات ومتابعتها
qعارفJستوى وجتديد اJا X2 - مصلحـة حتس

3 - مصلحة التوثيق والبحث التطبيقي.

اJاداJادّة ة 5 :  : تتضمّن اJـديريـة الفرعـية إلدارة الوسائل
ثالث (3) مصـالح :

1 - مـــصـــلـــحـــة تـــســـيـــيـــر اJـــســـتـــخـــدمـــX والـــتـــكـــوين
: (2) Xوتتشكل من فرع

qXاإلداري XستخدمJفرع تسيير ا -
- فرع تسيير اJستخدمX األساتذة.

2 - مـــصــلـــحـــة اJـــيـــزانــيـــة واحملــاســـبــة وتـــتــشـــكل من
: (2) Xفرع

qيزانيةJفرع ا -
- فرع احملاسبة.

- حتــضـــيـــر بــرامج الـــتـــكـــوين اJــتـــعـــلــقـــة بـــاJــعـــايـــيــر
qاحملاسبية الدولية ومتابعتها

- حتــضــيــر أشــغــال الــتــكــوين وتــنــظــيم الــتــربــصــات
ومتابعة اJتربصX ومتابعتها.

q 6 يــســاعــد  كــل مــديــــر دراســــات رئــيــسـا (2) اJـاداJـادّة ة 
دراسـات.

اJـاداJـادّة ة q 7 يـســاعـد  كـل رئــيس دراســـات مــكـلــفـان (2)
بالدراسـات.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 8 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اJوافق 21 مارس سنة 2013.

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 20 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اJـوافق  اJـوافق 2  أبـريل سـنة   أبـريل سـنة q2013 يـحـدq يـحـدّد الـتـنظـيمد الـتـنظـيم

الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك.الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اJـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اJــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJوا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-202 اJؤرّخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اJــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واJـــتـــضــمّن إنـــشـــاء اJــدرســـة الــوطـــنـــيــة لـــلــجـــمــارك

qادّة 24 منهJال سيّما ا qوتنظيمها وسيرها
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يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 28 من اJـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 10-286  اJؤرّخ في 8 ذي احلـجّة عـام 1431
اJـوافق 14 نـوفـمبـر سـنة 2010 واJـذكـور أعالهq يـعـدّل هذا
الـقـرار ويـتمّم قـائـمـة االخـتصـاصـات اJـطـلوبـة لـلـتـوظيف

والترقية في األسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :  : تــــعـــــدّل وتــــتــــمّـم قــــائــــمـــــة االخـــــتــــصــــاصــــات
اJـــطــلـــوبـــة لـــلــتـــوظـــيف والــتـــرقـــيـــة في األسالك اخلـــاصـــة

بإدارة اجلماركq كما يأتي :
qعلوم التسيير -

qالعلوم السياسية والعالقات الدولية -
- العلوم اإلنسانية واالجتماعيةq فرع :

qكتبات واألرشيفJاقتصاد ا *
qعلم اجتماع التنظيم والعمل *

qعلم نفس العمل *
* االتصال والعالقات العامة.

- قانون األعمال.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اJوافق 3 أبريل سنة 2013.

3 - مــصــلــحــة الــوســائل الــعــامــة واإلقــامــة الــداخــلــيـة
وتتشكل من ثالثة (3) فروع :
qفرع الوسائل العامة -
qفرع اإليواء واإلطعام -
- فرع الوقاية واألمن.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اJوافق 2 أبريل سنة 2013.

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 21 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اJــوافق  اJــوافق 3  أبـــريل ســـنــة   أبـــريل ســـنــة q2013 يـــعـــدq يـــعـــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم

قـائـمــة االخـتـصـاصـات لـلـتــوظــيف والـتـرقـــيـة فيقـائـمــة االخـتـصـاصـات لـلـتــوظــيف والـتـرقـــيـة في
األسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.األسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اJـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اJــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJوا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-286 اJؤرّخ
في 8 ذي احلـجّـة عام 1431 اJـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

qلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك

- و�ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســــــوم الــــــرئـــــاسيّ اJـــــؤرّخ في 7
ربـــــيع الـــثـــاني عــام 1423 اJــوافق 18 يــونـــيـــو ســـنــة 2002

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتضمّن تعيJوا

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1435 اJــوافق  اJــوافق 12 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســنــة ســنــة q2013 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرq يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر
إدارة الــــوســـــائل واJـــــالـــــيـــــة في اJـــــديـــــريــــة الـــــعـــــامــــةإدارة الــــوســـــائل واJـــــالـــــيـــــة في اJـــــديـــــريــــة الـــــعـــــامــــة

للضرائب.للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةJإنّ وزير ا
- �ـقـتــضى اJـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 13 -312 اJـؤرّخ
في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اJــوافـق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2013 وا
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 241
اJــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اJــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
XــوظـــفــJــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاJ2009 وا

اJــنـــتـــمـــX لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اJـــكـــلـــفــة
qبالسكن والعمران

- و�ـقـتــضى اJــرسـوم الـرئـاسي اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اJــــــوافق  18 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002

qالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيJوا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرّخ في 4
شـوّال عـام 1413 اJـوافق 27 مـارس سـنة 1993 واJـتـضمن
وضع بـعض األسالك النـوعيـة الـتابـعة لـوزارتي التـجهـيز
والــســكن في حــالـة الــقــيــام بـاخلــدمــة لــدى وزارة الـتــربــيـة
الــوطــنــيـــة واJــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع اإلداري

التابعة لها.

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 2 من اJـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 09 - 241 اJــؤرّخ في 29 رجب عــام 1430
اJـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واJــذكـور أعالهq يــوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الـعــلـمي (مــؤســسـات حتت الــوصـايــة) وفي حــدود الـتــعـداد
اJـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اJوظـفـون اJنـتـمون

ألحد األسالك اآلتية :

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 364
اJـؤرّخ في 18 ذي الـقــعــدة عـام 1428 اJـوافـق 28 نـوفــمــبـر
سنــة 2007 واJتضـمّن تنظـيم اإلدارة اJركزية في وزارة

qاليةJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اJـؤرّخ في 19 شـوال عـام 1433 اJـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

q2012 الذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اJــرسـوم الـرّئـاسيّ  اJـؤرّخ في
5  شـــــوال عــــام 1433 اJـــــوافق 2 ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2012
واJـتــضـمن تــعـيـX الــسّـيّــد مـحــمـد كــمـال عــيـوازq بـصــفـته
مـــديـــرا إلدارة الـــوســـائـل واJـــالـــيـــة فـي اJـــديـــريـــة الـــعـــامـــة

qاليةJللضرائب بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد مـــحــــمـــد كــــمـــال
عيوازq مـدير إدارة الـوسائل واJـاليـة في اJديـرية الـعامة
لــلـــضـــرائبq اإلمـــضــاء في حـــدود صالحـــيـــاتهq بـــاسم وزيــر
اJــــالـــــيــــةq عــــلـى جــــمــــيـع الــــوثــــائـق واJــــقــــرّرات �ـــــا فــــيــــهــــا

القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 صــــفــــر عـــام 1435 اJــــوافق 12
ديسمبر سنة 2013.

كر  جوديكر  جودي

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرّخ في خ في 5 جـــمـــادى األولى عــام جـــمـــادى األولى عــام
1434 اJــوافق  اJــوافق 17 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة q2013 يــتــضــمن وضعq يــتــضــمن وضع

بـــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـإلدارة اJـــكــــلــــفـــةبـــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـإلدارة اJـــكــــلــــفـــة
بــالــسـكـن والـعــمـران فـي حـالــة الــقـيــام بــاخلـدمــة لـدىبــالــسـكـن والـعــمـران فـي حـالــة الــقـيــام بــاخلـدمــة لـدى
وزارة الـتعـليـم العـالي والبـحث الـعلـمي (مؤسـساتوزارة الـتعـليـم العـالي والبـحث الـعلـمي (مؤسـسات

حتت الوصاية).حتت الوصاية).
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qووزير السكن والعمران
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اJـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اJــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJوا

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـJـسـار اJـادّة ة 2 :  : تــضـمن تـسـيـيــر اJـاداJا
qـــــادة األولـى أعالهJــــــذكــــــورة فـي اJلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــJا
مــــصــــالـح وزارة الــــتـــــعــــلـــــيم الـــــعــــالي والـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي
واJــؤســســات حتـت الــوصــايــةq طــبـقــا لـألحــكــام الــقــانــونــيـة
األســاسـيـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم
09 - 241 اJؤرّخ في 29 رجب عام 1430 اJوافق 22 يـوليو

سنة q2009 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اJـوظــفـون اJـوضــوعـون في حـالـة
الــقـيــام بـاخلــدمـة من حق الــتـرقــيـة طــبـقــا ألحـكــام اJـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 09 - 241 اJــؤرّخ في 29 رجب عــام 1430

اJوافق 22 يوليو سنة q2009 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : حتـوّل الـرتـبـة الـتي يـشـغـلـهـا اJـوظف الـذي
استفاد من ترقية إلى الرتبة اجلديدة.

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران
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Xـهـنـي لـلـمـوظـفـJـسـار اJـادة 2 :: تــضـمن تـسـيـيــر اJـادة اJا
qـــــادة األولـى أعالهJــــــذكــــــورة فـي اJلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــJا
مــــصــــالح وزارة الـــــتــــعــــلــــيم الــــعـــــالي و الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي
واJــؤســســات حتـت الــوصــايــةq طــبـقــا لـألحــكــام الــقــانــونــيـة
األسـاسـيـة اJــنـصـوص عـلـيـهـا في اJــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
10-124 اJؤرخ في 13 جـمادى األولى عام 1431 اJوافق 28

أبريل سنة q2010 واJذكور أعاله.
اJـادة اJـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اJـوظــفـون اJـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةq طـبـقــا ألحـكـام اJـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-124 اJـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام

1431 اJوافق 28 أبريل سنة q2010 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 4 :: حتـوّل الـرتـبـة الـتي يـشـغـلـهـا اJـوظف الـذي
استفاد من ترقية إلى الرتبة اجلديدة.

اJـادة اJـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 6 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اJوافق 18 مارس سنة 2013.

اJاداJادّة ة 5 :  : يلغى الـقرار الوزاري اJـشترك اJؤرّخ في
4 شوّال عام 1413 اJوافق 27 مارس سنة 1993 واJذكور

أعاله.

اJـاداJـادّة ة 6 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اJوافق 17 مارس سنة 2013.

األطباء البيطريون

التعدادالتعداد األسالكاألسالك
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وبتفويض منهوبتفويض منه
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وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
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يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
األولى: تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 2 مـن اJــرسـوم اJـادة األولى:اJـادة 
الـتـنــفـيـذي رقم 10-124 اJـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام
1431 اJوافق 28 أبريل سنة q2010 واJذكور أعالهq يوضع

في حـــالــة الـــقــيــام بـــاخلــدمـــة لــدى وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي (مــؤسـسـات حتت الـوصـايـة) وفي حـدود
الـتـعــداد اJـنـصــوص عـلــيه �ـوجب هــذا الـقـرارq اJــوظـفـون

اJنتمون ألحد األسالك اآلتية :

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 6 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1434 اJـوافق  اJـوافق 18 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q q2013  يــتـضـمن وضع يــتـضـمن وضع

سـلك األطـبـاء الـبـيـطـريـX في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمةسـلك األطـبـاء الـبـيـطـريـX في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمة
لــــدى وزارة الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي و الــــبـــحـث الـــعــــلـــميلــــدى وزارة الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي و الــــبـــحـث الـــعــــلـــمي

(مؤسسات حتت الوصاية).(مؤسسات حتت الوصاية).
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اJـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اJــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-124 اJؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اJــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
XــوظـــفــJــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاJ2010 وا

XــــفــــتــــشـــJوا Xألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ XــــنــــتــــمـــJا
qXتخصصJا Xواألطباء البيطري Xالبيطري

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرئـاسي اJـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
و البحث العلميو البحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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