
العدد العدد 07

السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 16 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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

قوان%قوان%

قــانــون رقم 14 - 01 مـــؤرخ في 4 ربــيـع الــثــاني عــام  1435 اIـــوافـق 4 فــبــرايــر ســنــة r2014 يــعـــدل ويــتــمم األمــر رقـم 156-66
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قانون رقم 14- 02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 اIوافـق 4 فبراير سنة r2014 يتضمن تسوية اIيزانية لسنة 2011.....

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم تنفيذي رقــم 14 - 28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 اIوافـق أوّل فبراير سنة r2014 يحدد القانون األساسي
النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية..................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14 - 29 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 4 فبراير سنة r2014 يتضمن تعيX أعضاء اجمللـس
الوطني لإلحصاء.........................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي  رقم 14 - 30 مؤرخ  في 4 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 4 فبراير سنة r2014 يتضمن إنـشاء مركز للراحة
للمجاهدين ببلدية الشارفr والية اجللفة.........................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - 31 مـؤرّخ في  4 ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 4 فـبـرايـر سـنة r2014 يـعـدل اIـرسـوم الـتـنـفــيـذي
رقــم 90-170 اIـؤرخ فـي 9  ذي الــقــعـــدة عــام 1410 اIـوافـق 2 يــونــيـــو ســنـة 1990 الــذي يــحــدد شــروط تـخــصــيص اIــنح
الدراسيـة ومبلغهــا.....................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 اIوافق أوّل ديسمبر سنة r2013 يتضمن تغيير ألقاب................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10  ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر إدارة الـوسائل
باجملمع اجلزائري للغة العـربـية....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10  ربـيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 يـنـاير سـنة r2014 يتـضمّن إنـهـاء مهـام نائب مـدير بـاIديـرية
العامة للوظيفة العمومية...........................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10  ربــيع األوّل عـام 1435 اIـوافق 12 يــنــايــر ســنـة r2014 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام بـوزارة الــتــربــيـة
الوطنية...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10  ربــيع األوّل عـام 1435 اIـوافق 12 يــنـايـر سـنـة r2014 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـكـلّــفـة بـالـدّراسـات
والـتــلـخـيص بـديــوان الـوزيـرة اIـنـتــدبـة لـدى وزيـر الــتـضـامن الـوطـنـي واألسـرة واجلـالـيـة الــوطـنـيـة بـاخلــارجr اIـكـلّـفـة
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10  ربيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 يناير سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري
واIوارد الصيدية.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10  ربيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 ينـاير سنة r2014 يـتضمّن تعيـX مكلّفة بـالدراسات والبحث
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10  ربيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 ينـاير سنة r2014 يـتضمّن تعـيX مدير الـديوان الوطني حملو
األمية وتعليم الكبار..................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10  ربــيع األوّل عــام 1435 اIـــوافق 12 يــنــايــر ســنــة r2014 يــتــضــمّن الــتــعــيــX بــوزارة الـتــضــامن
الوطني واألسرة وقضايا اIرأة......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10  ربـيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 يـنـاير سـنة r2014 يتـضمّن الـتـعيـX بوزارة الـصيـد البـحري
واIوارد الصيدية.......................................................................................................................................

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء

مصالح الوزير لدى الوزير األول> اJكلف بإصالح اخلدمة العموميةمصالح الوزير لدى الوزير األول> اJكلف بإصالح اخلدمة العمومية

قــرار مـؤرّخ في 3  ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 5 يـنــايـر ســنـة r2014 يــتـضــمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلى اIــديـر الــعـامّ لإلصالح
اإلداري.....................................................................................................................................................

قـرار مـؤرّخ في 3  ربـيـع األول عام 1435 اIـوافق 5 يـنـايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى اIـديـر الـعـامّ لـلـوظـيـفة
العمومية...................................................................................................................................................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 8 سبتـمبر سنة r2013 يعدل القـرار الوزاري اIشترك اIؤرخ
في 25 ربيع الثاني عام 1430 اIوافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد اIناصب العليا للموظفX اIنتمX لألسالك
اIـــشـــتــــركـــة فـي اIـــؤســـســــات واإلدارات الـــعـــمــــومـــيــــة بـــعـــنــــوان اإلدارة اIـــركــــزيـــة لـــوزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي والــــبـــحث
العلمي.......................................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 2 ذي الـقـعـدة  عام 1434 اIـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة r2013 يـحـدّد قـائـمـة النـشـاطـات واخلـدمـات واألشـغـال التي
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قوان%قوان%
قـانـون رقم قـانـون رقم 14 -  - 01  مـؤرخ في مـؤرخ في 4 ربـيع الــثـاني عـام ربـيع الــثـاني عـام  1435
4 فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة r2014 يــعــدل ويــتــمم األمـرr يــعــدل ويــتــمم األمـر اIـوافـق اIـوافـق 
رقـم رقـم 66-156 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 18 صــفر عام  صــفر عام 1386 اIـوافق اIـوافق

8 يونيو سنة  يونيو سنة 1966 واIتضمن قانون العقوبات. واIتضمن قانون العقوبات.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و120
rو122 و126 منه

- و�ــقـــتــضى االتـــفــاقـــيـــة الــدولـــيــة اخلــاصــــة بــإزالــة
جـمـيع أشـكـال الـتـميـيـز الـعـنـصـري التـي أقرتـهـا اجلـمـعـية
العـامة لأل� اIتحدة في 21 ديسـمبر سنة 1965 واIصادق
عـلـيـهـا �ـوجب األمــر رقـم 66-348 اIــؤرخ في 3 رمـضــان

r1966 ـوافق 15 ديسمبـر سنةIعـام 1386 ا

- و�ـقــتـضى اتــفــاقـيـــة حـقـــوق الـطــفل الــتي وافـقت
عــــلــــيــــهــــا اجلــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة لـأل� اIــــتــــحــــدة بــــتــــاريخ 20
نـــوفــمـــبـــرســـنــة 1989 واIــصـــادق عـــلـــيــهـــا مع تـــصـــريـــحــات
تـفـسـيريـة �ـوجب اIـرسـوم الـرئاسي رقم 92-461 اIـؤرخ
في 24 جــمــــادى الــثـــانــيــة عــام 1413 اIــوافق 19 ديــســمــبــر

r1992 سنة

- و�ـقتـضـى االتفـاقيــة العـربيــة Iكـافحــة اإلرهـاب
اIــوقـــعــــة فـي الــقــــاهــرة بـــتـــاريخ 25 ذي احلــجــة عــام 1418
اIــوافق 22 أبـــريل ســـنــة 1998 واIـــصــادق عـــلـــيـــهــا �ـــوجب
اIرسـوم الرئاسي رقم 98-413 اIؤرخ في 18 شعـبان عام

r1998 وافق 7 ديسمبر سنةI1419 ا

- و�ــقـتــضى اتــفــاقــيــة مـنــظــمــة الــوحـدة اإلفــريــقــيـة
لـــلــوقـــايـــة ومــكـــافـــحــة اإلرهــــاب اIـــعــتـــمـــــدة خـالل الــدورة
الــعـاديـة اخلـامــسـة والـثالثــX اIـنـعـقــدة في اجلـزائـر من 12
إلى 14 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1999 واIــــصــــادق عـــــلــــيــــهــــا �ــــوجب
اIرسـوم الـرئاسي رقـم 2000-79 اIـؤرخ في 4 مـحـرم عام

r2000 وافق 9 أبريل سنةI1421 ا

- و�ـــقــــتـــضى االتــــفـــاقــــيـــة الـــدولــــيـــة لــــقـــمع تــــمـــويل
اإلرهـاب اIعـتمـدة من طرف اجلـمعـية الـعامـة Iنـظمة األ�
اIـتـحــدة بـتـاريخ 9 ديـسـمـبـر سـنـة 1999 واIـصـادق عـلـيـهـا
بتحـفظ �وجب اIرسـوم الرئاسي رقم 2000- 445 اIؤرخ
r2000 وافق 23 ديسمبر سنةIفي 27 رمضان عام 1421 ا

- و�ـــقــتــضـــى الــبــروتـــوكــول االخـــتــيــــاري اIـــلــحــق
بـاتفـاقـيـة حـقــوق الـطـــفل بـشــأن بـيع األطـفـال واسـتغالل
األطــــفـــــال في الــــبــــغـــــاء وفي اIـــــواد اإلبــــاحــــيـــةr اIــــعــــتــــمـــد
بـــنـــيــــويـــورك في 25 مـــايـــو ســـنـــة 2000 واIـــصـــادق عــــلـــيـه
�ــــوجب اIـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 06- 299 اIـــؤرخ في 9

r2006 وافق 2 سبتمبر سنةIشعبان عام 1427 ا
- و�ــقـــتـــضـى تـــعــديـل اتــــفـــاقـــيــة احلـــمـــايـــة اIــاديـــة
للمـواد النـووية اIـعتــمدة بـفيـينا في 8 يولـيو سـنة 2005
و اIـــصــادق عــلـــيه �ــوجـب اIــرســوم الـــرئــاسي رقم 16-07
اIـؤرخ في 25 ذي احلـجـة عام 1427 اIـوافق 14 يـنـايـر سـنة

 r2007

- و�ــقـــتـــضى االتـــفــاقـــيــــة الـــدولــيــة لـــقــمــع أعــمــــال
اإلرهـــاب الـنـــووي واIصـادق عـلـيهـاr بـتحــفـظr بـاIـرسوم
الــــرئــــاســي رقـم 10-270 اIــــؤرخ في 26 ذي الــــقــــعــــدة عـــام

r2010 وافق 3 نوفمبر سنةI1431 ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عام 1386 اIوافق 8  يونـيو سـنة r1966 واIتـضمن قـانون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اIــــاداIــــادّة األولى : األولى : يــــهـــدف هـــــذا الــــقـــانـــــون  إلى تــــعـــديل
وتـتـمـيم األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اIوافق 8  يونيو سنة 1966 واIتضمن قانون العقوبات.

2 : : تــعــدل وتـتــمـم اIـواد 5 و49 و60 مــكــرر و87 اIـاداIـادّة ة 
مــــكــــرر مـن األمــــر رقم 66-156 اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام
1386 اIـــــوافق 8 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة r1966 اIـــــعـــــدّل و اIــــتـــــمّم

واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي:
" اIادة 5 : العقوبات األصلية في مادة اجلنايات هي:

r(بدون تغيير)  - 1
r(بدون تغيير) - 2

3 - الــــســــجـن اIـــؤقـت Iــــدة تــــتـــراوح بــــX خــــمس (5)
ســنـــوات وعــشــرين (20) ســـنــةr  مـــاعــدا في احلـــاالت الــتي

يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى.  
...................(الباقي بدون تغيير)...................".
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" اIــادة 49 : ال يـــكــــون مـــحال لــــلـــمــــتـــابــــعـــة اجلــــزائـــيـــة
القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.

ال توقع عـلى الـقـاصر الـذي يـتـراوح سنه من 10 إلى
أقل من 13 سنة إال تدابير احلماية أو التهذيب.

ومع ذلكr فـإنه في مـواد اخملالـفـات ال يـكـون محال إال
للتوبيخ.

ويـــخـــضـع الـــقـــاصـــر الـــذي يـــبـــلـغ ســـنه من 13 إلى 18
ســنـــة إمــا لــتـــدابــيـــر احلــمـــايــة أو الـــتــهــذيـب أو لــعـــقــوبــات

مخففة".
" اIـادة 60 مـكـرر: : يــقـصــد بـالــفـتــرة األمـنــيـة حــرمـان
احملـــكـــوم عــلـــيه من تـــدابــيـــر الــتـــوقــيف اIـــؤقت لـــتــطـــبــيق
الـــعــقــوبــةr والـــوضع في الــورشـــات اخلــارجــيــة أو الـــبــيــئــة
اIـفتـوحـةr وإجازات اخلـروجr واحلريـة الـنصـفيـة واإلفراج
اIــشـروط  لـلــمـدة اIـعــيـنــة في هـذه اIـادة أو لــلـفــتـرة الـتي

حتددها اجلهة القضائية.
وتــطـــبق في حــالـــة احلــكم بــعــقـــوبــة ســالــبـــة لــلــحــريــة
مـدتـها تـساوي عـشر (10) سنـوات أو تزيـد عنـهـا بالـنسـبة
للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تــــســــاوي مــــدة الــــفــــتــــرة األمــــنــــيــــة نــــصف (2/1) مــــدة
العـقوبة احملـكوم بـهاr وتكـون مدتهـا عشرين (20) سـنة في

حالة احلكم بالسجن اIؤبد.
إذا صـدر احلكم اIـتعـلق بالـفتـرة األمنـية عن مـحكـمة
اجلـنايـاتr فإنه يـتعـX مراعـاة القـواعد اIـقررة في أحـكام

اIادة 309 من قانون اإلجراءات اجلزائية.
بــالــنــســبــة لــلـــجــرائم الــتي لم يـــنص الــقــانــون فــيــهــا
صـراحــة عـلى فـتـرة أمــنـيـةr يــجـوز جلـهـة احلــكم الـتي حتـكم
فـيـهـا بـعـقـوبة سـالـبـة لـلـحـريـة مـدتـهـا تـسـاوي أو تزيـد عن
خمس (5) سنواتr أن حتدد فترة أمنية ال �كن للمحكوم
عليه أن يستفـيد خاللها من أي تدبيـر من تدابير تطبيق
الـعــقــوبــة اIــذكــورة في الــفــقـرة األولـى من هــذه اIـادة. وال
يــجـــوز أن تــفـــوق مــدة هــذه الـــفــتـــرة األمــنـــيــة ثـــلــثي(3/2)
الـعقـوبة احملكـوم بهـاr أو عشرين (20) سنـة في حالة احلكم

بالسجن اIؤبد".
" اIادة 87 مـكرر : : يعـتبـر فعال إرهـابيـا أو تخـريبـيا

rوالتنظيمات X(بدون تغيير حتى) القوان
-  حتـويل الـطـائـرات أو الـسـفن أو أي وسـيـلـة أخرى

rمن وسائل النقل
- إتالف مــــنـــشـــآت اIـالحـــة اجلـــويـــة أو الــــبـــحـــريـــة أو

rالبرية
rتخريب أو إتالف وسائل االتصال -

rاحتجاز الرهائن -
- االعـــتــــداءات بـــاســــتـــعــــمـــال اIــــتـــفــــجـــرات أو اIـــواد

rشعةIالبيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو ا
- تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية".

اIــاداIــادّة ة 3 :  : يـــعـــدل عــنـــوان الـــقــسـم الــرابـع من الـــفــصل
الــســادس من الــبــاب األول من الــكــتـاب الــثــالث مـن األمـر
رقـم 66-156 اIــــــــؤرخ في18 صـــــــفـــــــر عــــــام 1386 اIــــــــوافق 8
يونـيو سنة r1966 اIعدّل واIـتمّم واIذكـور أعالهr ويحرر

كما يأتي :
الكتاب الثالثالكتاب الثالث

اجلنايات واجلنح وعقوباتهااجلنايات واجلنح وعقوباتها

الباب األولالباب األول
اجلنايات واجلنح ضد الشيء العمومياجلنايات واجلنح ضد الشيء العمومي

الفصل السادسالفصل السادس
اجلنايات واجلنح ضد األمن العمومياجلنايات واجلنح ضد األمن العمومي

القسم  الرابع القسم  الرابع 
التسول والتشردالتسول والتشرد

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 :  : يـــــتـــــمـم األمـــــر رقم 66-156 اIـــــؤرخ في 18
صــــفــــر عـــام 1386 اIــــوافق 8 يــــونــــيــــو ســــنـــة r1966 اIــــعــــدّل
واIتمّم واIذكور أعالهr باIادة 195 مكررr وحترر كما يأتي:
" اIــادة 195 مـــكـــرر: : يـــعـــاقب بــــاحلـــبس من ســـتـــة (6)
أشهر إلى سنتr(2) X كل من يتسـول بقاصر لم يكمل 18

سنة أو يعرضه للتسول.
تـضــاعف الـعـقــوبـة عـنـدمــا يـكـون الــفـاعل أحـد أصـول

القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".

اIـاداIـادّة ة 5 : : تــعـدل وتـتــمم اIـادتـان 291 و293 مـكـرر من
األمر رقم 66-156 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافق 8
rــــذكــــور أعالهIــــتــــمّـم واIــــعـــــدّل واIا r1966 يــــونــــيــــو ســــنــــة 

وحترران كما يأتي:
" اIادة 291 : يـعاقب بـالسـجن اIؤقت مـن عشر (10)
سنـوات إلى عـشرين (20) سـنـة كل من اخـتـطف أو قبض
أو حـــبس أو حــجـــز أي شـــخص بــدون أمـــر من الـــســلـــطــات
اخملـــتــــصـــة وخــــارج احلـــاالت الـــتـي يـــجـــيــــز أو يـــأمـــر فــــيـــهـــا

القانون بالقبض على األفراد.
وتـطبـق ذات العـقـوبة عـلى من أعـار مكـانـا حلبس أو

حلجز هذا الشخص.

إذا اســـتــمـــر احلـــبس أو احلـــجـــز Iــدة أكـــثـــر من شـــهــر
فتكون العقوبة السجن اIؤبد".
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" اIادة 293 مـكرر: : كل من يخـطف أو يحـاول خطف
rأو الــتــهـــديــد أو االســتــدراج rعـن طــريق الــعـــنف rشــخص
يـــعــــاقـب بـــالــــســـجـن اIـــؤقـت من عــــشـــر (10) ســـنـــوات إلى
عــــــشـــــــرين (20) ســـــــنــــــة وبــــــغـــــــرامــــــة من 1.000.000 دج إلى

2.000.000 دج.

ويعاقب الفـاعل بالسجن اIؤبـد إذا تعرض الشخص
اخملـطــوف إلى تـعــذيب أو عـنف جــنـسي أو إذا كــان الـدافع

إلى اخلطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر.
وتـطـبق عـلى الـفـاعل الـعـقـوبـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في
الــــفـــقــــرة األولى مـن اIـــادة 263 مـن هـــذا الــــقــــانـــون إذا أدى

اخلطف  إلى وفاة الشخص اخملطوف. 
ال يـستـفيـد اجلـاني من ظروف الـتـخفـيف اIنـصوص
عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا الـــقــانـــونr مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام اIــادة 294

أدناه".

اIــــــاداIــــــادّة ة 6 :  : يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 66-156 اIــــــؤرخ في 8
يونـيو سنة r1966 اIعدّل و اIـتمّم  واIذكور أعالهr باIواد
r3293 مـــكـــرر1 و295 مـــكـــرر1 و295 مـــكـــرر 2 و295 مـــكـــرر

وحترر كما يأتي:
" اIادة 293 مـكرر 1 : : يعاقـب بالسـجن اIؤبد كل من
يـخــطف أو يـحــاول خـطـف قـاصـر لـم يـكـمـل ثـمـانـي عـشـرة
(18) سنةr عن طريـق العنف أو التـهديد أو االستدراج أو

غيرها من الوسائل.
وتـطـبق عـلى الـفـاعل الـعـقـوبـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في
الـفـقـرة األولى مـن اIادة 263 من هـذا الـقـانـونr إذا تـعرض
الـقـاصر اخملـطـوف إلى تـعذيب أو عـنف جـنـسي أو إذا كان
الـدافع إلى اخلـطف هـو تـسـديــد فـديـة أو إذا تـرتـبت عـلـيه

وفاة الضحية.
ال يـستـفيـد اجلـاني من ظروف الـتـخفـيف اIنـصوص
عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام اIادة 294 أدناه".
" اIـادة 295 مـكـرر 1 : يــشـكل  تـمـيــيـزا كل تـفـرقـة أو
استثناء أو تـقييد أو تفضيل يقوم على أساس اجلنس أو
الــعـرق أو الــلــون أو الــنـسـب أو األصل الــقـومـي أو اإلثـني
أو اإلعـــاقــة ويـــســتـــهــدف أو يـــســتـــتــبع تـــعــطـــيل أو عـــرقــلــة
االعــتــراف بــحــقــوق اإلنــســـــان واحلــــريــات األســاســيـــة أو
الـــتــمـــــتع بــهـــــا أو ¢ــــارســـتــهـــاr عــلـى قــــدم اIـــســاواةr في
اIـيـدان الـسـيــاسي واالقـتـصـادي و االجـتـمـاعي و الـثـقـافي

أو في أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.
يــعـاقب عــلى الــتـمـيــيـز بــاحلـبس مـن سـتـة (6) أشـهـر
إلـى ثالث (3) ســــــــنــــــــوات وبــــــــغــــــــرامــــــــة من 50.000 دج إلـى

150.000 دج. 

يــــعــــاقـب بــــنــــفس الــــعـــــقــــوبــــات كل مـن يــــقــــوم عــــلــــنــــا
بالـتحريض عـلى الكراهـية أو التـمييـز ضد أي شخص أو

مــجـــمــوعــة مـن األشــخــاص بـــســبب انــتـــمــائــهـم الــعــرقي أو
اإلثـــني أو يـــنـــظـم أو يـــروج أو يـــشـــجع أو يـــقـــوم بـــأعـــمـــال

دعائية من أجل ذلك".
" اIــادة 295 مـــكــرر 2 :  يـــعــاقـب الـــشـــخص اIـــعـــنــوي
الـــذي يــرتــكب الـــتــمــيــيـــز اIــنــصــوص عـــلــيه في اIــادة 295
rبــغــرامـة من 150.000 دج  إلى 750.000 دج  rمــكــرر1 أعاله

r دون اإلخالل بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه
ويـتـعـرض أيضـا إلـى عـقـوبـة أو أكثـر مـن الـعـقـوبات
الـتـكـمـيـلـيـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 18 مـكـرر من هذا

القانون".
295 XــادتـIــادة 295 مــكــرر 3 : ال تــطــبق أحــكــام اIا "
مكرر 1 و295 مكرر2 من هذا القانون إذا بني التمييز: 
 1 - عـلى أسـاس احلـالـة الـصـحـيـة من خالل عـمـلـيات
هـدفــهــا الــوقـايــة من مــخــاطـر الــوفــاة أو مــخـاطــر اIــسـاس
بـالـسالمـة الـبـدنـيـة لــلـشـخص أو الـعـجـز عن الـعـمل أو من

rاإلعاقة وتغطية هذه اخملاطر
2 - عــــلـى أســــاس احلـــــالــــة الــــصـــــحــــيـــــة و/أو اإلعــــاقــــة
وتـتمثل في رفض الـتشغيل اIـبني على عـدم القدرة على
الــعــمـل الــثــابــتــة طــبــيــا  وفــقـــا ألحــكــام تــشــريع الــعــمل  أو

rالقانون األساسي للوظيفة العمومية
rفـــيــمـــا يــخـص الــتـــوظــيف r3 - عـــلى أســاس اجلـــنس
عندما يكـون االنتماء جلنس أو آلخر حسب تشريع العمل
أو الـقـانون األسـاسي للـوظيـفـة العـمومـيـة شرطـا أساسـيا

Iمارسة عمل أو نشاط مهني".

اIــاداIــادّة ة 7 :  : يــعــدل عـــنــوان الــقــسـم الــثــاني مـن الــفــصل
الــثـاني من الــبـاب الــثــاني من الـكــتــاب الـثــالث من األمـر
رقم 66-156 اIـــــؤرخ في  18 صـــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق 8
يونيو سنة r1966 اIعدّل و اIـتمّم واIذكور أعالهr ويحرر

كما يأتي :
الكتاب الثالث الكتاب الثالث 

اجلنايات واجلنح وعقوباتهااجلنايات واجلنح وعقوباتها
الباب الثاني الباب الثاني 

اجلنايات واجلنح ضد األفراد اجلنايات واجلنح ضد األفراد 
الفصل الثاني الفصل الثاني 

اجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب العامةاجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب العامة
القسم الثاني القسم الثاني 

"في ترك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع"في ترك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع
األطفال"األطفال"

اIـــــاداIـــــادّة ة 8 :  : يـــــتـــــمـم األمـــــر رقم 66-156 اIـــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIــوافـق 8  يــونــيـو ســنـة r1966 اIـعدّل
واIـــتــمـّم  واIــــذكــور أعــالهr  بـــاIــــادة 319 مــكــررr وحتــرر

كما يأتي :



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
16 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م م

"اIــادة 319 مـــكــرر: يـــعـــاقب بـــاحلـــبـس من خـــمس (5)
ســــنـــــوات إلى خـــــمس عـــــشــــرة (15) ســــنـــــة وبـــــغـــــرامـــــة من
500.000 دج إلـى 1.500.000 دجr كـل مـن بــــــــاع أو اشــــــــتـــــــرى

طــــــفال دون سـن الـــــثــــــامــــــنــــــة عــــــشـــــرة r(18) ألي غــــــرض من
األغراض وبأي شكل من األشكال.

ويـعـاقب بــنـفس الـعـقــوبـات كل من حـرض أو تـوسط
في عملية بيع الطفل.

إذا ارتــكــبـت اجلــر�ــة جــمــاعــة إجــرامــيــة مــنــظــمــة أو
كـانـت ذات طـابع عـابـر لـلـحـدود الـوطـنـيـةr تـكـون الـعـقـوبـة
الــســجـن من عــشــر (10) ســنــوات إلـى عــشــرين (20) ســنــة

وغرامة من 1.000.000 دج  إلى 2.000.000 دج.
ويـــعـــاقب عـــلـى الـــشـــروع بـــنـــفس عـــقـــوبـــات اجلـــر�ـــة

التامة".

اIــادة اIــادة 9 : : تــعـــدل وتـــتــمـم اIــادة 320 مـــكـــرر من األمــر
رقم 66-156  اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق 8
يونـيو سنة r1966 اIعدّل و اIـتمّم واIـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :
"اIـادة 320 مـكرر: تـطـبق أحـكـام اIادة 60 مـكـرر على
اجلـرائم اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـواد 314 (الـفـقـرتـان 3 و4)
و315 (الــــــــــفــــــــــقـــــــــرات 3 و4 و5) و316 (الــــــــــفــــــــــقـــــــــرة 4) و317

(الفقرتان 4 و5) و318 و319 مكرر من هذا القسم".
اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : يــــتــــمم األمــــر رقم 66-156 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافـق 8 يــونــيـــو ســنــة r1966 اIـعدّل
و اIــــتـــمـّم واIــــذكـــور أعـالهr بــاIــادة 333 مـــكــرر 1 وحتــرر

كما يأتي:
"اIـادة 333 مـكـرر 1 : يـعـاقب بــاحلـبس من خـمس (5)
سنـوات إلى عـشر (10) سنـوات وبغـرامة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجr كل من صـور قـاصـرا لم يـكـمل 18 سـنة
بــأي وســيـلــة كــانت وهــو �ـارس أنــشــطــة جـنــســيـة بــصــفـة
مـــبــيــنــةr حـــقــيــقــيـــة أو غــيــر حـــقــيــقــيـــةr أو صــور األعــضــاء
اجلـــنــســـيــة لـــلــقـــاصــر ألغـــراض جــنـــســيـــة أســــاســـاr أو قــــام
بــــإنــــتــــاج أو تــــوزيع أو نــــشــــر أو تــــرويـج أو اســــتــــيـــراد أو
تـصـديـر أو عـرض أو بـيع أو حـيـازة مـواد إبـاحـيـة مـتـعـلـقة

بالقصر.
في حـــالــة اإلدانــة تــأمــر اجلــهــة الــقــضــائــيــة �ــصــادرة
الوسـائل اIـستـعمـلـة الرتكـاب اجلر�ـة واألمـوال اIتـحصل
عليها بصـفة غير مشروعة مع مـراعاة حقوق الغير حسن

النية". 

11 : : تــــعــــدل وتــــتــــمـم اIــــواد 336 و337 مـــكــــرر اIــاداIــادّة ة 
و342 و344 مــن األمــــر رقـم 66-156 اIــــؤرخ في 18 صـــفـــر
عــام 1386 اIــوافق 8 يـــونــيــو ســنــة r1966 اIــعـــدّل و اIــتــمّم

واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي:

"اIـــــادة 336 : كـل من ارتـــــكـب جـــــنـــــايـــــة االغـــــتـــــصــــاب
يعاقب بـالسـجن اIؤقت من خمس (5)  سنـوات إلى عشر

(10) سنوات.

إذا وقع االغــتــصـــاب عــلى قــاصـــر لم يــكــمـل الــثــامــنــة
عــشــرة (18) ســنــةr فــتــكـون الــعــقــوبــة الــســجن اIــؤقت من

عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ".

" اIــادة 337 مــكــرر: تــعـتــبــر مـن الـفــواحـش بـX ذوي
 : Xاحملارم العالقات اجلنسية التي ترتكب ب

r1 - األقارب من الفروع أو األصول

2 - اإلخـــــوة واألخــــوات األشـــــقـــــاءr أو من األب أو من
rاألم

3 - شــخص وابن أحــد إخــوته أو أخــواتـه األشــقـاء أو
rمن األب أو من األم أو مع أحد فروعه

4 - األم أو األب والــــــــــزوج أو الــــــــــزوجــــــــــة واألرمل أو
rأرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه

5 - والـــــد الــــزوج أو الـــــزوجــــة أو زوج األم أو زوجــــة
rاألب وفروع الزوج اآلخر

6 - أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو ألخت.

تـكـون الــعـقـوبـة الــسـجن من عـشـر (10) سـنـوات إلى
عـشـرين (20) سـنـة في احلـالـتـX 1 و2 واحلـبس من خـمس
(5) سـنـوات إلى عـشـر(10) سـنـوات فــي احلاالت  3 و4 و5
واحلــــبــس مـن ســـنــــتـــX (2) إلى خـــــمس (5) ســــنـــــوات فـي

احلالة 6 أعاله.

وتــــطــــبـق عــــلى الــــعـالقــــات اجلــــنـــــســــيــــة بـــــX الــــكــــافل
واIكفـول العقـوبة اIقررة لـلفاحـشة اIرتكـبة بX األقارب

من الفروع أو األصول.

ويـــــتــــضـــــمن احلـــــكم اIـــــقــــضـي به ضــــد األب أو األم أو
الكافل سقوط الوالية و/أو الكفالة ".

" اIادة 342 : كل من حـرض قاصـرا لم يكـمل الثـامنة
عــــــشـــــرة (18)  ســــــنـــــة عــــــلى الـــــفــــــسق أو فــــــســـــاد األخالق أو
تشـجيـعه علـيه أو تسـهيـله له ولو بـصفـة عرضـيةr يـعاقب
بــاحلــبس من خــمس (5) ســنــوات إلى عــشــر (10) ســنــوات

وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.

ويــــــعـــــاقـب عــــــلى الــــــشــــــروع في ارتــــــكـــــاب اجلــــــنــــــحـــــة
اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هـــذه اIـــادة بــالـــعـــقــوبـــات اIـــقــررة

للجر�ة التامة".
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" اIـادة 344 : ترفع الـعـقـوبـات اIـقـررة في اIادة 343
إلى احلبس من خمس (5) سنـوات إلى عشر (10) سنوات

وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في احلاالت اآلتية:
1 - إذا ارتـكبت اجلنـحة ضد قاصـر لم يكمل الـثامنة

عشرة (18) سنة.
     .................(الباقي بدون تغيير)................".

12 :  : تــــلــــغى اIـــادة 196 مــــكـــرر مـن األمــــر رقـم اIـــادة اIـــادة 
66-156 اIــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو

سنة r1966 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 13 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 4 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام  1435
اIوافـق 4 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــانــون رقم قـــانــون رقم 14- - 02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام 1435
4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمـن تـــســـويــةr يـــتـــضـــمـن تـــســـويــة اIــوافـق اIــوافـق 

اIيزانيةاIيزانية لسنة  لسنة 2011.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورr ال ســيـــمــا اIــواد  119  و120

rو122 و126 و160 و162 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اIــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اIـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واIـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اIـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

rالشعبي الوطني
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوّال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق �ـجـلس

rتممIعدل واIا rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتممIعدل واIا rتعلق باحملروقاتIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اIــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اIــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

r2011 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اIــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اIوافق 18 يولـيو سنة 2011 واIـتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةIقانون ا

rوبعد استشارة مجلس احملاسبة -

  rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

اIــــــاداIــــــادّة األولى : ة األولى : قـــــــدر مــــــبــــــلـغ اإليــــــرادات واحلــــــواصل
واIـداخــيل اIـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة
الـعامـة لـلـدولـة اIسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2011
بــثالثـة آالف وأربـعـمـائـة وأربـعــة وسـبـعـX مـلـيـارا ومـائـة
وأربعة عـشر ملـيونا ومـائة وخـمسة وثـمانX ألـفا وواحد
وســــــتــــــX ديـــــــنــــــارا وخــــــمـــــــســــــة وســــــبـــــــعــــــX ســــــنـــــــتــــــيــــــمــــــا
(3.474.114.185.061,75 دج) طـــــــبــــــقـــــــا لـــــــلـــــــتــــــوزيـعr حـــــــسب
طــــبـــيــــعـــتــــهــــاr الـــوارد فـي اجلـــدول "أ" مـن قـــانــــون اIـــالــــيـــة
الـتـكـمـيـلي لـسـنـة 2011 ومـنه مــبـلغ قـدره ثالثـة وعـشـرون
ألـــفــــا وخـــمـــســـمــــائـــة ديـــنـــار (23.500,00 دج) فـــيـــمــــا يـــخص

األموال اخملصصة للمساهمات. 

اIاداIادّة ة 2 :  : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اIـيزانية
الـعـامـة لـلـدولـة لـسـنة 2011 �ـبـلغ سـبـعـة آالف وأربـعـمـائة
Xمــلـيــارا وأربــعــمـائــة وأربــعـة وســبــعـ Xوثــمـانــيــة وسـتــ
مـــلــيــونــا وتـــســعــمــائـــة وأربــعــة وثالثـــX ألــفــا وتــســـعــمــائــة
وخـمـسـX ديـنـارا (7.468.474.934.950 دج) حــيث يـخـصص

منه : 

-  ثالثة آالف وتـسعـمـائـة وخمـسة وأربـعون مـليارا
ومـائـة وثـمــانـيـة وعـشـرون مـلــيـونـا وسـبـعــمـائـة وتـسـعـون
ألـفا وأربـعمـائة واثـنان وخـمسـون دينـارا وستـة وثالثون
rسـنـتــيـمـا (3.945.128.790.452,36 دج) لـنــفـقــات الـتـســيـيـر
مــوزعـة حــسب الـوزارات طــبـقــا لـلــجـدول "ب" مـن قـانـون

اIالية التكميلي لسنة 2011.

-  ثالثـة آالف وأربـعمـائــة وثالثة ماليـيـر وثمـا¨ـائة
وثالثة وأربعــون مليـونـا وسـبعمـائـة وسـتة وستـون ألفا
ومائة وتـسعة وتـسعون دينـارا وتسعة وتـسعون سنـتيما
(3.403.843.766.199,99 دج) لنـفقـات التـجهـيز (مـساهـمات
نهـائـيـة) مـوزعة حـسب الـقـطـاعـات طبـقـا لـلـجدول "ج" من

قانون اIالية التكميلي لسنة 2011.
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الفارقالفارق

- مــائــة وتـســعــة عــشـر مــلــيـارا وخــمــســمـائــة واثــنـان
مـــلــيــونــا وثـالثــمــائــة وثـــمــانــيــة وســـبــعــون ألــفـــا ومــائــتــان
وســبـــعــة وتـــســعـــون ديــنـــارا وخــمـــســة وســـتــون ســـنــتـــيــمــا

(119.502.378.297,65 دج) لنفقات غير متوقعة.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : بـــلغ الـــعـــجـــز الــنـــهـــائي اخلـــاص بـــعــمـــلـــيــات
اIـيـزانيـة لسـنة 2011 واخملـصص Iتـاح ومكـشوف اخلـزينة
ثالثة آالف وتـسعمـائة وأربعـة وتسعـX مليارا وثـالثمائة
وســــتـــX مـــلـــيـــونـــا وســــبـــعـــمـــائـــة وتـــســــعـــة وأربـــعـــX ألـــفـــا
وثـمـا¨ــائـة وثـمــانـيـة وثــمـانـX ديــنـارا وخـمـســة وعـشـرين

سنتيما (3.994.360.749.888,25 دج).

اIاداIادّة ة 4 :  : تخصص فوائـد احلسابات اخلاصة للخزينة
اIـصـفــاة أو اIـقـفـلــة اIـسـجــلـة إلى غـايـة 31 ديــسـمـبــر سـنـة
2011 الـتي تـقدر �ـبـلغ سبـعـمائـة وواحـد وتسـعـX ملـيارا

Xمـلـيونـا وخـمـسـمـائـة وثالث Xوأربـعـ Xوثـمـا¨ـائـة واثنـ
Xألـفــا وثالثـمـائـة وتـسـعــة عـشـر ديـنـارا وثـمــانـيـة وخـمـسـ
ســـــــنــــــتـــــــيــــــمــــــا (791.842.530.319,58 دج) حلـــــــســــــاب مـــــــتــــــاح

ومكشوف اخلزينة.

5 :  : تــخــصص اخلــســائــر الــنــاجــمــة عن تــســيــيــر اIـاداIـادّة ة 
عـمـليـات دين الـدولة اIـسـجلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة
2011 الـــتي تــقــدر �ـــبــلـغ مـــائــة وثالثـــة وثالثــيــن مـــلــيــارا

Xومائـة وثمانيــة  وعشرين مـليونـا ومائة وواحـد وسبع
Xألفا وتـسعمـائة وسـتة وعشـرين دينـارا وأربعة  وثـمان
ســـــــنــــــتـــــــيــــــمــــــا (133.128.171.926,84 دج) حلـــــــســــــاب مـــــــتــــــاح

ومكشوف اخلزينة.

6 :  : بلـغت الـتغـيـرات الصـافـية اخملـصـصة Iـتاح اIاداIادّة ة 
ومكشوف اخلزينة للسنة اIالية 2011 :

- ثالثـة آالف وستــة وثـمانـX مـليـارا ومـائة وتـسـعة
وستX مليونا وتسعمائة وثالثة وعشرين ألفا وثما¨ائة
وتــســـعـــة وخـــمـــســـX ديـــنـــارا وســـتـــة وتـــســـعـــX ســـنـــتـــيـــمــا
(3.086.169.923.859,96 دج)  فـــــيــــمـــــا يـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــتــــغـــــيــــر

اإليجابي الصافي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة.

Xمــائـة وأحـد عــشـر مـلـيــارا ومـائـة وواحــدا وتـسـعـ -
مـلــيـونـا ومـائــة وثـمـانـيــة وسـتـX ألـفــا وثـمـا¨ـائــة وتـسـعـة
وتــــــــســــــــعــــــــX ديــــــــنــــــــارا وثـالثــــــــة وســــــــتــــــــX ســــــــنــــــــتــــــــيــــــــمـــــــا
(111.191.168.899,63 دج) فيـما يـتعـلق بالـتغـير  اإليـجابي

الصافي ألرصدة حسابات االقتراض.

- أربعX مـليارا واثـنX وسـتX ملـيونـا وسبعـمائة
وخمـسة وثـالثX ألـفا ومـائتـX  وتـسعـة   وتسـعX ديـنارا
وخـمـسة وتـسـعـX سـنـتـيـما (40.062.735.299,95 دج) فـيـما
يــتـــعــلق بـــالــتــغـــيــر  الــصـــافي الــســـلــبي ألرصــدة حـــســابــات

اIساهمة.

7 : : يـــحــــدد الـــعـــجــــز اإلجـــمــــالي حلـــســــاب مـــتـــاح اIــاداIــادّة ة 
ومـــكــشـــوف اخلــزيـــنــة لـــســنــة 2011 �ــبـــلغ مــائـــة وثــمـــانــيــة
وسـبــعــX مـلــيـارا وثـالثـمــائـة وثــمــانـيــة وأربـعــX مــلـيــونـا
وأربـــعــة وثالثــX ألـــفــا وخــمــســـة وثالثــX ديــنـــارا وســبــعــة

وثمانX سنتيما (178.348.034.035,87 دج).

8 : :  يـنشـر هـذا القـانـون في اجلريـدة الـرّسمـيّة اIاداIادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 ربيع الثاني عام  1435 اIوافـق
4 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اإليرادات النهائية اIطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اIطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2011
اجلدول "أ"اجلدول "أ"

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

إيرادات اIيزانيةإيرادات اIيزانية

1. اIوارد العادية. اIوارد العادية

1.1 اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

201 - 001 حــــــــــــاصـل الــــــــــــضــــــــــــرائـب

اIباشرة 

201 - 002 حـــــــاصـل الـــــــتــــــــســـــــجــــــــيل

والطابع

تقديرات قانونتقديرات قانون
 اIالية التكميلي اIالية التكميلي

608.300.000.000,00

39.700.000.000,00

685.187.465.456,41

47.372.219.439,92

اإلجنازاتاإلجنازات

112,64

119,33

اإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

76.887.465.456,41

7.672.219.439,92

12,64

19,33

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)
بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

الفارقالفارق إيرادات اIيزانيةإيرادات اIيزانية

201 - 003 حــــــاصل الــــــرســـــوم عــــــلى

األعمال

(مـنها الرسم عـلى القيمـة اIضافة
على  اIنتوجات اIستوردة)

201 -  004 حــــاصل الـــضــــرائب غـــيـــر

اIباشرة

201 - 005 حاصل اجلمارك 

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1) ) 

1-2 اإليرادات العادية  اإليرادات العادية 

201 - 006 حــــــــــــــــــاصــل دخــل األمـالك

الوطنية

201 - 007 احلـــــــواصـل اخملــــــــتـــــــلــــــــفـــــــة

للميزانية

201 - 008 اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1-3 اإليرادات األخرى اإليرادات األخرى

201 - 012 إيرادات استثنائية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اIوارد العادية مجموع اIوارد العادية 

2. اجلباية البترولية. اجلباية البترولية

201 - 011 اجلباية البترولية

اجملـــمــــوع الـــعــــام لإليــــرادات خـــارجاجملـــمــــوع الـــعــــام لإليــــرادات خـــارج
األموال اخملصصة للمساهماتاألموال اخملصصة للمساهمات

األموال اخملصصة للمساهمات

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

تقديرات قانونتقديرات قانون
 اIالية التكميلي اIالية التكميلي

570.800.000.000,00

275.100.000.000,00

1.500.000.000,00

253.200.000.000,00

1.473.500.000.000,00

19.000.000.000,00

19.000.000.000,00

0,00

38.000.000.000,00

157.500.000.000,00

157.500.000.000,00

1.669.000.000.000,00

1.529.400.000.000,00

3.198.400.000.000,00

3.198.400.000.000,00

554.670.898.344,70

291.691.655.647,92

1.597.440.490,42

222.616.987.273,16

1.511.445.011.004,61

23.771.068.098,57

55.091.318.682,42

20.090.044,00

78.882.476.824,99

354.386.673.732,15

354.386.673.732,15

1.944.714.161.561,75

1.529.400.000.000,00

3.474.114.161.561,75

23.500,00

3.474.114.185.061,75

اإلجنازاتاإلجنازات

97,17

106,03

106,50

87,92

102,58

125,11

289,95

207,59

225,01

225,01

116,52

100,00

108,62

108,62

اإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

-16.129.101.655,30

16.591.655.647,92

97.440.490,42

-30.583.012.726,84

37.945.011.004,61

4.771.068.098,57

36.091.318.682,42

20.090.044,00

40.882.476.824,99

196.886.673.732,15

275.714.161.561,75

0,00

275.714.161.561,75

23.500,00

275.714.185.061,75

-2,83

6,03

6,50

-12,08

2,58

25,11

189,95

107,59

0,00

125,01

16,52

8,62

8,62

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة
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الوزاراتالوزارات

رئاسة اجلمهورية

مصالح الوزير األول

الدفاع الوطني

الداخلية واجلماعات احمللية

الشؤون اخلارجية

العدل

اIالية

الطاقة واIناجم

اIوارد اIائية

االستشراف واإلحصائيات

الـــــصـــــنـــــاعـــــة  واIـــــؤســـــســـــات
الـــــصـــــغـــــيــــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــة

وترقية االستثمار

التجارة

الشؤون الدينية واألوقاف

اجملاهدين

التهيئة العمرانية والبيئة 

النقل

التربية الوطنية

اعتماد سنة اعتماد سنة 2011

8.329.601.000

1.774.314.000

631.076.546.000

425.960.422.000

30.125.652.000

66.851.302.000

61.382.220.000

31.916.135.000

12.258.443.000

939.109.000

4.135.439.000

17.761.594.000

16.480.327.000

169.614.694.000

3.266.759.000

28.874.103.000

569.317.554.000

12.349.548.000

2.230.399.000

667.453.390.000

794.105.303.000

32.319.421.000

82.618.430.000

105.447.929.000

32.972.469.000

17.582.185.000

1.129.550.000

4.801.811.000

20.837.644.000

27.848.783.000

170.160.689.000

3.918.614.000

29.245.003.000

581.612.009.000

8.292.508.622,24

2.042.323.809,71

660.635.619.314,51

698.215.793.755,35

30.009.012.465,45

72.227.193.816,68

88.320.355.776,71

23.287.073.370,80

13.558.642.393,67

905.046.959,38

2.997.348.123,29

12.673.357.900,47

26.907.017.214,90

201.221.701.602,09

2.111.835.152,91

28.280.912.764,81

568.964.421.554,48

4.057.039.377,76

188.075.190,29

6.817.770.685,49

95.889.509.244,65

2.310.408.534,55

10.391.236.183,32

17.127.573.223,29

9.685.395.629,20

4.023.542.606,33

224.503.040,62

1.804.462.876,71

8.164.286.099,53

941.765.785,10

-31.061.012.602,09

1.806.778.847,09

964.090.235,19

12.647.587.445,52

67,15

91,57

98,98

87,92

92,85

87,42

83,76

70,63

77,12

80,12

62,42

60,82

96,62

118,25

53,89

96,70

97,83

الفوارقالفوارق
بالقيمةبالقيمة

نسبنسب
االستهالكاالستهالك

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة r2011  حسب كل دائرة وزارية  حسب كل دائرة وزارية 
اجلدول "ب"اجلدول "ب"

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

قانون اIالية التكميليقانون اIالية التكميلي
اIستهلكةاIستهلكةاIراجعةاIراجعةلسنة لسنة 2011
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الوزاراتالوزارات

الفالحة والتنمية الريفية

األشغال العمومية

الـــصـــحـــة والـــســـكـــان وإصالح
اIستشفيات

الثقافة

االتصال

الـــــــســــــيـــــــاحــــــة والــــــصـــــــنــــــاعــــــة
التقليدية

الـــتــــعـــلـــيم الـــعــــالي والـــبـــحث
العلمي

الــــبــــريــــد وتــــكــــنــــولــــوجــــيـــات
اإلعالم واالتصال

العالقات مع البرIان

XهنيIالتكوين والتعليم ا

السكن والعمران

الـعـمل والتـشـغيل والـضـمان
االجتماعي

التضامن الوطني واألسرة

الـــصــــيـــد الــــبـــحــــري واIـــوارد
الصيدية

الشباب والرياضة

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اIشتركةالتكاليف اIشتركة

اجملموع العاماجملموع العام

اعتماد سنة اعتماد سنة 2011

296.931.209.000

6.912.595.000

227.859.541.000

23.173.218.000

8.158.012.000

3.992.419.000

291.441.690.000

3.306.639.000

241.660.000

50.124.762.000

13.181.921.000

123.058.041.000

154.578.698.000

2.015.997.000

34.042.021.000

3.319.082.637.000,00

972.098.543.000,00

4.291.181.180.000,00

308.167.002.000

10.031.269.000

376.868.657.000

24.726.675.000

8.245.695.000

4.616.940.000

291.697.992.000

4.767.176.000

298.270.000

50.337.561.000

17.494.835.000

125.463.872.000

156.451.022.000

2.503.128.000

35.942.812.000

4.004.246.083.000,00

286.935.097.000,00

4.291.181.180.000,00

195.431.121.241,11

8.930.005.750,22

375.676.556.170,02

19.946.034.865,37

8.082.888.780,49

2.726.807.802,42

291.034.616.649,37

3.443.761.617,00

200.386.101,85

49.938.644.982,90

16.006.067.206,55

124.779.177.703,23

155.679.872.252,22

1.930.541.243,02

33.864.939.998,18

3.728.321.586.961,40

216.807.203.490,96

3.945.128.790.452,36

112.735.880.758,89

1.101.263.249,78

1.192.100.829,98

4.780.640.134,63

162.806.219,51

1.890.132.197,58

663.375.350,63

1.323.414.383,00

97.883.898,15

398.916.017,10

1.488.767.793,45

684.694.296,77

771.149.747,78

572.586.756,98

2.077.872.001,82

275.924.496.038,60

70.127.893.509,04

346.052.389.547,64

63,42

89,02

99,68

80,67

98,03

59,06

99,77

72,24

67,18

99,21

91,49

99,45

99,51

77,13

94,22

93,11

75,56

91,94

الفوارقالفوارق
بالقيمةبالقيمة

اجلدول "ب"اجلدول "ب" (تابع)(تابع)
بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

قانون اIالية التكميليقانون اIالية التكميلي
لسنة لسنة 2011

اIستهلكةاIستهلكةاIراجعةاIراجعة
نسبنسب

االستهالكاالستهالك
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القطاعاتالقطاعات

القطاع القطاع 1 :  : الصناعة

القطاع القطاع 2 :  : الطاقة واIناجم

القطاع القطاع 3 :  : الفالحة والري

الـــــقـــــطـــــاع الـــــقـــــطـــــاع 4 :  : دعم اخلـــــدمـــــات
اIنتجة

الـــــــــقـــــــــطــــــــاع الـــــــــقـــــــــطــــــــاع 5 :  : اIـــــــــنـــــــــشــــــــآت
الـــــقــــــاعـــــديــــــة االقــــــتـــــصــــــاديـــــة

واإلدارية

الــــــــقــــــــطـــــــاع الــــــــقــــــــطـــــــاع 6 :  : الـــــــتــــــــربــــــــيـــــــة
والتكوين

7 :   :  اIــــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقــــــــطـــــــاع الــــــــقــــــــطـــــــاع 
الـــــقـــــاعـــــديـــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة

والثقافية

القطاع القطاع 8 :  : دعم احلصول على
السكن

القطاع القطاع 9 :  : مواضيع مختلفة

قــطــاع : اخملــطــطــات الــبــلــديــة
للتنمية

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعـم الــــنــــشـــــاط االقــــتــــصــــادي
(تــــخــــصــــيــــصــــات حلــــســــابــــات
الــــــــتـــــــــخـــــــــصــــــــيـص اخلـــــــــاصــــــــة

وتخفيض نسبة الفوائد)

الـبـرامج الـتـكـمــيـلـيـة لـفـائـدة
الواليات

احــــتــــيــــاطي لــــنــــفـــقــــات غــــيـــر
متوقعة 

اجملـمـوع  الـفـرعي لـلـعـمـلـيـاتاجملـمـوع  الـفـرعي لـلـعـمـلـيـات
برأس اIالبرأس اIال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

15.772.000.000,00

-

394.550.200.000,00

40.830.000.000,00

982.705.260.000,00

542.168.000.000,00

363.931.800.000,00

520.113.000.000,00

202.157.494.000,00

86.075.000.000,00

3.148.302.754.000,00

581.777.000.000,00

200.000.000.000,00

51.300.987.000,00

833.077.987.000,00

3.981.380.741.000,00

15.872.000.000,00

-

371.702.700.000,00

41.830.000.000,00

1.088.534.070.000,00

547.696.000.000,00

371.451.300.000,00

605.844.000.000,00

202.417.647.000,00

92.197.000.000,00

3.337.544.717.000,00

619.117.000.000,00

13.391.000.000,00

11.328.024.000,00

643.836.024.000,00

3.981.380.741.000,00

15.177.300.000,00

-

358.893.220.000,00

30.683.689.043,34

932.251.654.493,32

376.556.431.999,99

249.006.254.549,90

554.297.924.373,44

200.870.761.740,00

90.943.700.000,00

2.808.680.936.199,99

595.162.830.000,00

-

-

595.162.830.000,00

3.403.843.766.199,99

694.700.000,00

-

12.809.480.000,00

11.146.310.956,66

156.282.415.506,68

171.139.568.000,01

122.445.045.450,10

51.546.075.626,56

1.546.885.260,00

1.253.300.000,00

528.863.780.800,01

23.954.170.000,00

13.391.000.000,00

11.328.024.000,00

48.673.194.000,00

577.536.974.800,01

4,38

3,45

26,65

14,36

31,25

32,96

8,51

0,76

1,36

15,85

3,87

100,00

100,00

7,56

14,51

بالقيمةبالقيمة
بـبـ

%

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة r2011 حسب القطاعاتحسب القطاعات
اجلدول "ج"اجلدول "ج"

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

االعتمادات اIصادقاالعتمادات اIصادق
عليها - قانونعليها - قانون
اIالية التكميلياIالية التكميلي

االعتمادات اIراجعةاالعتمادات اIراجعة
قانون اIاليةقانون اIالية
التكميليالتكميلي

االعتماداتاالعتمادات
اIعبأةاIعبأة

لسنة لسنة 2011

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذيمــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم  رقــم 14 -  - 28  مــــؤرخ فـي أومــــؤرخ فـي أوّل ربــــيعل ربــــيع
r2014 ــوافـق أوّل فــبــرايــر ســنـة ل فــبــرايــر ســنـةIــوافـق أواIالــثــاني عـام الــثــاني عـام 1435  ا
يـــحــــدد الـــقـــانــــون األســـاسي الــــنـــمـــوذجـي لـــلـــمــــعـــاهـــديـــحــــدد الـــقـــانــــون األســـاسي الــــنـــمـــوذجـي لـــلـــمــــعـــاهـــد

الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIــؤرخ في 19 صــفــر
عــام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واIـتـعـلق �ـجلس

rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اIــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-296 اIــــؤرخ في 18
مــحـرم عـام 1405 اIـوافق 13 أكـتـوبـر سـنـة 1984 واIــتـعـلق
�ـهام التدريس والتـكوين باعتـبارها عمال ثـانوياr اIعدل

 rتممIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
 - و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 96-92 اIؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIـتــعـلق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

rتممIعدل واIا rمعلوماتهم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اIــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات واألشـغـال الـتي تقـوم بـهـا اIؤسـسـات الـعمـومـية

rزيادة على مهمتها الرئيسية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-343 اIؤرخ
في 21 رمــضــان عـام 1425 اIــوافق 4 نــوفــمــبــر ســنـة 2004
واIـتـضــمن الـقــانـون األسـاسي الــنـمـوذجـي Iـعـاهــد تـكـوين

rمستواهم Xدرسة األساسية وحتسIمعلمي ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اIؤرخ
r2008 ــوافق 11 أكـــتـــوبـــر ســـنـــةIفي 11 شـــوال عــام 1429 ا
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rتممIعدل واIا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اIؤرخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم اIسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اIـهـنـيــة في اIـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـل األولالفصـل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديــــد
الـقانـون األسـاسي النـمـوذجي للـمـعاهـد الـوطنـية لـتـكوين

موظفي قطاع التربية الوطنية.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : اIـــعــهــد الـــوطــني لـــتــكـــوين مــوظـــفي قــطــاع
r"ـعـهدIالـذي يـدعى في صـلب الـنص "ا rالـتـربيـة الـوطـنـية
مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع إداري تــتـمـتع بـالــشـخـصـيـة

اIعنوية واالستقالل اIالي.

 يوضع اIعهد حتت وصـاية الوزير اIكـلف بالتربية
الوطنية.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنــشـــأ اIــعـهــد �ــوجب مــرســوم  بــنـاء عــلى
اقتراح من الوزير اIكلف بالتربية الوطنية.

يحدد مرسوم اإلنشاء تسمية اIعهد ومقره.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يتـولى اIـعـهدr فـي إطار تـطـبيـق السـيـاسة
الــوطـــنــيــة فـي مــجـــال الــتــكـــوين r عـــلى اخلــصـــوصr اIــهــام

اآلتية :
-  ضـمـان الـتـكـوين اIـتــخـصص والـتـكـوين اIـسـتـمـر

rوظفي قطاع التربية الوطنيةI
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rساهمة في إعداد برامج التكوينIا  -
-  مـــتـــابـــعــة تـــنـــفـــيــذ بـــرامج الـــتـــكـــوين وتـــقــيـــيـــمـــهــا

rواقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها
-  اIـــــســــاهـــــمـــــة فـي إعــــداد الـــــدراســـــات والـــــبـــــحــــوث
الـبيداغـوجية والـتجريـبية اIـتعـلقة �ـيدان نشـاطهr وفقا

rللبرنامج الذي تقرره السلطة الوصية
-  تــنـظــيم سـيــر االمـتــحــانـات واIــسـابــقـات اIــهـنــيـة

rعمول بهIطبقا للتنظيم ا rومتابعته
-  تــنـــظــيم أيـــام دراســيـــة ومــلـــتــقـــيــات ومـــؤتــمــرات
ونـدوات وطـنـيـة ودولـية تـتـنـاول اIـسـائل التـي تدخل في

rشاركة فيهاIمجال اختصاصه و/أو ا
-  إقـــامـــة عالقـــات تـــعـــاون وتـــبـــادل مع  اIـــؤســـســات

rهام وترقيتهاIوالهيئات التي لها نفس ا
-  إنـشـاء رصـيـد وثـائـقي وبـنك مـعـطـيـات ذوي صـلة

�يدان نشاطه وحتيينهما.

اIــاداIــادّة ة 5 :  : يـــكــلف اIـــعــهــد فـي إطــار اIــهـــام احملــددة في
اIادة 4 أعالهr �ا يأتي:

- حتــــيـــX مــــعــــارف مـــوظــــفي الــــتــــربـــيــــة الــــوطـــنــــيـــة
rوتعميقها

- تـــطــــويـــر الـــكـــفـــاءات اIـــهـــنـــيـــة Iــــوظـــفي الـــتـــربـــيـــة
 rمردودهم البيداغوجي Xالوطنية وحتس

- تـلقـX مـوظفي الـتربـية الـوطـنيـة التـكنـولوجـيات
اجلـــــديـــــدة لـإلعالم واالتـــــصـــــال وتـــــعـــــمـــــيـم تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــاتـــــهــــا
الــبــيــداغــوجــيــة حتـســبــا لــلــعــصــرنــة الـدائــمــة لــلــمــنــظــومـة
الـتربـويةr وإتـمام تـكويـنهم في مـجال الـتشـريع اIدرسي

وأخالقيات اIهنة.
 وبهذه الصفةr يكلف اIعهد أيضا �ا يأتي:

Xـــتـــخـــصـص وحتـــســIاقـــتـــراح بـــرامج الـــتـــكـــوين ا -
rعارفIستوى وجتديد اIا

- إعـداد الــتــوجــيــهــات الــبـيــداغــوجــيــة وكــذا الـدعــائم
والــــوســــائـل الــــتي تــــســــمح بــــتــــطــــبــــيـق بــــرامج الــــتــــكــــوين

rعلوماتIستوى وجتديد اIا Xتخصص وحتسIا
- ضمـان متـابـعة تـنفـيذ بـرامج الـتكـوين اIتـخصص

وحتسX اIستوى وجتديـد اIعلومــات وتقييمها.

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

rعـهد مديـر ويديره مـجلس توجيهIادّة ة 6 :  : يـسير اIاداIا
ويزود �جلس بيداغوجي.

7 :  : يـحــدد الــتــنــظــيم الــداخـلـي لــلـمــعــهــد بــقـرار اIـاداIـادّة ة 
مشتـرك بX الوزيـر اIكلف بـالتـربية الـوطنيـة والوزير

اIكلف باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع األولالفرع األول
اIديراIدير

اIـاداIـادّة ة 8 :  : يــعـX مــديـر اIــعــهـد �ــوجب مــرسـومr بــنـاء
rــكــلف بـــالــتــربــيـــة الــوطــنــيــةIعــلـى اقــتــراح من الـــوزيــر ا

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يـساعـد مـديـر اIـعـهـد في أداء مـهـامهr نواب
مديرين.

يـــعـــX نـــواب اIـــديـــرين بـــقـــرار من الـــوزيـــر اIــكـــلف
rـعـهـدIبـنــاء عـلى اقـتـراح من مـديـر ا rبـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اIاداIادّة ة 10 :  : يتولى  اIدير تسيير اIعهد.

 ويكلف بهذه الصفة �ا يأتي :

- االلتـزام بنفـقات اIـعهد واألمـر بصرفـها في حدود
 rرخص بهاIاالعتمادات ا

- إبــــرام كـل الــــصــــفــــقـــــات والــــعــــقــــود واالتـــــفــــاقــــيــــات
rعمول بهماIفي إطار التشريع والتنظيم ا rواالتفاقات

- تــمــثــيل اIـــعــهــد أمــام الــعــدالــة وفـي جــمــيع أعــمــال
rدنيةIاحلياة ا

- ¢ـارســة الــسـلــطــة الــسـلّــمــيـة عــلى جــمــيع مــوظـفي
rعهدIا

- التـعيـX في كل الوظـائف التي لم تـتقـرر طريـقة
rفيها Xأخرى للتعي

- اقـــتـــراح الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلـي والــنـــظـــام الـــداخـــلي
rللمعهد والسهر على تطبيقهما

- حتــضـــيــر اجــتـــمــاعـــات مــجــلس الـــتــوجـــيه وضــمــان
rتنفيذ مداوالته

rحتضير اجتماعات اجمللس البيداغوجي -

- إعـــداد مــــشـــروع مـــيــــزانـــيــــة اIـــعــــهـــد وعـــرضـه عـــلى
rمجلس التوجيه

- إعـــداد احلـــســـاب اإلداري والـــتـــقـــريـــر الــســـنـــوي عن
الــنــشــاطــات وإرســالــهـمــا إلـى الـوزيــر اIــكــلف بــالــتــربــيـة

الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما.
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الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اIــاداIــادّة ة 11 :  : يــتـــكـــون مــجـــلس الـــتـــوجـــيه الـــذي يــرأسه
الوزير اIكلف بالتربية الوطنية أو ¢ثله من: 

rثل وزير الدفاع الوطني¢ -

rاليةIكلف باIثل الوزير ا¢ -

rXهنيIكلف بالتكوين والتعليم اIثل الوزير ا¢ -

- ¢ــثل الـوزيــر اIــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
 rالعلمي

rكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¢ -

rثل مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية¢ -

rعهدIمدير التربية بالوالية مقر ا  -

rعهدIعن أساتذة ا X(2) منتخب Xثل¢ -

- ¢ثلX (2) منتخبX عن موظفي اIعهد.

يــحــضـر مــديــر اIـعــهــد والـعــون احملــاسب اجــتـمــاعـات
مجلس التوجيه بصوت استشاري.

يتولى اIدير أمانة اجمللس.

�ــكن أن يـســتــعــX اجملــلس بـأي شــخص مـن شـأنه أن
يــــفـــيــــده في اIــــســـائل اIــــدرجـــة فـي جـــدول أعــــمـــالـه نـــظـــرا

لكفاءته.

اIــاداIــادّة ة 12 :  : حتـــدد قـــائـــمـــة أعـــضـــاء مــجـــلـس الــتـــوجـــيه
بـقـرار من الـوزيـر اIكـلف بـالـتـربـيـة الوطـنـيـةr بـنـاء على
اقتراح السلطـات الوصية التي ينـتمون إليهاI rدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

وفـي حـــالــــة انــــقــــطــــاع عــــضــــويــــة أحـــد األعــــضــــاء يــــتم
اسـتخالفه حـسب األشكـال نفـسهـا. ويخـلفه الـعضـو اجلديد

اIعX حتى انقضاء مدّة العضوية اجلارية.

اIـاداIـادّة ة 13 :  :  يـتـداول مــجـلس الـتـوجــيه في كل مـسـألـة
ترتبط بسير اIعهدr وخصوصا فيما يأتي :

- مــشــروعي الــنــظــام الــداخــلي والــتــنــظـيـم الـداخــلي
rللمعهد

rعهد وكيفيات تنفيذهIبرنامج نشاط ا -

rعهدIاحلصيلة السنوية  لنشاطات ا -

rعهد وحساباتهIمشروع ميزانية ا -

rوارد البشريةIمخطط تسيير ا -

rعهد وتوسيعهIمشاريع تهيئة  ا -

rعهد وجتهيزاتهIبرامج صيانة مباني  ا -

- مـــــشـــــاريـع الـــــعـــــقـــــود والـــــصـــــفـــــقـــــات واالتـــــفـــــاقـــــات
rواالتفاقيات

- قبول الهبات والوصايا.

 يــدرس مــجــلـس الــتــوجــيه ويــقـــتــرح كل تــدبــيــر من
شأنه حتسX سير اIعهد واIساعدة على حتقيق أهدافه.

و يـدلي بــرأيه في كل اIــسـائل الــتي يـعــرضـهـا عــلـيه
اIدير. 

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يـجـتـمع مـجـلس الـتوجـيـه في دورة عـادية
مـرتX (2) في الــسـنـة عـلى األقلr بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه. 

و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
رئـــيـــسه أو مـن مــديـــر اIـــعـــهـــد أو بــطـــلب مـن ثــلـــثي (3/2)

أعضائه.

اIاداIادّة ة 15 :  : يعد رئيس مـجلس التوجـيه جدول أعمال
االجتماعاتr بناء على اقتراح من مدير اIعهد.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقل من تــاريخ االجـتـمــاعr و�ـكن تـقــلـيص هـذا األجل في

الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : ال تـصـح اجـتــمـاعــات مــجـلس الــتــوجـيه إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكــتـمل الــنـصــاب يـجـتــمع مـجــلس الـتــوجـيه
في أجـل ثـمـانـية (8) أيــام بـعـد اسـتـدعـاء أعـضائــهr وتصح

اIداوالت حينئذr مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـتـخـــذ قـرارات مـجــلس الـتــوجـيه بــأغـلـبــيـة أصـوات
األعضاء احلاضرين.

 وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــوات يــــكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 17 :  : حتــــــرر مــــــداوالت اجملــــــلس فـي مــــــحــــــاضـــــر
يـوقـعـهـا رئـيس مـجـلس الـتـوجـيه وتـدون في سـجل خـاص

مرقم ومؤشر عليه.

تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
لـلمصـادقة عليـها خالل الثـمانية (8) أيام الـتي تلي تاريخ

انعقادها.
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اIـاداIـادّة ة 18 :  : تــصـبح مــداوالت مـجــلس الـتــوجـيـه نـافـذة
بـعد ثالثX (30) يومـا من تاريـخ استالم الـسلـطة الـوصية

احملاضر ما لم يعترض عليها صراحة في هذا األجل.

اIـاداIـادّة ة 19 :  : ال تـصــبح اIــداوالت اIـتــعـلــقــة بـاIــيـزانــيـة
وحــســاب الــتـســيــيــر اIــالي واIــقــتــنـيــات وقــبــول الــهــبـات
والـــوصــايـــا واإلعــانـــات اخملــتـــلــفـــة نــافـــذة إال بــعـــد اIــوافـــقــة
الـصـريـحـة عـلـيهـا من الـوزيـر اIـكـلف بـالـتربـيـة الـوطـنـية

والوزير اIكلف باIالية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اIـاداIـادّة ة 20 :  : يـتـكـون اجمللس الـبـيـداغـوجي الـذي يرأسه
مدير اIعهد من األعضاء اآلتي ذكرهم: 

 rعهدIنائبا (2) مدير من ا -
- ¢ــثـل مــكــلف بـــالــتــكــوين يـــعــيــنه مــديـــر الــتــربــيــة

 rعهدIبالوالية مقر وجود ا
rثل منتخب عن األساتذة من كل تخصص¢ -
- ¢ثل منتخب عن اIتربصX من كل سلك. 

و�كن أن يـستـعX اجملـلس البـيداغـوجي بأي شخص
يـــراه كـفءا Iـــســــاعــــدته في اIــــســــائل اIــــدرجـــة فـي جـــدول

األعمال.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : حتـدد قـائـمـة أعــضـاء اجملـلس الـبـيـداغـوجي
�ـــقـــرر مـن مـــديــــر اIـــعـــهــــد Iـــدة ثالث(3) ســـنـــوات قــــابـــلـــة

للتجديد.
و في حـــــالـــــة انـــــقـــــطـــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد األعـــــضـــــاءr يـــــتم

استخالفه حسب األشكال نفسها لبقية العهدة.

اIـاداIـادّة ة 22 :  : يــكـلـف اجملـلس الــبــيـداغــوجي بــإبـداء رأيه
فيما يأتي:

rمحتوى برامج التكوين -
rتنظيم التكوين -

rمناهج وطرق تقييم برامج التكوين -
rبرامج الدراسات والبحوث -

rسابقاتIتنظيم سير االمتحانات وا -
- اقتـناء الـوثـائق والتـجهـيزات الـعـلمـية والـوسائل

rالبيداغوجية
- بـرامج الـتظـاهـرات العـلـميـة والـبيـداغوجـيـة التي

ينظمها اIعهد.
و يــــــدلي بـــــرأيـه في كـل مـــــســـــألــــــة أخـــــرى ذات طـــــابع

بيداغوجي يعرضها عليه رئيسه. 

23 :  : يـعـد اجمللس الـبـيـداغوجي نـظـامه الـداخلي اIاداIادّة ة 
ويصادق عليه.

اIــاداIــادّة ة 24 :  : يـــجـــتــمع اجملـــلس الـــبـــيــداغـــوجي في دورة
عادية ثالث (3) مرات في السنة. 

و �ــكن أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عــاديـة بــطـلب من
رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

يـــحــدد رئـــيس اجملـــلس الـــبـــيــداغـــوجي جـــدول أعـــمــال
اجتماعات اجمللس.

25 :  : تـــرسـل االســـتـــدعــــاءات الـــشـــخــــصـــيـــة إلى اIــاداIــادّة ة 
أعـضــاء اجملـلـس مـرفــقـة بــجـدول األعــمــال قـبل ثــمـانــيـة (8)

أيام على األقل من تاريخ االجتماع.

اIــــاداIــــادّة ة 26 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
نصف (2/1) أعضائه على األقل.

و إذا لم يـكــتـمل الـنــصـاب يـجــتـمع اجملــلس من جـديـد
فـي أجل ثـــمــانـــيــة (8) أيـــامr ابــتـــداء من تـــاريخ االجـــتـــمــاع
اIؤجل وتـصح  مداوالته  حـينـئذr مـهمـا يكن عـدد األعضاء

احلاضرين.
تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء
احلـاضـرينr وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا. 

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 27 :  : تــــــــدون آراء اجملـــــــــلس الـــــــــبــــــــيــــــــداغـــــــــوجي
واقـتراحـاتـه في مـحـاضـر يوقـعـهـا رئـيس اجملـلس وتـسـجل
في دفــــتـــر خـــاص مـــرقـم ومـــؤشـــر عــــلـــيه مـن طـــرف مـــديـــر

اIعهد.
يـعـد اجملـلس الـبـيـداغـوجي تـقـريـرا سـنـويـا يـقـيم فـيه
Xنــشـــاطــاته ويــقــتـــرح اإلجــراءات الــتي مـن شــأنــهــا حتــســ
اخلــدمـــاتr ويــرســله إلـى مــجــلـس الــتــوجــيـه وإلى الــوزيــر

اIكلف بالتربية الوطنية. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــــاداIــــادّة ة 28 :  : تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اIــــعـــهــــد عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات:
في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

- اإلعـانات اIـاليـة التي تـمنـحهـا الدولـة واجلمـاعات
rاحمللية

- اIـســاهـمـات احملـتــمـلـة من اIــؤسـسـات أو الــهـيـئـات
rالعمومية

rالهبات والوصايا -
- اIوارد األخرى اIرتبطة بنشاط اIعهد.
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في  باب النفقات : في  باب النفقات : 
r نفقات التسيير -
 rنفقات التجهيز -

- النفقات األخرى الالزمة لتحقيق أهداف اIعهد.

اIــاداIــادّة ة 29 :  : �ـــسك مـــحــاســـبــة اIـــعـــهــد طـــبــقـــا لــقـــواعــد
احملــاســبــة الـعــمــومــيــةr عـون مــحــاسب يــعــيـنه أو يــعــتــمـده

الوزير اIكلف باIالية.

اIـاداIـادّة ة 30 :  :  يــتـولى اIـراقــبـة اIـالـيــة لـلـمــعـهـد مـراقب
مالي يعX طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIــاداIــادّة ة 31 :  :  حتـــول مــعــاهــد تـــكــوين مــعـــلــمي اIــدرســة
األساسـيـة وحتـسـX مـسـتـواهم اخلـاضـعـة ألحـكــام اIـرسـوم

الـتـنـفـيــذي رقم 04-343 اIـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1425
اIـوافق 4 نـوفـمبـر سـنة 2004 واIـذكـور أعالهr إلى مـعـاهد

وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.

تلحق بهذا اIرسوم قائمة اIعاهد اIذكورة أعاله.

اIاداIادّة ة 32 :  :  تـلــغـى أحـكــام اIـرســوم التـنـفــيذي رقم
04-343 اIــــــــؤرخ في 21 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1425 اIــــــــوافق 4

نوفمبر سنة 2004 واIذكور أعاله.

33 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435
اIوافـق أوّل فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحقاIلحق
قائمة اIعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةقائمة اIعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسة تسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

والية اجلزائر

والية قسنطينة

والية ورقلة

والية بشار

والية وهران

والية مستغا»

والية سعيدة 

والية تيارت

والية سطيف

والية البليدة

والية معسكر

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr فاطمة الزهراء

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr مر¬ بوعتورة

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr الفضيل الورتالني

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr مقداد بومدين

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr عبد احلميد بن أشنهو

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr ابن الزهرة الغالي

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr أحمد مدغري

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr ابن رشد

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr اخلنساء

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr حي الورود والبنفسج

اIعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنيةr معسكر
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- عـــــبــــد الـــــغــــفــــور حـــــســــrX ¢ـــــثل الـــــوزيــــر اIـــــكــــلف
rبالفالحة

- مـصبـاح إسمـاعيلr ¢ـثل الـوزير اIـكلف بـالصـحة
rوالسكان

- مـــخـــازنـي رابحr ¢ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــعـــمل
rوالتشغيل والضمان االجتماعي

- مــجـــلـــد مـــيــلـــودr ¢ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلـف بــالـــطـــاقــة
rناجمIوا

rكلف بالتجارةIثل الوزير ا¢ rحاجي عبد النور -

- شـودار بــهـجــةr ¢ـثــلـة الــوزيـر اIــكـلف بــالـصــنـاعـة
rالتقليدية

- جــــــاب الـــــلـه بن عــــــلـيr ¢ـــــثـل الـــــوزيــــــرة اIـــــكــــــلـــــفـــــة
rبالتضامن الوطني

- عــــبــــد الــــرحـــــيم مــــصــــطــــفـىr ¢ــــثل مــــحـــــافظ  بــــنك
rاجلزائر

rثل إدارة اجلمارك¢ rعالق نور الدين -

- فــرحـــان ســيـــدي مـــحــمـــدr ¢ــثـل الــســـلـــطــة اIـــكــلـــفــة
rباإلحصاء

- جـمـال نــسـيــمـةr ¢ـثــلـة اإلدارة اIـكــلـفــة بـاألرشـيف
rالوطني

-  عــبـــد الالوي مــر¬ ( اIــولــودة بــويــعــقــوب)r ¢ــثــلــة
rركز الوطني للسجل التجاريIا

- وتـيس شـريـفـةr ¢ـثـلـة اIـعـهـد الـوطـني لـلـدراسـات
rاالستراتيجية الشاملة

-  بـــراح مـــنــيـــر خـــالـــدr مــســـؤول الـــديـــوان الــوطـــني
rلإلحصائيات

rشخصية معينة rبوختاله كمال -

rشخصية معينة rزكان أحمد -

rشخصية معينة rبوراس جودي -

rشخصية معينة rبكالم محمد -

rشخصية معينة rبوكلية حسن رفيق -

rعضو اجمللس الشعبي الوطني rماحي خليل -

rعضو مجلس األمة rداود بشير -

- إجـقوان عائـشةr عضـو اجمللس الوطـني االقتصادي
rواالجتماعي

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 14 -  - 29 مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــام عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

تعيX أعضاء اجمللـس الوطني لإلحصاء.تعيX أعضاء اجمللـس الوطني لإلحصاء.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-01 اIؤرخ
في 3 شــــعــــبــــان عـــام 1414 اIــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1994

rنظومة اإلحصائيةIتعلق باIوا

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95-160 اIؤرخ
في 4 مـــــحـــــرم عـــــام 1416 اIـــــوافق 3 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1995
rـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم اجملـــلس الـــوطـــني لإلحـــصـــاء وعــمـــلهIوا

rادة 5 منهIال سيما ا rتممIعدل واIا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادة 5 من اIـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 95-160 اIــــؤرخ في 4 مـــحـــرم عـــام 1416
اIوافق 3 يونـيو سـنة 1995 واIذكـور أعالهr يعـX أعضـاء
فـي اجملــلس الــوطــني لـإلحـصــاء Iــدة أربع (4) ســنــوات كل

من السيدات والسادة :

- مــــيـــمـــون مـــحــــمـــد إقـــبـــالr ¢ــــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلف
rبالدفاع الوطني

- عـلــواش صـالح r ¢ـثل الــوزيـر اIـكـلـف بـاجلـمـاعـات
rاحمللية

rكلف بالعدلIثل الوزير ا¢ rأ�ن لعزيز -

- مــــســــعــــودي عــــبــــد اجملــــيــــدr ¢ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
rاليةIبا

rكلف بالصناعةIثل الوزير ا¢ rباشا محمد  -

-  بـاجلياللي خوجـة r ¢ثل الوزير اIـكلف بالـتربية
rالوطنية

- صـــادمي عــمـــارr ¢ــثل الـــوزيــر اIـــكــلف بـــالــتــعـــلــيم
rالعالي
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يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 13-273 اIـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1434
اIـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2013 واIـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اIـرســوم إلى إنـشــاء مـركــز لــلـراحــة لـلــمـجــاهـدين بــبـلــديـة
الـشارفr واليـة اجلـلفـةr وتـتـميم قـائـمة هـذه اIـراكز طـبـقا

للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 2  : :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 4 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عــــــام 1435
اIوافـق 4 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

- بـوعزوني عمـرr عضو اجملـلس الوطني االقـتصادي
rواالجتماعي

rثل النقابة العمالية¢ rزواوي احمد -

rثل النقابة العمالية¢ rحنطاش شريف -

rثل النقابة العمالية¢ rفرادي دين -

- قــرفي فـــريــدة ( اIــولـــودة عــبــادة)r عـــضــو جــمـــعــيــة
r"ؤسساتIرئيسات ا rالنساء اجلزائريات"

- جعدي محمدr عـضو الكنفدرالية الوطنية ألرباب
rXالعمل اجلزائري

- كرار إلياسr عضو منتدى رؤساء اIؤسسات.

اIاداIادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 4 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عــــــام 1435
اIوافـق 4 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي  رقم مرسـوم تنـفيذي  رقم 14 -  - 30 مؤرخ  في  مؤرخ  في 4 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إنـشـاء مـركـز لـلـراحــة لـلـمـجـاهـدين بـبـلـديـة الـشـارفإنـشـاء مـركـز لـلـراحــة لـلـمـجـاهـدين بـبـلـديـة الـشـارف

والية اجللفة.والية اجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـنــاء عـلـى الــدســتــورr ال ســيــمـا اIـادتان 85- 3
rو 125 (الفقرة 2) منه

- وبـــمـــقــــتــضى الــقــانــون رقم 99-07 اIــؤرخ في 19
ذي احلـجـة عام 1419 اIـوافق 5 أبـريل سـنة 1999 واIـتـعلق

 rباجملاهد والشهيد

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-273 اIؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اIــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واIــــتـــضـــمن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Iـــراكـــز الـــراحـــة

rادة 4 منهIال سيما ا rللمجاهدين

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اIلـحـقاIلـحـق

قائمة مراكز الراحة للمجاهدينقائمة مراكز الراحة للمجاهدين

مقر اIؤسسةتسمية اIؤسسة

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

مركز الراحة للمجاهدين
الشارف

     بلدية الشارف   
والية اجللفـــة

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 14 -  - 31 مـؤر مـؤرّخ في  خ في  4 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 4 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة r2014 يـــــعــــدلr يـــــعــــدل عــــام عــــام 
اIـــرســوم الـــتـــنــــفــــيــذي رقــم اIـــرســوم الـــتـــنــــفــــيــذي رقــم 90-170 اIــؤرخ فـي  اIــؤرخ فـي 9
ذي الـقــعــدة عــام ذي الـقــعــدة عــام 1410 اIـوافـق  اIـوافـق 2 يـونـيـــو سـنـة  يـونـيـــو سـنـة 1990
الـــذي يــــحـــدد شـــروط تــــخـــصـــيـص اIـــنح الــــدراســـيــــةالـــذي يــــحـــدد شـــروط تــــخـــصـــيـص اIـــنح الــــدراســـيــــة

ومبلغهــا.ومبلغهــا.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريــر اIـشـتـرك بـX وزيـر الـتـكـوين
rووزير التربية الوطنية XهنيIوالتعليم ا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
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" اIــــادّة 4 :  تــــقــــدم اIـــــنــــحــــة Iــــدة دورة الــــدراســــة أو
التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل".

3 :   :  تــعــدل اIـادة 15 من اIــرســـوم الـتــنــفـــيــذي اIـاداIـادّة ة 
رقم 90-170 اIـؤرخ فـي 9 ذي الـقـعـدة عـــام 1410 اIـوافــق
rـــذكــور أعالهIـــتـــمّم واIــعـــدّل و اIا r1990 2 يــونـــيــــو ســـنـــة

وحترر كما يأتي :
" اIــادّة 15 :  يـــحــــدد مـــبـــلغ اIــــنـــحـــة الـــتـي تـــخـــصص
لـتالميذ التـعليم األساسي والـثانوي ومتربـصي التكوين

اIهني والتعليم اIهني كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير ) ..................... -
r...................... (بدون تغيير ) ..................... -
- مـنحة شـهرية لـلتجـهيز بـ 500 دج للـدورة الكـاملة
مـن الـتــعــلــيم الـتــكــنــولـوجي والــتــكــوين اIــهـني والــتــعــلـيم

اIهني".

اIــاداIــادّة ة 4 :   :  يــســـري مــفــعــول هــذا اIـــرســوم ابــتــداء من
أول سبتمبر سنة 2013.

اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 4 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عــــــام 1435
اIوافـق 4 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 170-90
اIـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اIـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اIــــنح الــــدراســـيـــة

rتممIعدل واIا rومبلغها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-294 اIؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الــذي يـحــدد كــيـفــيـات إحــداث شــهـادة الــتــعـلــيم اIــهـني من
الــــدرجـــة األولى وشــــهــــادة الـــتــــعـــلــــيم اIــــهــــني من الــــدرجـــة

rالثانية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-345 اIؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اIـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009
الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات إحــــداث شـــهــــادات تــــتـــوج دورات

rهني األوليIالتكوين ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــــعـــــــدل هــــــذا اIـــــــرســــــوم اIـــــــرســـــــوم
التـنفــيذي رقم 90-170 اIؤرخ في 9 ذي القـعـدة عام 1410
اIوافق 2 يونـيو سنة 1990 الذي يحـدد شروط تـخصيص

اIنح الدراسية ومبلغهاr اIعدل واIتمم.

اIاداIادّة ة 2 :   :  تـعدل اIادة 4 من اIرســوم التنـفـيذي رقم
90-170 اIــــــؤرخ في 9 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1410 اIــــــوافق 2

يونـيو سـنة r1990 اIـعدّل واIـتـمّم واIذكـور أعالهr وحترر
كما يأتي :

مراسيممراسيم فردي فرديّة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
rـذكـور أعالهIـتـمّم واIا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- زبــالــة مـــحــمــدr اIــولــود في 22 يــونــيــو ســنـة 1960
بسيدي امحـمد بن علي (والية غليزان) شهادة اIيالد رقم
109 وعــقـد الـزواج رقم 03 احملــرر بـتـاريخ 2 فـبـرايــر سـنـة

1980 بأبو احلسن (والية الشلف) وابنتاه القاصرتان :

* يـــاســمـــيـــنـــةr اIــولـــودة في 10 فــبـــرايـــر ســـنــة 1996
 r172 يالد رقمIازونة (والية غليزان) شهادة ا�

* زلـيـخـةr اIـولودة في 7 يـولـيـو سـنة 2000 �ـديـونة
r275 يالد رقمI(والية غليزن) شهادة ا

مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435 اIــوافق اIــوافق
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة r2013 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســــتــــورr ال ســـيــــمـــا اIـــادتــــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى)  منه

-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rادتان 55 و56 منهIال سيما ا rدنيةIباحلالة ا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 71-157 اIــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واIـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبr اIـتـممr ال سـيـمـا اIـواد 3 و4 و5

rمنه
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- حــمـارة مــبــاركــةr اIــولــودة في 10 ديــســمــبــر ســنـة
1986 بـعـX الـبيـضـاء أحـريـش (واليـة ميـلـة) شـهـادة اIـيالد

رقم r355 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم مباركة.
- حـمـارة جـمــيـلـةr اIـولـودة في 15 أبــريل سـنـة 1990
بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم r1017 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم جميلة.
- حــمــارة مـــحــمـــدr اIــولــود في 3 يــنـــايــر ســـنــة 1977
r25 ـيالد رقمIفــرجـيـوة (واليـة مـيـلـة) شـهـادة ا rبـالـروسـيـة
وعـــقـــد الـــزواج رقم 49 احملـــرر بـــتــــاريخ 22 مــــارس ســــنـــة
2010 بعX البيضاء أحريش (والية ميلة) وولده القاصر:

* أنسr اIـولود في 10 فـبـرايـر سـنة 2012 بفـرجـيوة
 r329 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

rويــدعــيــان مـن اآلن فــصــاعــدا : بن بـلـقـاسم مـحـمد
بن بلقاسم أنس.

- حمـارة ملـيكـةr اIولـودة في أول يولـيو سـنة 1979
بــفــرجــيــوة (واليــة مـــيــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r1701 وعــقــد
الـــــزواج رقم 08 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 27 مــــارس ســـــنــــة 2002 
بــــالـــــعـــــيــــاضـي بــــربـــــاس (واليـــــة مـــــيــــلـــــة)r وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بن بلقاسم مليكة.
- حـــمــارة مــورادr اIــولــود في 22 يـــنــايــر ســنــة 1981
بفرجيـوة (والية ميلـة) شهادة اIيالد رقم r288 ويدعى من

اآلن فصاعدا : بن بلقاسم موراد.
- حـــمــارة شـــهــرزادr اIـــولــودة في 26 فــبـــرايــر ســـنــة
1983 بـبـوحـا¯ (والية مـيـلـة) شـهـادة اIيالد رقم r200 وعـقد

الــــزواج رقم 054 احملــــرر بــــتـــاريخ 22 مـــايـــــو ســــنــــة 2005 
بــعــX الــبـــيــضــاء أحــريش (واليــة مـــيــلــة)r وتــدعى من اآلن

فصاعدا : بن بلقاسم شهرزاد.
- حــمـــارة يـــاســمـــيــنـــةr اIـــولــودة في 11 غـــشت ســـنــة
r1581 ـــيالد رقمI1986 بـــفــرجـــيـــوة (واليــة مـــيـــلــة) شـــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم ياسمينة.
- حــمـارة أيــوبr اIــولـود في 5 ديـســمــبـر ســنـة 1989
بـبـوحـا¯ (والية مـيـلـة) شـهـادة اIيالد رقم r312 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : بن بلقاسم أيوب.
- حــمـــارة عــبـــد الــعـــاليr اIـــولــود في 30 مــايـــو ســنــة
1953 بالـروسيةr فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة اIيالد رقم

r2437 وعـقـد الزواج رقم 443 احملـرر بـتاريخ 17 سـبـتـمـبـر

سنة 1977 بفرجيوة (والية ميلة) وابنته القاصرة:
* رقـــــيـــــةr اIـــــولـــــودة في 16 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1996

r2002 يالد رقمIبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا
rويدعيان من اآلن فـصاعدا : بن بلقـاسم عبد العالي

بن بلقاسم رقية.

rويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا: بــــلــــعــــروسي مــــحــــمـــد
بلعروسي ياسمينةr بلعروسي زليخة.

- زبــالـــة نــبـــيـــلــةr اIـــولــودة في 20 مــايـــو ســنــة 1985
بسيدي امحـمد بن علي (والية غليزان) شهادة اIيالد رقم
289 وعـقـد الزواج رقم 285 احملـرر بـتاريخ 12 غـشت سـنة

2009  �ديونة (واليـة غليزان)r وتـدعى من اآلن فصاعدا :

بلعروسي نبيلة.
- زبـالـة أبــوبـكـرr اIـولـود في 30 أكـتـوبـر سـنـة 1988
بسيدي امحـمد بن علي (والية غليزان) شهادة اIيالد رقم

r531 ويدعى من اآلن فصاعدا : بلعروسي أبو بكر.

- زبالة بـلقـاسمr اIولود في 20 سبـتمبـر سنة 1971
بسيدي امحـمد بن علي (والية غليزان) شهادة اIيالد رقم
459 وعـقد الزواج رقم 209 احملـرر بتاريخ 28 مـارس سنة

2001  �ستغا» (والية مستغا») وأوالده القصر :

* حاج احـمد رزق اللهr اIولود في 29 ديسـمبر سنة
r5674 يالد رقمI2001 �ستغا» (والية مستغا») شهادة ا 

* فـــــتــــحـيr اIــــولـــــود في 28 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2003
r5880 يالد رقمIستغا» (والية مستغا») شهادة ا�

* �يـنةr اIولودة في 21 يولـيو سنة 2008 �سـتغا»
r4441 يالد رقمI(والية مستغا») شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : بـــلـــعـــروسي بـــلـــقـــاسم
rبــــلـــعــــروسي فــــتـــحي rبــــلـــعــــروسي حــــاج احـــمــــد رزق الـــله

بلعروسي �ينة.
- سردوك مـولديr اIولود في 22 فبـراير سنة 1978
بــاIــشــروحــة (واليــة ســوق أهــراس) شــهــادة اIــيالد رقم 85
وعــقــد الـزواج رقم 0339 احملــرر بــتـاريخ 20 أكــتـوبــر ســنـة

2008 بدالي ابراهيم (والية اجلزائر) وولده القاصر :

* عــبـــد الـــرحـــيمr اIـــولــود في 2 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2013
بـــــالــــــشـــــراقـــــة (واليــــــة اجلـــــزائـــــر) شــــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم 121
rويــدعــــيـــان مـن اآلن فـــصـــاعـدا : عـــبـــد اجلـــلـــيـل مـــولـدي

عبد اجلليل عبد الرحيم.
- حـمـارة ســعـيــدةr اIـولـودة في 8 يـولـيــو سـنـة 1978
بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم r1278 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم سعيدة.
- حـــمـــارة عــبـــد احلـــكـــيمr اIـــولـــود في 8 أبـــريل ســـنــة
r900 ـــيالد رقمI1988 بــــفـــرجـــيـــوة (واليـــة مــــيـــلـــة) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم عبد احلكيم.
- حـمارة مـسـعـودةr اIـولودة في 6 أبـريل سـنة 1982
بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم r1135 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم مسعودة.
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- حـــمـــارة بــــايـــةr اIــــولـــودة في 2 أبــــريل ســــنـــة 1983
بــالـــروســيــةr فـــرجــيـــوة  (واليــة مــيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم
r1280 وعـقـد الزواج رقم 32 احملـرر بـتاريخ 14 مـايـو سـنـة

 2009 بـــتـــيـــــبــــرقــــنت (واليــــة مـــــيـــــلـــة)r وتـــــدعى مـن اآلن

فـصاعدا : بن بلقاسم باية.
- حــمـارة رشـيـدr اIـولــود في أول مـارس سـنـة 1985
r096  ـيالد رقمIبـالـعـيـاضي بـربـاس (واليـة مـيـلة) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم رشيد.
- حـمــارة صــبـاحr اIــولـودة في 10 أبــريل ســنـة 1990
بفرجيـوة (والية ميلـة) شهادة اIيالد رقم r978 وتدعى من

اآلن فصاعدا : بن بلقاسم صباح.
- حـمـارة بـايـةr اIولـودة في 27 ديـسـمـبـر سـنة 1960
بــالـســخـيـفــة (واليـة مـيــلـة) شـهــادة اIـيالد رقم r1272 وعـقـد
الـــــزواج رقم 109 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 24 أبـــــريـل ســـــنــــة 1984
بـفــرجــيـوة (واليـــة مــيـــلــة)r وتـــدعى مـن اآلن فــصـاعـدا :

بن بلقاسم باية.
- حـــمــارة جــويــدةr اIـــولــودة ســنــة 1965 بــالـــعــيــاضي
برباس (واليـة ميلة) شهادة اIيالد رقم r317 وعقد الزواج
رقم 113 احملرر بـتـاريخ أول أكـتـوبـر سـنة  1985 بـتـسدان
حدادة (والية ميـلة)r وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم

جويدة.
rــــولـــود ســـنـــة 1968 بـــالـــروســـيـــةIا rحـــمــــارة عـــبـــود -
فـــرجـــيــــوة (واليـــة مــــيـــلــــة) شـــهـــادة اIــــيالد رقم 498  وعـــقـــد
الــزواج رقم 065 احملــرر بــتــاريخ 8 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1994

بعX البيضاء أحريش(والية ميلة) وأوالده القصر :
* حـسـامr اIـولـود في 17 غـشت سـنة 1995 بـفـرجـيـوة

r1551 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا
* هارونr اIولود في 16 يونيو سنة 1998 بفرجيوة

r1248 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا
* ريــانr اIـولـود في 30 غــشت سـنـة 2003 بـفــرجـيـوة

r1990 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا
* آيـةr اIـولودة في 6 ديـسـمبـر سـنة 2007 بفـرجـيوة

r03369 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا
rويــدعـــون مـن اآلن فــصــاعـــدا : بـن بــلـقــاسم عـبـود
rبن بـلـقاسـم ريان rبن بـلـقـاسم هـارون rبن بـلـقـاسم حـسـام

بن بلقاسم آية.
- حـمـارة عـمـارr اIولـود في 20 سـبـتمـبـر سـنة 1974
بالـروسيةr فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة اIيالد رقم 1336
وعــقــد الـزواج رقم 79 احملــرر بــتـاريخ 25 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 بعX البيضاء أحريش (والية ميلة) وأوالده القصر :

* إســــــراءr اIـــــــولـــــــودة في 14 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2002
r1259 يالد رقمIبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

- حــمــارة ســـمــيــرr اIــولــود في 18 غــشت ســنــة 1978
بــفــرجــيــوة (واليــة مـــيــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r1470 وعــقــد
الــزواج رقم 46 اIـــحـــرر بـــتـــاريخ 30 مـــارس ســـنـة 2008

بعX البيضاء أحريش (والية ميلة) وولده القاصر:
* لــؤيr اIـولـود في 29 يـونـيــو سـنـة 2009 بـفــرجـيـوة

 r2003 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا
rو يـــدعــيــان من اآلن فـصــاعـدا : بـن بـلــقــاسم ســمـيـر

بن بلقاسم لؤي.
- حمـارة بوعالمr اIولود في 18 سبـتمبر سنة 1980
r2505 يالد رقمIفـرجيوة (والية ميلة) شهادة ا rبالروسية

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم بوعالم.
- حـــمـــارة ودادr اIـــولــودة في 30 يــولـــيـــو ســـنــة 1982
r2353 يالد رقمIفـرجيوة (والية ميلة) شهادة ا rبالروسية
وعـقـد الزواج رقم 20 احملـرر بـتاريخ 20 أبـريل سـنة 2005
بالعياضـي برباس (والية ميلـة) وتدعى من اآلن فصاعدا :

بن بلقاسم وداد.
- حـــمــارة عـــيــسىr اIـــولــود في 8 يــنـــايــر ســـنــة 1987
بـعــX الـبـيــضـاء أحــريش (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم

 r006 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم عيسى.

- حمارة فـضيلةr اIولودة في 19 فبـراير سنة 1989
بـعــX الـبـيــضـاء أحــريش (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم

r88 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم فضيلة.

- حــمــارة فــتــيــحــةr اIــولــودة في 2 مــايــو ســنــة 1990
بـعــX الـبـيــضـاء أحــريش (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم

 r164 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم فتيحة.

- حـمــارة الــزهـراءr اIــولـودة في 12 ســبــتـمــبـر ســنـة
 1994 بـعـX الـبيـضـاء أحـريش (واليـة ميـلـة) شـهـادة اIيالد

رقم r0156 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم الزهراء.
- حـمـارة أســعـيــدr اIـولـود في 14 يـونـيــو سـنـة 1950
r2683 يالد رقمIفـرجيوة (والية ميلة) شهادة ا rبالروسية
وعــقــد الـزواج رقم 536 احملــرر بــتـاريخ 19 نــوفــمــبــر ســنـة

1978 بفرجيوة (والية ميلة) وولده القاصر :

* ريـاضr اIولود في 12 يونـيو سنة 1995 بفـرجيوة
r1126 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

rو يـدعــيـان من اآلن فـصــاعـدا : بن بـلــقــاسـم أســعـيـد
بن بلقاسم رياض.

- حـمــارة نــاصـرr اIــولـود في 24 أكـتـوبــر سـنـة 1980
بــفــرجــيــوة (واليــة مـــيــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r2769 وعــقــد
الــــزواج رقم 125 احملــــرر بــــتـــاريخ 27 يـــولـــيـــــو ســـنـــة 2008
بــعــX الــبـــيــضــاء أحــريش (واليــة مـــيــلــة)r ويــدعى من اآلن

فصاعدا: بن بلقاسم ناصر.
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* نـذيــرr اIــولـود في 13 غــشت ســنـة 2003 بــخـنــشــلـة
r2704 يالد رقمI(والية خنشلة) شهادة ا

* شــــهـــاب الــــدينr اIــــولـــود في 14 مـــايــــو ســـنـــة 2007
r1486 يالد رقمIبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا

ويـــــدعـــــون مـــن اآلن فـــــصــــــاعـــــدا: بـــن بــــلـــــقــــاســم
الـبشيرr بن بـلقاسم أكرمr بن بـلقاسم شيـماءr بن بلقاسم

نذيرr بن بلقاسم شهاب الدين. 
- حـمـارة أمــrX اIـولـود في 6 ســبــتـمــبــر ســنـة 1983
r5739 ـيالد رقمIبـتــيـزي وزو (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة ا

وأخواه القاصران :
* هـــــشـــــامr اIــــولــــود في 18 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1995
r3203 يالد رقمIبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

* حـــــــمــــــزةr اIـــــــولـــــــود فـي 30 مـــــــارس ســـــــنــــــة 1998
r944 يالد رقمIبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

rXويــدعـــون مــن اآلن فـــصـاعــدا : بــن بلقاسم أم
بن بلقاسم هشامr بن بلقاسم حمزة.

- حـــمــارة مـــحـــمـــدr اIـــولـــود في 6 غـــشت ســـنــة 1986
r4734 ـيالد رقمIبـتــيـزي وزو (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم محمد.
- حـمـارة عــبـد اIـالكr اIـولـود في 22 ديـسـمـبـر سـنـة
 1988 بـتــيـزي وزو (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة اIـيالد رقم

r6637 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم عبد اIالك.

- حـــمــارة عـــبــد احلقr اIـــولــود في 18 فــبـــرايــر ســـنــة
1993 بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اIــيالد رقم

r8353 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم عبد احلق.

- حـمـارة مــونـيــرr اIـولـود في 18 يـونـيــو سـنـة 1994
r2566 ـيالد رقمIبـتــيـزي وزو (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم مونير.
- حــمــارة مـــســعــودةr اIــولــودة في 23 فـــبــرايــر ســنــة
1967 بالـروسيةr فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة اIيالد رقم

r272 وعـقـد الزواج رقم 66 احملـرر بـتاريخ 15 مـارس سـنة

 2004 بـــــفــــرجــــــيــــــوة (واليـــــة مــــــيــــلـــة)r وتـــــدعى مـن اآلن

فـصاعدا : بن بلقاسم مسعودة.
- حــمـــارة نـــور الـــدينr اIـــولــود في 18 مـــارس ســـنــة
1971 بالـروسيةr فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة اIيالد رقم

484 وعـقـد الزواج رقم 084 احملـرر بـتاريخ 6 يـونــيـو ســنة

 2004 بعX البيضاء أحريش (والية ميلة ) وأوالده القصر:

* شـــــعــــيبr اIـــــولــــود في 23 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2005
r03328 يالد رقمIبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

* أنفـالr اIولودة في 14 يولـيو سنة 2004 بفـرجيوة
r1626 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

* عـــبــد الــودودr اIــولــود في 16 نــوفــمــبــر ســنــة 2008
r3236 يالد رقمIبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا : بـن بـــلـــقــــاسـم عـــمـار
بـن بـــلـــقــــاسـم إســـراءr بـن بـــلــقــاسـم أنــفــالr بن بــلــقـــاسـم

عبد الودود.

- حــمـارة الــطــاهـرr اIــولـود في 7 يــولـيــو ســنـة 1978
بالـروسيةr فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة اIيالد رقم 1272
وعقد الزواج رقم 19 احملرر بتاريخ 20 فبراير سنة 2003
 بعX البيضاء أحريش (والية ميلة)r و ولداه القاصران :

* جــــمـــال الــــدينr اIــــولـــود في 24 أبــــريل ســــنـــة 2005
r921 يالد رقمIبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

* أمـــيـــمــــةr اIـــولـــودة في 20 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2008
r2620 يالد رقمIبفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

rويــدعــون مــن اآلن فـصـا عـدا : بن بـلـقـاسم الـطـاهر
بن بلقاسم جمال الدينr بن بلقاسم أميمة. 

rولود سنة 1967 بالروسيةIا rحمارة عـبد احلفيظ -
فرجيـوة (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 290 وعقد الزواج
رقم  777 احملـرر بـتاريخ 15 ديـسـمبـر سـنة 1993 بـخـنـشـلة

(والية خنشلة) وبناته القاصرات:

* أمـيـرةr اIـولـودة في 2 أبـريل سـنة 1995 بـخـنـشـلـة
r1029 يالد رقمI(والية خنشلة) شهادة ا

* رمـــــيـــــســـــاءr اIـــــولـــــودة في 3 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996
r1715 يالد رقمIبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا

*  زيــــنبr اIـــــولــــودة في 22 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2001
r6067 يالد رقمIببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا

rويدعون من اآلن فصـاعدا : بن بلقـاسم عبد احلفيظ
بن بـــلـــقـــاسم أمـــيــرةr بـن بـــلــقـــاسم رمـــيـــســـاءr بن بـــلــقـــاسم

زينب. 

rـولــود ســنـة 1972 بـالــروســيـةIا rحـمــارة الــبـشــيــر -
فرجيـوة (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 480 وعقد الزواج
رقم  314 احملــرر بــتـاريخ 21 يــولـيــو ســنـة 1996 بــخـنــشــلـة

(والية خنشلة) وأوالده القصر:

* أكــرمr اIــولــود في 11 مــايــو ســنــة 1997 بـــخــنــشــلــة
r1527 يالد رقمI(والية خنشلة) شهادة ا

* شيـماءr اIولودة في 20 غـشت سنة 2000 بخـنشلة
r2482 يالد رقمI(والية خنشلة) شهادة ا
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- بـزازل مــوسىr اIـولـود في 10 فـبـرايـر سـنـة 1947
بــعــX الـــقــشــرة (واليـــة ســكــيـــكــدة) شــهـــادة اIــيالد رقم 671
وعـقـد الزواج رقم 32 احملـرر بـتاريخ 29 غـشت سـنة 1971
بـــعــــيـن الـــقـــشــــرة (واليـــة ســـكــيــكـــدة) وعــقــد الــزواج رقم
0024 احملــــرر بـــتـــاريخ 5 فــبــــرايـــر ســـنــة 2003 بــاIــــيـــلــــيــة

(والية جيجل) وابنته القاصرة:

* وصــالr اIـولـودة في 8 يـنـايـر سـنـة 2004  بــجـيـجل
r88 يالد رقمI(والية جيجل) شهادة ا

rويـــدعـــون مـن اآلن فــصــــاعـــدا: بـن مـخــتــار مــوسى
بن مختار وصال.  

- بـــزازل IـــrX اIــــولـــود في 25 مــــايــــو ســــــنــــــة 1972
بــعــX الـــقــشــرة (واليـــة ســكــيـــكــدة) شــهـــادة اIــيالد رقم 381
وعــقــد الــزواج رقم 0202 احملــرر بــتــاريخ 12 يـــولــيــو ســنــة

2004 باIيلية (والية جيجل) وولداه القاصران :

* عـبـد اIــالك هـيـثمr اIـولـود في 29 مـايـو سـنـة 2006
r819 يالد رقمIباخلروب (والية قسنطينة) شهادة ا

* فـؤادr اIـولود في 9 سـبـتمـبـر سـنة 2008 بـاخلروب
r1832 يالد رقمI(والية قسنطينة) شهادة ا

rــيـنI ويــــدعـــون مـن اآلن فـصــــاعــــدا : بـن مـخــتــار
بن مختار عبد اIالك هيثمr بن مختار فؤاد.  

- بـــزازل أمـــالr اIـــولــودة في 17 يــنـــايـــر ســـنــة 1978
بـسـكــيـكـدة (واليـة ســكـيـكـدة) شــهـادة اIـيالد رقم 370 وعـقـد
الــزواج رقم 172 احملـــرر بـــتـــاريخ 13 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2010
بـالـعـنـــصـــر (واليـــة جـــيـجل)r وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

بن مختار أمال. 

- بـــزازل جنـــمـــةr اIـــولـــودة في 31 مـــايـــو ســـنـــة 1980
بــاIـــيــلــيـــة (واليــة جــيـــجل) شــهـــادة اIــيالد رقم 1458 وعــقــد
الــزواج رقم 2393 احملـــرر بـــتــاريخ 19 يــونـــيـــو ســـنــة 2007
بـقسنطيـنة (والية قسـنطينـة)r وتدعى من اآلن فصاعدا :

بن مختار جنمة. 

- بــزازل ســفــيـــانr اIــولــود في 22 مــايـــو ســنــة 1982
بــاIـيـلــيـة (واليـة جــيـجل) شــهـادة اIـيالد رقم r1607 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن مختار سفيان. 

- بـــزازل رمـــزيr اIــــولـــود في 16 مـــايــــو ســـنـــة 1984
بــاIـيـلــيـة (واليـة جــيـجل) شــهـادة اIـيالد رقم r1758 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مختار رمزي. 

- بـــزازل عالء الـــدينr اIـــولـــود في 6 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
r2929 ــيالد رقمIــيــلــيـــة (واليــة جــيــجل) شـــهــادة اI1986 بـــا 

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن مختار عالء الدين.

* جـابــرr اIــولـود في 9 أبــريل ســنـة 2008 بـفــرجــيـوة
r1405 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

* شيـماءr اIولودة في 29 مايـو سنة 2009 بفـرجيوة
r1598 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا: بـن بـلـقــاسم نـور الـدين
بن بلقاسم شعيبr بن بلقاسم جابرr بن بلقاسم شيماء. 

- حـمـارة عـيـاشr اIـولـود في 10 أكـتـوبـر سـنـة 1975
بالـروسيةr فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة اIيالد رقم 1633
وعـــقـــد الــزواج رقم 26 احملـــرر بـــتــاريخ 20 فــبـــرايـــر ســــنــة
2007 بعX البيضاء أحريش (والية ميلة ) وولده القاصر :

* يـاسـرr اIـولـود في 16 غــشت سـنـة 2008 بـفـرجـيـوة
r2148 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

rويــدعـيــان من اآلن فــصــاعــدا : بـن بــلـــقـــاسم عــيـاش
بن بلقاسم ياسر. 

- حمارة فـتيحةr اIولودة في 25 أكتـوبر سنة 1982
r2992 يالد رقمIفـرجيوة (والية ميلة) شهادة ا rبالروسية

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم فتيحة.

- حــمـــارة نـــاجيr اIـــولــود في 18 مـــارس ســـنــة 1984
r1134 ـــيالد رقمIبـــراس فــرجـــيـــوة (واليــة مـــيـــلــة) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم ناجي.

- خـــامج الـــورديr اIـــولـــود في 29 غـــشت ســـنـــة 1967
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 871
وعـقـد الزواج رقم 100 احملـرر بـتاريخ 21 مايـو سـنة 1996

بعX فكرون (والية أم البواقي ) وأوالده القصر:

* ضــيـــاء الــدينr اIــولــود في 20 فـــبــرايــر ســنــة 1997
بـــعـــX الــبـــيــضـــاء (واليـــة أم الــبـــواقي) شـــهــادة اIـــيالد رقم

.1997 /00438

* صـــــهــــيـبr اIــــولـــــود في 26 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2003
r15759  يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* عـــبـــد احلـقr اIـــولـــود في 20 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
r1288 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

* هـــبـــة الـــلهr اIــــولــــودة في 24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2009
r239  يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

ويـدعون من اآلن فـصاعدا : مـبارك الـورديr مبارك
ضـيـاء الـدينr  مـبـارك صهـيبr مـبـارك عـبـد احلقr مـبارك

هبة الله. 
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ويـــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا: عـــبــــد اIــــولى مــــحــــمـــد
الصالحr عبد اIولى لقمانr عبد اIولى حورية نورهان.

- بـوحــمـار عـبــد الـقــادرr اIـولـود في 23 يـنـايــر سـنـة
 1980 بـبـرج بـونـعـامـة (واليـة تـيـسـمـسـيلـت) شـهادة اIـيالد

رقم 081 وعــقــد الــزواج رقم 026 احملــرر بــتــاريخ 4 يــنــايــر
سنة 2009 بوهران (والية وهران) وابنته القاصرة:

* سرين وصـالr اIولودة في 15 سبـتمبر سنة 2010
rيالد رقم 15332 مكررIبوهران (والية وهران) شهادة ا

rويــدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا : بــونــوار عــبــد الــقـادر
بونوار سرين وصال.

- خــوف سـعـيــدr اIـولـود في 27 ديــسـمـبــر سـنـة 1974
بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اIــيالد رقم 7035
وعـقد الزواج رقم 0001 احملـرر بتاريخ 2 ينـاير سنة 2003

�اكودة (والية تيزي وزو) وولداه القاصران :

* طـــارقr اIـــولــود في 3 مــايـــو ســنــة 2005 بـــاحلــراش
r2399 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

* آدم عـبـد الــعـزيــزr اIـولـود في 7 مــارس سـنـة 2008
r01652 يالد رقمIباحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : آيت كـــوفـي ســــعـــيــد 
آيت كوفي طارقr آيت كوفي آدم عبد العزيز.   

- حــــمـــار نــــورةr اIــــولـــودة في 16 غــــشت ســــنـــة 1980
r192 ــيالد رقمIـــوالي الــعـــربي (واليــة ســـعــيـــدة) شــهـــادة ا�

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد احلميد نورة.

- حــــمــــار بـــغــــدادr اIـــولــــود في 15 غــــشت ســــنـــة 1981
r230 ــيالد رقمIـــوالي الــعـــربي (واليــة ســـعــيـــدة) شــهـــادة ا�

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد احلميد بغداد.

- حـــمـــار خــــيـــرةr اIـــولـــودة في 21 مـــايـــو ســـنـــة 1985
بـسـعـيـدة (واليـة سـعـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم r1861 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد خيرة.

- جــاجـة اIــســعــودr اIــولــود في 16 غــشت ســنـة 1955
بـــبـــني ســـلــيـــمــان (واليـــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 2313
وعــقــد الـزواج رقم 51 احملــرر بــتـاريخ 7 غــشت ســنـة 1983
بـبـني يـلــمـان (واليـة اIـسـيـلـة)r ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

حاجة اIسعود.

- جـــاجـــة أمـــالr اIـــولـــودة في 31 يــولـــيـــو ســـنــة 1984
r1295  ـيالد رقمIشـهـادة ا (ـسـيـلةIواليـة ا) بـسـيـدي عـيـسى

وتدعى من اآلن فصاعدا : حاجة أمال.

- قرد عبـد القادرr اIولود في 6 سبـتمبر سنة 1970
بقمـار (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 819 وعقد الزواج
رقم 90 احملــرر بــتــاريخ 25 غــشت ســنــة  1997 بــالـــرقــيـــبــة

(والية الوادي) وأوالده القصر:

* هـدىr اIـولودة في 13 غـشت سـنة 1996 بـالـرقـيـبة
r0511 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

* صــــبــــرينr اIــــولــــودة في 5 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998
r0738 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* مــحـمـد الـبـشــيـرr اIـولـود في 26 يـنـايـر سـنـة 2000
r0048 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* فـاطمـة الـزهـراءr اIـولودة في 4 يـولـيـو سـنة 2007
r0419 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

rويـدعون من اآلن فـصـاعـدا: احلـاج أحمـد عـبـد الـقادر
احلاج أحمد هدىr احلـاج أحمد صبرينr احلـاج أحمد محمد

البشيرr احلاج أحمد فاطمة الزهراء. 

- قــــرد صــــبــــاحr اIــــولــــودة في 18 غــــشت ســــنــــة 1986
بـــالـــوادي (واليـــة الــــوادي) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 3206 وعـــقــد
الـزواج رقم 1122 احملـرر بتـاريخ أول ديسـمـبر سـنة 2004
بـالـوادي (واليـة الـوادي)r وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : احلاج

أحمد صباح.

- بـوجــادي تـوفــيقr اIــولـود في 8 مــارس سـنـة 1967
بحسX داي (والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم 1803 وعقد
الــــــزواج رقم 57 احملــــــرر بـــــــتــــــاريخ 2 مــــــارس ســـــــنــــــة 2009

باألربعاء (والية البليدة) وابنه القاصر:

* صهـيبr اIـولود في 3 مـارس سـنة 2010 بـالـبـلـيدة
r2375 يالد رقمI(والية البليدة) شهادة ا

ويـدعـيــان من اآلن فـصـاعـدا: وجــادي تـوفـيقr وجـادي
صهيب. 

- عــبــدمــوش مـحــمــد الــصــالحr اIــولـود في 7 يــونــيـو
سـنـة  1958 قـسـنـطــيـنـة (واليــة قـسـنــطـيـنـة) شــهـادة اIـيالد
رقم 3747 وعقد الزواج رقم 1293 احملرر بتاريخ  6 يوليو
ســـنـــة 1994 قـــســــنــــطــــيـــنــــة (واليــــة قــــســــنـــطــــيــــنــــة) وولـــداه

القاصران:

* لــــــقــــــمــــــانr اIــــــولــــــود في 24 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1997
r7756 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* حوريـة نورهانr اIولودة في 28 يولـيو سنة 1998
r8598 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا
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مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 10  ربــيـع األو  ربــيـع األوّل عـام ل عـام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2014 تــتـضــمr تــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

قضـاة.قضـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــــام 1435 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2014 تــــنــــهى مــــهـــــام
rالـــسّـــيــدات والـــسّــادة اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بــصـــفـــتــهم قـــضــاة

إلحالتهم على التقـاعد :

rحكمة خميس مليانة� rنصيرة بن زروق -

rحكمة قسنطينة� rسعاد بكير -

rحكمة القالة� rحسينة شرابن -

rحكمة تيزي  وزو� rباية سكاكني -

rحكمة تيزي  وزو� rمباركة العاج -

rحكمة البرواقية� rمونية مزاوي -

rحكمة شرشال� rدليلة كبيشي -

rحكمة اجلزائر� rفايزة آيت بلقاسم -

rةIحكمة قا� rحسيبة عمارة -

rحكمة الطاهير� rسليمان بكوش -

rحكمة متليلي� rعيسى حاج محمد -

rحكمة سيدي بلعباس� rسعيد بكرارشوش -

rحكمة احلراش� rعمر عريبة -

rحكمة العلمة� rعمرو طوبال -

rغيرIحكمة ا� rعبد الرزاق طاع الله -

r«حكمة مستغا� rعبد القادر حمو -

rسيلةIحكمة ا� rرشيد بشير الشريف -

rحكمة ثنية احلد� rعبد العزيز مشيش -

rحكمة برج بوعريريج� rصالح مسالت -

rحكمة ورقلة� rعلي عاللي -

rحكمة العطاف� rميسوم يحياوي -

rحكمة الشريعة� rجمال الدين أرسالن -

- جـاجة صـبريـنةr اIـولودة في 19 يولـيو سـنة 1987
r1379  ـيالد رقمIشـهـادة ا (ـسـيـلةIواليـة ا) بـسـيـدي عـيـسى

وتدعى من اآلن فصاعدا : حاجة صبرينة.
- جــاجــة عــتــيــقــةr اIــولــودة في 28 غــشت ســنــة 1990
r1811  ـيالد رقمIشـهـادة ا (ـسـيـلةIواليـة ا) بـسـيـدي عـيـسى

وتدعى من اآلن فصاعدا : حاجة عتيقة.
- جــاجــة عــبــد الــرحــمنr اIــولــود في 13 أبــريل ســنــة
1993 بــبـــني مــســوس (واليــة اجلــزائـــر) شــهــادة اIــيالد رقم

 r1044 ويدعى من اآلن فصاعدا : حاجة عبد الرحمن.

اIــــاداIــــادّة ة 2 :  : عــــمال بــــأحــــكــــام اIــــادة 5 مـن اIـــرســــوم رقم
71-157 اIـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عــام 1391 اIـــوافـق

3 يــونـيــو ســنـة r1971 اIــتـمّـم واIـذكــور أعالهr يــؤشــر عـلى
هـوامش عقـود احلـالة اIـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اIــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اIــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديــــر إدارة الــــوســــائل بــــاجملـــمـع اجلــــزائـــري لــــلــــغـــةمـــديــــر إدارة الــــوســــائل بــــاجملـــمـع اجلــــزائـــري لــــلــــغـــة

العـربـية.العـربـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 ينايـر سنـة 2014 تنهى مهـام السّيد
أحــسن بــلــورنــةr بــصــفــته مــديــرا إلدارة الــوسـائـل بـاجملــمع

اجلزائري للغة العربيةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير باIديرية العامة للوظيفة العمومية.نائب مدير باIديرية العامة للوظيفة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــام 1435 اIـوافق 12 يــنــايــــر ســنــة 2014 تـنــهىr ابــتــداء
rمــهـــام الــسّــيــد خــالــد يــرقي r2012 من 31 ديــســمــبــر ســنــة
بـصــفـته نــائب مـديــر لـلـوســائل الـعــامـة بـاIــديـريـة الــعـامـة

للوظيفة العمومية.



16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2807
16 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م م

rبــصـفــته مــديــرا لــلــدراسـات rنــصــر الــدين جنــاري -
rإلحالته على التّقـاعد

- مــــحـــسـن مـــحــــايr بـــصــــفــــته مــــكـــلّــــفــــا بـــالــــدّراســـات
والـــتــلـــخــيصr مـــكــلّــفـــا بــتـــســيــيـــر اIــكــتـب الــوزاري لألمن

rؤسسةIالداخلي في ا
- لـطــيــفـة مــحـرزيr زوجــة رمـكـيr بـصــفـتــهـا مــديـرة

rلألنشطة الثقافية والرياضية والنشاط االجتماعي
- كـلــثــــوم بـكـــايـــلr بــصـفـتـهـــا مـفـتـشــــةr إلحـالـتـهـــا

rعـلى التّقـاعد
- يـوسف سي أحـمـدr بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـتـعـاون

والعالقات الدوليةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 10  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـكــلمـكــلّـفـة بـالــدـفـة بـالــدّراسـات والـتــلـخـيص بــديـوان الـوزيـرةراسـات والـتــلـخـيص بــديـوان الـوزيـرة
اIــنــتــدبــة لـدى وزيــر الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرةاIــنــتــدبــة لـدى وزيــر الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرة
واجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــاخلـــارجr اIـــكـــلواجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــاخلـــارجr اIـــكـــلّـــفـــة بـــاألســرةـــفـــة بـــاألســرة

وقضايا اIرأة - سابقا.وقضايا اIرأة - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهـام السّيدة
وحـــــيــــدة بـــــورغـــــدةr بــــصـــــفــــتــــهــــا مــــكــــلّــــفــــــة بــــالــــدّراســــات
والــــتـــلــــخــــيص بــــديـــوان الــــوزيــــرة اIـــنــــتــــدبـــة لـــــدى وزيـــر
rالـتـضـامن الـوطـني واألسـرة واجلـالـيـة الـوطـنـيـة بـاخلـارج
اIـــكــلّـــفــة بـــاألســرة وقـــضـــايــا اIـــرأة - ســابـــقــاr لـــتـــكــلـــيــفـــهــا

بـوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

بوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية.بوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 ينـاير سنة 2014 تنـهى مهـام السّادة
اآلتـــيــــة أســــمــــاؤهم بــــوزارة الــــصــــيـــد الــــبــــحـــــري واIـــوارد

الصيـديــة :
- أورمــــــضــــــان آيت عــــــرقــــــوبr بــــــصــــــفــــــته مــــــكــــــلّــــــفـــــا
بــالــدراســات والــتـلــخــيصr مــســؤوال عـن اIـكــتـب الـوزاري

rؤسسةIلألمن الداخلي في ا
- عـــبــد الـــقــادر بـــونــونيr بـــصــفــتـه مــديــرا لـــتــنـــمــيــة

rإلحالته على التّقـاعد rائياتIتربية ا

rحكمة الوادي� rبن بودريو Xحس -
rحكمة بوقاعة� rالربيع موڤاري -

rحكمة باب الوادي� rأمحمد بن علي بقادة -
rحكمة القـل� rعبد الرحمن منهان -
rحكمة جيجـل� rعبد العزيز علوني -

rاألربعاء Xحكمة ع� rبوعالم بن اسماعيل -
rحكمة بني عباس� rبلوالي Xمحمد األم -
rحكمة بني عباس� rجمال الدين بن عزة -

rحكمة بني صاف� rتوامي Xحس -
rحكمة سدراتة� rصادق مؤمن -

- سعد بوحارةr �حكمة ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهـام السّيدة

والسّيدين اآلتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
rعبد احلكيم عليات -

rجميلة شيخي -
- األخـضــر عـتـيقr �ـحــكـمـة بــني سـلـيــمـانr إلحـالـتـه

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عـــام 1435 اIــوافـق 12 يـــنــايــر ســنــة 2014 تــنــهىr ابــتــــداء
rمـهـام الـسّـيـدة فـايـزة بـوصوار r2013 مـن 23 مـارس سـنة

بصفتها قاضيةr بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 10  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــــام 1435 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2014 تــــنــــهى مــــهـــــام
الــسّـــيــدات والـــسّــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــوزارة الــتـــربــيــة

الـوطنـية :
rبــصــفـته مــديــرا لـلــدراسـات rعــبـد احلــكــيم بـلــعــابـد -

rلتكليفه بوظيفة أخـرى
rبصـفتـها مـديرة دراسات rفاطـمة الـزهراء حـراث -

rإلحالتها على التّقـاعد
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
Xن الــتـــعــيــXيــتــضـــمّن الــتـــعــيــ rيــتــضـــم r2014 12 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة اIــوافق اIــوافق 
بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــام 1435 اIــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة 2014 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
والـــسّـــيـــد اآلتـي اســـمـــاهـــمـــا بـــوزارة الـــتـــضـــامن الـــوطـــني

واألسرة وقضايا اIرأة :
rرئيسا للديوان rمحمد بن أيوب -

- وحيدة بورغدةr مكلّفة بالدراسات والتلخيص.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
Xـن الــتــعــيـXيــتـضــمّـن الــتــعــيـ rيــتـضــم r2014 ــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــةIــوافق اIا

بوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية.بوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــام 1435 اIـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّــيـدان
اآلتي اســــمـــــاهــــمــــا بـــــوزارة الــــصـــــيــــد الــــبـــــحــــري واIــــوارد

الصيدية :
rمكلّفا بالدراسات والتلخيص rفريد نايت جودي -
- رمضان أوسعيدr مديرا لتنمية تربية اIائيات.

- رمــضــان أوســعـيــدr بــصــفــته نــائب مــديـر لــلــبــيــئـة
rلتكليفه بوظيفة أخـرى rوالوقاية

- فـريــد نـايت جــوديr بـصــفـته نــائب مـديــر لإلرشـاد
والوثائقr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 12 يناير سنة  يناير سنة r2014 يتضمr يتضمّن تعيX مكلن تعيX مكلّفةفة
بــــالـــــدراســـــات والـــــبــــحـث بـــــالــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطـــــنـــــيــــةبــــالـــــدراســـــات والـــــبــــحـث بـــــالــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة

االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 ينـاير سنة 2014 تعـيّن اآلنسة جنات
لـعــوجr مـكــلّـفــة بــالـدراســات والـبــحث بـالــلـجــنـة الــوطـنــيـة

اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 12 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير

الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عـــام 1435 اIــوافـق 12 يـــنــايـــر ســنـــة 2014 يـــعــيّن الــسّـــيــد
عـبــد احلـكـيم بلـعـابـدr مـديـرا لـلديـوان الـوطـني حملـو األمـية

وتعليم الكبار.

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
مصالح الوزير لدى الوزير األول>مصالح الوزير لدى الوزير األول>
اJكلف بإصالح اخلدمة العموميةاJكلف بإصالح اخلدمة العمومية

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 3  ربـيع األول عام   ربـيع األول عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 5 يـنـاير يـنـاير
سـنـة سـنـة r2014 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اIـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اIـديـر

العامالعامّ لإلصالح اإلداري. لإلصالح اإلداري.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولr اIــــكـــــلف بـــــإصالح
rاخلدمة العمومية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-192 اIؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
rديرية العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمهاIيحدّد مهام ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اIؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد صالحـيـات الـوزير لـدى الـوزيـر األولr اIـكلف

rبإصالح اخلدمة العمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-382 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

rكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIا rاألول
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ
في 3 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434 اIــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنــة
2013 واIـتضمّن تعـيX السيـد بومدين بن عثـمانr مديرا

rعاما لإلصالح اإلداري
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــوّض إلــى الـــسّـــــــيــد بــــومــــديــــن
بــن عــثــمـــان r اIــديــر الــعــــام لإلصالح اإلداريr اإلمــضـــاء
r بــاسم الــوزيــر لــدى الــوزيـر األول rفـي حــدود صالحــيــاته
اIــكـلف بــإصالح اخلـدمــة الـعــمـومـيــةr عـلى جــمـيع الــوثـائق

واIقرراتr باستثناء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 3 ربـيع األول عام 1435 اIوافق 5
يناير سنة 2014.

محمد الغازيمحمد الغازي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مـؤرقرار مـؤرّخ في خ في 3  ربيـع األول عام   ربيـع األول عام 1435 اIوافق  اIوافق 5 يناير يناير
ســنــة ســنــة r2014 يــتــضــمr يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اIــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اIــديــر

العامالعامّ للوظيفة العمومية. للوظيفة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولr اIــــكـــــلف بـــــإصالح
rاخلدمة العمومية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اIؤرّخ
في 26 صــــفــــــر عـــــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريـل ســــنـــة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةIالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اIؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد صالحـيـات الـوزير لـدى الـوزيـر األولr اIـكلف

rبإصالح اخلدمة العمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-382 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

rكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIا rاألول
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ
في 19 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 24 مـــارس ســـنـــة
2011 واIتـضـمّن تـعـيـX السّـيـد بـلـقاسم بـوشـمـال r مـديرا

rعاما للوظيفة العمومية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى السـيـد بـلـقـاسم بـوشـمالIـاداIا
اIــديــر الــعـــام لــلــوظــيــفـــة الــعــمــومــيـــةr اإلمــضــاء في حــدود
صـالحـــيــــاتهr بـــاسـم الـــوزيــــر لـــدى الــــوزيـــر األولr اIــــكـــلف
بـــــإصـالح اخلــــدمـــــة الـــــعـــــمـــــومــــيـــــةr عـــــلى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائق
واIـقــرراتr �ـا في ذلك الـقــراراتr بـاسـتـثــنـاء الـقـرارات

اIتعلقة بالتعيX في اIناصب العليا.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 3 ربـيع األول عام 1435 اIوافق 5
يناير سنة 2014.

محمد الغازيمحمد الغازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1434
اIــــوافق اIــــوافق 8 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة r2013 يــــعــــدل الــــقــــرارr يــــعــــدل الــــقــــرار
الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في 25 ربـيع الــثـاني عـام ربـيع الــثـاني عـام
1430 اIـوافق  اIـوافق 21 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة 2009 الـذي يــحــدد عـدد الـذي يــحــدد عـدد

اIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالكاIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالك
اIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة
بــعــنــوان اإلدارة اIــركــزيــة لــوزارة الــتــعـلــيـم الـعــاليبــعــنــوان اإلدارة اIــركــزيــة لــوزارة الــتــعـلــيـم الـعــالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةIووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اIـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307  اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيــادة االسـتــداللـيــة لـشــاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و �قتـضى اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 12-326 اIؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 95 - 54  اIؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اIــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذيّ رقم 08 - 04 اIؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008
واIـــتـــضـــمن الـــقـــــانـــون األســـاسي اخلــــــاص بـــاIــــوظـــفــــيـن
اIـنتـمـيــن لألسـالك اIـشـتـركـة فـي اIـؤسـسات واإلدارات

rادة 76  منهIال سيما ا rالعمومية
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اIـؤرخ
r2013 وافق 30 ينـاير سـنةIفي 18 ربـيع األول عام 1434 ا
rالذي يحدد صالحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبـمـقــــتـضى الـمـرســوم الـرئـاسـي اIؤرخ في 7
 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1423 اIــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2002

rالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيIوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
r2009 ــوافق21 أبـــريل ســـنــةI25 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1430 ا

XـنــتــمـIا Xــنــاصـب الــعــلــيــا لــلــمـوظــفــIالــذي يـــحــدد عــدد ا
لألسالك اIـشــتـركـة فـي اIـؤسـســات واإلدارات الـعـمــومـيـة
بـعنوان اإلدارة اIركـزية لوزارة الـتعليم الـعالي والبحث

rالعلمي

يقريقرّرون ما يأتي:رون ما يأتي:

اIــــــــادة األولى :اIــــــــادة األولى : تــــــــعــــــــدل اIـــــــادة األولـى مـن الــــــــقـــــــرار
الــــوزاري اIــــشـــــتــــرك اIـــؤرخ في 25 ربـــيع الــــثـــاني عـــام
1430 اIوافق 21 أبـريل سنة 2009  واIـذكور أعاله وحترر

كما يأتي :
" اIـــــادة األولى :   تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 76 من
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 08 - 04 اIؤرّخ في 11 مـحرّم عام
1429 اIـوافق 19  يـنـايـر سـنة 2008 واIـذكـور أعالهr يـحـدد

عدد اIناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان اإلدارة
rـركـــزيـة لــوزارة الــتــعـــلــيم الــعــالــي والـبــحـث الـعــلـميIا

كما يأتي :

الشعبةالشعبة

اإلدارة العامة

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

- مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اIركزية
............................(بدون تغيير)...........................
............................(بدون تغيير)...........................
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عنعن األمX العام للحكومةألمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 2 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 8
سبتمبر سنة 2013.

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-149 اIؤرّخ
في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1410 اIــوافــق 26 مــايــو ســنــة 1990
واIــــتـــــضــــمّـن إنــــشــــــاء جـــــامــــعـــــــة الــــتــــكـــــــوين اIـــــتــــواصــل

rوتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-412 اIؤرّخ
في 18 شعـبـان عــام 1419 اIـوافــق 7 ديـسـمبـر سـنـة 1998
الـــذي يـحـــدّد كــيـفــيـات تــخــصـيـص الـعــائـدات الــنــاجتـة عن
rؤسـسات الـعمـوميةIاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا

rزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�قـتـضى اIرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعــــــالي

rوالبحث العلمي

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادّة 2 (الــفــقــرة 2)
واIــادّة 8 مـن اIـــرســــوم الــتّــنــفـــيــذيّ رقـم 98-412 اIــؤرّخ
في 18 شـعـبـان عـام 1419 اIـوافــق 7 ديـسـمـبـر سـنــة 1998
واIـــذكـــور أعـالهr يــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد قـــائـــمــة
الـنـشـاطات واخلـدمـات واألشـغـال الـتي �ـكـن أن تـقـوم بـها
جامعة التكوين اIتواصلr زيادة على مهامها الرئيسية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــؤرقــــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 2 ذي الـــــــقــــــعــــــدة  عــــــام  ذي الـــــــقــــــعــــــدة  عــــــام 1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 8
ســبـــتــمــبــر ســنــة ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــد يــحــدّد قـــائــمــة الـــنــشــاطــاتد قـــائــمــة الـــنــشــاطــات
واخلــــدمــــات واألشــــغــــال الــــتي �ــــكن أن تــــقــــوم بــــهـــاواخلــــدمــــات واألشــــغــــال الــــتي �ــــكن أن تــــقــــوم بــــهـــا
جــامــعــة الــتــكــوين اIــتــواصلr زيــادة عــلى مــهــمــتــهـاجــامــعــة الــتــكــوين اIــتــواصلr زيــادة عــلى مــهــمــتــهـا

الرئيسية.الرئيسية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا



اIـــــاداIـــــادّة ة 2 :  : حتـــــدّد قــــائـــــمـــــة الـــــنـــــشـــــاطـــــات واخلـــــدمــــات
واألشغال اIذكورة في اIادّة األولى أعالهr كما يأتي :

rرافقة لهندسة التكوينIالتنظيم وا -

- تـــنـــظـــيم وتـــأطـــيـــر الـــدورات الـــتــكـــويـــنـــيـــة حـــسب
rتخصصIا بعد التدرج اIالتأهيلية و rالطلب

- تــــنــــظــــيـم وتــــأطــــيــــر اIــــلــــتــــقــــيــــات واالمــــتــــحــــانــــات
rهنيةIسابقات واالختبارات اIوا

- تــصــمــيم وإجنــاز الــوثــائق الــتــعــلــيــمــيــة الــرقــمــيـة
واIــنــتــوجـات الــســمــعــيـة الــبــصــريـة ذات الــطــابع الــعــلـمي

rوالتربوي والتحسيسي

- تصميم وإجناز التحقيقات وسبر اآلراء.

3 :  : تــخــضع الــنــشــاطــات واألشــغــال واخلــدمــات اIـاداIـادّة ة 
اIــذكـــــورة في اIــادّة األولى أعالهr لــلــمــوافــقــــة اIــســبــقـــة

مـن قبل السلطة الوصية.

4 :  : تــــقـــدم الـــنـــشـــاطــــات واألشـــغـــال واخلـــدمـــات اIــاداIــادّة ة 
اIذكورة في اIادّة 2 أعالهr في إطار عقود أو اتفاقيات.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـقــدم كل طــلب يـتــعـلق بــتـأديــة الـنــشـاطـات
واألشــغـال أو اخلــدمــات اIــذكــورة فـي اIـادّة 2 أعـالهI rــديـر

جامعة التكوين اIتواصل.

اIــــاداIــــادّة ة 6 :  : تــــتـم مــــعــــايـــــنــــة اIــــداخـــــيل من قـــــبل اآلمــــر
بــــالــــصــــرف وحتــــصل مـن قـــبـل الــــعــــون احملــــاسب أو وكــــيل

احملاسب اIعX لهذا الغرض.

7 :  : تـوزع الــعــائــدات الــنــاجتــة عن الــنــشــاطـات اIـاداIـادّة ة 
واألشـــغــال واخلـــدمــات بـــعـــد اقــتـــطــاع الـــتــكـــالــيـف الــتي ¯
صـــرفــهــا إلجنــــازهـــاr طــبــقــــا ألحــكـــام اIــادّة 4 من اIـــرســوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 98-412 اIـؤرّخ في 18 شـعــبــان عـام 1419

اIوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 8 :  : يـقصـد بالـتـكالـيفr اIبـالغ الـتي ¯ صرفـها
إلجناز النشاطات واألشغال واخلدمات اآلتية :

rواد القابلة لالستهالك إلجناز اخلدماتIشراء ا -
- اIـصــاريف الـعـامــة الـنـاجتـة عن اســتـعـمـال احملالت

rنشآت األساسية األخرىIوا
- تــســديـــد ثــمن اخلــدمــات اخلــاصـــة اIــنــجــزة في هــذا

اإلطار من قبل الغير.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 2 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 8
سبتمبر سنة 2013.
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