
العدد العدد 08
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

 الثالثاء  الثالثاء 18 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 18 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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13- 457 مؤرخ في 27 صفـر عام 1435 اIوافــق 30 ديـسمـبـر سـنة r2013 يـعــدل توزيـع نـفقـات مـيزانـية
الدولة للتجهيز لسنة r2013 حسب كـل  قطاع..................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 14 -62 مـؤرخ في 9 ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافــق 9 فـبــرايـر ســنـة r2014 يـعــــدل تــوزيـــع نــفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطاع.....................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-63 مؤرخ في 9 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافــق 9 فـبـراير سـنة r2014 يتـضـمن الـتصـريح بـاIنـفـعـة
العمومية للعملية اIتعلقة بأشغال تهيئة وادي احلراش.....................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-64 مـؤرخ في  9 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافــق 9 فـبـرايـر سـنة r2014 يــعـدل اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقـم 06-303  اIـؤرخ في 17 شـعـبــان عـام 1427 اIـوافـق 10 سـبـتـمـبــر سـنـة 2006  الــذي يـحـــدد مـهــــام هـيــئــة اIــديـنـة
اجلـديــدة لبوعـينـان وتنظيمها وكيفيات سيرها.............................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-65 مؤرخ في  9 ربيع الثاني عام 1435 اIوافــق 9 فبراير سنة r2014  يعدل اIرسـوم التنفيذي رقم
06-304  اIـؤرخ في 17 شـعـبـان عام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنـة 2006 الــذي يـحــدد مــهــام هـيـئــة اIــديـنــة اجلــديـدة

لبـوغـزول وتنظيمها وكيفيات سيرها...........................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-66 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 اIوافــق 9 فبراير سنة r2014 يعـدل اIرسوم التنفيـذي رقـم
06-305  اIـؤرخ في 17 شـعـبــان عـام 1427 اIـوافـق 10 سـبـتـمـبــر سـنة 2006  الذي يـحــدد مـهــام هـيئـة اIــديـنـة اجلــديـدة

لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها...................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-67 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 اIوافــق 9 فبراير سنة r2014 يعـدل اIرسوم التنفيـذي رقـم
07-367  اIـؤرخ في 18 ذي الـقـعـدة عـام 1428 اIـوافـق 28 نـوفمـبـرسـنة 2007  الذي يـحــدد مـهــام هـيئـة اIــديـنـة اجلــديـدة

للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها..............................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-68 مـــؤرخ في  9 ربــيـع الــثــاني عــام 1435 اIـــوافــق 9 فــبــرايــر ســنــة r2014 يــعــدل ويــتـــمم اIــرســوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 11-76 اIــــؤرخ في 13 ربـــيــع األول عـــام 1432 اIـــوافـق 16 فــبـــرايــــر ســـنــة 2011 الــذي يـــحـــدد شــروط
وكيفيات وضع مخطط تهيئـة اIدينـة اجلديدة وإعداده واعتماده.........................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 14-69 مـــؤرخ في 9 ربــيـع الــثــاني عــام 1435 اIـــوافــق 9 فــبــرايــر ســنــة r2014  يــحــدد أســاس ونــســبــة
اشتـراك وأداءات الـضـمـان االجتـمـاعي الـتي يـستـفـيـد منـهـا الـفنـانـون واIـؤلفـون اIـأجـورون عـلى النـشـاط الـفني و/أو
التأليف.....................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

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

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19  ذي احلجّة عام 1434 اIوافـق 24  أكتوبـر سنـة r2013 تتضمـّن إنهـاء مهـام والة...................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  ذي احلجّة عام 1434 اIوافق 24 أكتوبر سنة r2013 يتضمّن إنهاء مهام والة منتدبX لدى والي
والية اجلزائر.............................................................................................................................................

Xيتـضمّنـان إنهاء مـهام كتـاب عام r2013 وافق 24  أكتـوبر سنةIمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 19  ذي احلجّـة عام 1434 ا
في الواليات..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  ذي احلـجّــة عـام 1434 اIـوافق 24 أكــتــوبــر ســنـة r2013 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام رؤســاء دوائـر في
الواليات...................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19  ذي احلجّة عام 1434 اIوافـق 24  أكتـوبـر سـنة r2013 يتضمّنـان تعيX والة................

Xوالة منـتدب Xيتـضمّنــان تعـي r2013 وافـق 24  أكـتــوبـر ســنةIمرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 19  ذي احلجّـة عام 1434 ا
لدى  والي والية اجلزائر..............................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19  ذي احلــجّـــة عــام 1434 اIـــوافـق 24  أكـــتـــوبــــر ســـنــة r2013 يــتــضــمّن تــعــيــX كــتــاب عــامــX في
الواليات...................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 19 صفـر عام 1435 اIوافق 22 ديـسمـبر سـنة r2013 يتـضمن جتـديد انـتداب قـاض لدى وزارة
الدفاع الوطني بصفته رئيس احملكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة...........................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 14 ربــيع األول عــام 1435 اIـوافـق 16 يــنــايــر ســنـة r2014 يــتــضـمّـن تـعــيــX مـفــتــشـX لألمن
الوطني بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.......................................................................................................

قـــرار وزاري مــشـتــــرك مـؤرّخ في 4 ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 4 فـبــرايـر ســنـة r2014 يـتــضـمّن تـعـيــX أعـضـاء األمـانـة
الدائمة للجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل سنة 2014..................................................

وزارة اJاليوزارة اJاليّة

قــرار مؤرخ في 20  رجب عام 1434 اIوافق 30  مايو سنة r2013 يحدّد اIوقع واالختصـاص اإلقليمي وسير اIصالح اجلهوية
وقطاعات النشاط للرقابة الالحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك................................................................

وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعيوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي

قـراران مــؤرخـان في 20 مـحّــرم عـام 1435 اIـوافق 23 نــوفـمــبـر ســنـة r2013 يـتـضــمـنـان اعــتـمـاد هـيــئـتـX خــاصـتـX لـتــنـصـيب
العمال.......................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 4 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اIـوافق 10 ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 يـتــضــمن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلـس إدارة الـصــنـدوق
الوطني للتقاعد...........................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 3 ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 5  يـنـايـر سـنة r2014 يتـضـمّن تـعـيX أعـضـاء مـجلس إدارة الـديـوان الـوطني
ألعضاء اIعوقX االصطناعية ولواحقها.........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 - - 457 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 صــفــر عــام صــفــر عــام
1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة  ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة r2013 يــــعـــــــدلr يــــعـــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــات تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةمـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
r2013 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال ســيــمــا اIــادتـان 85 - 3
rو 125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

r2013 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدّل

   rتممIوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2013
اعـتمـاد دفع قدره عشـرون ملـيارا  ومـائة وثـمانـية وتـسعون
مــــلــــيــــونــــا وثالثــــمــــائــــة ألـف ديــــنـــــار (20.198.300.000 دج)
ورخصــة برنامج قــدرها مـائــة وأربعــة وعشرون مـليارا
وسـتمائة وستـة عشر ملـيونا وثالثمـائة وثالثة وعشرون
ألـف ديــــــــــنـــــــــار (124.616.323.000 دج)  مـــــــــــقـــــــــــيّـــــــــــدان فـــي
النـفــقـات ذات الـطابع النهـائـي ( اIنـصــوص عليها فــي
الـقانون رقم 12-12 اIؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اIوافق
26 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة

r(2013 طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :   :  يـخـصــص Iـيـزانـيـة سـنــة 2013  اعـتمـاد
دفــع قــــدره عـشــرون مـلــيـارا  ومــائـة وثــمـانــيـة وتــسـعـون
مــــلــــيــــونــــا وثالثــــمــــائــــة ألـف ديــــنـــــار (20.198.300.000 دج)
ورخصــة برنامج قــدرها مـائــة وأربعــة وعشرون مـليارا
وسـتمائة وستـة عشر ملـيونا وثالثمـائة وثالثة وعشرون
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (124.616.323.000 دج)  يـــــــــــقــــــــــــيّـــــــــــدان فـــي
النـفــقات ذات الـطابـع النـهـائـي ( اIنـصــوص علـيها فــي
الـقانون رقم 12-12 اIؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اIوافق
26 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة

r(2013 طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 صــفــر عــام 1435 اIــوافــق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIــلـحــقاIــلـحــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

- اIــنــشــآت الــقــاعــديـة
االقتصادية واإلدارية

- اIــنــشــآت الــقــاعــديـة
االجتماعية والثقافية

- دعـم احلــــصـــــول عـــــلى
سكن

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

124.616.323

-

-

124.616.323

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-

10.000.000

10.198.300

20.198.300

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة
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اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

-  وبــنـاء عـلى الــدسـتـــورr ال ســيــمــا اIـادتـان 85 - 3
rو 125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدل

   rتممIوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2014
اعـتمـاد دفع قدره ثالثـة مالييـر دينار (3.000.000.000 دج)
ورخـصة برنامج قدرهـا أربعة مالييـر وخمسمـائة مليون
ديــنــار (4.500.000.000 دج) مــقــيـــدان فــي الــنـــفــــقــات ذات
الـطـابع الــنـهـــائي ( اIـنـصــــوص عـلـيــهـا فــي الــقـانـون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة r(2014 طــبـقـا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Iـيــزانيــة سـنــة 2014  اعـتـمـاد
دفـــع قــــــدره ثـالثــــــة مـاليــــــيـــــــر ديــــــنــــــار (3.000.000.000 دج)
ورخـصة برنامج قدرهـا أربعة مالييـر وخمسمـائة مليون
ديــنــار (4.500.000.000 دج)  يــقــيّـــدان فــي الــنــفــــقــات ذات
الـطـابع الــنـهـــائي ( اIـنـصــــوص عـلـيــهـا فــي الــقـانـون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة r(2014 طــبـقـا
للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

القطاعاتالقطاعات

- الصناعة

- الفالحة والري

- دعــم اخلــــــــــــــــدمـــــــــــــــات
اIنتجة

- اIـنـشآت الـقـاعـدية
االقتصادية واإلدارية

- التربية والتكوين

- اIـنـشآت الـقـاعـدية
االجتماعية والثقافية

- دعم احلــصــول عــلى
سكن

- اخملـطـطات الـبلـدية
للتنمية

- دعــم الــــــــــــــنــــــــــــــشـــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادي
(تـخـصيـصـات حلـساب
الــتــــخــصــيص اخلـاص
وخــــــــــــــــــــــفــض نــــــــــــــــــــــســب

الفوائد)

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

2.324.910

17.562.213

1.406.000

20.071.605

12.999.413

17.639.382

44.882.800

7.730.000

-

124.616.323

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-

-

-

-

-

-

-

7.730.000

12.468.300

20.198.300

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -62 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2014 يـــعــــــدلr يـــعــــــدل عــام عــام 
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنـةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنـة

r2014 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اIؤرخ
rتممIا r1993 وافق 27 يوليو سنةIفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اIـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اIوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اIــتــعـلــقــة بــنـزع اIــلــكــيـة من أجـل اIـنــفــعـة

rتممIا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهIـــــتــــمم واIا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةIا
وطـبــقــا ألحـكــام اIـادة 10 مـن اIـــرســـوم الــتـــنـــفـــيـذي رقم
93-186 اIــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اIــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اIـتمم واIـذكورأعالهr يـهدف هـذا اIرسوم إلى
التـصـريح بـاIـنفـعـة الـعمـومـيـة للـعـمـلـية اIـتـعـلقـة بـأشـغال
تـهـيـئـة وادي احلـراشr نـظـرا لـطـابع الـبـنى الـتـحـتـيـة ذات
اIــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال.

اIادة اIادة 2 : :   تبـلغ اIسـاحة اإلجمـاليـة لألمالك العـقارية
و/ أو احلــقـــوق الــعـــيــنـــيــة الـــعـــقــاريـــة اIــســـتــعـــمــلـــة إلجنــاز
الــعــمــلــيـة اIــذكــورة في اIــادة األولـى أعالهr مــائــة وأربــعـة
وخـمسX (154) هكـتارا وسـبعة (7) آراتr وتقع بـبلديات
احملـمــديـة واحلـراش وبـراقي وحـسـX داي وبـوروبـة وبـاش
جـراح وجـسـر قـسـنـطـيـنـةr وحتـدد طــبـقـا لـلـمـخـطط اIـلـحق

بأصل هذا اIرسوم.

اIادة اIادة 3 : : قـوام األشغـال اIلـتزم بـها بـعنـوان العـملـية
اIذكورة في اIادة األولى أعالهr كما يأتي :

1 - أشغال التهيئة اIائية للوادي : - أشغال التهيئة اIائية للوادي :
- تــــوســـيع مـــقــــاطع الـــوادي وإعـــادة تــــهـــيـــئـــة مـــجـــرى
الــوادي وإعــادة مــعــايـــرته لــلــمــرور إلـى أعــراض حــقــيــقــيــة
تتراوح بX 70 م و 210 م للتكـفل بالفيض الـقرني اIقدر

rبـ 2500 م3 في الثانية
- إعـــادة تـــهــيـــئـــة مــجـــرى الـــوادي والــضـــفـــاف وإعــادة

rمعايرتها
- أشـغــال احلـفـر (5,5 مــلـيـون م3 من األنــقـاض) ونـقل

rفرغةIالركام إلى ا
- جـرف مــجـرى الـوادي (2,5 مــلـيـون م3) ونـقل مـواد

rاجلرف إلى مواقع مهيأة ومراقبة
- حـمــايــة الــتالع والــضــفــاف بـوضـع مـتــاريس وكــتل

rمن اخلرسانة
- إجناز جدار حـمايـة باخلـرسانـة اIسـلحـة على طول

r4 كلم

اIــلـحــقاIــلـحــق

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

القطاعاتالقطاعات

 - احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوع الـمـجــمـــــوع 

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

4.500.000

4.500.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.000.000

3.000.000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIــنــشـآت الــقــاعــديـة
االقتصادية و اإلدارية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع 

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

4.500.000

4.500.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.000.000

3.000.000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي رقم ذي رقم 14-63 مؤرخ في مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2014   يــــتــــضــــمن   يــــتــــضــــمن

الـتــصـريح بــاIـنـفــعــة الــعـمــومـيــة لـلـعــمـلــيـة اIــتـعــلـقـةالـتــصـريح بــاIـنـفــعــة الــعـمــومـيــة لـلـعــمـلــيـة اIــتـعــلـقـة
بأشغال تهيئة وادي احلراش.بأشغال تهيئة وادي احلراش.
ـــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rائيةIوارد اIبناء على تقرير  وزير ا  -

- و بـنـاء عــلى الـدســتــورr ال ســيــمـا اIـادتـان 85 - 3
 rو 125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اIــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اIـوافق 27  أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rـنفعة الـعموميةIـلكية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالقواعـد ا

rتممIا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
18 فبرا فبراير سنة ير سنة 2014 م م

- إجنـــاز نــظـــام ضخ يــتـــكـــون من مــحـــطــة ضـخ (لــدفع
مـنـســوب ضــحل قـدره 90.000 م3 في اليـوم) عـــلى طــول

12 كلم عبر قناة قطرها  1100 ملم.

2 - تهيئة اIناظر الطبيعية : - تهيئة اIناظر الطبيعية :
rغرس أشجار وشجيرات -

rإنشاء حظائر بيئية -
rإنشاء دروب ومسالك مخصصة للدراجات -

- إنـــــشـــــاء مـــــســـــالك لـــــلـــــراجـــــلـــــX وساللـم وســـــاحــــات
rورعون

- إجنـاز مالعب ريــاضـيـة جـواريــة (كـرة الـقـدم وكـرة
rاليد وكرة السلة) ومسابح في الهواء الطلق

rإجناز مساحات ترفيه لألطفال -
- إجنـاز حــدائق راشــحـة فـي مـنــاطق مــلـتــقى روافـد
وادي احلـــراش وإجنــاز مـــنــطـــقــة رطـــبـــة في اIــوقـع احلــالي

للحي القصديري بجسر قسنطينة.
3 - اجلسور واIعابر : - اجلسور واIعابر :

- إجنــاز جــســور من الــفــوالذ لــلــراجــلــX عــرضــهـا 6 م
r100 م و 317 م Xويتراوح طولها ب

Xـــســـلـــحــة لـــلـــراجـــلــIإجنــاز جـــســـور بـــاخلـــرســانـــة ا -
rعرضها 3,5 م

- إجناز معابر.
4 - إجناز نظام ضخ للحدائق الراشحة : - إجناز نظام ضخ للحدائق الراشحة :

يتمـثل هذا النظام في إجناز ثالث (3) محطات ضخ
لتزويـد البـرك الراشحـة �يـاه الوادي عبـر قنـوات للدفع
(قـــــطـــــر مــــســـــمى 300 مـــــلم و 400 مـــــلم و 100 1 مــــلـم) عــــلى

مسافة 500 متر طولي بالنسبة لكل محطة.
5 - إجناز نظام مراقبة جودة اIاء :  - إجناز نظام مراقبة جودة اIاء : 

يسمح �راقـبة جودة مياه الـوادي والكشف الفوري
على أي خطر تلوث.

4 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اIـادة اIـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اIــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اIــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريـــــة واحلـقـــوق  الـعـيـنــيـــة الـعـقــاريـــة الـضـروريــة

إلجنـاز العملية اIذكـورة في اIادة األولى أعاله.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14-64 مـؤرخ في  مـؤرخ في  9 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2014 يــــعــــدلr يــــعــــدل عــام عــام 
اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 06-303  اIــــؤرخ في   اIــــؤرخ في 17
شعـبــان عـام شعـبــان عـام 1427 اIوافـق  اIوافـق 10 سـبـتمـبـر سـنـة  سـبـتمـبـر سـنـة 2006
الـــــذي يـــحـــــدد مــــهــــــام هـــيـــــئــــة اIــــديــــنــــة اجلــــديـــــدةالـــــذي يـــحـــــدد مــــهــــــام هـــيـــــئــــة اIــــديــــنــــة اجلــــديـــــدة

لبوعـينـان وتنظيمها وكيفيات سيرها.لبوعـينـان وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبــنــاء عـلـى الــدســتــورr ال ســيــمــا اIــادتـان 3-85

rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- 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 06-303 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـــذي يـــحـــدد مــهـــام هـــيـــئـــة اIـــديـــنــة اجلـــديـــدة لـــبـــوعـــيـــنــان

rوتنظيمها وكيفيات سيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اIــرســوم أحـــكــام اIــرســوم
الــتــنـفــيــذي رقم 06-303 اIـؤرخ في 17 شـعــبــان عـام 1427

اIوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 2 : : تسـتـبدل عـبارة "الـوزيـر اIكـلف بالـتـهيـئة
الـعمـرانيـة" الـواردة في أحـكــام اIرســوم التـنفـيـذي رقـم
06-303 اIــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1427 اIــــــوافق 10

ســبـــتــمــبــر ســنــة 2006 واIــذكــور أعـالهr بــعــبــارة "الــوزيــر
اIكلف باIدينة".

اIاداIادّة 3 : :   ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 808
18 فبرا فبراير سنة ير سنة 2014 م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14-65 مـؤرخ في  مـؤرخ في  9 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــــام عــــام 1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r r2014  يـــعـــدل يـــعـــدل
اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06-304  اIــــؤرخ في   اIــــؤرخ في 17
شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق  اIـوافق 10 ســبــتـمــبـر ســنــة  ســبــتـمــبـر ســنــة 2006
الـــــذي يـــــحـــــدد مـــــهـــــام هــــيــــئــــــة اIـــــديــــنـــــة اجلـــــديـــــدةالـــــذي يـــــحـــــدد مـــــهـــــام هــــيــــئــــــة اIـــــديــــنـــــة اجلـــــديـــــدة

لبـوغـزول وتنظيمها وكيفيات سيرها.لبـوغـزول وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـنـاء عـلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اIــادتــان 3-85

rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- 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 06-304 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الــــذي يـــحـــدد مــــهـــام هــــيـــئـــة اIــــديـــنــــة اجلـــديـــدة لــــبـــوغـــزول

rوتنظيمها وكيفيات سيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اIــرســوم أحـــكــام اIــرســوم
الــتــنـفــيــذي رقم 06-304 اIـؤرخ في 17 شـعــبــان عـام 1427

اIوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 2 : : تسـتـبدل عـبارة "الـوزيـر اIكـلف بالـتـهيـئة
الـعمـرانيـة" الـواردة في أحـكــام اIرســوم التـنفـيـذي رقـم
06-304 اIــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1427 اIــــــوافق 10

ســبـــتــمــبــر ســنــة 2006 واIــذكــور أعـالهr بــعــبــارة "الــوزيــر
اIكلف باIدينة".

اIاداIادّة 3 : :   ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-66 مــؤرخ في مــؤرخ في 9 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
يـــعــــدل  rيـــعــــدل r2014 ــــوافــق 9 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــةIــــوافــق  اIعــــام عــــام 1435 ا
اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 06-305  اIــــؤرخ في   اIــــؤرخ في 17
شعـبــان عـام شعـبــان عـام 1427 اIـوافـق  اIـوافـق 10 سـبـتمـبــر سـنة  سـبـتمـبــر سـنة 2006
الـذي يـحـــدد مـهــام هـيــئـة اIــديــنـة اجلــديـــدة لـسـيـديالـذي يـحـــدد مـهــام هـيــئـة اIــديــنـة اجلــديـــدة لـسـيـدي

عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها.عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبــنـــاء عــلـى الـــدســتــورr ال سـيــمـا اIـادتـان 3-85

rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- 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 06-305 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدد مهـام هـيـئـة اIديـنـة اجلـديـدة لسـيـدي عـبـد الله

rوتنظيمها وكيفيات سيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اIــرســوم أحـــكــام اIــرســوم
الــتــنـفــيــذي رقم 06-305 اIـؤرخ في 17 شـعــبــان عـام 1427

اIوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 2 : : تسـتـبدل عـبارة "الـوزيـر اIكـلف بالـتـهيـئة
الـعمـرانيـة" الـواردة في أحـكــام اIرســوم التـنفـيـذي رقـم
06-305 اIــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1427 اIــــــوافق 10

ســبـــتــمــبــر ســنــة 2006 واIــذكــور أعـالهr بــعــبــارة "الــوزيــر
اIكلف باIدينة".

اIاداIادّة 3 : :   ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
18 فبرا فبراير سنة ير سنة 2014 م م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-67 مــؤرخ في مــؤرخ في 9 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
يـــعــــدل  rيـــعــــدل r2014 ــــوافــق 9 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــةIــــوافــق  اIعــــام عــــام 1435 ا
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم 07-367  اIـؤرخ في   اIـؤرخ في 18 ذي ذي
الــقــعــدة عـــام الــقــعــدة عـــام 1428 اIــوافـق  اIــوافـق 28 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة 2007
الـذي يـحــدد مهــام هـيـئـة اIـديـنـة اجلــديــدة للـمـنـيـعةالـذي يـحــدد مهــام هـيـئـة اIـديـنـة اجلــديــدة للـمـنـيـعة

وتنظيمها وكيفيات سيرها.وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبــنــاء عــلـى الـــدســتــورr ال ســيــمـا اIـادتـان 3-85

 rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- 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 07-367 اIؤرخ
في 18  ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اIــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2007 الــذي يـحــدد مـهــام هـيــئــة اIـديــنـة اجلــديـدة لــلـمــنـيــعـة

rوتنظيمها وكيفيات سيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اIــرســوم أحـــكــام اIــرســوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 07-367 اIــؤرخ في 18  ذي الـــقـــعـــدة عــام

1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 2 : : تسـتـبدل عـبارة "الـوزيـر اIكـلف بالـتـهيـئة
الـعمـرانيـة" الـواردة في أحـكــام اIرســوم التـنفـيـذي رقـم
07-367 اIــؤرخ في 18  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1428 اIــوافق 28

نــوفــمـــبــر ســنــة 2007 و اIــذكــور أعـالهr بــعــبـــارة "الــوزيــر
اIكلف باIدينة".

اIاداIادّة 3 : :   ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14-68 مـؤرخ في  مـؤرخ في  9 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــــام عــــام 1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2014 يــــعــــدلr يــــعــــدل
ويــتـمم اIـرسـوم الــتـنـفـيــذي رقـم ويــتـمم اIـرسـوم الــتـنـفـيــذي رقـم 11-76 اIــؤرخ في اIــؤرخ في
13 ربـيـع األول عــام  ربـيـع األول عــام 1432 اIـوافـق  اIـوافـق 16 فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة

2011 الــذي يــحـــدد شــروط وكــيـــفــيــات وضـع مــخــطط الــذي يــحـــدد شــروط وكــيـــفــيــات وضـع مــخــطط

تهيئـة اIدينـة اجلديدة وإعداده واعتماده.تهيئـة اIدينـة اجلديدة وإعداده واعتماده.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبــنــاء عــلــى الـــدســتــورr ال سـيــمـا اIـادتـان 3-85

rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- 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 رقـم 11-76 اIـؤرخ
في 13 ربــيــع األول عــام 1432 اIــوافـق 16 فـــبــرايـــر ســنــة
2011 الـذي يـحـدد شروط وكـيـفـيـات وضـع مخـطـط تـهـيـئـة

rدينـة اجلديدة وإعداده واعتمادهIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يــعـــدل ويــتـــمـم هـــذا اIــرســـوم بــعض
أحـكــــام اIـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقـم 11-76 اIــؤرخ فـي 13
ربـــيـع األول عــــام 1432 اIــــوافـق 16 فـــبـــرايـــــر ســـنـــة 2011

واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 2 : : تسـتـبدل عـبارة "الـوزيـر اIكـلف بالـتـهيـئة
العـمـرانـيـة" الــواردة في أحـكــام اIـرسـوم الـتـنـفيـذي رقـم
11-76 اIـــؤرخ في 13 ربـــيـع األول عـــام 1432 اIــوافـق 16

فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2011 واIـــذكـــور أعـالهr بـــعـــبـــارة "الـــوزيـــر
اIكلف باIدينة".

اIـاداIـادّة 3 : :   تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اIـادة 8 من  اIـرســوم
الــتـنــفــيــذي رقـم 11-76  اIــؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام
rـــذكــور أعالهIـــوافــق 16 فـــبــــرايــــر ســـنـــة 2011 واI1432 ا

كما يأتي :
"  اIـادّة 8 : :   تــتــكــون الــلــجــنــة الــتي يــرأســهــا الــوزيـر

اIكلف باIدينة أو £ثله من :
.....................................................................
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- £ثل عن الوزير اIكلف بالتهيئة العمرانية.
.................. (الباقي بدون تغيير) .................. "

اIاداIادّة 4 : :   ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435
اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 14-69 مـؤرخ في مـؤرخ في 9 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــــام عــــام 1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r r2014  يـــحـــدد يـــحـــدد
أســـــــاس ونـــــــســـــــبـــــــة اشـــــــتـــــــراك وأداءات الـــــــضـــــــمــــــانأســـــــاس ونـــــــســـــــبـــــــة اشـــــــتـــــــراك وأداءات الـــــــضـــــــمــــــان
االجتـماعي التي يسـتفيـد منها الـفنانـون واIؤلفوناالجتـماعي التي يسـتفيـد منها الـفنانـون واIؤلفون

اIأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف.اIأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

 rوالضمان االجتماعي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان  3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق
بـالتأمـينـات االجتمـاعيـةr اIعـدل واIتممr السـيمـا اIادتان

r5 و76 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

  rتممIعدل واIا rبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

   rتممIعدل واIا rهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــIبـــالــتـــزامــات ا

rتممIعدل واIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

rادة 4 منهIال سيما ا rتممIعدل واIا rبعالقات العمل
- و�قـتضى األمر رقم 95-01 اIؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1415 اIـوافق 21 يـنـايـر سـنة 1995 الذي يـحـدد أساس

 rاشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اIــــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اIـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واIــتــعـلق

 rنازعات في مجال الضمان االجتماعيIبا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 85-33 اIـــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اIــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
الـذي يـحـدد قــائـمـة الـعـمـال اIـشــبـهـX بـاألجـراء في مـجـال

rتممIعدل واIا rالضمان االجتماعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 85-34 اIـــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اIــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
الـــذي يــحـــدد اشـــتــراكـــات الــضـــمــان االجـــتـــمــاعي ألصـــنــاف

rتممIعدل واIا rؤمن لهم اجتماعياIخاصة من ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

 rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اIؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

 rاالجتماعي
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اIــادتــX 5 و76 من
الــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403
اIــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983 واIـــتــــعـــلق بــــالـــتـــأمــــيـــنـــات
االجــــتـــمـــاعـــيــــةr يـــهـــدف هــــذا اIـــرســـوم إلـى حتـــديـــد أســـاس
ونـــســبــة االشـــتــراك وأداءات الـــضــمــان االجـــتــمـــاعي الــتي
يـــســتــفـــيــد مـــنــهــا الـــفــنـــانــون واIــؤلـــفــون اIــأجـــورون عــلى
النشـاط الفـني و/أو التـأليفr بصـفتـهم فئـات خاصة من

اIؤمن لهم اجتماعيا.

اIـاداIـادّة ة 2 :  :  يـقصـد بـالـفـنان أو اIـؤلف في مـفـهـوم هذا
اIــرســومr كل شــخص يــبــدع أو يــشــارك بـعــمــله الــفــني أو
األدبي أو التقـني في إبداع أو إجناز عمل أو منتوج فني
أو في أدائـه أو تــنـــفــيـــذهr بــأي صـــفـــة كــانتr وعـــلى جـــمــيع

الدعائم.   

اIــاداIــادّة ة 3 :  : يــخــضـع االنــتــســاب لــلــضـــمــان االجــتــمــاعي
rــادة األولى أعالهIــذكــوريـن في اIــؤلـف اIلــلـــفــنــان و/أو ا
إلى التصريح لدى الـضمـان االجتماعيr طبقــا للتشـريع
اIـعـمـول بــهr عـلى االسـتــمــارة اIــخــصـصـة لـهـذا الـغرض
واIنصوص عليها في اIلحق األول اIرفق بهذا اIرسوم. 
دون اإلخالل بـاحلـقـوق اIـرتـبـطـة بـصـفة عـامـل مشـبه
بــأجـــيــر اIــكـــتــســبــة بـــعــنــوان تـــشــريع وتـــنــظــيـم الــضــمــان
االجتمـاعي من طرف الـفنـانX واIـمثـلX واIـشاركX في
الـتـمـثـيل قـبـل دخـول هـذا اIـرسـوم حـيـز الـتـنـفـيـذr يـسري
تاريخ انـتسـاب الـفنـان واIؤلـف اIذكـور في اIادة األولى
rـرسومIبـصـفـته مؤمن لـه اجتـمـاعيـا بـعـنوان هـذا ا rأعاله

ابتداء من تاريخ أول تصريح. 
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4 :  :  يــحـدد أســاس ونــســبــة اشــتــراك الــضــمـان اIـاداIـادّة ة 
االجـتمـاعي اIـطـبقـX عـلى الـفنـانـX واIـؤلفـX اIـذكورين

في اIادة األولى أعالهr  كما يأتي:
 - األســـاس: مـــبـــلغ األجـــرة اIــــتـــقـــاضـــاة بـــعـــنـــوان كل
نـشـاط فـني و/أو تـألـيف في حـدود سـقف قـدره ثالث (3)
rـضمون أوIـبلغ الـشهـري لألجر الـوطني األدنى اIمرات ا
عــنـــد االقــتـــضــاءr ثالث (3) مـــرات اIــبـــلغ الـــســنـــوي لألجــر
الوطـني األدنى اIضمـونr عنـدما يصـرح باألجرة بـعنوان

الدخل السنوي.
- النسبة : 12 % على عاتق الفنان أو اIؤلف. 

اIــــاداIــــادّة ة 5 :  : تـــقـع االلــــتـــزامــــات في مــــجــــال الــــتـــصــــريح
باألجـرة ودفع اشـتـراكات الـضـمـان االجتـمـاعي عـلى عاتق
الـفنان واIؤلف أو £ـثليهـما اIفوضـX قانوناr ويجب أن
تتم في أجل ال يـتعدى ثالثX (30) يومـا ابتداء من تاريخ
اســتالم األجــرةr عـلـى االسـتــمــارة اخملـصــصــة لـهــذا الــغـرض
واIــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اIــــلــــحق الـــثــــاني اIــــرفق بــــهـــذا

اIرسوم. 

اIـاداIـادّة ة 6 :  : حتـسب الـسـنــوات اIـدنـيـة اIـوالــيـة لـلـسـنـة
اIدنية األولى النـتساب الفنان واIـؤلفr بصفة مؤمن له
اجتمـاعياr كـسنوات £ـاثلة لفـترات عمـل سنويـة بعنوان
أداءات الـــضــمـــان االجــتـــمــاعيr مـع مــراعــاة قـــيــام الـــفــنــان
واIؤلف بااللتزامات اIنصوص عليها في هذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يـســتـفـيــد الـفــنـانــون واIـؤلــفـون من جــمـيع
أداءات الــضــمــان االجــتــمـاعـي عــلى غــرار الــعــمــال األجـراء
وضــمن نـــفس الــشـــروطr مع مــراعــاة الـــكــيــفـــيــات اخلــاصــة
اIـــطـــبـــقـــة عـــلى األداءات الـــنــقـــديـــة لـــلـــتـــأمـــX عــلـى اIــرض
والـتأمX علـى األمومة وحوادث الـعمل واألمراض اIـهنية

وكذا التأمX على الوفاة كما هو محدد في هذه اIادة.  
تــدفع الـتــعــويـضــات الــيـومــيــة لـلــتـأمــX عــلى اIـرض
والـتـأمـX عـلـى األمـومـة طـبـقـا لـلـتــشـريع اIـعـمـول به عـلى
أسـاس أجـر يـومي يـحـسب  اسـتـنـادا  إلى األجـرة اIـصرح
بها خالل اإلثني عشر (12) شهرا التي تسبق اليوم األول
للتوقف عن الـعمل في حدود أساس االشتراك اIنصوص

عليه في اIادة 4 أعاله. 
حتــسب األداءات الـــنــقـــديــة بـــعــنـــوان حــوادث الـــعــمل
rـعـمول بهIـمـنوحـة طـبـقا لـلـتشـريع اIـهـنيـة اIواألمراض ا
اسـتنـادا إلى أسـاس االشـتـراك كمـا هـو مـحـدد في اIادة 4
أعالهr وعـقد أو عقود الـنشاطـات الفنيـة و/أو التأليف أو
أي وسيلة تثبت عالقة حوادث العمل أو األمراض اIهنية

بالنشاطات الفنية و/أو التأليف اIرتبطة بها. 
 يسـاوي مـبـلغ رأسـمال الـوفـاة اIـدفوع لـذوي حـقوق
الــفــنــان واIــؤلف اIــتــوفىr اIــبــلغ الــســنــوي ألفـضـل أجـرة
مــصـــرح بــهــا لـــدى الــضـــمــان االجـــتــمــاعـي في حــدود مـــبــلغ

األساس اIنصوص عليه في اIادة 4 أعاله.  

اIــاداIــادّة ة 8 :  : يـــحــدد أســاس ونـــســبــة اشــتـــراك الــضــمــان
االجـتــمـاعي اIـطـبـقـX عـلى الــفـنـانـX واIـؤلـفـX الـذين هم
من جــهـة أخــرىr مــؤمن لـهـم اجـتــمـاعــيــا بـعــنـوان نــشــاطـهم

اIهني الرئيسيr أجراء أو غير أجراءr كما يأتي :
- األسـاس: مبلغ األجـرة اIدفوعـة بعنـوان كل نشاط

rفني و/أو تأليف
- الــنــســبــة : 2,75  % يــتــحــمــلــهـــا حــصــريــا الــشــخص

اIعنوي أو الطبيعيr الغير دافع األجرة.
يـــقع الــتـــصــريح بـــالــفــنـــان واIــؤلف واقـــتــطــاع ودفع
اشـــتــراكـــاته لـــلــضـــمــان االجـــتــمـــاعي عــلـى عــاتق الـــشــخص
اIـعـنــوي أو الـطـبـيـعيr الــغـيـر دافع أجـرة الــنـشـاط الـفـني
و/أو الــــتـــألــــيف. ويــــجب أن تــــتم هـــذه اإلجــــراءات طـــبــــقـــا

للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.  
اIـاداIـادّة ة 9 :  :  يـسـتـفـيد الـفـنـانـون واIـؤلـفـون اIـذكورون
فـي اIـــادة 8 أعالهr فـي إطــــار نــــشــــاطــــاتــــهم الــــفــــنــــيــــة و/أو
الـتــألــيفr مـن أداءات حـوادث الــعــمل واألمــراض اIــهــنــيـة

طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما. 
اIاداIادّة ة 10 :  : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعية اIعمول
بــهــاr يــتـعــX عــلى الــفــنــانـX واIــؤلــفــrX  أن يــرســلـوا إلى
وكـــالــة هـــيــئــة الـــضــمـــان االجــتـــمــاعـي اIــكــلـــفــة بـــتــحـــصــيل
Xفي الثالث rاشـتراكات العـمال األجراء اخملتـصة إقليمـيا
(30) يومـا األولى من كل سنة مـدنيـةr تصريـحا بالـنشاط
اIـهني واIـداخيل اخلـاضـعة الشـتراك الـضمـان االجتـماعي
بعنوان السنـة اIدنية السابقةr على االستمارة اخملصصة
لهـذا الغرض واIـنصوص عـليهـا في اIلحق الـثالث اIرفق

بهذا اIرسوم.    
وكـالـة هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي اخملـتـصـة إقـلـيـمـيا
اIــذكــورة في الــفــقــرة أعالهr هـي الــوكــالــة الــوالئــيــة Iــكـان

إقامة الفنان واIؤلف. 
يــجـب أن يــصــرح بــكل تــوقف عن الــنــشــاط لــلــفــنــان
rؤلـف لدى وكـالـة هـيـئـة الـضمـان االجـتـمـاعي اخملـتـصةIوا
من طـرف اIـعـنيـX في أجـل ثالثX (30) يـومــا ابـتـداء من

تاريخ التوقف عن النشاط.   
اIـاداIـادّة ة 11 :  : تـكــون كـيــفـيـات الــتـكــفل بــالـفــنـانـX و/أو
اIـؤلــفــrX بــعـنــوان الــضـمــان االجــتــمـاعيr قــبل نــشــر هـذا
اIـرسومr موضوع أحكـام خاصة طبقـا للتشـريع والتنظيم

اIعمول بهما.
اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا

اIرسوم.
13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1435

اIوافــق 9 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1208
18 فبرا فبراير سنة ير سنة 2014 م م

اIلحق األولاIلحق األول

وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي

الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعيالصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي

تصريح الفنان و/أو اIؤلف بعنوان االنتساب إلى الضمان االجتماعيتصريح الفنان و/أو اIؤلف بعنوان االنتساب إلى الضمان االجتماعي

وكالة والية :وكالة والية :

اIصرح :اIصرح :
- االسم و اللقب :- االسم و اللقب :

- تاريخ و مكان اIيالد:- تاريخ و مكان اIيالد:
- ابن (اسم األب) :- ابن (اسم األب) :

- و (اسم و لقب األم) : - و (اسم و لقب األم) : 
- اجلنسية:- اجلنسية:
- العنوان: - العنوان: 

النشاط  النشاط  (1) : :
- رقم الضمان االجتماعي - رقم الضمان االجتماعي (2): : 

احلالة العائلية : أعزب (ة)                   متزوج (ة)                    أرمل (ة)                    مطلق (ة)احلالة العائلية : أعزب (ة)                   متزوج (ة)                    أرمل (ة)                    مطلق (ة)
- اسم و لقب الزوج (ة)  - اسم و لقب الزوج (ة)  (3) ) :

- عدد األطفال :- عدد األطفال :

أصـرح من خالل هـذه الـوثـيـقـة لـلـضـمـان االجـتـمـاعي بـنـشـاطـاتي الـفـنـيـة و/أو الـتـألـيف اIـذكـورة أعـالهr بـعـنوان أول
انتساب لي إلى الضمان االجتماعي.

توقيع اIصرحتوقيع اIصرح

الوثائق الواجب إرفاقها : الوثائق الواجب إرفاقها : 
- شهادة اIيالد رقم 12.

- الشهادة العائلية .
- الوثائق التي تثبت صفة الفنان و/أو اIؤلف.

(1)  حتديد  نوع النشاط الفني و/أو التأليف.

(2)  عند االقتضاءr ذكر رقم الضمان االجتماعي الذي منح لكم سابقا بعنوان نشاط آخر.

(3) تمأل مهما كانت وضعية الزوج(ة): مؤمن له اجتماعيا أو غير مؤمن له اجتماعيا.
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اIلحق الثانياIلحق الثاني

وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي
الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعيالصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي

التصريح بأجرة النشاط الفني و/أوالتأليف التصريح بأجرة النشاط الفني و/أوالتأليف 
اخلاضعة الشتراك الضمان االجتماعياخلاضعة الشتراك الضمان االجتماعي

وكالة والية :وكالة والية :
اIصرح :اIصرح :

- االسم و اللقب :- االسم و اللقب :
- تاريخ و مكان اIيالد:- تاريخ و مكان اIيالد:

- رقم الضمان االجتماعي - رقم الضمان االجتماعي (1) ) : : 
- تاريخ التصريح :- تاريخ التصريح :

اسم ولـــــــــقـب الــــــــشـــــــــخصاسم ولـــــــــقـب الــــــــشـــــــــخص
الـــطــــبـــيـــعي أو تــــســـمـــيـــةالـــطــــبـــيـــعي أو تــــســـمـــيـــة
الشـخص اIعـنوي الدافعالشـخص اIعـنوي الدافع
ألجـــرة الـــنــــشـــاط الــــفـــنيألجـــرة الـــنــــشـــاط الــــفـــني

و/أو التأليفو/أو التأليف

نوعنوع
النشاطالنشاط

تاريختاريخ
النشاطالنشاط

تاريخ دفعتاريخ دفع
األجرةاألجرة

مبلغ مبلغ 
األجرةاألجرة

أساس أساس 
االشتراكاالشتراك (1)

مبلغ مبلغ 
االشتراكاالشتراك (1)

ركن مخصص إلدارة الصندوقركن مخصص إلدارة الصندوق
رقم التصريح : 

اIبلغ اإلجمالي لالشتراك الواجب دفعه :
وسيلة الدفع :

التاريخ :
توقيع اIسؤول وختم مصلحة الصندوق:

توقيع اIصرحتوقيع اIصرح

Xتمأل االستمارة في نسخت

(1) ركن مخصص Iصلحة الصندوق
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اIلحق الثالثاIلحق الثالث

وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي
الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعيالصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي

التصريح السنوي بالنشاط اIهني ودخل الفنان و/أو اIؤلفالتصريح السنوي بالنشاط اIهني ودخل الفنان و/أو اIؤلف

وكالة والية :وكالة والية :
اIصرح :اIصرح :

- االسم و اللقب :- االسم و اللقب :
- تاريخ و مكان اIيالد:- تاريخ و مكان اIيالد:

- رقم الضمان االجتماعي - رقم الضمان االجتماعي  : : 
- السنة اIدنية :- السنة اIدنية :

رقم التـصريح اIمنوحرقم التـصريح اIمنوح
من طرف الصندوقمن طرف الصندوق

اسم ولقب الشخصاسم ولقب الشخص
الطبيعي أو تسميةالطبيعي أو تسمية

الشخص اIعنوي الدافعالشخص اIعنوي الدافع
ألجرة النشاط الفني و/أوألجرة النشاط الفني و/أو

التأليفالتأليف

نوع نوع 
النشاطالنشاط

تاريختاريخ
النشاطالنشاط

تاريخ دفعتاريخ دفع
األجرةاألجرة

مبلغ األجرةمبلغ األجرة
اIتقاضاةاIتقاضاة

توقيع اIصرحتوقيع اIصرح
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435  اIــوافقاIــوافق

أول ديسمبر سنة أول ديسمبر سنة r r2013 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورr ال سـيـمـا اIـادتان 77-8 و125

r( 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�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واIـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبr اIـتـممr ال سـيـمـا اIـواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم ما يأتي يرسم ما يأتي   : :

اIــــاداIــــادّة األولى ة األولى   : : يــــرخص بــــتــــغـــــيــــيــــر الــــلــــقبr وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
rـذكـور أعالهIـتـمم واIا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم   :
- Iريض أم اخلـيرr اIـولودة في 6 يونـيو سـنة 1973
بأدرار (واليـة أدرار) شهـادة اIيالد رقم 394 وعـقد الزواج
رقـم 182 احملـــــــــرر بــــــــتـــــــــاريخ 21 أكـــــــــتـــــــــوبــــــــر ســـــــــنــــــــة 2001
بـــأدرار(واليــــة أدرار)r وتــدعى مـــن اآلن فـــصــاعــــدا :

بن بلخير أم اخلير.
- Iريض عـبد الـلهr اIولود في 20 يولـيو سـنة 1962
بقـصبـة القـايد (واليـة أدرار) شهـادة اIيالد رقم 127 وعـقد
الـــــزواج رقم 076 احملــــرر بـــــتــــاريخ 7 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1993

بأدرار(والية أدرار)r وأوالده القصر :
* أســـامـــةr اIـــولـــود في 9 مـــارس ســـنــة 1997 بــأدرار

r268 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* أحــمــدr اIــولــود فـي أول يــنــايــر ســنـة 2002 بـأدرار

r05 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* سـمـيــرr اIـولـود في 4 نــوفـمـبــر سـنـة 2006 بـأدرار

r1463 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* أسـمـاءr اIـولـودة في 4 نـوفـمـبـر سـنة 2006 بـأدرار

 r1464 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

rويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : بن بــلـخــيــر عـبــــد الـله
rبن بـلـخـيـر ســمـير rبن بـلـخـيـر أحـمـد rبن بـلـخـيـر أسـامـة

بن بلخير أسماء.
- Iـريض عـبد الـباريr اIـولود في 28 ديسـمبـر سنة
1964 بـقـصبـة الـقـايد (واليـة أدرار) شـهـادة اIيالد رقم 526

وعـقـد الزواج رقم 14 احملـرر بـتاريخ 30 يـنـايـر سـنة 2002
بأدرار (والية أدرار)r وولداه القاصران :

* فـــريـــالr اIـــولــودة في 8 غـــشت ســـنــة 2006 بــأدرار
r1016 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

* نــصـر الــديـنr اIـولــود في 20 نــوفــمــبــر ســنـة 2008
r1622 يالد رقمIبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

rويدعـون من اآلن فصـاعدا : بن بـلخـير عـبد الـباري
بن بلخير فريالr بن بلخير نصر الدين.

- Iريض بـوفلجةr اIولود في 14 أكتـوبر سنة 1969
بقـصبـة القـايد (واليـة أدرار) شهـادة اIيالد رقم 524 وعـقد
الــزواج رقم 181 احملـــرر بـــتـــاريخ 20 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2002

بأدرار(والية أدرار)r وأوالده القصر :
* محـمدr اIـولود في 22 ديـسـمبـر سـنة 2003 بأدرار

r1581 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
*  إ�ــــانr اIــــولــــود في 8 أبــــريل ســــنــــة 2007 بــــأدرار

r412 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* جـالل الـــــديـنr اIـــــولــــــود في 31 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2010

r1013 يالد رقمIبأدرار (والية أدرار) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فـصـاعدا : بـن بلـخـير بـوفـلـجةr بن

بلخير محمدr بن بلخير إ�انr بن بلخير جالل الدين.
- Iـــريض بـــوزيـــانr اIـــولـــود في 26 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
1973 بـقـصبـة الـقـايد (واليـة أدرار) شـهـادة اIيالد رقم 803

وعــقــد الــزواج رقم 338 احملــرر بــتــاريخ 21 أكـــتــوبــر ســنــة
2009 بأدرار (والية أدرار)r وابنته القاصرة :

* إكــرامr اIــولــودة في 17 يـــنــايــر ســنــة 2011 بــأدرار
 r99 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

rويـدعــيــان من اآلن فــصـاعــدا : بـن بــلـــخـيــر بــوزيـان
بن بلخير إكرام.

- Iـريض صــلـيـحــةr اIـولـودة في 8 غــشت سـنـة 1977
r489 ـــيالد رقمIبــــقـــصـــبـــة الـــقــــايـــد (واليـــة أدرار) شـــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير صليحة.
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- Iــريض بـــوعالمr اIــولــود في 5 يـــولــيــو ســنــة 1979
r675 ـــيالد رقمIبــــقـــصـــبـــة الـــقــــايـــد (واليـــة أدرار) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير بوعالم.
- Iـــريض جـــمـــالr اIـــولـــود في 8 يــولـــيـــو ســـنــة 1982
r805 ـــيالد رقمIبــــقـــصـــبـــة الـــقــــايـــد (واليـــة أدرار) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير جمال.
- Iـريض عـبد الـكر¦r اIـولود في 2 مايـو سـنة 1987
r337 ـــيالد رقمIبــــقـــصـــبـــة الـــقــــايـــد (واليـــة أدرار) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير عبد الكر¦.
- Iـــريض نـــور الــــدينr اIـــولـــود في 20 أبـــريل ســـنـــة
1994 بأدرار (واليـة أدرار) شهادة اIيالد رقم r386 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلخير نور الدين.
- Iـريض كـلـثـومr اIـولـودة في 28 يـولـيـو سـنـة 1982
بــأدرار (واليـة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم r904 وتــدعى من

اآلن فصاعدا : بن بلخير كلثوم.
- Iـــريض فـــيــصـل عــبـــد الـــلهr اIـــولــود في 15 مــارس
r235 ــيالد رقمIســنــة 1984 بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير فيصل عبد الله.
- Iــريض فــاطـيــمـةr اIــولـودة في 5 مـايــو ســنـة 1977
r313 ـــيالد رقمIبــــقـــصـــبـــة الـــقــــايـــد (واليـــة أدرار) شـــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير فاطيمة.
- Iــريض فــتـيــحـةr اIــولـودة في 5 يـنـايــر سـنـة 1981
بقـصبـة القـايد (واليـة أدرار) شهـادة اIيالد رقم 014 وعـقد
الــزواج رقم 265 احملـــرر بـــتـــاريخ 23 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2007
بــــــــأدرار (واليـــــة أدرار)r وتـــــدعـى مـــن اآلن فـــصـــاعـــدا :

بن بلخير فتيحة.
- Iــريض مــيــلــودr اIــولــود في 20 يــنــايــر ســنـة 1982
r090 ـــيالد رقمIبــــقـــصـــبـــة الـــقــــايـــد (واليـــة أدرار) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلخير ميلود.
- Iــريض عــبــد الــوهـابr اIــولــود في 6 يــنــايــر ســنـة
1985 بأدرار (واليـة أدرار) شهادة اIيالد رقم r033 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلخير عبد الوهاب.
- Iــريض نــصـــيــرةr اIــولــودة في 11 نــوفــمــبــر ســنــة
1987 بـأدرار(واليـة أدرار) شـهـادة اIيالد رقم r877 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلخير نصيرة.
- Iــريض مــحـــمــودr اIــولــود في 3 غــشت ســنــة 1989
بــأدرار (واليـة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم r615 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : بن بلخير محمود.
- Iـــريض حــــمـــزةr اIـــولـــود في 14 مـــايـــو ســـنـــة 1994
بــأدرار (واليـة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم r455 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : بن بلخير حمزة.

- خــرالـــد عــليr اIــولــود في 15 نــوفــمــبــر ســنــة 1939
بــالـــشــفـــة (واليــة الـــبــلـــيــدة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 160 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 55 احملــــرر بـــــتــــاريخ 26 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1963
�ـوزاية  (والية الـبليـدة)r ويدعى من اآلن فصـاعدا : خالد

علي.
- خــرالــد فــاطــمــة الــزهــراءr اIــولــودة في 16 يــونــيـو
سـنة 1963  بـالـعـفـرون (واليـة الـبـلـيـدة) شهـادة اIـيالد رقم
483 وعــقـد الـزواج رقم 48 احملــرر بـتـاريخ 19 يـولـيــو سـنـة

1983 بالـشـفـة (والية الـبـلـيدة)r وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

خالد فاطمة الزهراء.
- خـــرالــد ســـعـــادr اIــولـــودة في 7 يــولـــيــو ســـنــة 1968
بــالـعــفـرون (واليــة الـبــلـيــدة) شـهــادة اIـيالد رقم 596 وعـقـد
الــزواج رقم 092 احملــرر بــتــاريخ 18 نــوفــمـــبــر ســنــة 1986
بـالـشـفة (واليـة الـبلـيـدة)r وتـدعى من اآلن فـصاعـدا : خـالد

سعاد.
- خــرالــد كــر�ــةr اIـولــودة في 10 مــارس ســنـة 1972
بــالـعــفـرون (واليــة الـبــلـيــدة) شـهــادة اIـيالد رقم 375 وعـقـد
الـزواج رقم 114 احملــرر بــتـاريخ 30 ســبــتـمــبــر ســنـة 1997
بـالـشـفة (واليـة الـبلـيـدة)r وتـدعى من اآلن فـصاعـدا : خـالد

كر�ة.
- خــرالــد بــراهـــيمr اIــولــود في 4 يـــنــايــر ســنــة 1977
بــالــعــفــرون (واليــة الـبــلــيــدة) شــهــادة اIــيالد رقم 29 وعــقــد
الـــــزواج رقم 099 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2007

بالشفة   (والية البليدة)r وولده القاصر :
* أبو بـكرr اIولود في 6 يونـيو سنة 2009 بالـبليدة

 r5326 يالد رقمI(والية البليدة) شهادة ا
ويــدعــيــان من اآلن فــصــاعـدا : خــالــد بــراهــيمr خــــالـد

أبو بكر.
- خـرالـد خــاتـمــةr اIـولـودة في 21 يـولـيــو سـنـة 1980
r1243 ــــيالد رقمIبــــالـــعــــفـــرون (واليــــة الــــبـــلــــيـــدة) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : خالد خاتمة.
- لـغــلـغ عـبــد احلــمــيــدr اIــولــود ســنـة 1962 �ــشــونش
(واليــة بـســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 09 وعــقــد الـزواج رقم
1129 احملــرر سـنـة 1988 بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكـرة)r وأوالده

القصر :
* مـــحـــمـــد إسـالمr اIـــولـــود في 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1996

r3105 يالد رقمIببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا
* إشـراقr اIولودة في 7 يولـيو سـنة 1996 ببـسـكرة

r3106 يالد رقمI(والية بسكرة) شهادة ا
* حـمــزةr اIـولـود في 10 غــشت سـنـة 1999 بـبــسـكـرة

r3540 يالد رقمI(والية بسكرة) شهادة ا
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* فــراسr اIـولـود في 10 غــشت سـنـة 1999 بـبــسـكـرة
r3541 يالد رقمI(والية بسكرة) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : رحــمـوني عـبـد احلـمـيـد
رحــــمـــونـي مـــحــــمـــد إسالمr رحــــمـــونـي إشـــراقr رحــــمـــوني

حمزةr رحموني فراس.
- لــغــلغ أســامــةr اIــولــود في 6 ديــســمــبــر ســنــة 1989
r737 ــيالد رقمIبــزريــبــة الــوادي (واليــة بــســكــرة) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : رحموني أسامة.
- لـغـلغ مــروانr اIـولـود في 29 ديــسـمـبــر سـنـة 1992
r970 ــيالد رقمIبــزريــبــة الــوادي (واليــة بــســكــرة) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : رحموني مروان.
- نعـجـة الـسعـيـدr اIولـود في أول يـونيـو سـنة 1961
بـــالــــنـــزلـــة (واليـــة ورقــــلـــة) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 611 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 116 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 24 غـــــشـت ســـــنــــة 1985

بالنزلة (والية ورقلة)r وولده القاصر :
* بـــجـــادr اIــــولـــود في 11 أبــــريل ســــنـــة 1999 تـــقـــرت

 r268 يالد رقمI(والية ورقلة) شهادة ا
rويـــدعــيـــان مـن اآلن فـــصـاعــدا : بن عــمـار الــسـعــيـد

بن عمار بجاد.
- نعجـة محمد األخـضرr اIولود في 30 أكتـوبر سنة
r830 ــــيالد رقمI1986 بــــالـــنــــزلــــة (واليـــة ورقــــلــــة) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عمار محمد األخضر.
- نـــعــجـــة شــريفr اIـــولــود في 26 غــشت ســنــة 1989
بــالــنــزلــة (واليــة ورقـلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r472  ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن عمار شريف.
- نـــعــجـــة عـــدنـــانr اIـــولـــود في 5 يــنـــايـــر ســـنــة 1992
بالـنـزلة (واليـة ورقلـة) شهـادة اIيالد رقم r06  ويدعى من

اآلن فصاعدا : بن عمار عدنان.
- ثــعـلــوب دراجـيr اIـولــود في 22 أبــريل ســنـة 1953
بـعـX احلجل (واليـة اIـسـيلـة) شـهـادة اIيالد رقم 646 وعـقد
Xالزواج رقم 104 احملرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 بع
احلـجل (واليـة اIـسـيـلـة)r ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا : عـيـدي

دراجي.
- ثـعلـوب رشـيـدr اIـولـود في 22 فـبـرايـر سـنـة 1971
بـعـX احلجل (واليـة اIـسـيلـة) شـهـادة اIيالد رقم 227 وعـقد
Xالـزواج رقم 97 احملـرر بـتاريخ 25 يـونـيـو سـنة 2002 بـع
احلـجل (واليـة اIـسـيـلـة)r ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا : عـيـدي

رشيد.
- ثــعـلــوب سـاســيـةr اIــولـودة في 12 ســبــتـمــبـر ســنـة
1976 بـعـX احلـجل (واليـة اIـسـيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 389

وعــقــد الــزواج رقم 725 احملــرر بــتــاريخ 23 أكـــتــوبــر ســنــة
2002 بــــشـــلــــغــــوم الـــعــــيـــد (واليــــة مــــيـــلــــة)r وتــــدعى من اآلن

فصاعدا : عيدي ساسية.

- ثعلـوب ناديةr اIولودة في 11 سبـتمبر سنة 1979
بـعـX احلجل (واليـة اIـسـيلـة) شـهـادة اIيالد رقم 429 وعـقد
الــزواج رقم 167 احملــرر بــتــاريخ 9 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2009
بـعــX احلـجل (واليـة اIــسـيـلــة)r وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا :

عيدي نادية.
- ثــعـلــوب خــلــيلr اIــولــود في 2 أكــتــوبــر ســنـة 1981
بـعـX احلجل (واليـة اIـسـيلـة) شـهـادة اIيالد رقم 523 وعـقد
Xالزواج رقم 168 احملرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2010 بع
احلـجل (واليـة اIـسـيـلـة)r ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا : عـيـدي

خليل.
- ثـعـلـوب كـلـثـومr اIـولـودة في 2 أكـتـوبـر سـنـة 1981
r524 ــــيالد رقمIشــــهـــادة ا (ـــســــيـــلـــةIواليــــة ا) احلــــجل Xبــــعـــ

وتدعى من اآلن فصاعدا : عيدي كلثوم.
- ثــعــلـــوب إلــيـــاسr اIــولــود في 8 أبــريل ســنــة 1986
r251 ــــيالد رقمIشــــهـــادة ا (ـــســــيـــلـــةIواليــــة ا) احلــــجل Xبــــعـــ

ويدعى من اآلن فصاعدا : عيدي إلياس.
- ثــعـلـوب بــوبـكــرr اIـولـود في 28 مــارس سـنـة 1989
r207 ــــيالد رقمIشــــهـــادة ا (ـــســــيـــلـــةIواليــــة ا) احلــــجل Xبــــعـــ

ويدعى من اآلن فصاعدا : عيدي بوبكر.
- ثـــعـــلــــوب وفـــاءr اIـــولـــودة في 5 غـــشت ســـنـــة 1994
r575 ــــيالد رقمIشــــهـــادة ا (ـــســــيـــلـــةIواليــــة ا) احلــــجل Xبــــعـــ

وتدعى من اآلن فصاعدا : عيدي وفاء.
- زبـوجة غـالـيـةr اIـولودة في 17 أكـتـوبـر سـنة 1956
بــاحلـمــادنــة (واليــة غـلــيــزان) شــهـادة اIــيالد رقم 1234-262
وعـقد الزواج رقم 85 احملـرر بتاريخ 8 نوفـمبـر سنة 1974
بـــاحلــمــادنـــة (واليــة غـــلــيــزان)r وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

بختي غالية.
- زبـوجة فـتـيحـةr اIـولودة في 14 أبـريل سـنة 1961
بــاحلــمـادنــة (واليـة غــلــيـزان) شــهــادة اIـيالد رقم 159 وعـقـد
الــــزواج رقم 49 احملــــرر بــــتـــاريخ 17 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1981
بسـيدي بلـعباس (واليـة سيـدي بلعـباس)r وتدعى من اآلن

فصاعدا : بختي فتيحة.
- زبوجة نـصيـرةr اIولودة في 10 يولـيو سنة 1963
باحلـمادنـة (واليـة غلـيـزان) شهـادة اIيالد رقم r285 وتدعى

من اآلن فصاعدا : بختي نصيرة.
- زبــوجـة مــحــمـدr اIــولـود في 3 فــبـرايــر ســنـة 1952
باحلـمادنـة (واليـة غلـيـزان) شهـادة اIيالد رقم 00180 وعـقد
الــــــزواج رقم 74 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 11 غــــــشـت ســــــنـــــة 1975
بــاحلـمـادنــة (واليـة غـلــيـزان) وعــقـد الـزواج رقم 872 احملـرر
r(واليـة غــلـيـزان) بـتـاريخ 11 يـولـيــو سـنـة 2011 بــغـلــيـزان

وولداه القاصران :
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* فاطمـة الزهراءr اIولودة في 19 يونـيو سنة 1996
r381 يالد رقمIبزمورة (والية غليزان) شهادة ا

* مــــحــــمـــدr اIــــولــــود في 28 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2012
r5785 يالد رقمIبغليزان (والية غليزان) شهادة ا

 ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا : بـخـتـي مـحـمــدr بـخـتي
فاطمة الزهراءr بختي محمد.

- زبوجـة كر¦r اIـولـود في أول ديسـمـبر سـنة 1975
بغـليـزان (واليـة غلـيـزان) شهـادة اIيالد رقم r3161 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بختي كر¦.
- زبـوجة حـفيـظةr اIـولودة في 24 يولـيو سـنة 1979
بــاحلــمـادنــة (واليـة غــلــيـزان) شــهــادة اIـيالد رقم 348 وعـقـد
الــــزواج رقم 778 احملــــرر بــــتـــاريخ 11 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2006
بسـيدي بلـعباس (واليـة سيـدي بلعـباس)r وتدعى من اآلن

فصاعدا : بختي حفيظة.
- زبـوجــة عـبــد احلـمــيـدr اIــولـود في 24 يـولـيــو سـنـة
1979 بــاحلــمــادنــة (واليــة غـــلــيــزان) شــهــادة اIــيالد رقم 347

وعــقــد الـــزواج رقم 1477 اIـــحــرر بــتـــاريـخ 16 ديــســمـــبــر
ســـنــة 2009  بـــغــلــيـــزان (واليــة غـــلــيـــزان)r ويــدعى من اآلن

فصاعدا : بختي عبد احلميد.
- زبـــوجـــة خـــالـــدr اIـــولـــود في 12 أبـــريل ســـنـــة 1982
باحلـمادنـة (واليـة غلـيـزان) شهـادة اIيالد رقم r195 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بختي خالد.
- زبــوجـــة ســيـــد أحــمــدr اIـــولــود في 12 أبــريل ســنــة
r501 ـــيالد رقمI1987 بـــزمـــورة (واليـــة غـــلـــيـــزان) شـــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بختي سيد أحمد.
- زبــوجــة عــبــد الــقــادرr اIـولــود في 7 فــبــرايــر ســنـة
1954 باحلمادنـة (والية غليزان) شهادة اIيالد رقم 155/29

وعـقد الزواج رقم 54 احملـرر بتاريخ 14 مـارس سنة 1990
بوادي ارهيو (والية غليزان)r وولده القاصر :

*  ليـامrX اIـولود في 8 ديـسـمبـر سـنة 1995 بـوادي
r1822 يالد رقمIارهيو (والية غليزان) شهادة ا

rويــدعـــيــان مـن اآلن فــصـــاعــدا : بـــخــتي عـــبــد الـــقــادر
.Xبختي ليام

- زبـوجة مـحـمدr اIـولود في 29 نـوفـمبـر سـنة 1982
بــغــلـيــزان (واليـة غــلــيـزان) شــهــادة اIـيالد رقم 4287 وعـقـد
الـــــزواج رقم 493 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 13 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012
بـــغـــلـــيـــزان (واليـــة غـــلـــيـــزان)r ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا :

بختي محمد.
- زبـوجـة عـبـد الـهـاديr اIـولـود في 7 سـبـتـمـبـر سـنة
r3556 ــيالد رقمI1985 بــغـلــيــزان (واليــة غـلــيــزان) شــهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بختي عبد الهادي.

- زبــوجــة لــيـــلىr اIــولــودة في 21 غــشت ســنــة 1991
r1786 ــيالد رقمIبــوادي ارهـــيــو (واليــة غــلــيـــزان) شــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بختي ليلى.
- مــخـــروقــة مـــصــطــفـىr اIــولــود في 9 يــولـــيــو ســـنــة
1952 بـاIفـاحتة (والية اIـدية) شـهادة اIيالد رقم 840 وعـقد

الــزواج رقم 447 احملــرر بــتــاريخ 28 ديــســمــبــر ســنــة 1978
بقصر البخاري (والية اIدية)r وولده القاصر :

* إسـحــاقr اIـولـود في 18 مــارس سـنـة 1995 بــقـصـر
r523 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري

ويدعيان من اآلن فـصاعدا : عيادي مصطفىr عيادي
إسحاق.

- مــخـروقـة عـبـد الــقـادرr اIـولـود في 30 أبــريل سـنـة
1975 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اIــديــة) شــهــادة اIــيالد رقم

728 وعــقــد الــزواج رقم 013 احملــرر بــتــاريخ 28 ســبــتــمــبـر

سنة 2000 بسانق (والية اIدية)r وأوالده القصر :
* عــبــد اجلــبــارr اIــولــود في 26 نــوفــمــبــر ســنــة 2001

r3833 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) ديةIبا
* رمــيـــســاءr اIـــولــودة في 27 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2004

r3956 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) ديةIبا
* إســـراءr اIـــولـــودة في 5 مـــايـــو ســـنـــة 2010 بـــقـــصـــر

r1051 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري
rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : عـــيـــادي عـــبـــد الـــقـــادر

عيادي عبد اجلبارr عيادي رميساءr عيادي إسراء.
- مخروقـة جميلةr اIولودة في 30 ينـاير سنة 1978
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 191
وعــقــد الـزواج رقم 506 احملــرر بــتـاريخ 31 ديـســمــبـر ســنـة
1996 بـــــعــــــX وســـــارة (واليــــــة اجلــــــلـــــفــــــة)r وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : عيادي جميلة.
- مخروقـة محمدr اIولود في 18 فبـراير سنة 1973
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 298
وعـــقـــد الــزواج رقم 004 احملـــرر بـــتــاريخ 20 يــونـــيـــو ســـنــة

1995 بسانق (والية اIدية)r وأوالده القصر :

* خــولـــةr اIــولــودة في 31 غــشت ســنــة 1996 بــقــصــر
r1409 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري

* أكـــرمr اIـــولــود في 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2000 بـــقـــصــر
r1484 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري

* فــــارسr اIـــــولــــود 25 مــــارس ســـــنــــة 2005 بــــقـــــصــــر
r573 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري

* حــــمــــزةr اIــــولــــود 20 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2010 بــــقــــصــــر
r168 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري
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ويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا : عــيــادي مــحـمــدr عــيـادي
خولةr عيادي أكرمr عيادي فارسr عيادي حمزة.

- مـخــروقــة يـعــقــوبr اIــولـود في 26 نـوفــمــبـر ســنـة
1980 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اIــديــة) شــهــادة اIــيالد رقم

2189 وعقد الزواج رقم 023 احملرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة

2006 بـــســانق (واليـــة اIــديــة)r ويـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

عيادي يعقوب.
- مــخــروقــة مــصــطـفـىr اIـولــود في 29 يــولــيــو ســنـة
1982 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اIــديــة) شــهــادة اIــيالد رقم

1615 وعـقد الزواج رقم 036 احملـرر بتاريخ 12 غـشت سنة

2008 بسانق (والية اIدية)r وابنته القاصرة :

* شـيـمــاءr اIـولـودة في 24 غــشت سـنـة 2009 بــقـصـر
r1939 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري

ويدعيان من اآلن فـصاعدا : عيادي مصطفىr عيادي
شيماء.

- مــخـــروقــة عـــائــشــةr اIـــولــودة في 28 يـــونــيــو ســنــة
1984 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اIــديــة) شــهــادة اIــيالد رقم

1471 وعــقــد الــزواج رقم 018 احملــرر بــتــاريخ 8 ســبــتــمــبـر

سنة 2003 بسانق (واليـة اIدية)r وتدعى من اآلن فصاعدا
: عيادي عائشة.

- مـخـروقـة اســمـاعـيلr اIـولـود في 26 فـبـرايـر سـنـة
1986 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اIــديــة) شــهــادة اIــيالد رقم

r472 ويدعى من اآلن فصاعدا : عيادي اسماعيل.

- مـخـروقــة الـزهــرةr اIـولـودة في 5 يـنـايــر سـنـة 1990
بـقـصر الـبـخاري (واليـة اIـدية) شـهـادة اIيالد رقم 039 وعـقد
الزواج رقم 34 احملـرر بتاريخ 13 يولـيو سنة 2009 بـسغوان

(والية اIدية)r وتدعى من اآلن فصاعدا : عيادي الزهرة.
- مــخــروقــة يــعــقــوبr اIــولــود ســنـة 1913 بــاIــفــاحتــة
(واليــة اIــديــة) شــهـادة اIــيالد رقم r126 وعــقــد الـزواج رقم
181 احملـرر بتاريخ 19 يونـيو سـنة 1974 بـقـصر الـبـخاري

(والية اIدية)r ويدعى من اآلن فصاعدا : عيادي يعقوب.
- مخروقـة بشيـرr اIولود في 17 أكتـوبر سنة 1965
r909 ــيالد رقمIشــهــادة ا (ــديـــةIواليــة ا) بــقــصـــر الــبــخــاري
وعقد الزواج رقم 0005 احملرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1988

بسانق(والية اIدية)r وولداه القاصران :
* مــروةr اIــولــود في 26 يــولـــيــو ســـنــة 1998 بــقــصــر

r1000 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري
* مــروانr اIــولـود في 20 يــنــايــر ســنـة 2005 بــقــصـر

r126 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) البخاري
ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : عـيــادي بــشــيــرr عــيـادي

مروةr عيادي مروان.
- مـخروقـة سـيد عـليr اIـولود في 14 ديـسـمبـر سـنة
1988 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اIــديــة) شــهــادة اIــيالد رقم

r2765 ويدعى من اآلن فصاعدا : عيادي سيد علي.

- مـخـروقـة مــحـمـدr اIـولـود في 8 مــارس سـنـة 1991
r545 ــيالد رقمIشــهــادة ا (ــديـــةIواليــة ا) بــقــصـــر الــبــخــاري

ويدعى من اآلن فصاعدا : عيادي محمد.
- مـخـروقـة أمـالr اIولـودة في 22 يـونـيـو سـنة 1994
r1249 ـيالد رقمIشــهــادة ا (ــديـةIواليـة ا) بــقـصــر الـبــخــاري

وتدعى من اآلن فصاعدا : عيادي أمال.
- مــعـــوج صــالحr اIــولــود في 13 اكـــتــوبــر ســنــة 1960
r601 ـيالد رقمIفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Xبـعـ
وعــقـد الـزواج رقم 167 احملــرر بـتـاريخ 21 سـبــتـمـبــر سـنـة
1985  بعX فكرون(والية أم البواقي)r وولداه القاصران :

*  الـــعــايش مـــنــدرr اIـــولــود في 7 أبــريل ســنــة 1999
r430 يالد رقمIباخلروب (والية قسنطينة) شهادة ا

Xـولـودة في أول أبـريل سـنـة 2005 بـعIا rشـيـمـاء  *
 r341 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا

ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا : سـفـيـان صــالحr سـفـيـان
العايش مندرr سفيان شيماء.

- مــعـوج حـوريــةr اIـولـودة في 28 مــارس سـنـة 1987
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 388
وعـقد الزواج رقم 436 احملـرر بتاريخ 21 غـشت سنة 2005
بــــــعــــــX فـــــكــــــرون (واليــــــة أم الـــــبــــــواقـي)r وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : سفيان حورية.
- مـــعــوج ر�ــةr اIــولـــودة في أول مــارس ســنــة 1989
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 235
وعـــقـــد الــزواج رقم 370 احملـــرر بـــتــاريخ 26 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 بــعـــX فــكــرون(واليـــة أم الــبــواقـي)r وتــدعى من اآلن

فصاعدا : سفيان ر�ة.
- مــعـوج أونــيسr اIــولـود في 30 يــونـيــو ســنـة 1990
بـأم الــبـواقي (واليـة أم الــبـواقي) شــهـادة اIـيالد رقم 1421
وعــقـد الـزواج رقم 03 احملــرر بـتـاريخ 4 يــنـايــر ســنـة 2011
بعX فكـرون(والية أم البواقي)r ويـدعى من اآلن فصاعدا

: سفيان أونيس.
- مــعـوج عــبـد الــوهـابr اIــولـود في 29 يــولـيــو ســنـة
1992 بـعـX فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اIـيالد رقم

r548 ويدعى من اآلن فصاعدا : سفيان عبد الوهاب.

- عــروة عــبـــد الــقــادرr اIــولــود في 18 فـــبــرايــر ســنــة
1949 ببني بـودوان (والية عX الدفلى) شهادة اIيالد رقم

0490 وعقد الزواج رقم 203 احملرر في أول سبـتمبر سنة

1972 بــــالـــعــــطـــاف (واليــــة عــــX الـــدفــــلى)r ويــــدعى من اآلن

فصاعدا : فتاحي عبد القادر.
- عـــروة حـــمـــودr اIـــولـــود في 2 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1976
r263 ـــيالد رقمIشـــهــادة ا (الــدفـــلى Xواليــة عـــ) بـــالــعـــطـــاف

ويدعى من اآلن فصاعدا : فتاحي حمود.
- عـــــروة غــــنــــيــــةr اIــــولــــودة في 9 مــــايــــو ســــنــــة 1980
r1423 ــيالد رقمIشــهــادة ا (الــدفــلى Xواليــة عــ) بــالــعــطــاف

وتدعى من اآلن فصاعدا : فتاحي غنية.
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- عـروة فـضــيـلــةr اIـولـودة في 23 مــارس سـنـة 1987
r166 ـــــيالد رقمIشــــهـــــادة ا (الـــــدفــــلـى Xواليـــــة عــــ) ـــــاينIبـــــا

وتدعى من اآلن فصاعدا : فتاحي فضيلة.
- عـــروة عـــبـــد الــــغـــنيr اIـــولـــود في 23 مـــارس ســـنـــة
r163 ـيالد رقمIشـهـادة ا (الـدفــلى Xواليـة عـ) ـاينI1990 بــا

ويدعى من اآلن فصاعدا : فتاحي عبد الغني.
Xولودة في 6 أبريل سنة 1994 بعIا rعروة حنان -
r1243 ــــيالد رقمIشـــهــــادة ا (الــــدفـــلـى Xواليــــة عــــ) الـــدفــــلى

وتدعى من اآلن فصاعدا : فتاحي حنان.
- حــلــيــلف يــوسفr اIــولـود في 25 مـايــو ســنـة 1951
ببني صـبيح (والية جيـجل) شهادة اIيالد رقم 1965 وعقد
الــــزواج رقم 83 احملــــرر بــــتـــاريخ 12 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976
بـــالــســـطـــارة (واليــة جـــيـــجل)r ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا :

صهيب يوسف.
- حـلـيــلف كـمــالr اIـولـود في 20 فـبـرايــر سـنـة 1978
ببني صـبيح (والية جيـجل) شهادة اIيالد رقم r93 ويدعى

من اآلن فصاعدا : صهيب كمال.
- حلـيـلف فـضيـلـةr اIـولودة في 8 يـونـيـو سـنة 1981
r0311 ـــيالد رقمIبـــبـــنـي صـــبـــيح (واليــــة جـــيـــجل) شـــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب فضيلة.
- حلـيـلف سـمـيـةr اIـولودة في 4 أكـتـوبـر سـنة 1983
r371 ــــيالد رقمIبــــبــــني صــــبــــيح (واليــــة جــــيــــجل) شــــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب سمية.
- حــلـــيـــلف عـــبـــد احلقr اIـــولـــود في 13 مـــارس ســـنــة
r044 يالد رقمI1985 بـبـني صـبيح (واليـة جـيـجل) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : صهيب عبد احلق.
- حــلــيـلف حــبــيـبــةr اIــولـودة في 8 أبــريل ســنـة 1987
بـبـني صــبـيح (واليـة جــيـجل) شــهـادة اIـيالد رقم 072 وعـقـد
الزواج رقم 24 احملـرر بتاريخ 29 يولـيو سـنة 2007 بغـبالة

(والية جيجل)r وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب حبيبة.
- حـلـيــلف سـعــادr اIـولـودة في 29 مــارس سـنـة 1989
بالسـطارة (والية جيـجل) شهادة اIيالد رقم r0098 وتدعى

من اآلن فصاعدا : صهيب سعاد.
- حليـلف حسانr اIولود في 17 ديسـمبر سنة 1991
r094 ــــيالد رقمIبــــبــــني صــــبــــيح (واليــــة جــــيــــجل) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : صهيب حسان.
- حـــلـــيـــلـف ولـــيـــدr اIـــولـــود في 3 أبـــريل ســـنـــة 1994
بـالـسـطارة (واليـة جـيـجل) شـهـادة اIيالد رقم r082 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : صهيب وليد.
- حــلـيــلف عــمــرr اIــولـود في 13 فــبـرايــر ســنـة 1972
بـبـني صـبـيح (واليـة جـيجـل) شهـادة اIـيالد رقم 063 وعـقد
الــزواج رقم 1710 احملـــرر بـــتـــاريخ 16 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001

بقسنطينة (والية قسنطينة) وأوالده القصر :
* بـــــدر الــــــديـنr اIـــــولــــــود في 12 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2002

r5153 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* شـــيـــمـــاءr اIـــولـــودة في 21 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2003
r12714 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* خــــيـــر الــــدينr اIــــولـــود في 11 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2006
r9319 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : صــهــيب عــمــرr صــهــيب
بدر الدينr صهيب شيماءr صهيب خير الدين.

- عـبـد الـباكـور مـيـلـودr اIـولود في 25 أكـتـوبـر سـنة
1948 �صطفى بن إبراهيم (والية سيدي بلعباس) شهادة

اIـيالد رقم 171/733 وعــقـد الـزواج رقم 01 احملــرر بـتـاريخ
r(واليــة ســيـدي بــلــعــبـاس) 6 يــنـايــر ســنـة 1969 بــســفـيــزف

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي ميلود.
- عبد الباكور �ينةr اIولودة في 21 سبتمبر سنة
1983 بسـفيزف (واليـة سيـدي بلـعبـاس) شهـادة اIيالد رقم

r906 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي �ينة.

- عبد الـباكور محمدr اIولود في 7 مايو سنة 1980
 بسـفـيزف (واليـة سـيـدي بلـعـباس) شـهـادة اIيالد رقم 407
وعقد الـزواج رقـم 101 اIـحـرر بـتـاريـخ 26 أبـريـل سنـة
2012 بســفـيـزف (والية سـيـدي بلـعبـاس)r ويدعى من اآلن

فصاعدا : عبد الباقي محمد.
- عــبــد الـبــاكــور ســحـمــاديــةr اIــولـودة في 9 نـوفــمــبـر
سـنة 1970 بـسـفـيـزف (والية سـيـدي بـلعـبـاس) شـهـادة اIيالد
رقم r649 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي سحمادية.
- عبـد البـاكـور عبـاسـيةr اIـولودة في 30 أبـريل سنة
1988 بسيدي بلعباس (والية سيدي بلعباس) شهادة اIيالد

رقم r2195 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي عباسية.
- عـبـد الـبـاكـور حـنـانr اIـولـودة في 27 اكـتـوبـر سـنـة
1992 بسيدي بلعباس (والية سيدي بلعباس) شهادة اIيالد

رقم r6279 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي حنان.
- عــبــد الــبـــاكــور أحــمـــدr اIــولــود في 8 مــارس ســنــة
1973 بسـفيزف (واليـة سيـدي بلـعبـاس) شهـادة اIيالد رقم

193 وعــقــد الـــزواج رقـم 186 اIـــحــرر بــتـــاريخ 8 يـــولــيـــو

سـنـة 2009 بــسـفـيــزف (واليـة سـيـدي بـلـعــبـاس)r ويـدعى
من اآلن فصاعدا : عبد الباقي أحمد.

- عبد الـباكور زهرةr اIولودة في 27 ديسـمبر سنة
1989 بسـفيزف (واليـة سيـدي بلـعبـاس) شهـادة اIيالد رقم

r882 وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي زهرة.

- بـــعـــرة فــــوزيـــةr اIـــولـــودة في 6 أبـــريل ســـنـــة 1970
r3645 ـيالد رقمIبـسـيـدي امـحـمـد (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بارة فوزية.
- بــعــرة فــيــفيr اIــولـودة في 12 فــبـرايــر ســنـة 1972
r863 ــيالد رقمIــحـمــد بــلــوزداد (واليـة اجلــزائــر) شــهـادة ا�

وتدعى من اآلن فصاعدا : بارة فيفي.
- بـعـرة الـزهـرةr اIولـودة في 11 فـبـرايـر سـنة 1974
r727 ــيالد رقمIــحـمــد بــلــوزداد (واليـة اجلــزائــر) شــهـادة ا�

وتدعى من اآلن فصاعدا : بارة الزهرة.
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- بــعـــرة مـــروانr اIــولـــود في 14 يــنـــايـــر ســـنــة 1975
�ــحــمــد بــلــوزداد (واليـــة اجلــزائــر) شــهــادة اIــيالد رقم 239
وعقد الزواج رقم 778 احملرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2007

بالكاليتوس (والية اجلزائر)r وولداه القاصران :
*  Iـيس عـيــدةr اIـولـودة في 26 نــوفـمـبــر سـنـة 2008

r9975 يالد رقمIباحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا
*  مــحـمــد IــX رمــزيr اIــولــود في 5 أكــتـــوبــر ســـنــة

r7996 يالد رقمI2011 باحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا

 ويــــدعــــون مـن اآلن فــــصــــاعــــدا : بــــارة مــــروانr بـــارة
Iيس عيدةr بارة محمد XI رمزي.

- بــعـرة مــحــمــدr اIــولــود في 21 أكــتــوبــر ســنـة 1957
بـــاجلــزائـــر الـــوســطى (واليـــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم
8425 وعـقد الزواج رقم 157 احملـرر بتاريخ 3 يونـيو سـنة

1981 بــــــــأوالد جالل (واليــــــــة بـــــــســــــــكـــــــرة)r ويــــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : بارة محمد.
- بعـرة أمالr اIـولودة في 6 مايـو سنة 1982 �ـحمد
بــلــوزداد (واليــة اجلــزائــر) شـهــادة اIــيالد رقم r654 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بارة أمال.
- بــــعــــرة هـــنــــدr اIـــولــــودة في 31 مــــارس ســــنـــة 1984
بــالـقــبـة (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اIـيالد رقم r1229 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بارة هند.
- بــعــرة عــز الــدينr اIــولـود في 7 مــارس ســنـة 1986
r0353 ـــــيالد رقمIبـــــأوالد جالل (واليــــة بـــــســــكـــــرة) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بارة عز الدين.
- بـعـرة فــاطـمـةr اIـولـودة في 21 فـبـرايـر سـنـة 1990
بـاحلـراش (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIـيالد رقم r710 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بارة فاطمة.
- بـــــعـــــرة مـــــر¦r اIـــــولـــــودة في 2 غـــــشـت ســـــنــــة 1993
باحلراش (واليـة اجلزائر) شـهادة اIيالد رقم r3326 وتدعى

من اآلن فصاعدا : بارة مر¦.
- احلــيط فـاطــمـةr اIـولــودة سـنـة 1948 بـزاويـة كــنـتـة
(واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم r4875 وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: العايش فاطمة.
- احلــيط عـائــشـةr اIـولــودة سـنـة 1951 بـزاويـة كــنـتـة
(واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم r4876 وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: العايش عائشة.
- احلــيط مــحــمــدr اIــولــود ســنــة 1956 بــزاويــة كــنــتـة
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم 4877 وعــقــد الـزواج رقم
24 الــــمــحـــرر بـــتـــاريـخ 14 أبـــريـل ســـنـــة 1984 بــــرقــــان

(والية ادرار)r وابنتاه القاصرتان : 
Xولودة في 6 أبـريل سنة 2000 بتـيلولIا rلطـيفـة *

r076 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا Xمرابط
* مـــروةr اIـــولـــودة في 7 غـــشت ســـنـــة 2008 بـــزاويــة

r0331 يالد رقمIكنتة (والية أدرار) شهادة ا

ويـدعون من اآلن فصـاعدا : العـايش محمـدr العايش
لطيفةr العايش مروة.

- احلـيط بـريـكـةr اIـولـودة في 2 نـوفـمـبـر سـنـة 1980
r601 يالد رقمI(والية أدرار) شهـادة ا Xمـرابطـ Xبتـيلـول

وتدعى من اآلن فصاعدا : العايش بريكة.
- احلــــيط وردةr اIــــولـــودة في 26 مـــارس ســـنـــة 1983
r97 ـيالد رقمI(واليـة أدرار) شـهـادة ا Xمـرابـطـ Xبـتـيـلـولـ

وتدعى من اآلن فصاعدا : العايش وردة.
- احلـيط مـولـودr اIـولـود في 21 نـوفـمـبـر سـنـة 1985
r425 يالد رقمI(والية أدرار) شهـادة ا Xمـرابطـ Xبتـيلـول

ويدعى من اآلن فصاعدا : العايش مولود.
- احلــيط عــبـد اجملــيــدr اIــولـود في 9 ســبــتـمــبــر ســنـة
1987 بتيلـولX مرابطـX (والية أدرار) شهادة اIيالد رقم

r318 ويدعى من اآلن فصاعدا : العايش عبد اجمليد.

- احلــيـط نــعــيــمــةr اIــولــودة في 19 مــايــو ســنــة 1990
r132 يالد رقمI(والية أدرار) شهـادة ا Xمـرابطـ Xبتـيلـول

وتدعى من اآلن فصاعدا : العايش نعيمة.
- احلـيط عــبـد الـغــنيr اIـولـود في 17 ديـسـمـبـر سـنـة
1993 بتيلـولX مرابطـX (والية أدرار) شهادة اIيالد رقم

r310 ويدعى من اآلن فصاعدا : العايش عبد الغني.

- احلـيط نـور الـدينr اIـولود في 5 أبـريل سـنة 1993
r083 يالد رقمI(والية أدرار) شهـادة ا Xمـرابطـ Xبتـيلـول

ويدعى من اآلن فصاعدا : العايش نور الدين.

2   :  : عـــمال بـــأحـــكـــام اIـــادة 5 من اIـــرســـوم رقم اIــاداIــادّة ة 
71-157 اIـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اIـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اIـــتــمـم واIــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اIـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اIــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اIــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

اIاداIادّة ة 3   : : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئـــاســـيمـــراســيـم رئـــاســـيّــة مـــؤرــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 19  ذي احلـــج  ذي احلـــجّـــة عــام ـــة عــام 1434
اIـوافـق اIـوافـق 24   أكـتـوبـــر سـنــة  أكـتـوبـــر سـنــة r2013 تـتـضــمـr تـتـضــمـّن إنـهــاءن إنـهــاء

مهـام والة.مهـام والة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهمr بـــصـــفـــتـــهم والة فـي الـــواليــات

اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
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rفي والية أدرار rأحمد عبد احلفيظ ساسي -
rفي والية الشلف rمحمود جامع -

rفي والية بشار rعبد الغاني زعالن -
rفي والية اجللفة rأبوبكر الصديق بوستة -

rفي والية سطيف rعبد القادر زوخ -
rفي والية سكيكدة rمحمد بودربالي -

rªفي والية مستغا rواضح Xحس -
rفي والية الطارف rأحمد معبد -

- محمد منيب صنديدr في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
rبصـفته واليا في والية اجلزائر rالسّيد محمـد كبير عدو

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
rبــصـــفــتـه والــيـــا في واليــة غـــردايــة rالـــسّــيـــد أحــمـــد عــدلـي

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 19  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1434
اIوافق اIوافق 24 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2013 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

والة منتدبX لدى والي والية اجلزائر.والة منتدبX لدى والي والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
الـــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهمr بــصـــفــتــهم والة مــنــتــدبــX لــدى

والي والية اجلزائرr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rبالشراقة rعبد القادر جالوي -

rببئر مراد رايس rصالح العفاني -
rداي Xبحس rمحمد سلماني -

- محمد لبقىr باحلراش.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 19  ذي احلـج  ذي احلـجّة عام ة عام 1434
اIـوافق اIـوافق 24  أكـتـوبــر سـنـة   أكـتـوبــر سـنـة r2013 يـتــضـمr يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء

مهام كتاب عامX في الواليات.مهام كتاب عامX في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
Xبـصـفــتـهــم كـتـــــابـا عـــامـــ rالـسّــــادة اآلتــــيـة أسـمــــاؤهم

فـي الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية تلمسان rXفوزي بن حس -

rفي والية البويرة rعبد الرحمان مدني فواتيح -

rفي والية تيزي وزو rمحمد مجدوب -
rفي والية جيجـل rمحمد شاكور -
- رشيد جنالويr في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
السّـيد عـبد الـقادر بن مـسعـودr بصـفته كـاتبـا عامـا لوالية

سعيدةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 19  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1434
اIوافق اIوافق 24 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2013 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّــــادة اآلتـــيـة أسـمــــاؤهمr بـصـفــتـهـــم رؤســــاء دوائــــر

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- والية الشلف :- والية الشلف :

rدائرة الشلف : أحمد مقالتي -
- والية عنابة :- والية عنابة :

rدائرة عنابة : أحمد كروم -
- والية ورقلة :- والية ورقلة :

rدائرة نقوسة : بكاي بيكة -
- والية وهران :- والية وهران :

rدائرة وهران : محمد بوشمة -
- والية الوادي :- والية الوادي :

rغير : سليمان أبصيرIدائرة ا -
- والية غليزان :- والية غليزان :

- دائرة سيدي أمحمد بن علي : عبد اإلله صوفي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 19  ذي احلـج  ذي احلـجّة عام ة عام 1434
اIــــوافـق اIــــوافـق 24  أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة   أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة r2013 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـــنــــانـــنــــان

تعيX والة.تعيX والة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اIــوافق 24 أكــتــوبــر ســنــة 2013 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم والة في الواليات اآلتية :
rفي والية الشلف rأبوبكر الصديق بوستة -

rفي والية تلمسان rأحمد عبد احلفيظ ساسي -
rفي والية اجلزائر rعبد القادر زوخ -
rفي والية سطيف rمحمد بودربالي -
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rفي والية عنابة rمحمد منيب صنديد -
rفي والية قسنطينة rواضح Xحس -

rªفي والية مستغا rأحمد معبد -
rفي والية وهران rعبد الغاني زعالن -

- محمود جامعr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اIــوافق 24 أكــتــوبــر ســنــة 2013 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم والة في الواليات اآلتية :
rفي والية أدرار rعبد الرحمان مدني فواتيح -

rفي والية بشار rمحمد سلماني -
rفي والية اجللفة rعبد القادر جالوي -
rفي والية سكيكدة rXفوزي بن حس -

rفي والية الطارف rمحمد لبقى -
- صالح العفانيr في والية الوادي.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 19  ذي احلـج  ذي احلـجّة عام ة عام 1434
اIــــوافـق اIــــوافـق 24  أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة   أكـــتــــوبـــــر ســــنـــة r2013 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـــنــــانـــنــــان

تعيX والة منتدبX لدى  والي والية اجلزائر.تعيX والة منتدبX لدى  والي والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اIــوافق 24 أكــتــوبــر ســنــة 2013 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم والة منتدبX لدى والي والية اجلزائر :

rبالشراقة rرشيد جنالوي -
rببئر مراد رايس rمحمد شاكور -

rداي Xبحس rعبد اإلله صوفي -
- سليمان أبصيرr باحلراش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1434 اIــوافق 24 أكـــتــوبــر ســنـــة 2013 يـــعــيّن الــسّــيــد
عــبــد الـقــادر بن مــســعـودr والــيــا مــنـتــدبــا لــدى والي واليـة

اجلزائر بسيدي أمحمد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 19  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1434
Xن تـعـيXيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2013 ـوافـق 24  أكـتــوبــر ســنـة   أكـتــوبــر ســنـةIـوافـق اIا

كتاب عامX في الواليات.كتاب عامX في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 ذي احلـــجّـــة
عــام 1434 اIــوافق 24 أكــتــوبــر ســنــة 2013 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم كتابا عامX في الواليات اآلتية :
rفي والية البويرة rأحمد مقالتي -

rفي والية تلمسان rمحمد مجدوب -
rفي والية تيزي وزو rمحمد بوشمة -

rفي والية جيجـل rأحمد كروم -
- بكاي بيكةr في والية إيليزي.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 19 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة r2013 يــتـــضــمـن جتــديــدr يــتـــضــمـن جتــديــد
انــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـتهانــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـته
رئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــةرئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــة

بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 19 صــفــر
عـام 1435 اIـوافق 22 ديـســمــبـر ســنـة 2013 يـجــدد انـتـداب
الـســيــد الـصــادق فــضل الــلهr لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني
بــــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــلــــمــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــدائــــمـــة
بــتــامــنـغــست/الــنــاحــيــة الـعــســكــريــة الـســادســةI rــدة ســنـة

واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2014.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 14 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1435
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2014 ــــوافـق 16 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــةIــــوافـق اIا
مـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللّية rإن وزير الدولة
rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اIــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واIــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةr اIعدّل واIتـمّمr ال سيّما اIادّة

r15 (الفقرة 6) منه
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rاليّةIووزير ا

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-01 اIـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اIــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

rادّة 172 منهIال سيّما ا rتعلّق بنظام االنتخاباتIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرســـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIـتــضـمّن اســتـدعــاء هـيــئـة  الــنـاخـبــX النـتــخـاب رئـيس

rاجلمهورية

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّـن بـــصــــفــــة أعــــضــــاء فـي األمــــانـــة
الـدائـمـة لـلجـنـة الـوطـنـيـة Iـراقـبة االنـتـخـابـات الـرئـاسـية

ليوم 17 أبريل سنة r2014 اIوظفون اآلتية أسماؤهم :

بعنوان وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :بعنوان وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :

rصديني عبد الرحمان -

rدحدوح محسن -

.Xصفاري حس -

بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية :بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية :

rالباي احلسن -

- حاج شعيب عدة.

بعنوان وزارة اIالية :بعنوان وزارة اIالية :

rشعبان محي الدين -

- بن عمارة أرزقي.

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1435 اIوافق
4 فبراير سنة 2014.

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 66 - 167 اIــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اIوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اIـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

rهام ضباط الشرطة القضائيةI XترشحIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اIؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

rاحمللّية
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 04  - 332
اIؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اIوافق 24 أكتـوبر سنـة
rحافظ األختام r2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIــتـعـلّق

rعدّلIا rبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
- وبـــعـــد االطـالع عـــلى احملــــضـــر اIـــؤرّخ في 21 مـــايـــو
سنة 2013 للجنة اIـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

rهام ضابط الشرطة القضائيةI XرشحIا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائيـة مفـتشــو األمـن الـوطـني الواردة أسـماؤهم في

القائمة اIلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حرّر بـاجلـزائر في 14 ربـيع األول عام 1435 اIـوافـق
16 يناير سنة 2014.

 وزير الدولةr وزير الداخلية  وزير الدولةr وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 4 ربــيع الـــثــاني عــام ربــيع الـــثــاني عــام
Xن تعيXيتـضمّن تعي rيتـضم r2014 وافق 4 فبـراير سنة  فبـراير سنةIوافق  اI1435 ا

أعـضـاء األمــانـة الـدائــمـة لـلــجـنـة الــوطـنـيــة Iـراقـبـةأعـضـاء األمــانـة الـدائــمـة لـلــجـنـة الــوطـنـيــة Iـراقـبـة
االنتخابات الرئاسية ليوم االنتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل سنة  أبريل سنة 2014.

ـــــــــــــــــــــــــ
إن وزيــــر  الــــدولــــةr وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعـــات

rاحمللّية
rووزير الشؤون اخلارجية

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¦ جوديكر¦ جودي
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وزارة اJاليوزارة اJاليّة

قـــــرار مـــؤرخ في قـــــرار مـــؤرخ في 20  رجـب عـــام  رجـب عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 30  مـــايـــو  مـــايـــو
ســنــة ســنــة r2013 يــحــدr يــحــدّد اIــوقع واالخــتــصــاص اإلقــلــيــميد اIــوقع واالخــتــصــاص اإلقــلــيــمي
وسير اIصالح اجلـهوية وقطاعات النشاط للرقابةوسير اIصالح اجلـهوية وقطاعات النشاط للرقابة

الالحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك.الالحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليّةIإن وزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمّن

rتمّمIعدّل واIا rقانون اجلمارك

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمـضـان عـام 1415 اIـوافـق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995

rاليّةIالـذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-290 اIؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1418 اIوافق 27 يولـيو سـنة 1997
واIــتـــضــمّن تــأســـيس جلــان الــتــنـــســيق والــفـــرق اخملــتــلــطــة
لـــلـــرقـــابــة بـــX مـــصـــالح وزارة اIـــالــيـــة ووزارة الـــتـــجــارة

rوتنظيمها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-421 اIؤرّخ
في 13 مــحــرّم عــام 1433 اIـوافـق 8 ديــســمــبــر ســنــة 2011
الـــذي يـــحــدّد تـــنـــظــــيم اIـــصـــــالح اخلــارجـــيّـــة لــلـــمــديــــريـــة
Xادّة 23 (الفـقـرتIال سـيّـمـا ا rالـعـامــة لـلجـمـارك وسـيـرها

rاألولى و3) منه

- و�قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ  رقم 12-93 اIؤرّخ
في 8 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اIـــوافق أوّل مـــارس ســـنـــة
2012 الــذي يــحـدّد شــروط وكــيـفــيــات االســتـفــادة من صــفـة

rعتمد لدى اجلماركIتعامل االقتصادي اIا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـوّال عـام 1433 اIـوافق 27 غــشت سـنـة 2012 الــذي يـحـدّد
عـدد اIصـالح اجلهويـة وقطـاعات الـنشـاط للـرقابـة الالحقة

rديرية العامة للجماركIبا

- و�ـقـتـضى الـقـــرار اIـؤرّخ فـي 9 جـمـادى الـثـانـيـة
عــــــام 1428 اIــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2007 واIــــتــــضــــمّن

rدير العام للجماركIتفويض اإلمضاء إلى ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى  : ة األولى  : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد اIـوقع
واالخــــتـــــصــــاص اإلقـــــلــــيـــــمي وســــيـــــر اIــــصــــــالح اجلـــــهــــويـــــة
وقـطــاعـات الـنـشــاط لـلـرقـابــة الالحـقـة الـتــابـعـة لـلــمـديـريـة

العامـة للجمارك.

الفرع األوالفرع األوّل
اIوقع واالختصاص اإلقليمياIوقع واالختصاص اإلقليمي

اIــــاداIــــادّة ة 2 :  : يـــــحــــدّد اIــــوقـع واالخــــتــــصــــاص اإلقـــــلــــيــــمي
لــلــمـصــالح اجلــهــويـة وقــطــاعــات الـنــشــاطr طــبـقــا لــلــجـدول

اIرفق بهذا القرار.

اIاداIادّة ة 3 :  : تـضمن اIصلـحة اجلهويـة للجزائـر - ميناء
مـراقبة اIتعـاملX الواقعX فـي حدود اIقاطعـة اإلقليمية
لـــواليــة اجلـــزائــرr الـــتي تـــكــون فـــيــهـــا عــمـــلــيـــات الــتـــجــارة
اخلارجية مسجـلة لدى مكاتب اجلمارك التـابعة للمديرية

اجلهوية للجمارك باجلزائر ميناء.

الفرع الثانيالفرع الثاني
سير اIصالح اجلهويةسير اIصالح اجلهوية

4 :  : تــتــعــلق الــرقــابــة الــتي تــمــارســهــا اIـصــالح اIـاداIـادّة ة 
اجلــهــويـــة بــالـــقــيــود الـــتــجـــاريــة واIـــســتــنـــدات احملــاســـبــيــة
لـلـمـؤسسـات لـلـتـأكّـد من دقـة عـنـاصـر الـتـصريـح اجلمـركي
وشرعية عمليات التجارة اخلارجية والصرفr ال سيّما :

rعناصر فرض الرسوم -
- الـوجــهـــة اIـمـيــــزة لـلـبـضــــائـع عـنـدمـــا تــسـتـفـــيـد

rمـن امتياز جبائي
- الـــــعـــــمـــــلـــــيــــــات اIـــــنـــــجـــــــزة في إطـــــــار األنـــــظـــــمـــــــة

rالتجـاريـة التفضيلية
rاإلجـراءات اإلدارية اخلاصة -

- االلــــتـــــزامـــــات اIــــكـــتــــتــــبــــة في مــــجـــــال األنــــظــــمــــة
rاجلمركـية االقتصادية

- تـــــــدابــــــيــــــر احلـــــــضــــــر ذات الـــــــطــــــابـع االقـــــــتــــــصــــــادي
rوالتجــاري

- تشريع وتنظيم الصرف.

اIاداIادّة ة 5 :  : يتــوجّب عـلـى اIصـالح اجلهـــويـــة القيـــام
�ـا يأتي :

- القيام بالرقابة مابعد اجلمركة التي تتمثل في :
rؤجلةIالرقابة ا *
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rالرقابة الالحقة *
* التحقيقات الظرفية.

يــحــدّد مــدى وكــيــفــيــات تــنــفــيــذ مــخـتــلـف الــرقــابـات
مــــابــــعــــد اجلــــمـــــركــــة �ــــنــــشــــور يــــصــــدر عـن اIــــديــــر الــــعــــامّ

للجمـارك.
- الـــتـــعـــاون مـع أقـــســـام الـــتـــحـــقــــيـــقـــات واالســـتـــعالم

rعلومات واستغاللهاIاجلمركي في مجال بحث ا
- وضـع اIـــعـــايـــيـــر اجلـــهـــويـــة لالســـتـــهـــداف لـــلـــرقـــابـــة
الالحـــــــقــــــــة واIـــــــشــــــاركـــــــة فـي حتــــــديـــــــدr مـن طــــــرف اإلدارة
اIــركـــزيـــةr اIــعــــايــيــر الـــوطــنـــيــة الســـتــهــداف الـــعــمـــلــيــات
واIتـعـــاملـــX الــذيــن يشـكــلــون خـطـــرا لــغش جـمــركي

rأو جتـاري أو تبييض األموال
- حتــلــيل أخـطــار الــغش احملــتـمل اIــتــعـلق بــعــمـلــيـات

rاجلمركة حتت كل األنظمة اجلمركية
- اIـصــادقــةr عـنــد احلــاجـةr عــلى الــوثــائق الـتــجــاريـة
والـــشــهـــادات والــتـــرخـــيــصـــات وكـل وثـــيـــقــة أخـــرى تـــمــنح

rامتياز جبائي
- اIـشـاركـة في اإلعـداد والتـحـيـX الـدائمـX لـقـواعد
الـبـيــانـات اIـعــلــومـاتـــيـة لـعــمـلـيـــات الـتـجـــارة اخلــارجــيـة

rذات خطـر الغش
- الـقــيـامr انــطالقـا من إشــعــــار أو اســتـعالم بــالـغش
rضاد للمسافرين وأمتعتهمIبالفحص ا rأو �بادرة منها
- اIــسـاهــمـة في إعــداد الـبــرنـامج الــسـنــوي لـلــرقـابـة
الالحقة لعمـليات اجلمركة حتت كل األنظمة اجلمركية مع
الـــســهــر عــلى احــتــرام آجــال الـــتــقــادم وإســقــاط الــبــرنــامج
الـسنـوي في برنـامج جهـوي ومحـلي والسـهر عـلى وضعـها

rحيّز التّنفيذ
- اIـشـاركـة في مـكافـحـة تـقـلـيـد اIنـتـوجـات وحـمـاية
حـقـوق اIـلـكـيـة الفـكـريـة بـالـتعـاون مع اIـصـالح الـعـمـومـية

rللرقابة والهيئات اخملتصة في هذا اجملال
rصالح اجلهوية األخرىIالتعاون مع ا -

- وضـع حـــيّـــز الــــتّـــنـــفــــيــــذ كل تـــوجـــيــــهـــات مـــديـــريـــة
rالرقـابـة الالحقـة

- عــرض حـــال مـنــتــظم Iـديـــريــة الــرقـــابــة الالحــقــة
من خالل تشكـيل اقتراحات حتسX تنفيذ اخلدمة.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : تــســـتــطـــيع اIــصــــالح اجلــهــويـــةr إذا ارتــأت
ذلك مــنـــاسبr تـــعــمـــيق رقـــابـــة الـــبــضـــائع الـــتي خـــضــعت
لــفــحـص مــضــاد مــادي كـــامل أو جــزئي مـن طـــرف مــصــالح

اIديريات اجلهوية للجمارك.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : �كـن أن يسـاعـد محـقّـقي اIصـلـحة اجلـهـوية
أعوان الفـحص اIضاد يـكلّفـون بإتـمامr حلسـابهمr عمـليات
اقـــتــــطــــاع الــــعـــيــــنــــات واقــــتـــطــــاع الــــعالمــــات واIــــؤشـــرات
اIــوضـــوعــة عــلـى اIــظــاريـف أو وحــدات الــبـــضــائع وإعــادة

فحص تعداد اIظاريف والوحدات أو وزنها.
يـسـتـطيع رئـيس اIـصـلحـة اجلـهـوية أو رئـيس قـطاع
الـنـشـاط اIــعـني طـلب مـسـاعـدة رئـيـس مـفـتـشـيـة األقـسـام
لـلـجـمـارك الذي يـتـبـعه اIـوقع بـغـرض وضع حتت تـصرفه

أعوان الفحص اIضاد.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : عـنــدمـا تـعــاين اIـصــالح اجلـهــويـةr اIـتــدخـلـة
بـنـاء عــلى اسـتـعـالم أو �ـنـاسـبــة اIـمـارســة الـعـاديــة Iـهـمـة
الـرقـابـة الالحــقـةr مـخـالـفـة لــلـتـشـريع والـتــنـظـيم اIـعـمـول
بــهــمـــا وتــنــصـب عــلى بــضـــائع مــســتـــوردة أو مــصــدرة من
طـرف مـكــتب جـمــارك تـابع Iــديـريـة جــهـويـة أخــرىr تـقـوم
مــبــاشــرة بــإعالم اIــصــلــحـــة اجلـهـــويـــة لــلــرقـــابـــة الالحــقــة

التي تقـع في مقـر هذه األخيرة.

اIــــاداIــــادّة ة 9 :  : يــــرســل مــــلـف الــــرقـــــابــــة اIــــنـــــجــــزةr الــــذي
يـتضـمن نـسخـتX (2) من محـضـر اIـعايـنـة وكـل الـوثائق

الثبوتيةI rدير الرقابة الالحقة على سبيل اإلعالم.

اIـاداIـادّة ة 10 :  : تـرسـل احملـاضــر اIـعــدّة من طـرف اIــصـالح
اجلـــهـــويــة أو قـــطـــاعـــات الــنـــشـــاطr بــعـــد إثـــبــات اخملـــالـــفــات
لـلـتـشـريع والـتـنظـيم اIـعـمـول بـهـمـاr إلى قـابض اجلـمارك

اخملتص إقليميا للتكفّـل بها.

اIــاداIــادّة ة 11 :  : تـــتـــكـــون اIـــصـــالح اجلـــهـــويـــة حــصـــريـــا من
إطــارات اجلــمـاركr األكــثــر تـأهــيال لــضــمــان مـهــمــة حتــلـيل
ملـفات اجلـمركـة وتقـييم مـخاطـر الغش اجلـمركي اIـتعـلقة

بعمليات التجارة اخلارجية.

اIــاداIــادّة ة 12 :  : يــعـــد رؤســـاء اIـــصــالـح اجلــهـــويـــة حــصـــائل
فصلية للنشاطات ويرسلونها إلى سلطتهم السلّمية.

اIـاداIـادّة ة 13 :  : طـبــقـا ألحـكــام الـفــقـرة األولى من اIـادّة 23
مــن اIــــرســـــــوم الــــتّـــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 11-421 اIـــــؤرّخ في 13
مـحـرّم عـام 1433 اIـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنة 2011 واIـذكور

أعالهr تنظّم اIصلحة اجلهوية في ثالثة (3) أقسـام :
rقسم انتقاء الرقابة -

- قـــسـم الـــتـــحـــقــيـــقـــــات والـــتــحــــريـــات واالســتــــعالم
rاجلمـركي

- قسم متابعـة الرقابة.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يـكــلّـف  قـســـم انـتـقــــاء الــرقـــابـــة قـســـم انـتـقــــاء الــرقـــابـــة عــلى
اخلصـوص �ـا يأتي :

- تــوفـــير الـدعـــم اIعلـومــاتي لــرئيس اIـصلحــــة
rاجلهـويـة



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
18 فبرا فبراير سنة ير سنة 2014 م م

r(إشعار بالغش) إطالق عمليات التنبيه -
rتقييم عمليات التنبيه والسهر على توزيعها -

- مـــعـــــاجلـــــة وحتـــلـــــيل االســـتــــعالمـــات واIــــعـــلـــومـــات
اIــــوفــــرة مـن طــــرف قــــسم الــــتـــــحــــقــــيــــقــــات والــــتــــحــــريــــات
واالســــتـــعـالم اجلـــمـــركـي وكـــذا مـن طـــرف كل مــــصـــدر آخـــر

rمـوثـوق فـيه
- الـــقـــيـــام بـــاالســـتــهـــدافـــات عـــلى نـــظـــام اIـــعـــلـــومــات
والـتـسـيـيــر اآللي لـلـجـمــارك واسـتـغالل قـواعــد الـبـيـانـات

rصلحةIالتي حتوزها ا
- حتــلــــيل مـــخـــاطـــر الــغش واخــتـــيــــار الــعــمــلــيــــات
الـــتـي يـــجـب رقـــابــــتــــهــــا في إطــــــار الـــبـــــرنــــامج اجلــــهـــــوي

للـرقـابـة الالحقــة.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـكـــلّـف  قـسم الــتـحــقـيــقـات والــتـحــريـاتقـسم الــتـحــقـيــقـات والــتـحــريـات
واالستعالم اجلمركي واالستعالم اجلمركي على اخلصوص �ـا يأتي :

- الــقـــيــام بــرقـــابــات احملــاســـبــة والــتـــدفــقــات اIـــالــيّــة
واخملزونــات وحركــات الـبضــائــع في مــوقـــع مؤسـسـات

rقاطعــةIا
rالقيام بالرقابة الوثائقية للعمليات التجارية -

- تـنفيذ وتــوجـــــيه التحـقيقـــات والـتحـريات فـي
rيــدانIا

- إعـــداد أو مــســـاعـــدة قـــطــاعـــات الـــنـــشــاط فـي إعــداد
rمحاضر اجلمارك وإرسالها إلى القابض اخملتص إقليميا
- الـقيام بـالتـحقـيقات الـظرفـية بـطلب من اIـديرية
اIـكـلـفــة بـالــرقـابــة الالحـقــة أو اIـديــــر اجلـهـوي لـلـجـمـارك
فـي إطــار الـــتــعـــاون بــX اIـــصــالـح واتــفـــاقــيـــات اIــســـاعــدة

rتبادلةIاإلدارية الدولية ا
- إرســـالr إلى الـسـلـطــة الـســلّـمـيـةr تـقـاريـر تـدقـيق
نـــهـــائــيـــة تـــتـــعــلّـق بــطـــلـــبـــات االعــتـــمـــاد اIـــودعــة مـن طــرف

rXاالقتصادي XتعاملIمختلف ا
- ضـمـان مـتـابـعــة وتـنـسـيق الـتـحـقـيـقـــات اIـنـجـــزة
في إطار الـفـرق اخملـتـلطــة (جـمارك - ضــرائب - جتــارة)
واIساهمــة في إعـــداد مخطط عملهـم الـسنــوي والسهــر

على تطبيقـه.

اIاداIادّة ة 16 :  : يـكــلّـف  قســم متـابعــة الــرقـــابــــة قســم متـابعــة الــرقـــابــــة عـلى
اخلصـوص �ـا يأتي :

rصالحIا Xإعداد روابط للتعاون ب -
- إعــداد مـخــطــطــات الــتـدخـــل عـلـى مـســتـــوى اجلــهــة
عـــلى أســـاس تـــوجــيـــهـــات اIـــديـــريــــة اIـــكــلـــفـــــة بـــالـــرقـــابـــة

rالالحقــة أو �بادرة منهـا
- عـــرض حـــال مــنــتــظـم لــلــســلــطــــة الــســلّــمـــيــة حـــول
Xتــطـــور الــرقــابــات واقــتــراح كـل إجـــراء مــفــيــد لــتــحــســ

rفعـالـية الـرقـابات

- تــــســــيــــيــــر الــــوســــائــل اIــــوضــــوعــــة حتت تــــصــــــرف
rصلحــة اجلهـويـةIا

- الـــتــعــبــيـــر لــلــســلـــطــة الــســلّـــمــيــة في االحـــتــيــاجــات
لـلــوسـائـل الـضـروريــة لـلــسـيــر احلـسن لــلـمــصـالح اجلــهـويـة

واحملليةr للرقابة الالحقة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
سير قطاعات النشاطسير قطاعات النشاط

Xــــادّة ة 17 :  : يـــقــــرر تـــخـــصــــيص اإلطـــارات واحملــــقّـــقـــIــــاداIا
لــقـطــاعــات الـنــشـاط مـن طـرف رئــيس اIــصـلــحــة اجلـهــويـة

اخملتص إقليميا.

اIاداIادّة ة 18 :  : يـكلّف قطـاع النـشاطr حتت سلـطة رئيس
اIصلحة اجلهويةr على اخلصوص �ا يأتي :

- جــمــــع االســتـــعـالم اجلــمــــركي فـي مــجـــال الــغـش
rالتجـاري

- تـزويــد رئـيس اIـصــلـحـة اجلـهــويـة بـكل اIــعـلـومـات
والــتــحــلــيالت الـــتي من شــأنــهــا حتــســـX فــعــالــيــة مــصــالح

rاجلمارك في هذه اجملاالت
- إعـــداد اIـعــايــيـر احملـلـــيــة لالسـتـهــداف واIـشــاركــة

rعايير اجلهوية والوطنيةIفي إعداد ا
- اIـسـاهـمـة فـي إعـداد الـبـرامج اجلـهــويـة والـوطـنـيـة

rللـرقـابـة الالحقـة
- تـنـفـيــذ مـخـطــطـات الـرقــابـة وعـرض حـال الــنـتـائج

rتحصّـل عليهـاIا
- الـــقـــيـــام بــالـــرقـــابـــة في اIـــوقع لـــوجـــهـــة الـــبــضـــائع

rستوردة في إطار النظام اجلمركي االقتصاديIا
- إجنــــاز الـــتـــحـــقــــيـــقـــات والـــتـــحــــريـــات في اIـــيـــدان

rصلحة اجلهويةIوعـرض حال لرئيس ا
Xاالقــتــصـــاديــ XــتــعـــامــلـــــIالــقــيــــــام بــتــدقـــــيـق ا -

rبهـدف اعتمادهـا
rنتظمة لوكالء اجلماركIالقيام بالرقابات ا -

- الــــتـــعـــاون مع اIــــصـــالح األخــــرى لـــلـــدولـــة اIــــكـــلّـــفـــة
بـــالــــرقـــابــــة (الـــضــــرائب والـــتــــجـــارة والــــشـــرطــــة والـــدرك

r(الوطني وحرس احلدود وحرس السواحل
- الــبـحث عن اIــعـلـومــة اIـتـعــلـقــة بـالـغش وإرســالـهـا

rصلحة اجلهويةIإلى ا
- عـرض احلــال لـلــمـصــلـحــة اجلـهــويـة حــول اسـتــعـمـال

rالوسائل اخملصصة لها
- إعـــداد حـصـيــلـــة فـصـلـــيــة لـلـنـشـــاطــات اIـرسـلــــة

إلى السلطـة السلّمـية.
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اIاداIادّة ة 19 :  : يتكون قطاع النشاط من ثالث (3) مهام :

1 - مـــهــمــــة الــبـــحـــــوث والــتــحـــقــيــقـــــات : مـــكــلــفـــــة
بــجــمــع اIــعــلـومــات والــتــحــقـيــقــات واالســتــعالم اجلــمـركي

rورقابـات الطـرقـات

2 - مــهــمــــة الــرقـابـــة الــوثــائــقــيــة : مــكــلــفــــة بـوضــع
rحيّز التّنفيذ برنامج الرقابة الوثائقية والالحقة

3 - مـهـمـة الـتـحـريـات : مـكـلـفـة بـالـتـحـريـات الـنـاجتة
عن الـــرقـــابـــة الـــوثـــائـــقـــيـــة (مـــراقـــبـــة الـــقـــيـــود احملـــاســـبـــيـــة
والـتــحـقــيـقــات والـفــحـوص اIــضــادة  لــلـبــضـائع اIــصـرّحــة

والتعــاون بX اIصالح ومراقبة وكالء اجلمارك).

الفرع الرابعالفرع الرابع
التعاون بX اIصالح اIكلفة بالرقابة الالحقةالتعاون بX اIصالح اIكلفة بالرقابة الالحقة

ومصـالح اIديريـة اجلهويـة للجماركومصـالح اIديريـة اجلهويـة للجمارك

اIــاداIــادّة ة 20 :  : عــنـــدمــــا تــســتــــدعـي ضـــــرورة الــتــعــــاون
بـX اIصـالح اجلـهـويـةr �كن اIـصـلـحـة اجلهـويـة أن تـتدخّـل
استـثـنـائـيـا خــارج مـقاطـعـتـهـا اإلقـلـيمــيـة وذلك بـتـعـلـيـمـة

من سلطتها السلّمية.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : تـعـتـبر الـنـشـاطـات التي جتـريـهـا اIـصالح
اجلـهـويـة وتـلك الـتـي جتـريـهـا اIـديـريـة اجلـهـويـة لـلـجـمارك

متكاملة في مجـال مكافحـة الغش.
يــجب عــلى مــســؤولي اIــديــريــة اجلـهــويــة لــلــجــمـارك
إعـالم مـــــســـــؤولي الـــــرقـــــابـــــة الـالحـــــقـــــة في كــل وقت بـــــكـل

معلومة تتعلق بالعمليات التي تهم مصاحلهم.
يـــجـب عــــلى رئـــيـس اIـــصـــلـــحــــة اجلــــهــــويــــة ورئـــيس
قــطـــاع الــنــشــاط إعالم اIــديــر اجلــهــوي ورئــيس مــفــتــشــيـة
األقــسـام لـلـجـمـارك بـاسـتـمــرار بـكـل حتـقـيق قـيـد اإلجنــاز

قي مقاطعتهم.
اIــاداIــادّة ة 22 :  : يــجب عـــلى مــصــالـح اIــديــريـــات اجلــهــويــة

للجمارك مساعدة اIصالح اجلهوية في القيام �هامها.
اIـاداIـادّة ة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 30

مايو سنة 2013.
عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اIدير العام للجماركاIدير العام للجمارك
محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

01

02

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

اIقرات اإلدارية     اIقرات اإلدارية     

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي

اجلزائر - خارجية

عنابة

اIصلحة اجلهويةاIصلحة اجلهوية
للرقابة الالحقةللرقابة الالحقة

مطار هواري بومدين - بضائع

مطار هواري بومدين - مسافرين

بومرداس

تيزي وزو

عX طاية

عنابة

الطارف

سوق أهراس

مطار هواري بومدين.

مطار هواري بومدين.

والية بومرداس.

واليتا تيزي وزو والبويرة.

مـقـاطـعـات واليـة اجلزائـر اآلتـيـة : الـرويـبـة والدار
الـبيـضـاء (ماعـدا مـطار هـواري بـومدين والـدائرة

احلضرية للمحمدية).

واليتا عنابة وقاIة.

والية الطارف.

والية سوق أهراس.

قطاعات النشاط للرقابة الالحقةقطاعات النشاط للرقابة الالحقة
الرمزالرمز
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03

04

05

06

07

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

اIقرات اإلدارية     اIقرات اإلدارية     

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي

بشار

سطيف

تامنغست

تبسة

تلمسان

اIصلحة اجلهويةاIصلحة اجلهوية
للرقابة الالحقةللرقابة الالحقة

بشار

تندوف

النعامة

أدرار

سطيف

بجاية

جيجـل

برج بوعريريج

تامنغست

إن قزام

إن صالح

تبسة

بئر العاتر

أم البواقي

تلمسان

مغنية

الغزوات

سيدي بلعباس

سعيدة

والية بشار.

والية تندوف.

والية النعامة.

والية أدرار.

والية سطيف.

والية بجاية.

والية جيجـل.

واليتا برج بوعريريج واIسيلة.

واليـــة تـــامـــنــــغــسـت بــاســتــثــنــاء دوائــر إن قـــزام
.Xزوات Xوإن صــالح وت

.Xزوات Xدائرتا إن قزام وت

دائرة إن صالح.

واليـة تـبـســـة مـاعـدا دوائــر بــئـر الـعــاتـر ونـقــرين
وأم علي.

دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.

واليتا أم البواقي وخنشلة.

والية تلمسان ما عدا الدوائر اIذكورة أدناه.

دائرتا مغنية وبني بوسعيد.

دوائـــــر الـــــغــــــــزوات وبـــــــاب الــــــعـــــسى ونـــــدرومــــــة
ومـرسى بن مهيدي وفالوسن.

والية سيدي بلعباس.

والية سعيدة.

قطاعات النشاط للرقابة الالحقةقطاعات النشاط للرقابة الالحقة
الرمزالرمز
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08

09

10

11

12

13

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

اIقرات اإلدارية     اIقرات اإلدارية     

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي

وهران

ورقلة

اجلزائر - ميناء

قسنطينة

إيليـزي

البليدة

اIصلحة اجلهويةاIصلحة اجلهوية
للرقابة الالحقةللرقابة الالحقة

وهران - اIيناء

وهران - اخلارجية

أرزيو

عX تموشنت

ورقلة

حاسي مسعود

الوادي

اجلزائر - جتارة

اجلزائر - أنظمة خاصة

قسنطينة

سكيكدة

باتنة

بسكرة

إيليـزي

إن أمناس

جانت

البليدة

تيبازة

اجلزائر - الصنوبر البحري

ميناء وهران.

واليــــة وهـــــران (مـــــاعــــدا دوائـــــر أرزيـــــو وبــــطـــــيــــوة
وميناء وهران) ووالية معسكر.

دائرتا أرزيو وبطيوة.

والية عX تموشنت.

واليــــة ورقـــــلــــة مـــــاعــــدا دائـــــرتي حـــــاسي مــــســـــعــــود
والبورمة.

دائرتا حاسي مسعود والبورمة.

والية الوادي.

واليـة اجلـزائر (طـبـقـا لـلـشـروط احملـددة في اIادّة 3
أعاله).

واليتا قسنطينة وميلة.

والية سكيكدة.

والية باتنة.

والية بسكرة.

دائرة إيليزي.

دائرة إن أمناس.

دائرة جانت.

واليـتا الـبلـيدة واIـدية ومـقاطـعة بـئر تـوتة (والية
اجلزائر).

والية تيبازة ومقاطعة زرالدة (والية اجلزائر).

مــــقـــاطـــعـــات واليــــة اجلـــزائـــر اآلتـــيــــة : الـــشـــراقـــة -
دراريـــة - بــــئـــر مـــراد رايـس - بـــوزريــــعـــة - بـــاب
الـوادي - حـسـX داي - (مـاعـدا اIـيـنـاء) - احلـراش
- بــــراقـي - والــــدائــــرة احلــــضــــريـــــة لــــلــــمــــحــــمــــديــــة

(مقاطعة الدار البيضاء).

قطاعات النشاط للرقابة الالحقةقطاعات النشاط للرقابة الالحقة
الرمزالرمز
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14

15

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

اIقرات اإلدارية     اIقرات اإلدارية     

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي

الشلف

األغواط

اIصلحة اجلهويةاIصلحة اجلهوية
للرقابة الالحقةللرقابة الالحقة

الشلف

تيارت

ªمستغا

األغواط

غرداية

اجللفة

واليتا الشلف وعX الدفلى.

واليتا تيارت وتيسمسيلت.

واليتا مستغاª وغليزان.

واليتا األغواط والبيض.

والية غرداية.

والية اجللفة

قطاعات النشاط للرقابة الالحقةقطاعات النشاط للرقابة الالحقة
الرمزالرمز

وزارة العمل و التشغيلوزارة العمل و التشغيل
و الضمان االجتماعيو الضمان االجتماعي

قـــــراران مـــــؤرخـــــان في قـــــراران مـــــؤرخـــــان في 20 مـــــح مـــــحّـــــرم عـــــام ـــــرم عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 23
Xيـتــضــمــنـان اعــتــمــاد هـيــئــتـ rXيـتــضــمــنـان اعــتــمــاد هـيــئــتـ r2013 نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة

خاصتX لتنصيب العمال. خاصتX لتنصيب العمال. 
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــــؤرخ في 20 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1435
اIـوافــق 23 نـوفــمـبــر ســنة 2013 تـعـتـمد الـهـيـئـة اخلـاصة
لــتـنــصـيب الــعـمــال اIـسـمــاة " بـاور بــلـوس لــلـخــدمـة لــلـيـد
الــعــامــلـــة "r الــكــائـــنــة بــــحـي 70 مــــســـــكــنr اIـــمــــرات 20
أوت r1955 مــــحل رقم 14 - ســـكــــيـــكـــدةr طـــبــــقـــــا ألحـــــــكـــام
اIـّادة 14 مـن اIرســوم  التـنــفـيـذي رقم 07 - 123 اIؤرخ
 في 6 ربــــــــيــع الـــــثــــــاني عـــــــام 1428 اIــــــوافــق 24 أبـــــريل
ســـنة 2007 الـذي يـضبط شـروط وكـيفـيـات منح االعـتـماد
لـلهيـئات اخلـاصة لتـنصيـب العمـال وسحبـه منهـا و يحدد
دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي اIـــتــــعـــلـق �ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة

العمومية لتنصيب العمال.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــــؤرخ في 20 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1435
اIـوافــق 23 نـوفــمـبــر ســنة 2013 تـعـتـمد الـهـيـئـة اخلـاصة
لـتــنــصـيب الــعــمـال اIــسـمــاة " مــغـرب أومــبـلــو "r الــكـائــنـة
rــغــاريـةIا r22 عــمـارة rالــربـوة احلــمـراء rبـحي 310 مــسـكن
حسX داي - اجلزائرr طبقا ألحـكام اIـّادة 14 مـن اIرسـوم
الــتـــــنـــفــــيـــذي رقم 07 - 123 اIــؤرخ  في 6 ربـــيع الــثــاني
عـــــام 1428 اIـــــوافق 24 أبـــــريـل ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــضـــــبط
شروط وكيفيات منح االعتماد للهيئات اخلاصة لتنصيب
الــعـمــال وسـحــبه مـنــهـا و يــحــدد دفـتــر األعـبــاء الـنــمـوذجي

اIتعلق �مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال.

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 4 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 10
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة r2013 يتضـمن تعيX أعـضاء مجلسr يتضـمن تعيX أعـضاء مجلس

إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــرار مــورخ فـي 4 ذي الــقــعــدة عـــام 1434
اIــوافــق 10 ســبـــتمـبــر سنة 2013 يعـX األعضاء اآلتية
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اIادة 14 من اIرسـوم التـنـفيذي
رقم 92-07 اIـــــؤرخ في 28 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1412
اIـوافق 4 يـنـايـر سـنة 1992 و اIـتضـمن الـوضع الـقـانوني
لـصناديق الـضمان االجتـماعي والتـنظيم اإلداري و اIالي
للضمان االجـتماعيr في مجلس إدارة الصندوق الوطني

للتقاعد Iدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
- بـــعــنـــوان £ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــX لـــلـــصـــنــدوق- بـــعــنـــوان £ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــX لـــلـــصـــنــدوق
اIــعــيــنـــX من اIــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اIــســتــوىاIــعــيــنـــX من اIــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اIــســتــوى

الوطني :الوطني :

السيدة و السادة :
rعبد القادر مسوس -

rمحمد الطيب حمارنية -
rعبد الكر¦ آيت محمد -

rأعمر شباب -
rحمانة رغيس -
rبوعالم عراب -

rXمحمود تواق -
rلزهاري بن يزة -
rعلي بلهوشات -
rبلقاسم جيتلي -
rأحمد قاديري -



rجياللي بوعقول -
rعبد القادر دالل -

rسماعيل بوكريس -
rجميلة خلف اللّه -

rعبد اجمليد بن سليمان -
rموالي حدبة بن عمار -

rحمزة زايد -
.Xعن اإلحتاد العام للعمال اجلزائري Xثل£

rلـلصـندوق Xالـتابـع XـسـتخـدمIبعـنوان £ـثلي ا -rلـلصـندوق Xالـتابـع XـسـتخـدمIبعـنوان £ـثلي ا -
اIـــعــيـــنــX مـن اIــنـــظـــمــات اIـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىاIـــعــيـــنــX مـن اIــنـــظـــمــات اIـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اIستوى الوطني :اIستوى الوطني :
السادة : 

- فـــؤاد بــكـــيــريr £ـــثل عـن الــكـــونــفـــدرالــيـــة الــعـــامــة
rللمؤسسات اجلزائرية

- عــــمـــر لـــوميr £ــــثل عن الــــكـــونـــفـــدرالــــيـــة الـــعـــامـــة
rللمؤسسات اجلزائرية

- حــــســــX آيت أحــــسـنr £ــــثل عن الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة
rXالوطنية ألرباب العمل اجلزائري

- مــحــمـد بـاللr £ــثل عن الــكــونــفــدرالــيــة الــوطــنــيـة
rXألرباب العمل اجلزائري

- فـــوضـــيل بن صـــخــــريr £ـــثل عن الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة
rاجلزائرية ألرباب العمل

- زاكــيـر فــزازr £ـثل عن الــكـونـفــدرالـيـة اجلــزائـريـة
rألرباب العمل

- مــحــمـد نــذيــر بـوعــبــاسr £ـثل عـن الـكــونــفـدرالــيـة
اجلزائرية ألرباب العمل.

- بـــعـــنـــوان £ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اIـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة- بـــعـــنـــوان £ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اIـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة
العمومية :العمومية :

السيدان :
rأحمد بوزيدي -

- قدور بن ساسي.
- بـعــنــوان £ـثــلي مــســتـخــدمي الــصـنــدوق الــوطـني- بـعــنــوان £ـثــلي مــســتـخــدمي الــصـنــدوق الــوطـني

للتقاعد :للتقاعد :
السيدان : 

rعز الدين شمالل -
- بلحسن يوس. 

تـلغـى أحكـام القـرار اIؤرخ في 22 شعـبـان عام 1430
اIـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2009 و اIــتـضـمـن تـعـيــX أعـضـاء

مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 3 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1435 اIوافق  اIوافق 5  يناير  يناير
r2014 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 
الـديــوان الـوطــني ألعـضــاء اIـعــوقـX االصــطـنــاعـيـةالـديــوان الـوطــني ألعـضــاء اIـعــوقـX االصــطـنــاعـيـة

ولواحقها.ولواحقها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 3 ربــــــيع األوّل عـــــام 1435
اIــوافق 5 يــنـــايـــر ســـنــة 2014 تـــعــيّـن الـــسّــيـــدات والـــسّــادة
اآلتــيــة أســمـــاؤهمr تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادّة 9 مـن اIــرسـوم
رقم 88-27 اIـــــؤرّخ في 21 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عـــــام 1408
اIوافــق 9 فبـراير سـنة 1988 واIـتضـمّن إنـشــاء الـديوان
الوطني ألعـضاء اIعـوقX االصـطناعـية ولـواحقهـاr أعضاء
XـــعـــوقـــIفي مـــجـــلس إدارة الــــديـــوان الـــوطـــني ألعـــضـــاء ا

االصطناعية ولواحقها Iدة سنتX (2) قابلة للتجديد :
- عــاشـق يـوسـف أحــمـد شــوقـي فــؤادr £ـثـل الــوزيـر
rـــكّــــلف بـــالــــعـــمـل والـــتـــشـــغـــيل والـــضـــمـــان االجــتـــمـــاعيIا

rرئيسا
rكلّف بالدفاع الوطنيIثل الوزير ا£ rفريد بالل -

rاليةIكلّف باIثل الوزير ا£ rعلي متيجي -
- رابح بـوهـيـنـونيr £ـثل الـوزيـر اIـكـلّف بـالـصـحـة

rستشفياتIوالسكان وإصالح ا
rكلّف بالتجارةIثل الوزير ا£ rعبد النور حاجي -
- زولـــــيـــــخـــــة بـن يـــــطـــــوr £ـــــثـــــلـــــة الــــــوزيـــــر اIـــــكـــــلّف

rباجملاهدين
- فــيــصـل يــعــلىr £ــثـل الــوزيــر اIــكــلّف بـــالــتــنــمــيــة

rالصناعية وترقية االستثمار
- حـافظ شــكــري بـوزيــانيr اIـديــر الــعـامّ لــلـصــنـدوق

rالوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
rثل الهالل األحمر اجلزائري£ rفضيل محرش -

- كـر�ة بـن صالح وعـلي حـمـزيr £ـثالن عن جـمـعـية
rحركيا XعوقIا

- خدوجـة أميـري ويونس عـيتـرr £ثالن عن جـمعـية
rذهنيا XعوقIأولياء األطفال ا

rXكفوفIثل جمعية ا£ rالشيخ بوشيخي -
rثل جمعية الصم البكم£ rمحي الدين بشير -

- نــور الــدين بــوشــلــيــطي وفــاروق أودلــكيr £ــثالن
عن عـمال الديوان الـوطني ألعضاء اIـعوقX االصطـناعية

ولواحقها.
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