
العدد العدد 17
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

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

األربعاء األربعاء 24  جمادى األولى    جمادى األولى  عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 26 مارس سنة  مارس 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
مــرســـوم رئــاسي رقم  14-112 مـــؤرّخ في 16 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافـق 18 مــارس ســنــة r2014 يــتــضــمن إحــداث فــرع
وحتويل اعـتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة اIالية.........................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم  14-113 مـؤرّخ في 16 جــمــادى األولى ســنـة 1435 اIـوافـق 18 مـارس ســنـة r2014 يــتــضــمن إحــداث بـاب
وحتويل اعـتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة الشؤون الدينيـة واألوقـاف...........................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم  14-114 مـــؤرّخ في 16 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافـق 18 مــارس ســنــة r2014 يــتــضــمن إحــداث بــاب
وحتويل اعـتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة االتصال......................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقــم 14-109 مـؤرخ في 10 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 12 مـارس ســنـة r2014 يـعـدل  ويــتـمم اIـرسـوم
الــتــنــفـيــذي رقم 04-414 اIـؤرخ في 8 ذي الــقــــعــدة عـام 1425 اIــوافق 20 ديـســـمــبـــر ســـنـة 2004 والــمــتــعــــلق بــشـــروط
وكـيفـيات مـمارسـة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران اIدني.............................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14- 115 مؤرخ في 18 جمـادى األولى عام 1435 اIوافــق 20 مارس سـنة r2014 يـعـــدل تـوزيـــع نفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 14 - 121 مـؤرخ في 24 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 26 مـارس ســنـة r2014 يــتـضـمن تــعـديل دفـتـر
الــشـروط اIـــلـحـق بــاIــرسـوم الــتــنــفـيـذي رقم 05 - 460 اIـؤرخ في 28 شــوال عـام 1426 اIـوافق 30 نـوفـمــبـر سـنـة 2005
واIتضـمن اIوافقةr عـلى سبيـل الـتســويـةr عــلـى رخـصة إقــامة شـبـكة عـمومــية للـمـواصالت السـلـكـيـة والالسـلكيــة
واستغاللــها وتوفيـر خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بX اIدن وفي احللقة احمللية للجمهور...................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى األولى عام 1435 اIوافـق 26 مارس سنة r2014 يتضمن تغيير ألقاب.........................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 15 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مـارس ســنـة r2014 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام رئــيس دراسـات
�صالح الوزير األول....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 15 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 17 مارس سـنة r2014 يـتـضمن إنـهـاء مهـام مـكلـفـة بالـدراسات
والتلخيص بوزارة األشغال العمومية............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 15 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 17 مـارس سـنـة r2014 يـتـضـمن تـعـيـX مـكـلـفـة �ـهـمـة �ـصـالح
الوزير األول...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 15 جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 17 مــارس ســنــة r2014 يــتـضــمن تــعـيــX مــكـلـف بـالــدراسـات
والتلخيص �صالح الوزير األول...................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرار مؤرخ في 8 جمادى األولى عام  1435 اIوافق  10 مارس سنة r2014 يحدد عدد وتشكيلـة اللجان االنتخابية لدى اIمثليات
الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت اIواطنX اجلزائريX اIقيمX في اخلارج في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية..........

وزارة اCاليةوزارة اCالية
مقرّر مؤرّخ في 18 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 20 مارس سنة r2014 يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2014.

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية
قــرار مــؤرخ في 11 رجـب عــام 1434 اIـوافق 21 مــايـو ســنـة r2013 يــتـضــمن تـعــيـX أعـضــاء مـجــلس إدارة الـديــوان اجلـزائـري
اIهني للحبوب...........................................................................................................................................
قــرارمـؤرخ في 11 شــوال عـام 1434 اIـوافق 18 غـشــت سـنـة r2013 يـتــضـمن إنــشـاء جلــنـة لــلــخـدمــات االجـتــمـاعــيـة لــدى اIـعــهـد
الوطني حلماية النباتات..............................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 13  شوال عام 1434 اIوافـق 20 غشـت سنة r2013 يـتضـمن تسجـيل أصنـاف األشجار اIـثمـرة و احلبوب في
القائمتX أ و ب للفهرس الرسمي لألنواع و األصناف اIسموح بإنتاجها و تسويقها............................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  14-112 مؤر مؤرّخ في خ في 16 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 18 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إحــــداث فـــــرع  وحتــــويل اعــــــتــــمــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــةإحــــداث فـــــرع  وحتــــويل اعــــــتــــمــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــة

تسييـر وزارة اIالية.تسييـر وزارة اIالية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-37 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتضمن توزيع االعـتمادات اخملصصة لوزير اIالية من

r2014 الية لسنةIميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة اIـالـيـة لـسـنـة r2014 فـرع ثـامـن  عـنـوانه "اIــديـريـة

العامة لالستشراف".
اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعــتـــمــــــاد قــــدره أربـــعــمـــائـــة وواحــد وخـــمــســـون مـــلــيـــونــا
وأربـعمـائة وسـبعـة آالف دينار (451.407.000  دج) مـقيّـــد
في ميـزانيـة التكـاليـف اIشتـركة وفي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعــتـــمـــــاد قــــــدره أربــعــمــائــة وواحــد وخــمــســون مــلــيــونــا
وأربـــــعــــــمـــــائـــــة وســـــبــــــعـــــة آالف ديـــــنـــــار (451.407.000  دج)
يـــقــــيّـــــد فــي مــيــزانـيــة تــســيــيــر وزارة اIــالــيــة - الــفـرع
الـــثـــامن "اIــديـــريـــة الـــعــامـــة لالســـتـــشـــراف" وفي األبــواب

اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالـــــيــــة بــــتــــنـــــفــــيــــذ هـــــــذا
اIرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 18 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

126.000.000

140.000.000

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 -  31

02 -  31

وزارة اIاليةوزارة اIالية
الفرع الثامنالفرع الثامن

اIديرية العامة لالستشرافاIديرية العامة لالستشراف
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIديرية العامة لالستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اIديرية العامة لالستشراف - التعويضات واIنح اخملتلفة.............
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 -  31

01 -  32

01 -  33

02 -  33

03 -  33

04 -  33

01 -  34

02 -  34

03 -  34

04 -  34

05 -  34

90 -  34

92 -  34

97 -  34

 rـتــعـــاقــــدونIــسـتــخـدمـــــون اIـديــريـة الــعـامــــــة لالسـتــشــراف - اIا
   الــرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون ــ اIعاشات واIنحاIوظفون ــ اIعاشات واIنح

اIديرية العامة لالستشراف - ريوع حوادث العمل.......................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة لالستشراف - اIنح العائلية................................

اIديرية العامة لالستشراف - اIنح االختيارية............................

اIديرية العامة لالستشراف - الضمان االجتماعي.......................

اIديرية العامة لالستشراف - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية....

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة لالستشراف - تسديد النفقـات............................

اIديرية العامة لالستشراف - األدوات واألثاث............................

اIديرية العامة لالستشراف - اللوازم........................................

اIديرية العامة لالستشراف - التكاليف اIلحقة..........................

اIديرية العامة لالستشراف - اآللبسة........................................

اIديرية العامة لالستشراف - حظيرة السيارات.........................

اIديرية العامة لالستشراف - اإليجار........................................

اIديرية العامة لالستشراف - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
   التعويضات اIترتبة على الدولة............................................

مجموع القسم الرابع

30.000.000

296.000.000

400.000

400.000

1.500.000

15.000

70.000.000

4.000.000

75.515.000

17.820.000

1.750.000

3.750.000

17.500.000

612.000

4.000.000

350.000

10.000

45.792.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 -  35

02 -  37

01 -  43

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIديرية العامة لالستشراف - صيانة اIباني...............................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة لالستشراف - اIلتقيات واIؤتمرات....................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
 النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي

اIـــديـــريــة الـــعـــامــة لالســـتـــشــراف - اIـــنح - تـــعـــويــضـــات الـــتــدريب -
الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين..........................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثامن

20.000.000

20.000.000

2.700.000

2.700.000

440.407.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

451.407.000

451.407.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  14-113 مؤر مؤرّخ في خ في 16 جمادى األولى جمادى األولى
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 18 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r2014 يــتــضـمنr يــتــضـمن سـنـة سـنـة 
إحداث باب وحتويل اعــتمـاد إلى ميزانيــة تسييـرإحداث باب وحتويل اعــتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر

وزارة الشؤون الدينيـة واألوقـاف.وزارة الشؤون الدينيـة واألوقـاف.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-41 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير �ـوجب قـانون

r2014 الية لسنةIا
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافr بـــاب رقـــمه 06-37
Xوعــنـــوانه "نـــفــقــات مـــتــعـــلــقـــة بــإحـــيــاء الـــذكــرى اخلـــمــســ

لالستقالل".
اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعتـمـــاد قــدره ثالثـة عشر مـليونـا ومائتـان وتسعة آالف
ديـنـار (13.209.000 دج) مــقـيّـــــد في مــيــزانــيـة الــتــكــالـيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعــتــمـــــاد قـــــدره ثالثــة عـشـــر مـلــيـونــا ومـائــتـان وتــسـعـة
آالف ديـــنـــار (13.209.000 دج)  يـــــقـــــيّـــــــد فـــي مـــيــــزانــــيـــة
تــســيـيــر وزارة الــشـؤون الــديــنــيـة واألوقــاف وفي الــبـاب
Xرقم 37-06 "نــفــقــات مــتــعــلــقــة بــإحــيــاء الــذكــرى اخلــمــســ

لالستقالل".
اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
الــديـــنـــيـــة واألوقـــافr كل فـــيـــمـــا يــخـــصّهr بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــذا
اIرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 18 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  14-114 مؤر مؤرّخ في خ في 16 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 18 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إحداث باب وحتويل اعــتمـاد إلى ميزانيــة تسييـرإحداث باب وحتويل اعــتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر

وزارة االتصال.وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن

تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-48 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال
r2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة االتــــــصـــــالr بــــــاب رقـــــمه 44-04 وعــــــنـــــوانه "اإلدارة
اIركزيـة - مساهـمة بعنـوان اIصاريـف اIتعلـقة بتـنظيم
دروس دعم تلـفـزيونـية (تـخـصيص يـدفع لـفائـدة اIؤسـسة

العمومية للتلفزيون)".
اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـــــتــــــمــــــــاد قـــــــدره مــــــائـــــة وســـــتـــــــون مـــــلـــــيــــــــون ديـــــنـــــــار
(160.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـــــتــــــمـــــــاد قـــــــــدره مـــــائــــة وســـــتــــــون مـــــلــــيـــــــون ديـــــنــــــار
(160.000.000 دج)  يــقـــيّــــد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
االتـــــصـــــال وفي الـــــبـــــاب رقم 44-04 "اإلدارة اIـــــركـــــزيـــــة -
مساهمة بعـنوان اIصاريف اIتعلقة بتنظـيم دروس دعم
تـلفـزيونـيـة ( تخـصيص يـدفع لفـائدة اIـؤسسـة العـمومـية

للتلفزيون)".
اIــاداIــادّة ة 4 : : يـكــلف وزيـر اIــالـيــة ووزيـر االتــصـالr كل
فــيـمــا يـخــصّهr بـتــنـفــيـذ هـــــذا اIـرســــوم الـذي يـنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 18 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم 14-109 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 10 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2014 ــــــوافق 12 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يــــعـــدل  ويــــتـــمـم اIـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم يــــعـــدل  ويــــتـــمـم اIـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 414-04
اIــــــؤرخ في اIــــــؤرخ في 8 ذي الــــــقــــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــــعــــــدة عـــــام 1425 اIـــــــوافق  اIـــــــوافق 20
ديــــســــــمــــبــــــر ســـــنــــة ديــــســــــمــــبــــــر ســـــنــــة 2004 والـــــمـــــتــــعــــــلـق بــــشــــــروط والـــــمـــــتــــعــــــلـق بــــشــــــروط
وكـــيـــفـــيــات مــــمــارســــة الــوظـــائف الــتـي يــقـــوم بــهــاوكـــيـــفـــيــات مــــمــارســــة الــوظـــائف الــتـي يــقـــوم بــهــا

مستخدمو الطيران اIدني.مستخدمو الطيران اIدني.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير النقل -
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- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اIؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
rتممIعدل واIا rدنيIتعلقة بالطيران اIالقواعد العامة ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-109 اIؤرخ
في 23 صــفـر عـام 1425 اIـوافق 13 أبــريل سـنـة 2004 الـذي
يــحــــدد شـــروط اعــتــــمــاد شـــهـــادات طــيــران أعـــضــاء طــاقم
الـــقــيـــادة وكــذا اIـــســـتــخـــدمـــX اآلخــريـن عــلـى مــ� طـــائــرة

rمدنية مرقمة في اجلزائر
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-110 اIؤرخ
في 23 صـــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 13 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004
واIتـعلق بتصـنيف اIسـتخدمـX اIالحX اIهـنيX حسب
XالحIا XـستخـدمIالفـئات وشروط الـقيـد في سجالت ا

rاخلواص XالحIا XستخدمIوا XهنيIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-414 اIؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اIوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واIتعلق بشـروط وكيفيات �ارسـة الوظائف التي يقوم

rتمّمIعدّل واIا rدنيIبها مستخدمو الطيران ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
اIــاداIــادّة األولى  : ة األولى  : يـــعـــدّل ويــتـــمـم هـــذا اIــرســـوم  بـــعض
أحــكـام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 04-414 اIـؤرخ في 8 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بــشــروط وكـــيــفــيــات �ــارســـة الــوظــائف الــتـي يــقــوم بــهــا

مستخدمو الطيران اIدنيr اIعدّل واIتمّم.
اIــاداIــادّة ة 2 :  : تــتــمم أحــكــــام اIـــرســــوم الــتــنــفــيــذي رقــم
04-414 اIـــــؤرخ في 8 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اIـــــوافق 20

ديـسـمـبـر سـنـة 2004 واIــذكـور أعالهr �ـادة 7 مــكـرّر حتـرّر
كما يأتي: 

"   اIــــادة 7 مــــكــــرّر : يــــجـب عــــلـى أصــــحـــــاب أصــــنــــاف
اإلجــازات والــتـخــصــصـات مــســتـعــمــلي اتــصـاالت الــراديـو
الـسـلـكـيـة إثـبـات مسـتـوى تـعـبـيـر وفـهم كـافـيـX فـي الـلـغة

اIستعملة.
تـقــوم الــسـلــطـة اIــكــلـفــة بــالـطــيـران اIــدني بــاعـتــمـاد
الهيئات التي قد تتولى مراقبة مستوى الكفاءة اللغوية

ألصحاب اإلجازات والتخصصات اIذكورين أعاله.

تعـيّن السـلطـة اIكـلفـة بالـطيـران اIدني مـستـخدمي
الــتــأطـيــر الــتــقـني واIــمــتــحـنــX ذوي الــكــفـاءات الــلــغــويـة

.XؤهلIا
حتــدد شــروط وكــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه اIــادة

بقرار من الوزير اIكلّف بالطيران اIدني".
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 18 من اIـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 04-414 اIـؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1425
اIــوافق 20 ديــســمــبــر ســنــة 2004 واIـــذكــور أعالهr بــفــقــرة

أخيرةr حترّر كما يأتي :
"  اIادة 18 : ........ (بدون تغيير).............

حتـدد مخـتلـف األصنـاف اIرتـبطـة بـإجازة تـقني في
صـــيـــانــة الـــطــائـــرات واالمـــتــيـــازات اIــطـــابـــقــة والـــشــروط
اIـطلـوبة في مـجال اIـعارف األسـاسيـة ومسـتويـات إثراء
اIـــــعـــــارف وأشــــكـــــال الـــــتـــــكـــــوين اإلضـــــافي ومـــــســـــتـــــويــــات
الـتـخـصص و كـذا مـسـتـويـات الـتـأهـيل بـقـرار من الـوزيـر

اIكلف بالطيران اIدني".
اIــاداIــادّة ة 4 :  : تــتــمّم أحــكــــام اIـــرســـوم الــتــنــفــيــــذي رقـم
04-414 اIـــــؤرخ في 8 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اIـــــوافق 20

ديـســمــبـر ســنـة 2004 واIـذكـور أعالهr بــاIـادتـX 28 مـكـرّر
و28 مكرّر 1 حترران كما يأتي : 

" اIادة 28 مكرر : حتدّد كيفـيات تنظيم االختبارات
الـــعـــمــلـــيـــة والـــشـــفـــويــة مـن أجل احلـــصـــول عــلـى اإلجــازات
والشـهادات اIـنـصوص عـليـها في اIـرسـوم التـنفـيذي رقم
04-414 اIـــــؤرخ في 8 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اIـــــوافق 20

ديــســمــبــر ســنـة 2004 واIــذكــور أعالهr بــقــرار من الــوزيـر
اIكلف  بالطيران اIدني".

" اIـادة 28 مــكــرّر1 :  حتــدد إجــراءات تــســلـيـم اإلجـازة
وجتـديــد صالحـيــتـهـا وكــذا إجـراءات تـعــديل إجـازة صــيـانـة
الـطـائـرات من أجل إدراج صـنف أو نـوع أو مـجـمـوعة من

الطائرات بقرار من الوزير اIكلف بالطيران اIدني".
اIـاداIـادّة ة 5 :  : تـتـمـم  ـاذج اإلجـازة اIــذكـورة في اIـادة 45
مـن اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 04-414 اIــــؤرخ في 8 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 20 ديسـمبر سنة 2004 واIذكور
أعالهr بــــنـــمـــاذج إجــــازات تـــقـــني فـي صـــيـــانــــة الـــطـــائـــرات

ومراقب احلركة اجلوية  اIلحقة بهذا اIرسوم.
اIاداIادّة ة 6  :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 12 مارس سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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فصيلةفصيلة
الطائرةالطائرة

Category

التاريخ معالتاريخ مع
الطابع الرسميالطابع الرسمي

Official stamp
and Date

N° ....................................................... رقم ....................................................... رقم N° ............... رقم ............... رقم N° ...................................... رقم ...................................... رقم



عام 1435 هـ هـ
 جمادى األولى عام 

24 جمادى األولى 
س سنة 2014 م

مار
س سنة 

26 مار
ة / العدد 17

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
الفصائل الفرعية9

SUB CATEGORIES

C

ج
B3

ب3
B2

ب2
B1

ب1
A

أ

Aeroplanes turbine
طائرات توربينية

Aeroplanes piston
طائرات fكبس

Helicopters turbine

طائرات هليكوبتر توربيني
Helicopters piston

طائرات هليكوبتر fكبس
Avionics

الكترونيك طائرات
Large Aircraft

طائرات ثقيلة
Aircraft other than large

طائرات غير ثقيلة
Piston-engine non pressurized
aero planes of 2000 kg MTOM
and below
طائرات ذات مـحركـات fكابس
غــيــر مـعــرضــة لـلــضــغط كــتـلــتــهـا
الــــقـــصــــوى عــــنــــد اإلقـالع تــــعـــادل

2000 كغ أو أقل

إمضاء اxوظف اxفوض إلصدار هذه اإلجازة مع التاريخ
Signature of issuing officer&Date

تاريخ وختم السلطة اxصادرة لإلجازة
Seal and stamp of issuing Authority

1.يــــجب إمــــضــــاء هــــذه اإلجــــازة من قــــبـل حــــامــــلــــهـــا
وتــكـون مــرفــوقـة بــبـطــاقـة تــعــريف أو جـواز ســفـر

يحمل صورة شمسية لصاحب هذه اإلجازة.
1. This licence must be signed by the holder and
accompagnied by an identity document containing
a photograph of the licence holder.

2. إن ذكر فـصيـلة فرعـية وحـيدة عـلى هذه اإلجازة
ال تــســمـح حلــامــلــهــا بــإصــدار شــهــادة إعــادة تــشــغــيل

الطائرة.
2. Endorsement of any (sub) categories on the page
entitled (sub) categories only, does not permit the
holder to issue a certificate of release to service for
an aircraft.

3. عـند ذكـر تـأهـيل الـطـراز عـلى اإلجـازة� فـإن هذه
األخيرة تستوفي محتوى اxلحق األول.

3. This licence when endorsement with an aircraft
type rating meets the intent of ICAO annexe 1.

4. تـــبــقـى هــذه اإلجــازة صـــاحلــة إلـى غــايــة الـــتــاريخ
اxذكور على صفحة الصالحية.

4. This licence remains current until review date on
the validity page.

1 - Full name of holder

االسم الكامل حلامل اإلجازة

2 - Date and place of birth

تاريخ ومكان االزدياد

3 - Address of holder

عنوان حامل اإلجازة

4 - Nationality

اجلنسية

5 - Signature of the holder

إمضاء حامل اإلجازة

Intentionally left blank

تترك بيضاء قصدا

N° ................................................................... رقم ................................................................... رقمN° ...................................................... رقم ...................................................... رقمN° ....................... رقم ....................... رقمN° ................... رقم ................... رقم
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ALGERIA

مـــديـرية الطــيـران الـمـدنــــي واألرصـاد اجلــويــةمـــديـرية الطــيـران الـمـدنــــي واألرصـاد اجلــويــة
DIRECTORATE OF CIVIL AVIATION

AND METEOROLOGY

إجـــازة مراقب احلركة اجلويةإجـــازة مراقب احلركة اجلوية
AIR TRAFFIC CONTROLLER’S

I - اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية - اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ALGERIA

مـــديـرية الطــيـران الـمـدنــــي واألرصـاد اجلــويــةمـــديـرية الطــيـران الـمـدنــــي واألرصـاد اجلــويــة
DIRECTORATE OF CIVIL AVIATION

AND METEOROLOGY

II - إجـازة مراقـب احلركــة الـجـويــة - إجـازة مراقـب احلركــة الـجـويــة

AIR TRAFFIC CONTROLLER’S LICENCE

N° ......................... رقم .........................  - رقم - III

Iنوحة وفقا لقواعد اAنظمة الدولية للطيران اAدني.Iنوحة وفقا لقواعد اAنظمة الدولية للطيران اAدني.

Issued pursuant to the orders in council
and regulation in force to the international

civil aviation organization

Name in full ............................ االسم واللقب - V
.......................................................................
Date of Birth .......................... يالدIتاريخ ا - V a
Place of Birth ............................. يالدIمكان ا
Adrress ......................................... العنوان - VI
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Nationalty ................................... اجلنسية - VII
Number of licence ................. رقم الرخصة - VIII
Delivered .................................... تاريخ التسليم
Signature ........................................ إمضاء - IX
and Stamp .......................................... اخلتم - X

عن مديرية الطيران اIدني واألرصاد اجلوية
For Civil Aviation and Meteorology Directorate

LICENCE N° رقم اإلجازة

الصورة
Photography

IV - إمضاء صاحب اإلجازة
Hplder�s signature
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LICENCE N° رقم اإلجازة

الفئة األولى
First Class

اIؤهالت
Rating

اIطار
Aerodrome

LICENCE N° رقم اإلجازة

الفئة الثانية
Second Class

اIؤهالت
Rating

اIطار
Aerodrome

LICENCE N° رقم اإلجازة

الفئة الثالثة
Third Class

اIؤهالت
Rating

اIطار
Aerodrome

LICENCE N° رقم اإلجازة

الفئة األولى
First Class

اIؤهالت
Rating

االقتراب
Approach
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LICENCE N° رقم اإلجازة

الفئة الثانية
Second Class

اIؤهالت
Rating

االقتراب
Approach

LICENCE N° رقم اإلجازة

اIؤهالت
Rating

االقتراب الراداري
Approach Radar

LICENCE N° °LICENCE Nرقم اإلجازة رقم اإلجازة

اIؤهالت
Rating

االقتراب الراداري الدقيق
Precision Approach Radar

اIؤهالت
Rating

جهوي
Area
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LICENCE N° °LICENCE Nرقم اإلجازة رقم اإلجازة

اIؤهالت
Rating

مدرب
Instructor

LICENCE N° °LICENCE Nرقم اإلجازة رقم اإلجازة

اIؤهالت
Rating

�تحن
Examiner

اإلمضاء
Signature

اIؤهالت
Rating

اIؤهالت
Rating

جهوي رادار
Area Radar

تاريخ السحب
Date of issue
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LICENCE N° رقم اإلجازة

اإلمضاء
Signature

تاريخ السحب
Date of issue

اIؤهالت
Rating

مالحظة :مالحظة :

ال �ـــــكن أن تـــــتـــــعـــــدى صـالحـــــيـــــة هـــــذه اإلجـــــازة مــــدة
صالحية الشهادة الطبية

Observation :

The validity of this licence cannot exceed the period
of validity of medical certificate.

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 14- - 115 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2014 ـــــوافــق 20 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةIـــــوافــق اIاألولى عـــــام األولى عـــــام 1435 ا
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول بالنيابة

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اIــادتــان 85 - 3

rو125 (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 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 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 :  يـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2014
اعــتـــمـــاد دفع قـــدره أربـــعـــمــائـــة وواحـــد وســـتــون مـــلـــيـــونــا

وتـسـعـمـائـة وثالثـة وسـتون ألـف ديـنار (461.963.000 دج)
ورخـــصـــة بـــرنـــامـج قـــــدرهـــا أربـــعــــمـــائـــة وواحـــد وســـتـــون
مـــــلـــــيـــــونــــا وتـــــســـــعـــــمـــــائـــــة وثالثـــــة وســـــتـــــون ألـف ديـــــنــــار
(461.963.000 دج) مـقـيّـــدان فـي الـنـفـــقــــات ذات الـطـابـع
الـنــهــائــي  (اIـنـصـــــوص عـلــيـهــا فــي الـقــانـون رقم 08-13
اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIـــتــــضــــمن قـــانـــون اIـــالـــيـــة لـــســــنــة r(2014 طـــبـــقــا

للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصـــص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســــــنـــــــة 2014
اعـتــمــــاد دفــع قـــدره أربــعـمــائــة وواحـد وســتـون مــلـيــونـا
وتـسـعـمـائـة وثالثـة وسـتون ألـف ديـنار (461.963.000 دج)
ورخـــصـــة بــرنـــامـج قـــــدرهــا  أربـــعـــمـــائـــة وواحـــد وســـتــون
مـــــلـــــيـــــونــــا وتـــــســـــعـــــمـــــائـــــة وثالثـــــة وســـــتـــــون ألـف ديـــــنــــار
(461.963.000 دج)  يـــــقـــــــيّــــــــدان فـــي الــــنـــــــفــــــــقــــــات ذات
الطـابــع الـنهــائـي ( اIـنصـــوص عـليـهـا فـــي القـانون 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.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 20 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

 - احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

 الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ... الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

461 963

461 963

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

461 963

461 963

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIــنــشـآت الــقـاعــديـة
االقتصادية واإلدارية

 الـمـجــمـــــوع : ...... الـمـجــمـــــوع : ......

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

461 963

461 963

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

461 963

461 963

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 14 -  - 121 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 24 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2014 ــــــوافق 26 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يـتـضـمن تــعـديل دفـتـر الـشــروط اIــلـحـق بـاIــرسـوميـتـضـمن تــعـديل دفـتـر الـشــروط اIــلـحـق بـاIــرسـوم
الــتـــنـفــيــذي رقم الــتـــنـفــيــذي رقم 05 -  - 460 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 28 شــوال عــام شــوال عــام
1426 اIــوافق  اIــوافق 30 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  2005 واIـــتـــضــمن واIـــتـــضــمن

اIـــوافــقـــةr عــلى ســـبــيـل الـــتــســـــويـــةr عـــلــى رخـــصــةاIـــوافــقـــةr عــلى ســـبــيـل الـــتــســـــويـــةr عـــلــى رخـــصــة
إقـــامــة شـــبــكــة عـــمــومــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكـــيــةإقـــامــة شـــبــكــة عـــمــومــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكـــيــة
والالسلـكـيــة واسـتغاللـــها وتـوفـيـر خـدمات هـاتفـيةوالالسلـكـيــة واسـتغاللـــها وتـوفـيـر خـدمات هـاتفـية
ثـــابـــتـــة دولـــيــة ومـــا بـــX اIـــدن وفي احلـــلــقـــة احملـــلـــيــةثـــابـــتـــة دولـــيــة ومـــا بـــX اIـــدن وفي احلـــلــقـــة احملـــلـــيــة

للجمهور.للجمهور.
ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول بالنيابة

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اIــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

 rالسلكية والالسلكية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 111
اIؤرخ في 11 جـمادى األولى  عام 1435 اIوافق 13 مارس
سنة 2014 واIتضمن تـكليف وزير الطاقة واIناجم �هام

rالوزير األول بالنيابة
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 123
اIـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اIـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واIتعلق بـنظام االستغالل اIـطبق على كل نوع من أنواع
الــشـــبــكـــات �ــا فـــيـــهــا الـالســــلــكـــيــة الـــكــــهـــربــــائــيـــة وعــلى
مخـتلف خـدمـات اIواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـيةr اIـعدل

rتممIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 124
اIـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اIـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واIــتــضــمن حتــديــد اإلجـراء اIــطــبق عــلـى اIـزايــدة بــإعالن
اIـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اIـــــواصالت

rادة 22 منهIال سيما ا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05- 460
اIـؤرخ في 28 شـوال عـام 1426 اIـوافق 30 نــوفـمـبــر سـنـة
2005  واIــتــضــمـن اIــوافــقــةr عــلى ســبــيل الــتــســويــةr عــلى

رخــصـــة إقــامــة شـــبــكــة عـــمــومــيـــة لــلــمـــواصالت الــســلـــكــيــة
والالسـلـكـيـة واسـتـغاللـهـا وتـوفـيـر خـدمـات هـاتـفـيـة ثـابـتـة

rدن وفي احللقة احمللية للجمهورIا Xدولية وما ب
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اIـؤرخ
في 15 صــفـر عـام 1433 اIـوافق 9 يـنـايــر سـنـة 2012  الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئاسـي اIؤرخ في 3 مـحرم
Xتـضمن تعيIوافق 7 نوفـمبر سنة 2013  واIعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واIـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واIواصالت

rالسلكية والالسلكية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي:يرسم  ما يأتي:
اIـاداIـادّة األولى  :ة األولى  : يـتــضـمن هــذا اIـرســوم تـعــديل بـعض
أحــكــام دفـتــر الـشــروط اIـلــحق بــاIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
05- 460 اIــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عــــــــــام 1426 اIــــــــــوافـق 30

نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005 واIــتـــضــمـن اIــوافـــقــةr عـــلى ســـبــيل
التـسويـةr على رخـصة إقـامة شـبكـة عمـوميـة للـمواصالت
الـسلكية والالسلـكية واستغاللـها وتوفير خـدمات هاتفية
rـدن وفي احللـقة احملـليـة للـجمـهورIا Xثابـتة دولـية ومـا ب

وذلك طبقا للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.



24 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1617

26 مارس سنة مارس سنة 2014 م

اIاداIادّة ة 2  :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 26 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
تـعـديـل دفـتـــر الـشـــروط اIـتـعـلـــق بـإقـامـــة شـبـكـــةتـعـديـل دفـتـــر الـشـــروط اIـتـعـلـــق بـإقـامـــة شـبـكـــة
عــــمـــــومــــيـــــة لــــلــــمــــواصــالت الــــســــلـــكــــيــــــة والالســــلــــكــــيــــــةعــــمـــــومــــيـــــة لــــلــــمــــواصــالت الــــســــلـــكــــيــــــة والالســــلــــكــــيــــــة
Xواستغاللها وتوفـير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بXواستغاللها وتوفـير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما ب

اIدن وفي احللقة احمللية في اجلزائر.اIدن وفي احللقة احمللية في اجلزائر.
تــــــــــعـــــــــدل أحــــــــــكـــــــــــام اIـــــــــواد 4  و9  و10 و15 و29 و41
واIالحق 2 و3 و4 من دفـتــر الـشــروط اIـلحـق بـاIرســوم
الـتـنـفـيـــذي رقـم 05 - 460 اIـؤرخ في 28 شـوال عام 1426
اIـوافق 30  نـوفـمبـر سـنة 2005 واIـتضـمن اIـوافـقـةr على
سـبـيل الـتـسـويــةr عـــلى رخــصـة إقــامــة شـــبــكـة عـمـومـيـة
لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة واسـتــغـاللـهـا وتـوفـيـر
خـدمـات هـاتــفـيـة ثـابـتـة دولـيــة ومـا بـX اIـدن وفي احلـلـقـة

احمللية في اجلزائر كاآلتي:
" اIادّة 4  :   موضوع الرخصة : موضوع الرخصة : 

1.4  احمليط :  احمليط :

أ)  اخلدمات اإلجبارية : أ)  اخلدمات اإلجبارية : 
يـــجب عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــة أن يـــوفــر عـــلى كـــامل

التراب اجلزائري ما يأتي:
- خـدمـات الـتـفـصـيل لـلـصـوت واIـعـطـيـات وخـدمـات
الــنــفــاذ إلـى اإلنــتــرنت �ــا في ذلـك خــدمــات الــنــفــاذ عــالي
الــتـدفـق والـتــدفق الــعـالـي جـدا انــطالقــا من جـهــاز هــاتـفي

ثابت  أو جهاز مطرفي باجلزائر نحو:
 * اجتاهات داخل جمـيع التراب اجلزائري بـالنسبة

للمكاIات احمللية ومابX اIدن.
 * اجتـــاهـــات نـــحـــو اخلـــارج بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــكـــاIـــات

الدولية.
 * مــــســــتــــعــــمـــــلي شــــبـــــكــــات اIــــواصالت الـــــســــلــــكــــيــــة

والالسلكية في اجلزائر.
rخدمات صوت ومعطيات وطنية ودولية واردة -

- خــدمــات تــأجــيـــر ســعــة تــراسل IــتــعــامــلــX آخــرين
وحلائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة 1.12.

- خـــدمــــات الــــنــــفــــاذ اجملـــانـي إلى نــــداءات الــــطـــوار¥
واألمن.

ب) اخلدمات االختيارية :ب) اخلدمات االختيارية :
rعــلـى اخلــصــوص rـــكن صـــاحب الــرخـــصــة أن يـــوفــر�

خدمات الهاتف الثابت اآلتية :
- اخلـدمــات اIـرتــكـزة عـلى أرقــام غـيــر جـغـرافــيـة �ـا
في ذلك اخلـدمات اجملـانيـة لـلمـنادي واخلـدمات ذات الـكلـفة

اIتقاسمة واخلدمات ذات اإليرادات اIتقاسمة.
- خدمات الوسائط اIتعددة.

- جتـــمــيع حـــركـــة اإلنــتـــرنتr إذا كـــانت هــذه احلـــركــة
معـاجلـة كـنداءات هـاتـفيـة أو نـداءات في اجتاه أرقـام غـير

 rجغرافية
        ...... (الباقي بدون تغيير).......

اIادّة 9  : الذبذبات  الالسلكية  الكهربائية: الذبذبات  الالسلكية  الكهربائية.
1.9 حزم الذبذبات : حزم الذبذبات :

في حـــالــة اخـــتــيـــار صــاحب الـــرخــصـــة شــبـــكــة حـــلــقــة
محلية السلـكيةr تخصص له الذبـذبات الضرورية لبسط
هـــذه الــــشـــبـــكـــة خالل اثـــني عـــشـــر (12) شـــهـــرا ابـــتـــداء من
ســـريـــان مــفـــعــول الـــرخـــصــةr وذلـك في أجل أقـــصــاه شـــهــر
واحد (1) بعد الطـلب الذي يتقدم به  صاحب الرخصة في
هـــذا الــغــرض. ويــجـب أن تــتــضــمـن طــلــبــات الـــتــخــصــيص

اIعلومات التي تطلبها سلطة الضبط.
وزيادة على ذلكr يرخــص لصاحـب الرخـصة باستغالل
عـــرض حـــزمـــة ذات 20 مـــيـــغــــاهـــرتـــز (2 × 10 مـــيـــغــــاهـــرتـــز)
يـــتــشـــكل من حـــزمـــة ســفـــلى لـــلــمـــكــاIـــات اIـــطــرفـــيــة نـــحــو
احملـطــات الــقــاعــديــة ومن حــزمـة عــلــيــا بــالــنـســبــة IــكــاIـات

احملطات القاعدية نحو اIطاريف. 
تكـون هـذه الـقـنـوات مـتـوفرة عـبـر مـجـمـوع الـتراب

الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على احلدود.
ذبــــذبــــات  الــــقــــنــــوات  اIــــمــــنــــوحــــة واIــــعــــبــــر عــــنــــهـــا

باIيغاهرتز  هي : 
- بـــــالـــــنـــــســــبـــــة لـــــلـــــوصـــــلـــــة الـــــنـــــازلــــة : - بـــــالـــــنـــــســــبـــــة لـــــلـــــوصـــــلـــــة الـــــنـــــازلــــة : 1710 - 1730

rميغاهرتز
- بــــالـــــنــــســــبــــة لـــــلــــوصــــلـــــة الــــصــــاعــــدة : - بــــالـــــنــــســــبــــة لـــــلــــوصــــلـــــة الــــصــــاعــــدة : 1805 - 1825

ميغاهرتز.
ويـــتم اســتـــخـــدام حــزم الـــذبــذبـــات اخملــصـــصــةr وفـــقــا

للتنظيم اIعمول به.
2.9 تخصيص ذبذبات إضافية : تخصيص ذبذبات إضافية :

�ـكن  تـخـصـيص قـنـوات ذبـذبـات إضـافـيـة  لصـاحب
الرخصةr  بحسب  الوفرة  ووفقا خملطط  الذبذبات.

ويــرسل إلى ســلــطــة الــضــبط في هــذا الــغـرض طــلب
مـسبب يبـرر احلاجات من الـذبذباتr  وعـلى هذه األخيرة
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اإلجــابـــة عن الــطـــلب في أجـل ثالثــة (3) أشــهـــر ابــتــداء من
تاريخ إيداع الطلب.

تكون شروط  منح  واسـتعمال  الذبـذبات اIمنوحة
 لصاحب  الرخصة  مطابقة  للتنظيم  اIعمول  به.

3.9 ذبذبات احلزم الهرتزية : ذبذبات احلزم الهرتزية :

بــنــاء عــلى طــلب  من  صــاحب  الــرخــصــةr  وفي  ظل
احـتـرام األحـكـام  الـتـنـظـيـمـيـة  اIـعـمـول  بـهـا  ومـبـدإ  عدم
الـــتـــمـــيـــيـــزr  تـــمـــنح ســـلـــطـــة الـــضـــبـط ذبـــذبـــات  هـــرتـــزيــة
rــــبــــاشـــرةIلــــوصـالت  احلـــزم  الــــهــــرتــــزيــــة  ذات الــــرؤيــــة  ا

بشرط  توفرها.
4.9 شروط استعمال الذبذبات : شروط استعمال الذبذبات :

تــقـوم  ســلــطــة  الــضـبط  بــتــخــصــيص ذبــذبـات  وفق
التنظيم  اIعمول  به  وحسبما  يتوفر  من  الطيف. 

�ــــكـن ســـلــــطــــة الــــضــــبط  كــــذلكr أن  تــــفــــرض r عــــنـــد
الـــضــرورةr شـــروط  الــتـــغــطـــيــة  وحـــدود  طــاقـــة  اإلشــعــاع

على كامل التراب الوطني أو على  مناطق �يزة.
يبلغ  صاحب  الـرخصةr  بناء على طلب  من  سلطة

 الضبطr مخططات  استعمال الذبذبات  اخملصصة  له.
rفي  كل  وقت  rعــلى  صـاحب  الــرخـصـة  أن  يـتــخـذ
اإلجــــراءات  الالزمــــة  لــــتــــرشــــيــــد  االســــتــــعـــمــــال  الــــنــــاجع

للذبذبات.
حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر

اIستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.
5.9 التشويش : التشويش :

تـــكــون  كـــيـــفـــيـــات  اإلقـــامـــة  واالســـتــغـالل  وطـــاقــات
اإلشــــعــــاع حـــــرةr مع  مــــراعــــاة  الـــــتــــنــــظــــيـم  اIــــعــــمــــول  به
ومــقـتــضــيــات الـتــنــســيق  الــوطـني  والــدوليr  وشــريــطـة

عدم  إثارة تشويشات  مضرة.
وفـي  حـــــالــــــة  حـــــدوث  الــــــتـــــشــــــويش  بــــــX قـــــنـــــوات
مـتعـاملX اثـنrX فـإن على  هـذين  اIتـعامـلX الـقيامr في
rـــعـــايـــنــةIأجل  أقـــصـــاه ســـبـــعـــة  (7)  أيـــام  بـــعـــد  تـــاريخ  ا
بـــــإخـــــبـــــار ســـــلـــــطـــــة  الـــــضـــــبط بـــــتـــــاريـخ  ومـــــكـــــان حــــدوث
الـــتــــشــــويــــشـــات  وبــــالــــشـــروط  الــــســــاريـــة فـي  اســـتــــغالل

القنوات  محل  التشويش.
ويعـرض اIتـعـامالن  على  سـلـطة  الـضبطr في  أجل
أقـصـاه  شـهـر  واحدr(1) اإلجراءات  اIـتـفق  عـلـيـهـا  إلزالة

هذه التشويشاتr قصد اIصادقة. 
اIادّة 10  :  مجموعات الترقيم.:  مجموعات الترقيم.
 1.10  منح مجموعات الترقيم :  منح مجموعات الترقيم :

طبـقا  ألحكام   اIادة  13  من  القـانونr حتدد  سلطة
الـــــضـــــبط  وتـــــمــــنـح  األرقـــــام  ومــــجـــــمـــــوعـــــات  الـــــتــــرقـــــيم

واIـــؤشــرات والــبـــواد¥ الــضـــروريــة  لـــصــاحب  الـــرخــصــة
الســـتــــغالل  الــــشــــبــــكــــة  اخلـــاصــــة  به  وتــــزويــــد  اخلــــدمـــات

اIتعلقة  بها.
2.10  تعديل مخطط الترقيم الوطني :  تعديل مخطط الترقيم الوطني :

.....................(بدون تغيير).........................
3.10 الترقيم (اختيار الناقل) : الترقيم (اختيار الناقل) :

rـتـعـامل الـدوليIيـتم انـتـقـاء ا rبـالـنـسـبـة لـلـمـشـتـرك
ومـا بـX اIدن واحملـلي نـداء نـداء عن طريق تـرقـيم مـؤشر

برقم واحد حتدد سلطة الضبط كيفيات منحه.
اIــــادّة 15  : اســـــتــــمـــــراريـــــة اخلــــدمـــــات ونــــوعـــــيــــتـــــهــــا: اســـــتــــمـــــراريـــــة اخلــــدمـــــات ونــــوعـــــيــــتـــــهــــا

وتوفرها وتوفرها 
1.15 االستمرارية : االستمرارية :

......................... (بدون تغيير)........................
2.15 النوعية : النوعية :

يـــلـــتـــزم  صـــاحب  الـــرخـــصـــة  بـــرصـــد  كل  الـــوســـائل
لتـوفيـر خـدمات  بـنـوعيـات  تـكون  مـستـويـاتهـا  مـطابـقة
لـلــمـقــايـيس الــدولـيــةr وال سـيــمـا مــنـهــا مـقـايــيس  االحتـاد.
ويلتزم  باحتـرامr  وفقا للمؤشرات الرئيسية اIنصوص
عليها في اIلحق 2 من دفـتر الشـروط هـذاr  مـستـويـات
rنـــــوعـــــيــــة الــــخــــدمـــــة الــــتــي حتـــــددهـــا ســـــلـــــطــــة الــــضــــبط
وبــالـتــشـاور مع صــاحب الـرخــصـةr في مــنـطــقـة الــتـغــطـيـة
كلهـا. و�كن سـلطة الـضبط مـراجعة هـذه اIسـتويات وفق

األشكال نفسها عند احلاجة إليها.
اIـادّة 29  : األتــاوى اخلــاصــة بــتــخــصــيص الــذبــذبــات  : األتــاوى اخلــاصــة بــتــخــصــيص الــذبــذبــات

الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها.الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها.
1.29  مبدأ األتاوى :   مبدأ األتاوى : 

..................( بدون تغيير)............................
2.29 اIبلغ : اIبلغ :

يحـتـوي مـبـلغ اإلتـاوة الـسـنويـة اخلـاصـة بـتـخـصيص
الـذبــذبـات وتــسـيــيـرهــا ومـراقــبـتــهـا اIــذكـورة في الــفـقـرة

1.29 على ما يأتي:

 * بـالنـسبـة للـحلـقة احملـليـة الالسلـكيـة: مائـة ملـيون
(000,00 000 100) ديـــنــــار جـــزائـــري لــــلـــقـــنــــاة اIـــزدوجـــة 10
مـيــغـاهـرتــز اIـــزدوجــة. ويــمــكن  أن  يـــكـون  مـــبـلغ  هــذه
اإلتاوة  مـحل  مراجـعة طـبقـا  ألحكـام  اIادة  41  من دفـتر
Xــســاواة بــIالــشــروط  هـــذا  وفي  ظل احـــتــرام  مــبـــاد¥ ا

rمتعاملي  القطاع ودون تمييز
 * بـالــنـسـبــة لـلــحـزم الــهـرتــزيـة: يــحـدد اIــبـلغ طــبـقـا

للتنظيم  اIعمول به. 
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اIادّة 41  :  تعديل دفتر الشروط.  :  تعديل دفتر الشروط.
  تطـبـيقـا لـلـتنـظـيم اIـعمـول به وطـبـقا ألحـكـام اIادة
22 من اIـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 01-124 اIــــؤرخ في 15

صـــفـــر عــام 1422 اIــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واIـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اIـطـبق عـلى اIـزايـدة بـإعالن اIـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اIـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة
والالســلــكـــيــةr �ــكـن تــعــديل دفـــتــر الــشــروط  هـــذا بــصــفــة
اسـتــثــنـائــيــة بــنـاء عــلى رأي مــبــرر مــن سـلـــطــة الــضــبط
وفـــقـط في حــالــة مــا إذا اسـتــدعى الــصــالح الــعـام ذلكr أي
ألسباب األمن الوطني أو النظام العام. إال أنه ال �كن أن
تــعـــيـــد هـــذه الــتـــعـــديالت الـــنـــظــر جـــذريـــا في الـــتـــوازنــات

االقتصادية ذات العالقة بالرخصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 2
نوعية اخلدمةنوعية اخلدمة

يجب أن تـكون خـدمات اIـهاتفـة الثـابتـة �ا في ذلك
الــنــفـــاذ إلى اإلنــتـــرنت وســرعــة الـــتــدفق الــعـــالي وســرعــة
التدفق العالي جـدا التي يوفرها صـاحب الرخصة بجودة
تـعــادل اIـقـايـيس الــتي حـددهـا االحتــاد الـدولي لالتـصـاالت

أو من طرف هيئات التقييس الدولية اIعترف بها.
يـــــجب أن تـــــبـــــلغ هـــــذه اخلـــــدمــــات مـــــســـــتـــــوى اجلــــودة
ومـــعــــايــــيـــر حــــسن األداء الــــتي حتــــددهــــا ســـلــــطــــة الـــضــــبط
بــالــتـشــاور مـع صــاحب الــرخــصــة. و�ـكـن ســلــطـة الــضــبط
مـــراجـــعـــة هـــذا اIـــســـتـــوى وهـــذه اIـــقـــايـــيس وفـق األشـــكــال

نفسها عند احلاجة. 
تكون اIؤشرات الرئيسية جلودة اخلدمة كاآلتي: 

- نــــوعــــيــــة الــــنــــفــــاذ : أجل تــــقــــد» اخلــــدمــــاتr مــــعـــدل
األعطال وآجال التصليح.

rـات الــهـاتــفــيـة : جــودة نـقل الــصـوتIـكــاIنـوعــيــة ا -
فشل اIكاIاتr ومدة إقامة اIكاIة.

- نــوعــيــة الــنــفــاذ إلى اإلنــتــرنت : الــتــدفـق الــصــاعـد
والــنـــازلr الــكــمــونr وفــقـــدان احلــزمــة واســتـــخــدام شــبــكــة

الواب.
يجب أن حتـتمل جـميع اIـنافـذ إلى اإلنتـرنت سرعة
(2) Xبـعـد سـنـت rتـدفق ال تـقل عن 2 مـيـغـابت في الـثـانـيـة
من نشـر هذا اIـرسوم في اجلـريـدة الرسـميـةr وال تقل عن
8 مـيـغــابت في الـثـانــيـةr  بـعـد خـمس (5) ســنـوات من هـذا

النشر.
يـتم نـشر نـتـائج القـيـاسات الـتي يـقوم بـهـا اIتـعامل
حتـت إشـــــراف ســــــلـــــطــــــة الـــــضــــــبط مـن أجل تــــــقـــــيــــــيم هـــــذه
اIـؤشـرات أو من طـرف الغـيـر وحتت إشـرافـهـا وذلك على
مـــوقــعي كل مـن ســلــطـــة الــضــبـط وصــاحب الــرخـــصــة مــرة

واحدة في السنة على األقل.

وعــلى صـــاحب الــرخــصـــة أن يــوفــر أفـــضل الــشــروط
اIمكنة وأن يتـخذ الترتيبات التي تـسهل التحقيقات أو
حــمـالت الــقــيـــاس الــتـي تــقــوم بـــهــا ســـلــطـــة الــضـــبط جلــمع
البـيانات وإجـراء التجـارب الضروريـة لتقيـيم مؤشرات

جودة اخلدمة.
حتدد سـلطة الـضبـط األسالـيب العـملـية واإلجراءات
الــدقـيـقـة لــقـيـاس نــوعـيـة اخلـدمــات بـالـتــشـاور مع صـاحب
الـرخـصـة. وعـلى صـاحب الـرخـصـة اتـخـاذ جـمـيع الـتـدابـير
اIناسبـة ( �ا في ذلك إنشاء أسـاليب وإجراءات احلساب
اIـــنـــاســبـــة ) لــكـي يــتم قـــيـــاس جــودة اخلـــدمــات فـي أفــضل

شروط اIوثوقية والتمثيل. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 3
التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

 I -  بالنسبة للدولي وما بX اIدن.
     .........................(بدون تغيير).........................

II  - بالنسبة للحلقة احمللية.
إلزامية التغطية :إلزامية التغطية :

يتـعX عـلى صاحب الـرخصة ابـتداء من تـاريخ نشر
هـذا اIـرســوم في اجلـريـدة الـرسـمــيـةr أن يـغـطي الـواليـات
rوفق بــنـــود وشــروط دفـــتــر الـــشــروط (خـــدمــات الـــصــوت
والـبـيـانـاتr واإلنـتـرنت �ـا في ذلك خـدمـات الـنـفاذ عـالي

التدفق والعالي جدا ) كما يأتي :
* 30 % من ســـــــكــــــان كـل واليــــــة مـن واليــــــات الـــــــوطن
الــثـــمــانـي واألربــعــX (48)  بـــعـــد ســـنــــة واحـــدة من تـــاريخ

rرسومIبداية سريان مفعول هذا ا
* 50 % من ســـــــكــــــان كـل واليــــــة مـن واليــــــات الـــــــوطن
الــثـمــاني واألربــعـX (48)  بـعــد ســنـتــX من تــاريخ بــدايـة

rرسومIسريان مفعول هذا ا
* 60 % من سـكـان 24  واليـة  بـعـد ثالث سـنـوات من

rرسومIتاريخ بداية سريان مفعول هذا ا
* 70 % من سـكـان 24  واليـة  بـعــد أربع سـنـوات من

rرسومIتاريخ بداية سريان مفعول هذا ا
* 90 % من ســكــان كل واليــة من الــواليــات الــثـمــاني
واألربـعـX (48)  بـــعـــد خــــمس ســـنــــوات من تـــاريـخ بـــدايـــة
ســــريـــان مــــفـــعــــول هــــذا اIـــرســــوم ويـــجـب ان تـــشــــمل هـــذه
الــتـغـطـيــة كل مـنـطــقـة حتـتـوي عــلى أكـثـر من 2000 نــسـمـة

في كل والية.
وابتـداء من الـسـنـة الـثـانـيـةr يـبـلغ صـاحب الـرخـصة
ســلـطـة الـضــبطr بـقـائـمــة الـواليـات الـتـي يـنـوي تـغــطـيـتـهـا

خالل السنة اIقبلة. 
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يــعــتــبــر X  %  مـن الــسـكــان مــشــمــولــX بــالــتــغــطــيـة
حـيـنــمـا يــتـمـكن   X  % من سـكــان الـواليـة من الــنـفـاذ إلى
خــدمـات صــاحب الــرخــصـة فـي أقل من خــمـســة عــشـر (15)

يوما.
�ـــكـن أن يـــتــــرتـب عـــلـى اإلخالل بــــهـــذه االلــــتــــزامـــات

سحب الرخصة أو العقوبات اIقررة في اIلحق 4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اIلحق  اIلحق 4
العقوباتالعقوبات

طـبـقا لـلـمادة 37 من دفتـر الـشروط هـذا وبـاستـثـناء
ظــــروف اإلعـــفــــاءr يـــتــــعــــرض صـــاحب الــــرخــــصـــة في حــــالـــة
اإلخالل �ــقــايــيس جــودة اخلــدمــة وبــالــتــزامــات الــتــغــطــيـة
2 XلحقIتـضمنة في اIاإلقليمية الـواردة طبقا لألحكام ا
و3 مـن دفــتـر الــشــروط هــذاr لــلــعــقــوبــات اIــقـررة فـي هـذا

اIلحق.
حتــسب هــذه الــعــقـوبــات بــعــد تــدقــيق جتــريه ســلــطـة

الضبط اعتمادا على السلم اآلتي :
1. بالنسبة للدولي وما بX اIدن :. بالنسبة للدولي وما بX اIدن :

- نـــســبـــة الــســـكــان اIـــشــمـــولــX بـــالــتـــغــطـــيــة  ( وفق
الــبـنـود والــشـروط اIـقــررة في دفـتــر الـشـروط) أدنى من
30 % عنـد االفـتتـاح الـتجـاري : عـلى األكثـر مـا يعـادل أحد

عشر ملـيونا وأربعمائـة ألف دينار جزائري (11.400.000
r(دج

- نــسـبــــة الــسـكــان اIــشـمــولـX بــالــتـغــطــيـــة ( وفــق
الــبـنـود والــشـروط اIـقــررة في دفـتــر الـشـروط) أدنى من
r% 60 ســنـــة واحــدة ( 1 ) بـعــد االفـتــتـاح الــتـجــاري : عـلى

األكثر مـا يعادل أحـد عشـر مليـونا وأربـعمائـة ألف دينار
r(11.400.000 دج) جزائري

- نسبة السكـان اIشمولX بالتـغطية ( وفق البنود
r % 100   ـقررة في دفتـر الشروط) أدنى منIوالشروط ا
ســـنــتــيــــن ( 2 ) بـعـــد االفـتـتــــاح الـتـجـاري : عـلى األكـثـر
مـــا يــعـــادل أحــد عـــشــر مـــلــيـــونـــا وأربـــعــمـــائــة ألف ديـــنـــار

جزائري (11.400.000 دج).
يــحـــسب مـــبــلـغ الــعـــقــوبـــة اIــالـــيـــةr في كل حـــالــة من
احلــــاالت الـــثـالث اIـــذكــــورة أعالهr عــــلى أســـاس الــــعـــقــــوبـــة
اIـالـيــة الـقـصـوى تـنـاسـبـا مع الـعــجـز في تـغـطـيـة الـسـكـان

باIقارنة مع التغطية  الدنيا اIطلوبة.
- الـنسـبـة الـدنـيا لـشبـكة الـتراسل الـتي يسـتعـملـها
rصـاحب الــرخـصــة و �ـتــلـكــهـــا صـاحـب الـرخــصـة بـنــفـــسه
أدنى من r% 10 سـنة واحدة ( 1 ) بـعد االفـتتــاح التـجاري :
عـلى األكـثـر مـا يـعـادل أحـد عـشـر مـلـيـونـا وأربعـمـائـة ألف

r(11.400.000 دج) دينار جزائري

- الـنسبـة الدنـيا لشـبكة الـتــراسل الـتي يسـتعمـلها
rصـــاحب الــرخـصـــة و �ـتــلـكــهــا صـاحـب الـرخــصـة بـنــفـسه
أدنى من r % 15 سـنـتX ( 2 )  بـعـد االفـتــتـاح الـتـجـــاري :
عـلى األكـثـــر مـا يـعــــادل أحـد عشـــر مـلـيـونـا  وأربـعـمـائــة

r(11.400.000 د ج) ألف دينار جزائري
- النـسـبة الـدنـيا لـشبـكـة التـراسل الـتي يـستـعـملـها
rصـاحـــب الـرخـصـــة و �ـتـلـكـــهـا صــاحب الـرخـصـة بـنـفـسه
أدنـى من r % 25 ثالث ( 3 ) ســــــنـــــــوات بــــــعـــــــد االفــــــتـــــــتــــــاح
الـــتـــجـــاري : عـــلى األكـــثـــر مـــا يـــعـــادل أحـــد عـــشـــر مـــلـــيـــونــا

r(11.400.000 دج) وأربعمائة ألف دينار جزائري
- النـسـبة الـدنـيا لـشبـكـة التـراسل الـتي يـستـعـملـها
rصـاحـب الـــرخـصـة و �ـتـلـكـهـا صــاحب الـرخـصـــة بـنـفـســه
أدنـى من r% 35 أربـع  ( 4) ســـــــنــــــــوات بـــــــعـــــــد االفــــــــتـــــــتـــــــاح
الـــتـــجـــاري : عـــلى األكـــثـــر مـــا يـــعـــادل أحـــد عـــشـــر مـــلـــيـــونــا

r(11.400.000 دج) وأربعمائة ألف دينار جزائري
- النـسـبة الـدنـيا لـشبـكـة التـراسل الـتي يـستـعـملـها
rصـاحـب الـرخـصـــة و �ـتـلـكـهـــا صــاحب الـرخـصـة بـنـفـســه
أدنـى من r% 55 خــــــمس ( 5 ) ســــــنــــــوات بـــــعــــــد االفــــــتــــــتـــــاح
الـــتـــجـــاري : عـــلى األكـــثـــر مـــا يـــعـــادل أحـــد عـــشـــر مـــلـــيـــونــا

وأربعمائة ألف دينار جزائري (11.400.000 دج).
يــحـــسب مـــبــلـغ الــعـــقــوبـــة اIــالـــيـــةr في كل حـــالــة من
احلــــاالت اخلـــمـس اIـــذكــــورة أعالهr عــــلى أســـاس الــــعـــقــــوبـــة
اIــالــيـة الــقــصــوى تـنــاســبـا مع الــفــارق بـX نــســبـة شــبــكـة
الــتــراسل الــتي يــســتــعــمــلــهـا صــاحب الــرخــصــة و�ــتــلــكــهـا

صاحب الرخصة بنفسه وبX النسبة الدنيا اIطلوبة.
2. بالنسبة للحلقة احمللية.. بالنسبة للحلقة احمللية.

1.2. التغطية :. التغطية :

إذا كــانت حــصــة الــســكـان اIــشــمــولــX بـالــتــغــطــيـة ال
Xـــلــحق 3  يـــحــسب عــدد نـــقــاط الــفــارق بــIتــتـــطــابـق مع ا
الــنــســبـة اIــائــويــة لــلـســكــان الــذين يــغــطــيـهـم فـعـال صـاحب
الـرخـصـة وبـX الــنـسـبـة اIـائـويـة احملـددة في اIـلـحق 3 في

كل والية.
ويـكون مـبلغ الـعقـوبـة اIالـية في كل واليـة ثالثمـائة
وثمانX ألف دينار جزائري (380.000 دج) عن كل فارق.
حتــدد حصــة السكـــان اIشمولX بالتغطيـة بحصة
الـسكـان الـذين �كن وصـلـهم باخلـدمـات في اآلجال اIـقررة

فـي اIلحق 2  من دفتر الشروط.
2.2. جودة اخلدمة :. جودة اخلدمة :

نوعية إرسال الصوتنوعية إرسال الصوت
إذا كــانت نــوعـيــة إرسـال الــصـوتr بــالــنـســبـة لــنـداء
يجري داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطالقا من جهاز
مـشتـرك تابع لـصاحـب الرخـصة في اجتـاه جهـاز مشـترك
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تـابـع  لـصـاحب الـرخـصـة)r ال تـتـطــابق مع مـعـايـيـر نـوعـيـة
اخلـدمة اIـبيـنة في اIـلحق r2 يكـون مبـلغ العـقوبـة اIالـيـة
5 %  مـن مـــداخــــيـل صـــاحـب الــــرخـــصــــة فـي الـــواليــــة الــــتي
يـــعـــاين فـــيـــهـــا عـــدم الـــتـــطـــابقr عـــلـى أن ال يـــقل اIـــبـــلغ عن

ثالثمائة وثمانX ألف دينار جزائري (380.000 دج). 
أجل توفير اخلدمات أجل توفير اخلدمات 

rمــرة واحـــدة في الــســنــة rيـــصــرح صــاحب الـــرخــصــة
باألجل اIتوسط اIسجل لتوفير خدماته.

إذا كـــانـت آجـــال تـــوفــــيـــر الـــخـــدمـــات أعـــلــى مــن
 50 % مــقــارنــة مع اآلجــال اIـبــيــنــة في اIــلـحق r2 يــحــسب

مبلغ العقوبة اIالية كاآلتي: 
لــــيــــكن N1 هــــو عـــدد أيــــام األجل اإلجــــمــــالي في تــــوفــــيـــر

اخلدمة.

x فــــي الـسنـــة XوصـولــــIعـــــدد الزبـائـــــن ا = N1

( األجل اIتوسط اIسجل - 15 يوما ).
."15 /  (N1) x الية 000 38 دجIيكــون مبلـغ العقوبة ا

حرر باجلزائر في 16 مارس سنة 2014
وقعـــه :

�ــثـل صــاحب الـــرخـــصــة : الـــرئــيـس اIــديـــر الـــعــام  أزواو
مهمل

رئــيس مـــجــلس ســـلــطـــة ضــبط الـــبــريـــد واIــواصالت
السلكية والالسلكية  محمد توفيق بسعي

وزيــرة الــبـــريــد وتــكــنـــولــوجــيـــات اإلعالم واالتــصــال
زهرة دردوري

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIــــوافـق اIــــوافـق 26 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2014 يـــتـــضــــمن تـــغــــيـــيـــرr يـــتـــضــــمن تـــغــــيـــيـــر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77-8  و125

r(الفقرة األولى) منه
-  وبـــمــــقــــتـــضــى األمـــر رقـم 70-20 اIــؤرخ في 13
ذي احلــــجـــــة عــــام 1389 اIـــــوافق 19  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1970

rادتان 55 و56 منهIال سيما ا r دنيةIتعلق باحلالة اIوا
  - و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واIـتعلق  بتـغيير الـلقب r اIتممr  ال سـيما اIواد 3 و4 و5

rمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهIـتـمم واIا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم:
- مـخنـز دهان بـطاشr اIـولود في 23 ديسـمبـر سنة
1969 �ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 528

وعــقـد الـزواج رقم 580 احملــرر بـتـاريخ 19 سـبــتـمـبــر سـنـة
1994 بغليزان (والية غليزان)r وأوالده القصر: 

* حـمــزةr اIــولـود في 2 يــنـايــر ســنـة 1997 بـغــلــيـزان
r31 يالد رقمI(والية غليزان) شهادة ا

* باللr اIـولـود في 2 سـبـتـمـبـر سـنة 2000 بـغـلـيـزان
r3074 يالد رقمI(والية غليزان) شهادة ا

* فــــاطـــمــــةr اIــــولـــودة في 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2001
r4689 يالد رقمIبغليزان (والية غليزان) شهادة ا

* إسالمr اIـــــــولــــــود في 22 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2011
  r6031 يالد رقمIبغليزان (والية غليزان) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فـصــاعــدا: بـراشــد بــطـاشr بــراشـد
حمزةr براشد باللr براشد فاطمةr براشد إسالم.

- نـــعــجــة صـالح الــدينr اIـــولــود في 17 مــارس ســنــة
r89/163 ــيالد رقمI1989 بــالــنــزلــة (واليــة ورقـلــة) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عمار صالح الدين.
- غار لـفعة رابحr اIولود في 20 نوفـمبر سنة 1967
بــأوالد مـــوسى (واليــة بـــومــرداس) شــهـــادة اIــيالد رقم 606
وعــقــد الـزواج رقم 20 احملــرر بــتـاريخ 22 ســبــتــمــبــر ســنـة
1993 ببوزقزة قدارة (والية بومرداس) وأوالده القصر: 

* حسـامr اIـولود في 21 مـارس سـنة 1995 بالـرغـاية
r520 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

* Iــيــاءr اIــولــودة في 8 مــايــو ســنــة 1998 بــالــرويــبــة
r715 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

* مـــنــيــرr اIــولــود في 6 نــوفــمــبــر ســنــة 2003 بــأوالد
r328 يالد رقمIموسى (والية بومرداس) شهادة ا

* نـوالr اIـولودة في 2 فبـراير سـنة 2000 بـبوزقزة
r03 يالد رقمIقدارة (والية بومرداس) شهادة ا

* عـــــبــــــد احلـقr اIـــــولــــــود في 6 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2009
r1003 يالد رقمIبالرغاية (والية اجلزائر) شهادة ا

rأيوب حسام rويدعون من اآلن فـصاعدا: أيـوب رابح
أيوب Iياءr أيوب منيرr أيوب نوالr أيوب عبد احلق. 

-  ـلـة عـبـد احلـمـيـدr اIـولـود في 2 أبــريل سـنـة 1954
بــالــبــابــور (واليـة ســطــيف) شــهــادة اIــيالد رقم 183 وعــقــد
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الــــزواج رقم 303 احملــــرر بــــتـــاريخ 3 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1985
بحسX داي (والية اجلزائر) وابنته القاصرة: 

* يـــاســمــrX اIــولــودة في 12 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1997
 r4258 يالد رقمIداي (والية اجلزائر) شهادة ا Xبحس

rويـدعــيـان مـن اآلن فـصــاعـدا: مــوهـوب عــبـد احلــمـيـد
.Xموهوب ياسم

Xولود في 31 مايو سنة 1986 بحسIا rلة حكيم  -
داي (واليـة اجلــزائـر) شــهــادة اIـيالد رقم r1715 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: موهوب حكيم.
-  ـــلـــة مـــر»r اIـــولـــودة في 16 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1987
بـــحـــســـX داي (واليـــة اجلــزائـــر) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 03004
وعـقد الزواج رقم 140 احملـرر بتاريخ 30 مايـو  سنة 2013
بــــاIــــقــــريــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا:

موهوب مر».
-  لـة رفيقr اIـولود في 2 غـشت سنة 1992 بالـقبة
(واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIـيالد رقم r3344 ويـدعى من اآلن

فصاعدا: موهوب رفيق.
-  لـة فـضـيـلـةr اIـولودة في 26 ديـسـمـبـر سـنة 1960
بحسX داي (والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم 9088 وعقد
الـــــزواج رقم 08 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 29 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1985
بـــــزرالـــــدة (واليــــة اجلـــــزائـــــر) وتـــــدعى مـن اآلن فـــــصـــــاعــــدا:

موهوب فضيلة.
-  ــلــة غـــنــيـــةr اIــولــودة في 20 فــبـــرايــر ســـنــة 1964
بحسX داي (والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم 1532 وعقد
الــــزواج رقم 427 احملــــرر بــــتـــاريخ 4 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1992
بــــاحلـــــراش (واليــــة اجلـــــزائــــر) وتــــدعـى من اآلن فـــــصــــاعــــدا:

موهوب غنية.
-  ـــــلـــــة مــــــرادr اIـــــولـــــود في 10 مـــــارس ســـــنـــــة 1966
بحسX داي (والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم 2187 وعقد
الــزواج رقم 581 احملــرر بــتــاريخ 17 نــوفــمـــبــر ســنــة 1997
بحسـX داي (والية اجلزائـر) وعقد الزواج رقم 266 احملرر
بتاريخ 28 يونـيو سنة 2005 بحـسX داي (والية اجلزائر)

وولداه القاصران: 
Xــولــود في 13 غــشت ســنــة 1999 بــحـسـIا rمــهــدي *

r3012 يالد رقمIداي (والية اجلزائر) شهادة ا
Xـولـود في 2 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006 بـحـسIا rأكــرم *

 r5106 يالد رقمIداي (والية اجلزائر) شهادة ا
ويـدعــون من اآلن فـصـاعـدا: مـوهـوب مـرادr مـوهـوب

مهديr موهوب أكرم.
-  ـــلــة دلـــيـــلـــةr اIـــولـــودة في 27 يــولـــيـــو ســـنــة 1969
بـــالــقـــبــة (واليـــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1877 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 288 احملــــرر بـــــتــــاريخ 14  غــــشـت ســــنــــة 1997
بــبــاش جــراح (واليــة اجلــزائــر) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

موهوب دليلة.
- بوعتـروس أحمـدr اIولود في 27 ينـاير سنة 1960
بـــســـبـــقـــاق (واليــة األغـــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 05 وعـــقــد

الـزواج رقم 108 احملـرر بتاريخ 29 مايـو سـنة 1982 بـآفلو
(والية األغواط) وولداه القاصران: 

* عـــبـــد الــــقـــادرr اIـــولـــود في 22 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1997
r938 يالد رقمIبآفلو (والية األغواط) شهادة ا

* صالح الــــديـنr اIــــولــــود في 15 مــــارس ســــنــــة 2002
  r400 يالد رقمIبآفلو (والية األغواط) شهادة ا

ويــدعـون من اآلن فــصــاعــدا: جــياللي أحــمـدr جــياللي
عبد القادرr جياللي صالح الدين.

- بـوعــتـروس عــليr اIـولـود في 2 يـونـيـو سـنـة 1983
بآفلـو (والية األغواط) شـهادة اIيالد رقم 1026 ويدعى من

اآلن فصاعدا: جياللي علي.
- بوعتـروس عبد الـرزاقr اIولود في 4 ينـاير سنة
1986 بآفلـو (والية األغواط) شـهادة اIيالد رقم r40 ويدعى

من اآلن فصاعدا: جياللي عبد الرزاق.
- بـوعـتــروس خـيـرةr اIـولـودة في 20 نـوفـمـبـر سـنـة
1991 بـــــآفــــلـــــو (واليــــة األغــــواط) شـــــهــــادة اIـــــيالد رقم 1814

وتدعى من اآلن فصاعدا: جياللي خيرة.
- بوعتـروس محمـدr اIولود في 31 مايـو سنة 1993
بـآفلـو (والية األغـواط) شهـادة اIيالد رقم 878  ويـدعى من

اآلن فصاعدا: جياللي محمد.
- قـطـيــطـشـة مــحـمــدr اIـولـود في 27 ديــسـمـبــر سـنـة
1965 بـابن زياد(واليـة قـسـنـطيـنـة) شـهـادة اIيالد رقم 222

وعـــقـــد الـــزواج رقم 482 احملـــرر بـــتـــاريخ 29 مـــارس ســـنـــة
2001 بعنابة (والية عنابة) وأوالده القصر: 

* وسـيمr اIـولود في 17 ديـسـمبـر سـنة 2002 بعـنـابة
r15388 يالد رقمI(والية عنابة) شهادة ا

* مــايـا يــاســمــrX اIــولـودة في 7 يـــونــيــو ســنــة 2006
r9002 يالد رقمIبعنابة (والية عنابة) شهادة ا

* بـاهـية سـرينr اIـولودة في 11 نوفـمبـر سنة 2008
  r5315 يالد رقمIبعنابة (والية عنابة) شهادة ا

rويـــدعــون مـن اآلن فــصــاعـدا : بن ســمـاعـيل مــحـمـد
بـن ســـمــــاعـــيل وســــيمr بن ســــمـــاعــــيل مـــايــــا يـــاســــمـــrX بن

سماعيل باهية سرين.
- قـطيـطـشة صالح الـدينr اIـولود في 4 يولـيو سـنة
1967 بحامة بوزيـان (والية قسنطـينة) شهادة اIيالد رقم

536 وعــقـد الـزواج رقم 4700 احملــرر بـتـاريخ 23 سـبـتــمـبـر

سنة 2004 بقسنطينة (والية قسنطينة)r وأوالده القصر:
* نـــــزار بـــــايr اIـــــولـــــود في 7 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2007
r18295 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* مــروان وائلr اIــولـود في 26 ديـســمــبـر ســنـة 2008
r25220 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* ســـحـــر يــــاراr اIـــولـــودة في 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2013
 r22128 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

ويــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا: بن ســـــمــــاعـــــيل صالح
rبن سـماعـيل مروان وائل rبن سمـاعيل نـزار باي rالديـن

بن سماعيل سحر يارا.
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- قـــطــيــطـــشــة إبـــراهــيمr اIـــولــود في 8 مــارس ســنــة
1969 بحامة بوزيـان (والية قسنطـينة) شهادة اIيالد رقم

250 وعــقــد الـزواج رقم 5397 احملــرر بــتـاريخ 29 ديـســمــبـر

ســـنـــة 2005 بـــقـــســـنــــطـــيـــنـــة (واليــــة قـــســـنـــطــــيـــنـــة) وولـــداه
القاصران:

* أنـــــــيـسr اIـــــــولـــــــود في 14 فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2007
r2421 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* جلـــــــــrX اIـــــــــولـــــــــودة في 25 غـــــــــــــشـت ســـــــــــــنـــــــــــــة 2009
  r17160 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا
rويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: بن ســمـاعــيـل ابـراهــيم

.Xبن سماعيل جل r بن سماعيل أنيس
- قــطــيـطــشــة هـشــامr اIــولـود في 13 ديـســمــبـر ســنـة
1974 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم

14691 وعــــقــــد الـــزواج رقم 3335 احملــــرر بــــتـــاريخ 4 غــــشت

سنة 2004 بقسنطينة (والية قسنطينة) وأوالده القصر:
* زكــــــريـــــــاr اIـــــــولـــــــود في 12 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2007

r9591 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا
* ســــــلــــــمـىr اIــــــولــــــودة في 16 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2009
r11274 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* مـــــــر»r اIــــــــولــــــــودة في 11 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنـــــــة 2011
  r11624 يالد رقمIبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا
rويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: بن ســمـــاعـــيـل هـــشــــام
بن ســـمــاعـــيل زكــريـــاr بن ســمـــاعــيـل ســلــمـىr بن ســمـــاعــيل

مر».
- حــلـوفــة كــر�ـةr اIــولـودة في 27 يــنـايــر ســنـة 1979
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 205
وعـقد الزواج رقم 80 احملـرر بتاريخ 4 نوفـمبـر سنة 1999
ببـوغزول (واليـة اIديـة) وتدعـى من اآلن فصـاعدا: حـبيب

كر�ة.
- حـــلـــوفــــة عـــليr اIــــولـــود في 11 مـــارس ســـنـــة 1981
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 639
وعــقــد الــزواج رقم 58 احملــرر بــتــاريخ 24 نــوفــمـــبــر ســنــة

2010 �جبر (والية اIدية) وولده القاصر:

* بـــاسل هـــيــــثمr اIـــولـــود في 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2012
 r1536 يالد رقمIشهادة ا (ديةIوالية ا) بقصر البخاري

ويـــدعــيـــان من اآلن فـــصـــاعــدا: حـــبـــيب عـــليr حـــبــيب
باسل هيثم.

- حلـوفـة عـقيـلـةr اIـولودة في 20 فـبـرايـر سـنة 1987
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 466
وعـــقـــد الـــزواج رقم 008 احملـــرر بـــتـــاريخ 21 مـــارس ســـنـــة
2009 �ــــجـــبــــر(واليــــة اIـــديــــة) وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا:

حبيب عقيلة.
- حـــلــوفـــة كـــمــالr اIـــولــود في 28 مــارس ســنــة 1989
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 624

ويدعى من اآلن فصاعدا: حبيب كمال.
- حـلوفـة حـنـانr اIـولـودة في 26 فـبـرايـر سـنـة 1991
بــقـــصــر الـــبــخـــاري (واليــة اIـــديــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 472

وتدعى من اآلن فصاعدا: حبيب حنان.

- حـــلــوفــة عــائـــشــةr اIــولــودة في 5 مــايـــو ســنــة 1958
�ـفتـاحة (والية اIـدية) شـهادة اIيالد رقم 74 وعـقد الزواج
رقم 604 احملــرر بــتــاريخ 19 نــوفــمــبــر ســنــة 1978 بــاIــديــة

(والية اIدية) وتدعى من اآلن فصاعدا: حبيب عائشة.
- بـــعـــرة ســــمـــيـــرr اIـــولـــود في 25 غـــشت ســـنـــة 1984
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 853

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي سمير.
- بـــــعــــرة عــــادلr اIـــــولــــود في 2 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1986
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 402

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي عادل.
- بــعـــرة بن عـــزوزr اIـــولــود في 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
1989 بسـيدي عـقبة (واليـة بسـكرة) شـهادة اIيالد رقم 865

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي بن عزوز.
- بـعرة فـاطـمةr اIـولودة في 18 ديـسـمبـر سـنة 1991
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 925

وتدعى من اآلن فصاعدا: حمادي فاطمة.
- قـــراروبي لـــقـــواس نـــاديــةr اIـــولـــودة في 8 يـــنـــايــر
سـنة 1969 بحـجـوط (والية تـيـبازة) شـهـادة اIيالد رقم 41
وعـقـد الزواج رقم 14 احملـرر بـتاريخ 25 أبـريل سـنة 1993
بتيبازة (والية تيبازة) وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي

لقواس نادية.
- قـــــراروبـي لـــــقـــــواس نـــــور الـــــدينr اIـــــولـــــود في 19
فبـراير سـنة 1970 بحـجـوط (والية تـيبـازة) شهـادة اIيالد
رقم 224 وعـقد الزواج رقم 79 احملـرر بتاريخ 29 سبـتمبر

سنة 1994 بتيبازة (والية تيبازة) وأوالده القصر:
* هــنـــاءr اIــولــودة في 7 مــايـــو ســنــة 1996 بــتـــيــبــازة

r131 يالد رقمI(والية تيبازة) شهادة ا
* إليـاسr اIـولود في 13 مـارس سنة 2001 بتـيـبازة

r56 يالد رقمI(والية تيبازة) شهادة ا
* بـاللr اIـولــود في 22 مــارس ســنـة 2008 بــتــيــبــازة

r31 يالد رقمI(والية تيبازة) شهادة ا
* فــريــال  يـــاســمــrX اIــولــودة في 12 فــبـــرايــر ســـنــة

  r34 يالد رقمI2010 بتيبازة (والية تيبازة) شهادة ا

ويــــدعـــــون مـن اآلن فــــصــــاعــــدا : خــــروبـي لــــقـــواس
rخروبي لقواس إلياس rخروبي لقواس هناء rنور الدين

.Xخروبي لقواس فريال ياسم rخروبي لقواس بالل
- قــراروبي لــقـواس بــايـةr اIــولـودة في 7 سـبـتــمـبـر
سنة 1971 بحجـوط (والية تيبازة) شهادة اIيالد رقم 683
وعـقـد الزواج رقم 30 احملـرر بـتاريخ 28 يـنـايـر سـنة 2010
بـــحــــجــــوط (واليــــة تـــيــــبــــازة)  وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا:

خروبي لقواس باية.
- قـراروبي لـقـواس حـمـيـدةr اIـولـودة في 30 يـولـيو
سنة 1974 بحجـوط (والية تيبازة) شهادة اIيالد رقم 842
وعــقــد الـزواج رقم 69 احملــرر بــتـاريخ 5 غــشت ســنـة 1999
بتيبازة (والية تيبازة) وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي

لقواس حميدة.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 24 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ

26 مارس سنة مارس سنة 2014 م

- قــــراروبي لــــقـــواس عــــبـــد الــــعـــزيــــزr اIــــولـــود في 3
نوفـمبر سنة 1977 بحجـوط (والية تيبـازة) شهادة اIيالد
رقـم 1919 ويــــدعـى مـن اآلن فـــصـــاعــدا : خـــروبي لـــقــواس

عبد العزيز.
- خماجة عـيسىr اIولود في أول فـبراير سنة 1939
بــــاجلـــزار(واليــــة بــــاتـــنــــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 0220 وعـــقـــد
الــــزواج رقم 359 احملــــرر بــــتـــاريخ 28 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1965
بـــســـطــــيف (واليـــة ســـطــــيف)  ويـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

شريف عيسى.
- خــمـاجــة بـوبــكـرr اIــولـود في 29 أبــريل ســنـة 1965
بـســطـيف (واليـة ســطـيف) شــهـادة اIـيالد رقم 1943 وعـقـد
الــــــزواج رقم 307 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1996
بــــســـطــــيف (واليــــة ســـطــــيف) ويــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا:

شريف بوبكر.
- خــمـاجـة مــيـلــودr اIـولـود في 22 يـونـيــو سـنـة 1967
بـسـطـيف (واليـة سـطـيف) شـهـادة اIـيالد رقم r2570 وعـقد
الــــزواج رقم 511 احملــــرر بــــتـــاريخ 13 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1994
بـــســـطــــيف (واليـــة ســـطــــيف)r ويـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

شريف ميلود.
- خـمـاجــة عـبـد الـعــزيـزr اIـولـود في 16 يـولـيــو سـنـة
1971 بــسـطــيف (واليــة ســطــيف) شــهـادة اIــيالد رقم 3386

وعـقـد الزواج رقم 2169 احملـرر بـتاريخ 19 سـبـتمـبـر سـنة
2001 بسـطـيف (والية سـطيف) ويـدعى من اآلن فصـاعدا:

شريف عبد العزيز.
- خمـاجـة سـعـيـدةr اIـولودة في 18 يـنـايـر سـنة 1974
بــسـطــيف (واليــة سـطــيف) شــهــادة اIـيالد رقم r355 وعـقـد
الــــزواج رقم 756 احملــــرر بـــــتــــاريخ 3 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2003
بـــســـطــــيف (واليـــة ســـطــــيف)r وتـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

شريف سعيدة.
- خــمـــاجــة عـــبــد الــسـالمr اIــولــود في 7 يـــنــايــر ســنــة
1976 بــســـطــيـف (واليــة ســـطــيف) شـــهــادة اIـــيالد رقم 163

وعقد الزواج رقم 748 احملرر بتاريخ 13 أبريل سنة 2006
بــــســـطــــيف (واليــــة ســـطــــيف) ويــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا:

شريف عبد السالم.
- خــمـاجــة فــوزيــةr اIــولـودة في 5 أبــريل ســنـة 1978
بـسطـيف (والية سـطيف) شـهادة اIيالد رقم 2200 وتدعى

من اآلن فصاعدا: شريف فوزية.
- خــمــاجـــة حــيــاةr اIــولــودة في 8 يـــولــيــو ســنــة 1980
بسطـيف (والية سطيف) شهادة اIيالد رقم 4399  وتدعى

من اآلن فصاعدا: شريف حياة.
- خمـاجة زيـنبr اIولودة في 10 فبـراير سـنة 1983
بـسطـيف (والية سـطيف) شـهادة اIيالد رقم 1120 وتدعى

من اآلن فصاعدا: شريف زينب.
- خــمــاجـــة عــبـــاسr اIــولــود في 7 مــارس ســنــة 1986
بسطـيف (والية سطيف) شهادة اIيالد رقم 1607  ويدعى

من اآلن فصاعدا: شريف عباس.

- خـــمــاجـــة مـــهـــديr اIـــولـــود في 9 أبـــريل ســـنــة 1989
بسطـيف (والية سطيف) شهادة اIيالد رقم 2016  ويدعى

من اآلن فصاعدا: شريف مهدي.
- خـــمــاجــة فــطـــيــمــة الــزهـــرةr اIــولــودة في 4 مــارس
سـنـة 1991 بــسـطــيف (واليــة ســطــيف) شــهـادة اIــيالد رقم

1445 وتدعى من اآلن فصاعدا: شريف فطيمة الزهرة.

- خـــمـــاجـــة فـــطـــيـــمـــةr اIـــولـــودة ســـنــة 1931 بـــاجلــزار
(والية بـاتـنـة) بحـكم صـادر بـتاريخ 27 أكـتـوبـر سـنة 1941
شـــهـــادة اIـــيالد رقم 0696 وعـــقـــد الـــزواج رقم 0043 احملــرر
بــــتــــاريخ 12 أبــــريل ســــنـــة 1954 بــــاجلــــزار (واليـــة بــــاتــــنـــة)

وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز فطيمة.
- خمـاجـة عـائـشـةr اIـولودة في 2 أكـتـوبـر سـنة 1936
بـــاجلــــزار (واليـــة بـــاتــــنـــة) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 1965 وعـــقـــد
الــــزواج رقم 0063 احملــــرر بــــتــــاريخ 24 غــــشت ســــنــــة 1963
بــاجلــزار (واليــة بــاتــنـة) وتــدعـى من اآلن فــصــاعـدا: درواز

عائشة.
- خـمـاجـة العـيـاشيr اIـولـود سـنة 1955 بـحـكم صادر
بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 باحلجـار(والية عنابة) شهادة
اIـيالد رقم 154 وعــقــد الـزواج رقم 0101 احملــرر بــتـاريخ 2
ديسمبر سنة 1983 باجلزار(والية باتنة) وولده القاصر:

* صـهـيبr اIـولـود في 11 مـايـو سـنـة 1998 بــالـبـوني
  r524 يالد رقمI(والية عنابة) شهادة ا

ويـدعيـان من اآلن فصـاعـدا: درواز العـياشيr درواز
صهيب.

- خماجة مسعودةr اIولودة في 20 أبريل سنة 1956
بـــاجلــــزار (واليـــة بـــاتــــنـــة) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 1129 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 0025 احملــــرر بـــــتــــاريخ 7 مــــارس ســـــنــــة 1978
بــاجلــزار (واليــة بــاتــنـة) وتــدعـى من اآلن فــصــاعـدا: درواز

مسعودة.
- خـمــاجــة كـلــثــومr اIـولــودة ســنـة 1959 بــحــكم صـادر
بتاريخ 27 يوليو سنة 1961 باجلزار (واليـة باتنة) شهادة
اIــيالد رقم 0161 وعــقــد الــزواج رقم 0045 احملــرر بــتــاريخ
12 يـولـيــو سـنـة 1976 بـاجلـزار (واليــة بـاتــنـة)  وتـدعى من

اآلن فصاعدا: درواز كلثوم.
- خــمــاجــة دلــيــلــةr اIــولــودة ســنـة 1962 بــحــكم صـادر
بتاريخ 7 أكتـوبر سنة 1986 باجلزار (واليـة باتنة) شهادة
اIـيالد رقم 0377 وعـقـد الزواج رقم 108 احملـرر بـتاريخ 23
يـونـيـو سـنة 1987 بـاجلزار (واليـة بـاتـنـة) وتـدعى من اآلن

فصاعدا: درواز دليلة.
- خــمــاجـــة عــصــامr اIــولــود في 12 غــشت ســنــة 1986
ببريكـة (والية باتنة) شهادة اIيالد رقم 2071  ويدعى من

اآلن فصاعدا: درواز عصام.
- خــمـاجـة فــطـيـمــة الـزهــراءr اIـولـودة في 5 فــبـرايـر
سـنة 1985 بـبـريكـة (واليـة بـاتنـة) شـهـادة اIيالد رقم 0391

وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز فطيمة الزهراء.



24 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2417

26 مارس سنة مارس سنة 2014 م

- خـمــاجـة نـار�ـانr اIـولـودة في أول ديــسـمـبـر سـنـة
1987 ببـريكـة (والية بـاتنـة) شهـادة اIيالد رقم 3533 وعـقد

الــزواج رقم 504 احملــرر بــتــاريخ 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2011
بـســيـدي عــمــار (واليـة عــنـابــة)r وتـدعـى من اآلن فـصــاعـدا:

درواز نار�ان.
- خــمـاجــة شــرف الـدينr اIــولـود في 25 يـنـايــر سـنـة
1992 بــــبـــاتـــنـــة (واليـــة بــــاتـــنـــة) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 00580

ويدعى من اآلن فصاعدا: درواز شرف الدين.
- خــمـاجــة حــنــانr اIــولـودة في 31 غــشت ســنـة 1993
باحلـجـار(والية عـنابـة) شهـادة اIيالد رقم 513  وتـدعى من

اآلن فصاعدا: درواز حنان.
- ســـيـــرســيـــر فـــاطــمـــةr اIـــولــودة ســـنــة 1949 بـــرقــان
(واليــــة أدرار) شــــهـــــادة اIــــيـالد رقم 9756 وعـــقـــد الـــزواج
رقم 79/23 احملـــرر بـــتـــاريخ 22 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1979 بـــرقــان

(والية أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا: حريزي فاطمة.
- ســــيــــرســـيـــر مـــحـــمـــدr اIـــولـــود ســـنــة 1955 بـــرقــان
(واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 9757  ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: حريزي محمد.
- ســـيـــرســيـــر عـــائــشـــةr اIـــولــودة ســـنــة 1958 بـــرقــان
(واليـــة أدرار) شــــهـــــادة اIــــيـالد رقـم 9758 وعـــقـــد الـــزواج
رقـم 19 الــمــحـــرر بــتـاريخ 11 يـونـيــو سـنـة 1974 بـرقـان

(والية أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا: حريزي عائشة.
- سـيرسـير سـاIيr اIولـود سنة 1960 بـرقان (والية
أدرار) شــــهــــادة اIـــــيالد رقم 9759 وعــــقــــد الــــزواج رقم 114
احملـــرر بـــتـــاريخ 13 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1987 بـــرقـــان (واليـــة

أدرار) وأوالده القصر:
* حــــــــنـــــــــانr اIــــــــولـــــــــودة في 15 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1995

r260 يالد رقمIبتاوريرت (والية أدرار) شهادة ا
* امــــحـــــمـــــدr اIــــولـــــود في 2 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1998

r488 يالد رقمIبتاوريرت (والية أدرار) شهادة ا
* سمـيحـةr اIولودة في 25 مـارس سنة 2003 برقان

r131 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* صـفــاءr اIـولـودة في 13 فـبـرايــر سـنـة 2006 بـرقـان

r445 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* مــروةr اIـولـودة في 13 فـبـرايــر سـنـة 2006 بـرقـان

  r446 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
ويـدعـون مـن اآلن فـصـاعـدا: حـريــزي سـاIيr حـريـزي
rحـريـزي صـفاء rحـريـزي سـمـيحـة rحـريـزي امـحمـد rحنـان

حريزي مروة.
- سـيـرسـيــر عـبـد الـعــزيـزr اIـولـود في 30 سـبـتـمـبـر
ســنــة 1993 بــتــاوريـــرت (واليــة أدرار) شــهـــادة اIــيالد رقم

463 ويدعى من اآلن فصاعدا: حريزي عبد العزيز.

- ســيـرســيـر مـبــيـريــكـةr اIـولــودة سـنـة 1964 بـرقـان
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم 9760 وعــقــد الـزواج رقم

141 احملـــرر بـــتـــاريخ 22 ســــبـــــتــــمــــبـــر ســـنـــة 1984 بـــرقـــان

(والية أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا: حريزي مبيريكة.
- ســــيــــرســــيــــر أحـــمـــدr اIـــولـــود ســـنـــة 1967 بـــرقــان
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم 9761 وعــقــد الـزواج رقم
15 الــــمــــحــــرر بــــتــــاريـخ 25 أبــــريـل ســــنــــة 1996 بـــرقــان

(والية أدرار) وأوالده القصر:
* أمـــالr اIـــولــودة في 17 مـــارس ســـنــة 1997 بـــرقــان

r97/161 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* كر�ـةr اIولودة في 27 سبـتمبر سنة 1998 برقان

r98/392 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* أسـمــاءr اIـولـودة في 22 مــارس سـنـة 2004 بـرقـان

r04/211 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* سـهـيلـةr اIـولودة في 30 أكتـوبر سـنة 2006 بـرقان

r06/1580 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
* مــحـمـد األمــrX اIـولـود في 22 فــبـرايــر ســنـة 2010

  r10/106 يالد رقمIبرقان (والية أدرار) شهادة ا
ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا: حــريـزي أحــمـدr حــريـزي
rحــريــزي ســهــيــلـة rحــريــزي أسـمــاء rحــريــزي كــر�ــة rأمـال

.Xحريزي محمد األم
- سيـرسـيـر الـزهـرةr اIـولودة في 24 نـوفـمـبـر سـنة
1969 بــــتـــاوريــــرت (واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 332

وعــقــد الـزواج رقم 69 احملــرر بــتـاريخ 13 ســبــتــمــبــر ســنـة
1993 بـــــرقــــان (واليـــــة أدرار) وتـــــدعى مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا:

حريزي الزهرة.
- سيـرسـيـر أم اخلـيـرr اIـولودة في 15 أكـتـوبـر سـنة
1974 بــــتـــاوريــــرت (واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 301

وتدعى من اآلن فصاعدا: حريزي أم اخلير.
- ســيــرســيــر فــاطــمــةr اIــولــودة في 20 يــولــيــو ســنـة
1989 بــــتـــاوريــــرت (واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 354

وتدعى من اآلن فصاعدا: حريزي فاطمة.
- سيـرسـيـر شريـفـةr اIـولودة في 13 ديـسـمبـر سـنة
1991 بــــتـــاوريــــرت (واليــــة أدرار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 584

وتدعى من اآلن فصاعدا: حريزي شريفة.
- فـــار بـــشـــيـــرr اIـــولـــود في 3 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1975
بــتــيــارت (واليـــة تــيــارت) شـــهــادة اIــيالد رقم 2666 وعــقــد
الــــزواج رقم 886 احملــــرر بــــتـــاريخ 22 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2009

بتيارت (والية تيارت)r وابنته القاصرة:
* ودادr اIـــولــودة في 25 مـــايـــو ســـنــة 2010 بـــتـــيــارت

   r3361 يالد رقمI(والية تيارت) شهادة ا
ويدعيان من اآلن فصاعدا: فارس بشيرr فارس وداد.
- قــرد الــتـــيــجــانـيr اIــولــود في 20 ســبـــتــمــبــر ســنــة
1965 بـــالـــرقـــيـــبـــة (واليــة الـــوادي) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 611

وعقد الزواج رقم 42 احملرر بتاريخ 15 فبراير سنة 1992
بالرقيبة (والية الوادي)r وأوالده القصر:
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rويــدعـون مـن اآلن فـصــاعــدا: بن هــاني عــبــد الـرزاق
rبـن هـانــي وســــام الـديــن rبن هــاني حـلــيــمـــة الــسـعــديـــة

بن هاني أ�نr بن هاني وفاء.
- مخـ مـحمـد الـطاهـرr اIـولود في 11 يولـيو سـنة
1983 بـبـوسـعـادة (واليـة اIـســيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 2172

وعقد الزواج رقم 677 احملرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2008
ببوسعادة (والية اIسيلة)r وابنته القاصرة:

* جلــــX آمـــنــــةr اIــــولـــودة في 8 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2009
  r2639 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

ويـــــدعـــــيـــــان من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: بـن هــــانـي مـــــحـــــمــــد
الطاهرr بن هاني جلX آمنة.

2 : : عـــمال بـــأحـــكـــام اIـــادة 5 من اIـــرســـــوم رقـم اIــاداIــادّة ة 
71- 157 اIـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 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.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 26 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 15 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 17 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـامr يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام

رئيس دراسات �صالح الوزير األول.رئيس دراسات �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 17 مـارس سنة 2014 تنـهى مهام
الــسـيــد نــســيم ســبــيعr بــصــفــته رئــيـس دراسـات �ــصــالح

الوزير األولr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 15 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 17 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـامr يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام
مــكــلــفـــة بــالــدراســات والــتــلــخــيص بــوزارة األشــغــالمــكــلــفـــة بــالــدراســات والــتــلــخــيص بــوزارة األشــغــال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 17 مـارس سنة 2014 تنـهى مهام
اآلنــســة سـامــيـة مــســعـوديr بــصـفــتــهـا مــكـلــفــة بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة األشغـال العموميةr لتكليفها بوظيفة

أخرى.

* مـحـمــد الـعــايشr اIـولـود في 26 يـنـايــر سـنـة 1996
r00093 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* عالء الــــديـنr اIـــولــــود في 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1997
r00200 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* شــــيــــمـــاءr اIــــولــــودة في 2 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2004
r00459 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* روضــــةr اIــــولــــودة في 11 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2007
r00550 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* وفـاءr اIـولودة في 13 غـشت سـنة 2009 بـالـرقـيـبة
r00537 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

*  إكــــــرامr اIــــــولــــــودة في 13 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2012
  r00773 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: احلــاج أحـمـد الـتـيـجـاني
احلاج أحمد مـحمد العايشr احلاج أحمد عالء الدينr احلاج
أحمد شيـماءr احلاج أحمد روضـةr احلاج أحمد وفاءr احلاج

احمد إكرام.
- مـخــ تـوفــيقr اIــولـود في 19 يــونــيــو ســنـة 1965
بـبـوسـعـادة (واليـة اIـســيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 512  وعـقـد
الـــــزواج رقم 114 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 22 أبـــــريـل ســـــنــــة 1993

ببوسعادة (والية اIسيلة) وولداه القاصران:
*  إبـراهـيم اليـاسr اIـولود في 30 يـنـايـر سـنة 1997

r348 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة
* جهـينـة مالكr اIولودة في 13 سبـتمبـر سنة 2002

 r2665 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة
rويـــدعــون من اآلن فــصــاعــــدا: بــن هــانـــي تــوفــيـــق

بن هاني إبراهيم الياسr بن هاني جهينة مالك.
- مــخــ مـحــمــد صـهــيبr اIــولـود في 8 غــشت ســنـة
r2904 يالد رقمIشـهـادة ا (ـسيـلـةIواليـة ا) 1994 بـبوسـعـادة

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن هاني محمد صهيب.
- مــخـ عــبــد الــرزاقr اIــولــود في 24 مــارس ســنــة
1967 بـبــوســعـادة (واليــة اIــســيـلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 331

وعـقد الزواج رقم 91 احملـرر بتاريخ 27 مـارس سنة 1995
ببوسعادة (والية اIسيلة) وأوالده القصر:

* حــلـــيــمــة الــســعـــديــةr اIــولــودة في 20 يـــونــيــو ســنــة
r1654 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) 1996 ببوسعادة

* وســــام الــــدينr اIــــولــــود في 6 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1997
r1728 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

* أ�ـنr اIــــــــولــــــــود فـي أول أكــــــــتــــــــوبــــــــر ســــــــنــــــــة 2002
r2865 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

* وفـاءr اIـولودة في 3 يـولـيـو سـنة 2011 بـبـوسـعـادة
  r2795 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)
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وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـــرار مـــؤرخ فيقـــرار مـــؤرخ في 8 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام  1435 اIــــوافق  اIــــوافق 10
ســنــة r2014 يــحـــدد عــدد وتـــشــكـــيــلـــة الــلـــجــانr يــحـــدد عــدد وتـــشــكـــيــلـــة الــلـــجــان مــارس ســنــةمــارس 
االنـــتـــخـــابـــيـــة لـــدى اIـــمـــثــــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أواالنـــتـــخـــابـــيـــة لـــدى اIـــمـــثــــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أو
XقيمIا Xاجلـزائري XواطنIالقنصليـة لتصويت اXقيمIا Xاجلـزائري XواطنIالقنصليـة لتصويت ا

في اخلارج في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية.في اخلارج في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــ
 rإن وزير الشؤون اخلارجية

- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 rادة 158 منهIال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة عـام  1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

 rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة  2013 وا
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 14 - 08 اIـؤرخ
في  15ربـيع األول عـام  1435اIـوافق 17 يـنـايـر سـنـة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 14 - 24 اIؤرخ
في أول ربيع الـثـاني عام  1435اIـوافق أوّل فـبرايـر سـنة
Xاجلـزائـري XـواطـنـI2014 الـذي يـحـدد شـروط تـصـويت ا

اIــقـيــمـX في اخلــارج في االنـتــخـاب لــرئـاســة اجلـمــهـوريـة
 rوكيفيات ذلك

يقـــــرر ما يأتي :قـــــرر ما يأتي :
اIادة األولى : اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من  اIـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 14 - 24 اIـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام
rــــذكــــور أعالهIــــوافق أوّل فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واI1435 ا

يـــهــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتــديـــد عــدد وتـــشــكـــيــلـــة الــلـــجــان

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
االنـتـخـابـيـة لـدى اIـمـثـلـيـات الـدبـلـومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة
لتـصويت اIـواطنـX اجلزائريـX اIقـيمـX في اخلارج في

االنتخاب لرئاسة اجلمهورية. 
2 :  : تــنــصب جلــنــة انــتـخــابــيــة لــدى كل �ــثــلــيـة اIـادة اIـادة 

دبلوماسية وقنصلية .
اIـادة اIـادة 3 :  : تكـلف الـلـجـان االنـتـخـابيـة لـدى اIـمـثـلـيات
الدبلوماسية أو القنصلية بإحصاء النتائج احملصل عليها
في مـــجــمـــوع مـــكـــاتب الـــتــصـــويت الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــمــثـــلـــيــة

الدبلوماسية أو القنصلية.
Xتـرسل الـنـتـائج إلى الـلـجـنـة االنـتـخـابـيـة لـلـمـقـيـمـ

في اخلارجr اجملتمعة �جلس قضاء اجلزائر.
اIادة اIادة 4 :  : تتشـكل اللـجان االنتـخابـية لدى اIـمثـليات

الدبلوماسية أو القنصلية كما يأتي : 
rــمــثــلــيـــة الــدبــلــومــاســيــة أو الــقــنــصــلــيــةIرئــيس ا -

rرئيسا
rـمثـلـية الـدبلـومـاسيـة أو القـنـصلـيةIمـوظف من ا -

rنائبا للرئيس
XـسـجـلIا Xالـنـاخـب Xمـسـاعـدان اثـنـان (2) من ب -
في الـــقـــائـــمـــة االنـــتــــخـــابـــيـــة لـــلـــدائـــرة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أو

القنصليةr يعينهما رئيس اللجنة.
اIــادة اIــادة 5 :  : تـــرفق قـــائـــمـــة الــلـــجـــان االنـــتــخـــابـــيـــة لــدى

اIمثليات الدبلوماسية أو القنصلية بهذا القرار.
اIـادة اIـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 8 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1435

اIوافق  10 مارس سنة 2014.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 15 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17 مارس سنة  مارس سنة r2014 يتضـمن تعيX مكلفr يتضـمن تعيX مكلف

بالدراسات والتلخيص �صالح الوزير األول.بالدراسات والتلخيص �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
Xــــــوافق 17 مــــــارس ســــــنــــــة 2014 يـــعــIاألولى عــــــام 1435 ا
الــســـيــد نــســيم ســـبــيعr مــكــلـــفــا بــالــدراســات والـــتــلــخــيص

�صالح الوزير األول.

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 15 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17 مـارس سنة  مـارس سنة r2014 يتضـمن تعيX مـكلفةr يتضـمن تعيX مـكلفة

�همة �صالح الوزير األول.�همة �صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
Xــــــوافق 17 مــــــارس ســــــنــــــة 2014 تـــعــIاألولى عــــــام 1435 ا
اآلنـســة سـامـيـة مـسـعــوديr مـكـلـفـة �ـهــمـة �ـصـالح الـوزيـر

األول.
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اIلحقاIلحق

اللجان االنتخابيةاللجان االنتخابية

باريس

ستراسبورغ

ليل

بوبيني

نانتير

بونتواز

فيتري سير سان

ماتز

مرسيليا

الوظائفالوظائف

والي رشيد
شاقر أمال وسيلة
تيقوباعX عالل
Xبلحسن حس

يوسفي حورية 
بن فاضل شريف 

فوغالي عاتي قدور 
مغراوي مصطفى عبد اجمليد 

رويبح بوجمعة 
مالك محمد 

شواقي محمد
سعيدي رابح 

وليد الشريف
بن عابد حميد 

جا�ي محمد 
كشكاش إبراهيم 

دهندي عبد القادر 
بن وصيف عبد اجمليد 
رأس جبل عبد القادر 

مرازقة نور الدين 

مدكور الطيب 
بوسليماني ادريس 

بن مولود فريدة 
جازولي حميد 

نايت تغيلت الياس 
لوبيسي محمد صالح 

حمودي حسن 
عمارة خالد 

رتياب كمال
بلحسن عمار

ختير ستة
لقروم الطيب 

سعيدي عبد احلميد 
زكاري ليلى

شيخ نور الدين
قاسمي حميد

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعد

رئيسة
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية
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ليون

غرونوبل

تولوز

بوردو

نانت

مونبيليي

نيس

سانت إيتيان

بيزانسون

قاسمي احلسني عبد القادر 
ميساوي محي الدين 

بلعمري جهاد 
بلعزيز سامية 

روماني عيسى
بلقاضي فطومة

معفون عمار
سعيدون محمد

بحة عبد الكر»
عادل مومن

مخطار اIداح
عزوني محفوظ

عالم محمد
بن حمام مصطفى 
شايب عبد الكر»

بابا عربي محمد بشير

لعجال أمينة
زكري حسن

بوضياف طيب 
روبيعة سوفيان

مواقي بناني خالد
دحمان اسماعيل

بن شريف عبد احلميد
حركات محمد

رجال علي 
حميش طاهر 

رمضاني محمد 
محمد شاوش عبد السالم 

مهيلة مسعود
بيرام بوعالم
دويبي نبيل

دريس نور الدين

قسول عائشة 
مرزقان مراد 
بوعزة محمد 

بلحاج الطاهر 

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيسة
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــسة
نــائب رئيــس

مساعـد
مساعد

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

الوظائفالوظائفاللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 24 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ

26 مارس سنة مارس سنة 2014 م

اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

أبيدجان

أبو ظبي

أبوجا

أكرا

أديس أبابا

عمان

أنتناناريفو

باماكو

بيروت

الوظائفالوظائف

قناد بومدين
بوعدالوي فريد

بن بلقاسم رشيد
جندر جمال

شبيرة حميد 
براهمي محمد 
عميري ابراهيم

بوقرن يزيد
سماعيلي بلقاسم
طالبي بدر الدين
عقبة كنته حسن

هدفي محمد رضا

كاتي العربي  
حمداوي محمد  

حمدي أحمد 
كحول نور الدين  

بن لوناس رشيد 
دبازي علي 
مراح ندير  
خالف براهم 

قوار سيدي محمد 
بورزق مخلوف 
بوقريط سامي 

جبلي سفيان 

عليم محمد
خليفة حميدة

نواني عبد النور
سعيدي يونس

عيادي نور الدين
بوعسيلة ادريس

بوعلي كمال
حديد عبد العزيز

حاصي إبراهيم بن عودة
لوناس سيد أحمد

فوضيل سميرة 
مساهل بشير

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــدة
مساعـــد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

برازافيل

كانبيرا

الدار البيضاء

كوناكري

دكار

دمشق

دار السالم

جاكرتا

جدة

الوظائفالوظائف

عصمان عبد الوهاب  
رمضاني جمال  

خراط نادية 
عبادة براهيم 
بروري هادي

احلاج موسى احلاج
لوصيف رتيبة

دردوري عبد الكر»
زهارناصر الدين 

قادري علي
خد» محمد
زغار مراد

فصيح رابح
سعيدي امزيان
بوعافية صالح

زهواني خيرة زوجة سيسي

بن قراح عبد الرحمن 
 Xبوريش أم

طيري نور الدين 
  XI غول محمد

بوشة صالح
مشدال سيد علي 

جابر كينان
طامة أنس

تابت جلول 
مقيدش سليم  
بوعظيم فايزة 
حمو حلاج فؤاد 

بلعربي عبد الكر»  
بولويزة فرحات 

مفتي توفيق
صخري مسعود

عطية صالح  
خليفي محمد

شايب عبد اللطيف  
مسعودي محمد  

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعدة
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

الدوحة

دبي

قفصة

هانوي

هراري

اسالم أباد

كمباال

الكاف

اخلرطوم

الوظائفالوظائف

زياني عبد الفتاح 
بلبشير الشيخ

جلول حكيم نصر الدين 
جخدم عيسى

بلواسع عبد الكر»  
بوزيد زين الدين 

بدران عبد الناصر 
بلقاسمي محمد عبد احلكيم 

عمارة أحمد 
جرورو رشيد 
دراجي وناسة 
خاضر أحسن 

شيخي شريف 
عماني فرحات  
أبيكشي رابح  

ديب زهير 

سوالم لزهر 
بناي عبد اجمليد 

كرياح نعيمة 
وهراني عبد الكر» 

بن فليس أحمد 
شيكات ويسام

بغداد سيدي محمد
خروب عبد احلميد

بن مختار عبد الرحمان
سعال زهير
قرواش رابح

ماظي عبد السالم

حموم خير الدين 
تباع نصر الدين 

مفداوي جميلة 
عبد السالم نور الدين 

وسار أحمد
Xزعاتري حس

بلمهدي زين الدين
بن قرين محفوظ

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

كنشاسا

الكويت

كواال المبور

القاهرة

ليبروفيل

لواندة

اIنامة

مابوتو

مسقط

نيروبي

الوظائفالوظائف

جفال محي الدين 
سعيداني جمال

يحي واحمد حمزة
العالية حنيفة

خميسي عريف 
رحيمي مصطفى 
زيناسني محمد
بشارف بلقاسم

بوهدو عبد اIالك 
كودري توفيق العيد 

قاسي عبد الله نور الدين    
طهراوي رمضان 

العرباوي نذير 
زواوي سيد علي 

حركاتي فاحت 
بوقطوشة خالد 

بلكاس جهاد الدين 
خالدي بشير

محمدي العبدلي
بوعزة كر»

بوغابة كمال
بوعيفل فاروق
عرايسية محمد
هيشور خديجة

سنوسي جنيب 
فضيل شريف سمية 

آيت سي علي نور الدين 
خزار زوليخة 

 Xالعباس محمد األم
  XI لعجال

دروة علي الشريف 
بسيط مجيد واثق سديد 

يوسفي محمد 
معوج عبد اIالك 
بن سعوا محمد 
بن تواتي سهام

معاندي ساعد
بن شعبان أكلي
ررسى مزيان

براهيم فاطمة الزهراء

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعدة

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــدة

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

جنامينا

دلهي اجلديدة

نيامي

نواديبو

نواكشوط

واغادوغو

وجدة

Xبك

بريتوريا

الوظائفالوظائف

مهدي جنيب 
بورقعة هشام 

خالف فارس 
بواري عبد اجلليل 

الشريف محمد حسن 
صامت محمد عادل 
عمار خوجة رياض 

لعمالي رشيد 

مهدي بوجمعة  
عزايزية رشيد
بن دحان محمد

عبدي محمد

زغداني مزيان
مراكشي عبد الوهاب
زرهوني عبد الكر»

دريسي فيروز

زهاني عبد احلميد
آيت صالح كمال

Xشاوي حس
معطا لله عادل

بن شياح عبد الكر»
مسعد رياض
دومي محمد

بلحاج مزيان عبد القادر

خندودي نور الدين 
العرباوي خلضر  

دقيوق جميلة
سي ناصر عبد الرحمان 

رابحي حسن 
زناز حميد 
دقيش فؤاد 

 Xلعربي يس

بلعيد عبد الناصر 
بودهان خالد 

بوعمرة محمد رياض 
مقراني توهامي 

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

الرباط

الرياض

صنعاء

سيول

طهران

طوكيو

طرابلس

تونس

ويندهوك

ياوندي

الوظائفالوظائف

بن �ينة أحمد
بتقة عامر

خليليفي علي
قديحة قدور

دربال عبد الوهاب 
برادعي عبد القادر 

بوشناق مراد 
بوساق محمد 

بن عودة العربي
جبوري محمد رضوان

كشيشات بوشنافة
ذهيبي مختارية 
Xصحراوي حس
Xحميمد سماع

زراري نور
بن زرقة لطيفة آمال

ميموني سفيان 
ركايبي عبد الكر» 

ريال فوضيل 
بابو سي والي مونير

قطرجني سيد علي
حواش قاسم

كريدي خليل علي  
بلقاسم عبد القادر نصر الدين

عوار عمار
تابعي بلقاسم
طيبي مراد

بن عباس منصف

مناد حباك 
بن بلقاسم بالل
دهبي سعيدة

بن دحمان كر»

قائد سليمان حلسن
قارة كمال
سعدي كر»

حمادي مصطفى

ميالط توفيق
بوعياش عبد احلليم
شريط خالدة فيروز

تيبورتX نوال

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــدة
مساعـــدة

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

أليكانت

أنقرة

أثينا

برشلونة

بلغراد

Xبرل

بوقوطة

فرانكفورت ماين

برازيليا

بروكسل

الوظائفالوظائف

حاج خلوف عمار 
لقام جمال 

مالل بلقاسم 
جالل ربيعة زوجة غوزالي

حماي مولود 
طكوك حكيم

قشقاش موسى
بوبكير سعيدة زوجة سميزر 

صلوجني تيجيني 
حنيفي رشيد 
بليح يوسف 

أحمودة محمد الشريف 
برجة نورة

بختي سارة 
 Xباحلسن ياس

حداد كمال 
مسدوا عبد القادر 

مخطوط سليم 
بن وارث طارق 
مكرلوف جمعية 

ماحي بومدين 
بن غالية فرحات  

نامي موسى  
حاشي أحمد 

حسني محمد زيان 
يحياوي أرزقي 

راشم وحيد 
يحياوي نر�ان  

سعودي صديق
عيساتي محمد

Xالعايب براهم حس
قسران Iنور

بن نعوم جمال الدين 
عرايبية يوسف
ساطور فوزية

بومزة فيصل سامي

حايف سي حايف محمد جنيب 
زرقط كر�ة

بن حفيظ عادل
زكور حليمة

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيسة

نائبة رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعدة

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــدة
مساعـــد

رئيـــس
نــائبة رئيــس

مساعـــد
مساعـــدة

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

بوخارست

بودابست

بوينوس إيرس

كاراكاس

كوبنهاجن

جنيف

إسطنبول

كييف

هافانا

الهاي

الوظائفالوظائف

ذبيحي عبد اIالك
موهوب رضوان

ديب عثمان
يوسفي يونس

مقرمان لوناس 
طالبي عادل

بورايX أرزقي
بن مستورة محمد

هامل بن عودة 
محمودي شكيب 

طالب محمد
طالب حبيبة

بالدهان رشيد
بلخير جمال
مشطة أحمد

بوقفطان محمد
بوبازين عبد احلميد 

بوكرش محمد 
بوغرارة شعبان 

بوقصاص نور الدين 

يونس براهيم
صمار فتيحة 

قارة تركي نوال زوجة كروازي 
بوضياف فاحت

مداح رشيد 
بن عزة شهرزاد 

سي بوبكر بوشافة
مغراوي عبد النور 

معزوز محمد بشير 
قوفي زين الدين 
خالف نور الدين 
بن مني موهوب 

لعواري عبد الله 
تواتيت أحمد
بن عودة ليلى
قاصب ر�ة

بغلي نسيمة  
بن فريحة مصطفى 

طاطا فريد 
لعريبي صادق 

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــدة
مساعـــدة

رئيـــسة
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

ليما

لشبونة

لندن

مدريد

مكسيكو

ميالنو

مونتريال

موسكو

نيويورك

أوسلو

الوظائفالوظائف

بن صابري محمد 
عيالم ساعد الدين  

الفروجي سهام 
آيت ساحد عبد اجمليد  

سلمان فاحتة 
كيشة يوسف  

بشتوتي فريدة  
آيت بن علي سليم 

سامح دليلة
بوعتروس علي
شرايطية ناصر
زوبير عز الدين

حناش محمد  
بن شريف طه بشير  

بلعيش أحمد  
والي فازية 
بوداود سعيد
تريعة توفيق
مسيلي جمال

عباد فريد

آيت شعبان سالم
بن شاعة احلاج

بونقاب بن عيسى
بوفالح سليمان

عمارة عبد الغاني
برجه شعبان

بن شوبان آسيا
بندو صديق محمد

XI احلاج  
لتروس نورالدين 
عمراني مخناش 

كرنوة مختار 

سيدي عابد نور الدين
شاشوه جعفر  
بوشفرة رضا  

جميل ضياء الدين  

عقاب بوبكر  
حميدي ابراهيم  

بوطالب محمد
بن علي ناصر

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد
رئيسة

نائب رئيس
مساعدة
مساعد
رئيسة

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اللجنة االنتخابيةاللجنة االنتخابية

أوتاوا

براغ

روما

سانتياغو

صوفيا

ستوكهولم

طشقند

وارسو

فيينا

واشنطن

زغرب

الوظائفالوظائف

بن عمارة إسماعيل 
سعيدي علي  
كشاشة نخلة 

بورزاق رفيق محمد الكامل 
حاجم بلعيد

بوخالفة ساعد
رحمة رشيد
زيبرة رابح

معريف رشيد
عمرين أحمد

بوسعدية حسان
عياشي حسان

يزيد نور الدين  
بعوش سيد أحمد  
مغني نور الدين  

ملولي آسيا 
بوطاش أحمد

احلزاتي عثمان
موساوي محمد
بوكرط أحمد

محرزفاحت  
هيبة محمد 

إجراوي جمال  
بومدين رمضان 

مكدود رمضان  
أزناك محمد سمير
العمري عبد احلميد

زيدور مروان 

 خالي شريف 
فوضيل فتيحة
سماعي بوعالم

بوقفة عبد الكر» 

بن حسX محمد
شالبي فؤاد

عواس موالي
عساس بن خدة

بعلي عبد اللّه 
سويدي عز الدين

بساحة عبد الرحمي
عمري حكيمة

عيواز فريدة
الشرنة سعيد
بلمكي فريد

آيت حبوش عزيز

رئيس
نائب رئيس

مساعدة
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعدة
رئيس

نائب رئيس
مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائب رئيس

مساعد
مساعد

رئيس
نائبة رئيس

مساعد
مساعد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

رئيـــس
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــدة

رئيـــسة
نــائب رئيــس

مساعـــد
مساعـــد

التشكيلة االسميةالتشكيلة االسمية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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رقم 97-94 اIـؤرخ في 15 ذي القـعـدة عام 1417 اIـوافق 23
مـارس سـنة 1997 الذي يـحـدد القـانـون األساسي لـلـديوان
اجلـــزائـــري اIـــهـــني لـــلـــحـــبـــوبr أعـــضـــاء في مـــجـــلس إدارة
الــــديـــــوان اجلــــزائــــري اIــــهــــــني لــــلـــــحـــــبــــوب Iــــدة ثالث (3)

سنوات :

- عبد احلميـد حمزةr �ثل وزير الفالحـة و التنمية
rرئيسا rالريفية

rاليةIثل وزير ا� rيوسف عتيق -

- عـــبـــد الـــعـــزيـــز آيـت عـــبـــد الـــرحـــمـــانr �ـــثل وزيـــر
rالتجارة

- طــــــاه حـــــيــــــدر خـــــالــــــديr �ـــــثـل وزيـــــر الــــــداخـــــلــــــيـــــة
rواجلماعات احمللية

- محمد بوحجارr رئيس الغرفة الوطنية للفالحة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرارمـــــؤرخ في قــــرارمـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 18 غـــــشـت غـــــشـت
ســـــنــــة ســـــنــــة r2013 يـــــتــــضـــــمن إنـــــشــــاء جلـــــنــــة لـــــلــــخـــــدمــــاتr يـــــتــــضـــــمن إنـــــشــــاء جلـــــنــــة لـــــلــــخـــــدمــــات

االجتماعية لدى اIعهد الوطني حلماية النباتات.االجتماعية لدى اIعهد الوطني حلماية النباتات.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة و التنمية الريفية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 82-179 اIـــــؤرخ في 21
رجب عــام 1402 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الــذي يــحــدّد

rتممIا rمحتوى اخلدمات االجتماعية و كيفية تمويلها

- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 82-303 اIــؤرخ في 23
ذي الـقــعــدة عـام 1402 اIــوافـق 11 ســبــتـمـبـر سـنة 1982
و اIـــتــعـــلـق بــتــســـيـــيـر اخلــدمــات االجـتــمـاعــيــةr ال سـيــمـا

rادة 3 منهIا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 90-12 اIؤرخ
في 4 جــــمــــادى الـــثــــانــيــــة عـــام 1410 اIـــوافق أول يـــنـــايــر
سـنـة 1990 الـذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةr اIــعـدّل

rتمّمIوا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 139-93
اIؤرخ في 24  ذي احلـــجـة عـام 1413 اIـوافـق 14 يــونـيـو
ســنـة 1993 واIـتـضـمن تـعديـل القـانـون األسـاسي لـلـمـعـهد

rتمّمIعدّل واIا rالوطني حلماية النباتات

وزارة اCاليةوزارة اCالية
مــقــرمــقــرّر مــؤرر مــؤرّخ في خ في 18 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 20
مــارس ســنـة مــارس ســنـة r2014 يــتــعــلr يــتــعــلّق بــآجــال تـســديــد قــســيــمـةق بــآجــال تـســديــد قــســيــمـة

السيارات لسنة السيارات لسنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإنّ وزير ا
- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76 - 103 اIــؤرّخ  في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمّن

rادة 303 منهIال سيما ا rتمّمIعدّل واIا rقانون الطابع
- و�قـتضى األمر رقم 96-31 اIؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اIــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واIـــتـــضـــمّن

rادة 46 منهIال سيما ا r1997 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 97-02 اIــــــؤرّخ في 2
رمـــــضــــــان عـــــام 1418 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1997
rادة 29 منهIالسيما ا r1998 الية لسنةIتضمّن قانون اIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولىة األولى : حتـــدّد اIــــدة الـــقـــانــــونـــيــــة لـــتـــحــــصـــيل
قـســيـــمـة الــسـيـارات لــسـنـة 2014  من 4 مـايــو سـنـة 2014

إلى 2 يونيو سنة 2014 على الساعة الرابعة زواال.
اIاداIادّة ة  2 : يكلّف اIـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اIــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 20 مارس سنة 2014.
كر» جوديكر» جودي

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية
قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 11 رجــب عــــام  رجــب عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 21 مــــايــــو مــــايــــو
ســنــة ســنــة r2013 يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة

الديوان اجلزائري اIهني للحبوب.الديوان اجلزائري اIهني للحبوب.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمـــــــوجــب قــــــرارمــــــــؤرخ فـي 11 رجـب عـــــــام 1434
اIــــــوافق 21 مــــــايــــــو ســــــنـــــة r2013 يـــــعـــــX الـــــســـــادة اآلتـــــيــــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اIادة 14 من اIرسـوم التنفيذي



اIادة اIادة 2 : : تـلحق القـائمـتان أ و ب لألصنـاف اIذكورة
في اIادة األولى أعاله  بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 13 شــوال عــام 1434 اIـوافـق 20
غشت سنة 2013.

رشيد رشيد بن عيسىبن عيسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق األولاIلحق األول
أصناف احلبوب ذاتية التلقيحأصناف احلبوب ذاتية التلقيح

القائمة أالقائمة أ

اCطبعة الرسمياCطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5R بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5R بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 3 من اIـرسـوم
رقــم 82-303 اIــــــــــؤرخ فـي 23  ذي الـــــــــقـــــــــعـــــــــدة عــــــــام 1402
اIوافق 11 سبتمبر سنة 1982 واIذكور أعالهr يهدف هذا
القـرار إلى إنشـاء جلنـة للـخدمـات االجتـماعـية لـدى اIعـهد

الوطني حلماية النباتات.
اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 11 شـــوال عــام 1434 اIــوافق 18

غشت سنة 2013.
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 13  ش  شــــوال عوال عــــام ام 1434 اI اIــــوافـق وافـق 20  غــــشتشت
ســــــنــــة ة r r2013 يـــتـــضـــمن تـــســـجـــيل أصـــنـــاف األشـــجــاريـــتـــضـــمن تـــســـجـــيل أصـــنـــاف األشـــجــار
اIــثـمــرة و احلــبـوب في الــقـائــمــتـX أ و ب لــلـفــهـرساIــثـمــرة و احلــبـوب في الــقـائــمــتـX أ و ب لــلـفــهـرس
الــرســمي لألنــواع و األصـــنــاف اIــســمــوح بــإنــتــاجــهــاالــرســمي لألنــواع و األصـــنــاف اIــســمــوح بــإنــتــاجــهــا

وتسويقهاوتسويقها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة و التنمية الريفية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شــوال عــام  1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 247-06
اIؤرّخ في 13 جمـادى الثانـية  عام 1427 اIوافق  9 يـوليو
ســنــة 2006 الــذي يـــحــدّد اخلـــصــائص الـــتــقــنـــيــة  لــلـــفــهــرس
الــرســـمي ألنــواع وأصـــنــاف الـــبــذور والـــشــتـــائل وشــروط
rمـسـكه ونـشــره وكـذا كـيـفـيــات وإجـراءات تـسـجــيـلـهـا فـيه

rتممIعدل واIا
-  و �ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرّخ في 7 ربـيع األول عـام
Xوافق 10  فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتI1432 ا

أ و ب لـألنـواع واألصــنـاف الــنـبــاتـيــة اIــسـمــوح بـإنــتـاجــهـا
rوتسويقها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام  اIــادة 7 مـــكــرّر من
اIـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 06-247 اIــؤرّخ في 13 جـــمــادى
الـثـانـيـة  عـام  1427 اIـوافق 9  يـولـيـو سـنـة  r2006 اIـعـدّل
واIــتـمّم واIــذكـور أعـالهr يـهـدف هــذا الـقــرار إلى تـســجـيل
أصنـاف األشجـار اIثمـرة و احلبـوب في الـقائـمتX أ و ب
لـلفـهـرس الـرسمي لألنـواع واألصـنـاف النـبـاتـية اIـسـموح

بإنتاجها و تسويقها.
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أصناف األشجار اIثمرةأصناف األشجار اIثمرة
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