
العدد العدد 22
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 23  جمادى األولى عام   جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 15 أبريل سنة أبريل سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 12- 145 مؤرّخ في 28 ربيع الـثاني عـام 1433 اHــوافـق 21 مــارس سـنــة r2012 يـتضـمّن التـصديق على
االتفاق بW حـكومة اجلـمـهوريّة اجلـزائريّة الـدّ~قراطيّـة الشّعبـيّة وحـكــومة جـمـهـورية صـربـيـاr اHتـعـلق باإلعفاء من
التـأشيرة حلـامـلي جـوازات سـفر دبـلـوماسية وHهمةr اHوقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010 ...........................
مـرســوم رئـاسيّ رقم 12- 146 مـؤرّخ في 28 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـــة r2012 يـتــضـمّن الـتــصـديق عـلى
االتـفــاق بـW حـكـومــة اجلـمـهــوريّـة اجلـزائـريّــة الـدّ~ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّـة ومــجـلس وزراء الـبــوسـنـة والـهــرسكr حـول إلـغـاء
التأشيرة للمواطنW احلاملW جوازات السفر الدّبلوماسيةr اHوقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة 2010 ...................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم  12 - 177 مؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يتضمن إعالن حداد وطني ..
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 12 -167  مـؤرّخ في 13 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنة r2012 يـتــضـمن إنـشـاء الـوكـالـة
الوطنية لزرع األعضاء وتنظيمها وسيرها .....................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12- 168 مـؤرخ في 13 جـمــادى األولى عــام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة r2012  يـعــدل ويــتـمم اHــرســوم
الــتــنــفــيــذي رقم 06-235 اHـؤرخ في 8 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافـق 4 يــولــيـــو ســنـة 2006 واHـتــضــمن الــتــصـريح
باHنفعة العمومية للعملية اHتعلقـة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى ....................................................................
Wيـحدد كيـفيات أداء الـيم r2012 وافق 11 أبريـل سنةHمرسوم تـنفيذي رقم 12- 178 مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1433 ا
من طرف أعضاء مكاتب التصويت ................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 12- 179 مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يـحدد قـواعد تـنظيم مـركز
ومكتب التصويت وسيرهما ........................................................................................................................
مــــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 12- 180 مـــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى عـــام 1433 اHـــوافق 11 أبـــريـل ســـنـــة r2012 يــــحــــدد نص أوراق
التصويت التـي تستعمــل النتخاب أعضـاء اجمللـــس الشعبــي الوطنـي ليـوم 10 مايـو سنة 2012  و�يزاتها التقنية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــفـتش بـاHـديـريـة
العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية ...........................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرين لإلدارة
احمللية في الواليات ...................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يـتضمّن إنهـاء مهام الكـــاتب العــام لــدى
رئيس دائــرة النـاصــريـة في واليـة بومرداس ..............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 27 مــارس ســنــة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام نــوّاب مــديــرين
بوزارة الشؤون اخلارجيّة .........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يتضمّن إنهاء مهام قــاض ....................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر بــالـوكــالـة
الوطنية Hراقبة النشاطات وضبطها في مجال احملروقات ...............................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يتـضمّن إنهـاء مهـام نائبي مـدير بوزارة
التربية الوطنية ......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 27 مــارس ســنــة r2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام مــفـتـش بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة .........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يتـضمّن إنهـاء مهـام نائبي مـدير بوزارة
التجارة ...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين لـلـتـشـغيل
.............................................................................................................................................. Wفي واليت
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يـتضـمّن إنـهاء مـهام نـائب مديـر بوزارة
االتصال ...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يتضمّن التّعيW �صالح الوزير األوّل...
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 تتضمّن تعيW رؤساء دواوين والة  ...
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعيـW مـديـرين لإلدارة احملـلـية
في الواليات .............................................................................................................................................
مـرســومــان رئـاســيــان مــؤرخـان في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يــتـضــمّـنــان الـتّــعـيــW بـوزارة
الشؤون اخلارجيّة .....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سـنة r2012 يتـضمّن تـعـيW مـدير اHـدرسة الـوطنـية
لتكوين وحتسW مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف بسعـيدة ......................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة ........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يتضمّن التّعيW بوزارة التّجـارة ........
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يــتـضــمّن تـعــيـW األمـW الــعـامّ جلــامـعـة
معسكر ....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن تــعـيــW مـديـر مــعـهــد تـســيـيـر

التقنيات احلضرية بجامعة اHسـيلــة .........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـرين لـلـتشـغـيل في
.................................................................................................................................................. Wواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يتـضـمّن تـعـيW اHـديـر الـعامّ لـلـصـندوق
الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء ...........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة r2012 يـتضمّن تعيـW مدير التخـطيط بالوكالة
الفضائية اجلزائريّة ..................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيW مـديـر الـغـرفـة الـوالئـية
للصيد البحري وتربية اHائيات لوهران ......................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مـشـتـــرك مـؤرّخ في 21 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 14 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW أعـضـاء األمـانـة
الدائمة للجنة الوطنية Hراقبة االنتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012 ................................................
قـرار مؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 12 أبـريـل سـنة r2012 يـحـدّد اHـميّـزات الـتّـقـنـيّـة ألوراق الـتّـصـويت الـتي
تستعمل النتخاب أعضاء اجمللس الشّعبي الوطني ...........................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قـرار مؤرّخ في 28  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة r2012 يـحـدّد عـدد وتـشـكـيـلـة الـلـجـان االنـتـخـابـيـة لـلـدوائر
الدّبـلوماسية والقنصلية لـتصــويت اHواطنــW اجلــزائــريW اHقيـمـــW فـي اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي
الــوطني ................................................................................................................................................

وزارة العدل وزارة العدل 

قــرار مـؤرخ في 29 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 22 فـبــرايـر ســنـة r2012 يـتــضـمن تــعـيــW الـقـضــاة رؤسـاء وأعــضـاء الــلـجـان
االنـتخـابية الـوالئيـة واللجـنة االنـتخابـية لـلمواطـنW اجلـزائريW اHـقيـمW باخلـارج  في االنتـخابات الـتشـريعيـة ليوم
10 مايو سنة 2012 ......................................................................................................................................
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اتفاقاتفاق

بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية صربياوحكومة جمهورية صربيا
يتعلق باإلعفاء من التأشيرة حلاملييتعلق باإلعفاء من التأشيرة حلاملي
جوازات سفر دبلوماسية وHهمةجوازات سفر دبلوماسية وHهمة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الشّـعـبيّـةr من جـهـةr وحكـومـة جـمهـوريـة صـربيـاr من جـهة

r"Wشار إليهما أدناه بـ "الطرفHا rأخرى
- اعـتـبارا لـعالقـات الـصداقـة والـتـعـاون التـاريـخـية
الــقـائـمــة بـW الـبــلـدين ولــضـرورة إقـامــة آلـيــة تـهـدف إلى

rيدان الدبلوماسيHتعزيز هذه العالقات في ا
- واعـــتــبـــارا لـــكــون اHـــمـــارســة الـــدولـــيــة قـــد جـــعــلت
اإلعـفـاء من التـأشـيرة لـلـموظـفـW احلامـلـW جلوازات سـفر
دبـلـومـاسـيـة وخلـدمـة وسـيـلـة من شـأنـهـا تـسـهـيل الـعـالقات

rالدولية

 اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يــعــفى رعــايــا اجلــمـهــوريــة اجلــزائــريـة الــد~ــقــراطــيـة
الـشـعـبـيـة ورعـايــا جـمـهـوريـة صـربـيـا واحلـامـلـW جلـوازات
ســـفـــــر دبـــلــــومـــاســــيـــة أو Hــــهـــمــــة من تـــأشــــيـــرات الــــدخـــول

واخلـروج أو عبور تراب دولة الطرف اآلخر.

~ــكن حلــامــلي جــوازات ســفــر دبـلــومــاســيــة أو Hــهــمـة
اإلقامة بتراب دولة الطرف اآلخر دون تأشيرة وذلك Hدة

أقصاها تسعW (90) يوما ابتداء من تاريخ دخولهم.

اHاداHادّة ة 2

rإن اإلعـفــــاء من الـتـأشـيـرة الـوارد في هـذا االتـفـــاق
ال يـــــعـــــفي حـــــامـــــلـي جــــــوازات الـــــســـــفـــــر هـــــذه من ضـــــرورة
rاحلـصـول عــلى الـتـســـريـح الالزم من الـسـلــطـــات احملـلـــيـة
في حـــالـــة رغـــبـــتـــهم في تـــمـــديـــد إقـــامـــتـــهم Hـــدة تـــتـــجـــاوز

التسعـW (90) يوما.

تـعــفى اإلجـراءات الالزمـة لــلـحـصـول عــلى الـتـسـريح
اHنصوص عليه أعاله من احلقوق والرسوم.

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 12- 145 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
r2012 ـــــــــــوافـق 21 مـــــــــــارس ســــــــنــــــــــة  مـــــــــــارس ســــــــنــــــــــةHـــــــــــوافـق  اHعـــــــــام عـــــــــام 1433 ا
يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّن الــــتـــصـــديق عـــلـى االتـــفـــاق بـــW حـــكـــومـــةن الــــتـــصـــديق عـــلـى االتـــفـــاق بـــW حـــكـــومـــة
اجلــمــــهــورياجلــمــــهــوريّــة اجلــزائــريــة اجلــزائــريّــة الــدــة الــدّ~ــقـــراطــي~ــقـــراطــيّــة الــشــة الــشّــعــبــيــعــبــيّــةــة
وحــكــومـة جـــمــهـوريــة صــربـيـــاr اHـتــعـلـق بـاإلعـفـاءوحــكــومـة جـــمــهـوريــة صــربـيـــاr اHـتــعـلـق بـاإلعـفـاء
مـن الــــــــتـــــــــأشـــــــيــــــــرة حلـــــــــامـــــــــلي جـــــــــوازات ســـــــــفـــــــرمـن الــــــــتـــــــــأشـــــــيــــــــرة حلـــــــــامـــــــــلي جـــــــــوازات ســـــــــفـــــــر
دبـــــلــــومــــاســـيــــة وHــــهـــمــــةr اHـــوقدبـــــلــــومــــاســـيــــة وHــــهـــمــــةr اHـــوقّـع بـــبــــلــــغـــراد في ـع بـــبــــلــــغـــراد في 16

ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـW حكومـة اجلمـهوريّة
اجلــزائـريّــة الــدّ~ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّــة وحـكــومــة جـمــهــوريـة
صـربـيــا اHـتـعـلق بـاإلعــفـاء من الـتـأشــيـرة حلـامـلي جـوازات
سـفر دبـلومـاسيـة وHـهمـةr اHوقّع بـبلـغراد في 16 ديسـمـبر

r2010 سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــــدّق عـــلى االتــفـــاق بـــW حــكـــومــة
اجلـــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائــــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطــــيّـــة الـــشـّـــعـــبــــيـّـــة
وحـــــكـــومــــة جـــمـــــهــــوريـــة صــــربـــيــــا اHـــتــــعـــلـق بـــاإلعــــفـــاء من
rــهــمــةHالــتــأشــيــرة حلــامــلي جــوازات ســفــر دبــلــومــاســيــة و
اHـوقّع بـبـلـغـراد في 16 ديـسـمـبـر سـنة r2010 ويـنـشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ~ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

2 : : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــرّســــمــــيّـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ~ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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اHاداHادّة ة 3

يلتزم األشخـاص احلاملون جوازات سفـر دبلوماسية
أو Hـهـمـة الـذين يـدخـلـون أو يـقـيـمـون بـتـراب دولـة الـطـرف
اآلخر بـاحترام الـقوانW والـنظم السـارية اHفـعول في هذه
الـدولـة واHــتـعـلّـقـة بــدخـول وإقـامـة األجــانب وكـذا �ـمـارسـة
الــــنــــشـــــاطــــات اHــــربــــحـــــة ويــــخــــضع هـــــؤالء األشــــخــــاص إلى
االتفاقيات الدولية السارية بW البلدين في هذا اHيدان.

اHاداHادّة ة 4
يجب على أعضاء البـعثات الدبلوماسـية والقنصلية
اHــعــتــمــدة لــدى الــطــرف اآلخــر وكـذا أفــراد عــائالتــهم الــذين
يــعــيــشـــون مــعــهم بـــصــفــة دائــمــةr احلـــامــلــW جــوازات ســفــر
دبـلـومـاسـيـة أو Hــهـمـةr احلـصـول عـلى تــأشـيـرة اعـتـمـاد لـدى

دولة هذا الطرفr قبل دخول تراب الطرف اآلخر.
~ـكن األشــخـاص اHــشـار إلــيـهم في الــفـقــرة الـســابـقـة
من هـــذه اHــــادّة بـــعــــد أدائـــهم Hــــهـــامــــهم الـــدبــــلـــومــــاســـيـــة أو
الـقــنـصـلــيـةr مــغـادرة دولـة الــطـرف اآلخــر والـرجـوع إلــيـهـا

دون أي قيد ودون طلب تأشيرة.

اHاداHادّة ة 5
يـــحــتــفـظ كل طــرف بـــحق رفض الــدخـــول أو اإلقــامــة

بتراب دولته لشخص غير مرغوب فيه.

اHاداHادّة ة  6
1 - تتـبـادل الـسـلـطـات اخملتـصـة لـكال الـطـرفـrW عـبر
القـناة الدبلـوماسيـةr  اذج عن وثائق الـسفر واHـعلومات
اخلــاصـة بــاســتــعـمــالــهــا في الــثالثـW (30) يــومــا الــتي تــلي

تاريخ دخول هذا االتفاق حيّز التّنفيذ.
2 - تــشــعـر الــســلــطــات اخملــتــصــة لــلــطــرفــW بــعــضــهـا
الــبــعضr عــبــر الــقــنــاة الــدبــلــومــاســيــةr بـأي تــعــديـل خـاص
بجوازات السفر وتقدم النماذج اجلديدة ستW (60) يوما

قبل دخول هذه التعديالت حيّز التّنفيذ.

اHاداHادّة ة 7
r1) يـدخل أي تـعـديل اعـتـمــده الـطـرفـان عـلى االتـفـاق

rحيّز التّنفيذ وفقا للمادّة 8 أدناه
2) ~ـــكن لـــكال الـــطـــرفـــW إلـــغـــاء هـــذا االتـــفـــاق في أي

وقتr من خالل إشعار كتابي.
ويـصــبـح هـذا اإللــغـــاء نــافـذا بــعـد ســتـW (60) يـومــا

من استالم الطرف اآلخر لهذا اإلشعار باإللغاء.

اHاداHادّة ة 8
(60) Wيـدخـل هــذا االتـفــاق حــيّــز الــتّــنـفــيــذ بــعــد ســتـ
يــــومــــا من تــــاريخ اســــتـالم آخـــر اإلشــــعــــارات الــــتي يــــبــــلغ
�ـوجبها الطـرفان بعضهـما البعض باسـتكمال اإلجراءات
الـقــانـونـــيـة الــداخـلــــيــة اHـطــلـوبــــة لـدخــــول هـذا االتــفـــاق

حيّز التّنفيذ.

حــــرّر بــــبــــلــــغــــراد في 16 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2010 من
نـــســـخـــتـــW أصـــلـــيــتـــW بـــالـــلـــغـــات الـــعـــربـــيـــة والـــصـــربـــيــة
والــفــرنــســيــة ويــكــون لــلــنــصــوص الــثالثــة نــفس  احلــجــيــة
الـــقــانــونـــيــة. وفي حـــالــة االخــتـالف في الــتـــفــســيـــرr يــكــون

النص باللغة الفرنسية هو اHرجع.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
جمهورية صربياجمهورية صربيا
فوك جير~يكفوك جير~يك

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ  رقم رقم 12- 146 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 21 مـارس سـنــة  مـارس سـنــة r r2012  يـتـضم يـتـضمّن
الــتــصــديق عــلى االتــفــاق بــW حــكــومــة اجلــمــهــوريالــتــصــديق عــلى االتــفــاق بــW حــكــومــة اجلــمــهــوريّـةـة
اجلاجلــــزائزائـريريّـة الة الـدّ~ـقــــراطراطـيّـة الة الـشّـعــــبـيّـة ومة ومـجـلس وزراءلس وزراء
الالــــــــــبــــــــوسوســــــــنــــــــــة والة والــــــــهــــــــــرسكr حرسكr حــــــــول إلول إلــــــــــغــــــــاء الاء الــــــــتــــــــــأشأشــــــــيــــــــرةرة
rلوماسيةrجوازات الـسفر الدسفر الدّبـلوماسية Wجوازات الامل Wاحلـامل Wاحللمواطن Wلـلمواطن

اHوقاHوقّع بسراييفو في ع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـW حكومـة اجلمـهوريّة
اجلـــزائــــريّـــة الــــدّ~ـــقـــراطــــيّـــة الــــشّـــعــــبـــيّـــة ومــــجـــلس وزراء
Wحـول إلــغـاء الـتــأشـيــرة لـلـمــواطـنـ rالــبـوســنـة والـهــرسك
احلـاملW جوازات السـفر الدّبلـوماسيةr اHوقّع بـسراييفو

r2010 في 20 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة ة األولـى :األولـى : يــصــــدّق عـــلى االتــفـــاق بـــW حــكـــومــة
اجلـــمــهــــوريّــــة اجلـــــزائـــريّــــة الـــدّ~ـــقـــراطـــيّـــــة الـــشّـــعـــبـــيّــــة
ومجلس وزراء البوسـنة والهرسكr حول إلغاء التأشيرة
rجــوازات الــســفــر الــدّبــلــومــاســيــة Wاحلــامـــلــ Wلــلــمــواطــنــ
r2010 ــــوقّـــع بــــســـــرايــــيـــــفــــو في 20 ديــــســـــمــــبـــــــر ســــنــــــةHا
ويـنـشـــــر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة

الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اتفاقاتفاق

بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

ومجلس وزراء البوسنة والهرسكومجلس وزراء البوسنة والهرسك
حول إلغاء التأشيرةحول إلغاء التأشيرة

للمواطنW احلاملW جوازات السفر الدبلوماسيةللمواطنW احلاملW جوازات السفر الدبلوماسية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّــة ومــجــلس وزراء الــبــوســنــة والــهـرسـكr اHــشـار

r"Wإليهما فيما يأتي بـ "الطرف
- إذ حتـدوهـمــا اإلرادة في تـعــزيـز عالقـات الــصـداقـة
والتعاون بينـهما وضرورة وضع آلية تهدف لتعزيز هذه

rاألواصر في اجملــال الدبلوماسي
- واعــتــبــارا مــنـــهــمــا أن اHــمــارســــة الـــدبــلــومــاســيــة
Wاحلـــامــــلـــــ Wســــنت إلــــغــــــــاء الــــتــــأشـــــيــــرة لـــلــــمــــواطـــنــــــ
جـــــوازات الـــســـفـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـــوســـيـــلـــة لـــتـــســـهـــيل

rالعالقـات الدولـية
WــوظــفـــHورغــبـــة مــنـهــمـــا في تــســهــــيل تــنــقّـــل ا -

rالبلديـن Wبـ

 اتفقتا اتفقتا على مـا يأتي :على مـا يأتي :

اHاداHادّة ة  األولى األولى
يـعـفى مـواطــنـو اجلـمـهــوريـة اجلـزائـريـة الــد~ـقـراطـيـة
الشعـبية ومـواطنو جمـهورية البـوسنة والهـرسك احلاملون
جــوازات الــسـفــر الــدبـلــومــاســيـة الــصــاحلـة لـالسـتــعــمـالr من
الـتـأشيـرة لـلـدخول والـعـبور واإلقـامـة واخلروج بـحـريــة من
إقــــلـــــيم الـــطــــــرف اآلخـــــرr وذلك إلقــــامـــة مـــدتـــهــــا الـــقـــصـــوى

تسعون (90) يوما اعتبارا من تاريخ الدخـول.

اHاداHادّة ة  2
~ــكن مـواطــني الـطــرفـW احلـامــلـW جـوازات الــسـفـر
rـعـتـمــدين لـدى بـعـثــاتـهم الـدّبــلـومـاسـيـةHالـدّبــلـومـاسـيــة وا
الـــدخــول واخلـــروج من إقــلـــيم الـــطــرف اآلخــر واإلقـــامــة به

طيلة مدة مهمتهم.
اHاداHادّة ة 3

يــــتـــــعــــW عــــلى األشــــخــــــاص اHــــســــتــــفـــــيــــدين من هــــذا
االتـفــاق احترام القـوانW والتنـظيمات السـارية اHفعول
في الــــدولـــة اHــــــســـتـــقــــبـــلـــة واخلــــاصـــــة بـــدخــــــول وإقـــامـــــة

وخــروج األجــانب.
اHاداHادّة ة 4

يــجـب أن يــبـــلـــغ الــطــــــرف اآلخـــــر بـــكــــل تـــعــديـــل
فـي الـــقـــوانــW والـــتـــنـــظــيـــمـــات اخلـــاصــة بـــدخـــول وإقـــامــة

وخروج األجانب عبر القناة الدّبلوماسية.

اHاداHادّة ة 5
~كن كـل طرف فـرض قـيود أو تـعـليق بـصـفة مـؤقـتة
تـطــبـيق هــذا االتـفـاق أو بــعض أحـكـامـهr عـنـدمــا يـكـون من
الضـروري اعـتمـاد إجراءات مالئـمـة للـحفـاظ عـلى النـظام
الـعامّ واألمن أو حلمـاية الـصحـة العـموميـة ويتـعW تـبليغ
اعـتـمـاد هـذه اإلجـراءات وكـذا تــعـلـيـقـهـا إلى الـطـرف اآلخـر

عن طريق القناة الدّبلوماسية في أقرب اآلجال.

اHاداHادّة ة 6
يحتفظ كل طـرف بحقه في عدم الترخيص Hواطني
الــــطـــرف اآلخــــر الـــذيـن يـــعــــتـــبــــرهم غــــيـــر مــــرغـــوب فــــيـــهم

بالدخول إلى إقلـيم بلده.

اHاداHادّة ة 7
1 - تـقـوم السـلـطات اخملـتـصة الـتـابعـة للـطـرفrW في
rوالـيـة لـتوقـيع هـذا االتـفاقH(30) يـومـا ا Wغضـون الـثالث
بــتـــبــادل  ــاذج عـن وثــائق الـــســفــر اHـــشــار إلــيـــهــا في هــذا

االتفاقr عبر القناة الدّبلوماسية.
2 - يــتـم إعالم الــطـــــرف اآلخـــــر بــأي تـــعــديــل يـــطــرأ
عـــلى وثــائـق الــســـفــر اHـــذكــورة أعالهr وتـــرسل إلـــيه  ــاذج
الوثـائق اجلــديــدة عـبـر الـقـناة الـدّبـلـومـاسـيـة ثالثون (30)
يـــومـــــا قـــبــل اســــتـــعــــمـــالـــهــــاr مـــرفـــوقــــة بـــوصف مــــفـــصّــل

الستخداماتها والغايـة منها.

اHاداHادّة ة 8
~ـــــكن كـل طــــرف أن يـــــنــــهـي الــــعـــــمل بـــــهــــذا االتـــــفــــاق
بــواســطـــة إشــعــــار مــســبق مـدتــــه تـســعــــون (90) يــومــا

إلى الطرف اآلخرr عن طريق القناة الدّبلوماسية.

اHاداHادّة ة 9
يـدخـل هـذا االتـفـاق حــيّـز الـتّـنــفـيـذ ثالثـW (30) يـومـا
ابـتـداء من تـاريخ تسـلـيم اإلشـعار اHـسـبق األخـير اHـتـعلق
بـاإلجـراءات الـداخلـيـة اHـطـلـوبـة لـلـمـصـادقة عـلـيه من قـبل

الطرفW ويبقى ساري اHفعول Hدة غير محددة.
r2010 بــتـاريخ 20 ديـســمــبـر ســنـة rحــرّر بـســرايـيــفـو
من نــسـخــتــW أصـلــيـتــW بـالــلــغـات الــعـربــيــة والـفــرنـســيـة
واالجنــلــيــزيـةr وفـي كل من الــلــغـات الــرســمــيــة لـلــبــوســنـة
والـــهـــرسك (الــــبـــوســـنـــة الــــكـــرواتـــيـــة والـــصــــربـــيـــة) ولـــكل
النـصـوص نـفس احلـجـيـة الـقـانـونـيـة. وفي حـالة االخـتالف

في التفسيرr يرجح النص باللغة اإلجنليزية.
عن حكومةعن حكومة

اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن مجلس وزراءعن مجلس وزراء
البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسك

سفW الكاالجسفW الكاالج
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــــــــــرســــــــــــوم رئـــــــــــاســي رقـــم  مـــــــــــــرســــــــــــوم رئـــــــــــاســي رقـــم  12 -  - 177 مـــــــــــؤرخ فــي  مـــــــــــؤرخ فــي 19
جـــــمــــادى األولى عـــام جـــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 11 أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة

r2012 يتضمن إعالن حداد وطني.r يتضمن إعالن حداد وطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس اجلمهورية

-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 77- 8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 63- 145 اHــؤرخ في 25
rأبريل سنة  1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 97- 365 اHؤرخ
في  25 جـــمـــادى األولى عــام  1418 اHــوافق  27 ســبـــتـــمـــبــر

rتعلق بشروط استعمال العلم الوطنيHسنة  1997 وا
- ونـــظـــرا لـــوفـــاة اجملـــاهـــد أحـــمـــد بن بـــلــــةr الـــرئـــيس

rالسابق للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

rــدة ثـمــانـيــة أيـامH ـادّة األولى :ة األولى : يــعـلن حــداد وطـنيHـاداHا
ابتداء من  11 أبريل سنة 2012.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــنــكّس الــعـــلم الــوطـــني في كـــامل الــتــراب
الـوطـني عــلى الـبــنـايـات الــتي تـأوي اHــؤسـسـاتr الســيّـمـا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 365-97
اHــــــــؤرخ في  25 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام  1418 اHــــــــوافق 27

سبتمبر سنة  1997 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــــــوم تــــــنـــــــفـــــــيــــــذي رقــم مـــــرســـــــــوم تــــــنـــــــفـــــــيــــــذي رقــم 12 - -167  مــــــــؤر مــــــــؤرّخ فــي خ فــي 13
r2012 وافق 5 أبريل سنة  أبريل سنةHوافق اHجمادى األولى عام جمادى األولى عام 1433 ا
يــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــزرع األعــضـاءيــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــزرع األعــضـاء

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 rستشفياتHا

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اHـادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
rــتـممHــعــدل واHا rـتــعــلق بــحــمــايــة الـصــحــة وتــرقــيـتــهــاHوا

rواد 161 إلى 168/ 4 منهHالسيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rالسيما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-276 اHؤرخ
في 5 مـــــحـــــرم عـــــام 1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992

rتضمن مدونة أخالقيات الطبHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-122 اHؤرخ
في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1416 اHــوافق 6 أبــريل ســنــة 1996
واHـــتــضـــمـن تــشـــكـــيل اجملـــلس الـــوطـــني ألخالقـــيـــات عـــلــوم

rالصحة وتنظيمه وعمله
rوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
rالــوكـالــة الـوطــنـيــة لــزرع األعـضــاء وتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا

وتدعى في صلب النص " الوكالة ". 

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

اHاداHادّة ة 2 :  : الوكالة مـؤسسة عمـومية ذات طابع إداري
تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.  

اHاداHادّة ة 3 :  : توضع الوكـالة حتت وصاية الوزير اHكلف
بالصحة.

اHاداHادّة ة 4 :  : يحدد مقر الوكالة في مدينة اجلزائر. 
اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــكـــلف الـــوكــالـــة في مـــجــال انـــتــزاع وزرع
األعــــضــــاء واألنــــســـجــــة واخلـاليـــا مـن جـــسـم اإلنــــســـانr عــــلى

اخلصوص �ا يأتي:
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- تــــســـــجــــيـل اHــــرضى  فـي انــــتــــظـــــار انــــتــــزاع وزرع
األعـــضـــاء واألنــســـجــة واخلـاليــا ضـــمن الـــقــائـــمــة الـــوطــنـــيــة
احملـددة لــهــذا الــغــرضr انــطالقــا من مــجــمـوعــة  اHــعــطــيـات

  rاالستشفائية
- ضمان تسيـير السجالت الوطـنية  لقبول ورفض
انــــتــــزاع األعـــــضــــاء واألنــــســــجـــــة واخلـاليــــاr اHــــعــــدة طــــبــــقــــا

rعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
WـسـتـقـبـلHوا WـانـحـHتـسـيـير وحـفظ  بـطـاقـيـات ا -

rلألعضاء واألنسجة واخلاليا البشرية ألغراض التتبع
- ضـــمــان تـــســيـــيــر الــســـجل الــوطـــني Hــنـح األعــضــاء

 rنزوعةHا
- إعـداد واقتراح قـواعد اHمـارسات احلسـنة النتزاع
وحـــفظ وحتـــويل ونـــقل واســـتـــعـــمــال األعـــضـــاء واألنـــســـجــة
واخلاليا ومراقبة احـترامها بصرامـة. وحتدد هذه القواعد
بقـرار من الـوزيـر اHكـلف بـالصـحـةr بعـد أخـذ رأي اجمللس

 rالوطني ألخالقيات علوم الصحة
- إعـــداد واقــــتــــراح قــــواعــــد تـــوزيـع ومــــنح األعــــضـــاء
اHـــنـــزوعـــة طـــبـــقـــا Hـــبـــاد§ اإلنـــصـــاف والـــقـــواعـــد الـــطـــبـــيـــة
واألخالقـــيــة حـــسب الـــطـــابع االســـتــعـــجـــالي الـــذي ~ــكن أن
تــكـتـســيه بـعض دالئـل الـزرع. وحتـدد هــذه الـقـواعــد بـقـرار
مـن الـــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــصــــحــــةr بــــعـــد أخــــذ رأي اجملــــلس

 rالوطني لعلوم الصحة
- وضع الـشروط الضـرورية إلنشـاء بنوك األنـسجة
واخلاليا وقـواعـد تـسيـيـرها ومـراقـبـة نشـاطـاتـها وعـرضـها

rكلف بالصّحةHللمصادقة بقرار من الوزير ا
- تنسيق  وتـطوير نشاطات انتزاع وزرع األعضاء

 rواألنسجة واخلاليا البشرية وضمان انتظامها وأمنها
- إبـــداء رأيــــهـــا لــــلـــســـلــــطـــة اإلداريــــة اخملـــتــــصـــة حـــول
اHـؤســسـات االسـتـشـفـائــيـة اHـرخص لـهـا بـالــقـيـام بـانـتـزاع
وزرع األعـضــاء واألنـسـجــة واخلاليـا الــبـشـريــةr وكـذا حـول
rتدخلة في ميدان زرع األعضاءHكل الهياكل والهيئات ا
- مـراقبة مـطابـقة تسـييـر اHؤسـسات االستـشفـائية
اHرخص لـهـا بالـقـيام بـانـتزاع وزرع األعـضـاء وكذا بـنوك
rعمول بها في هذا  اجملالHاألنسجة واخلاليا للمقاييس ا

- السـهر عـلى مطـابقـة القـرارات واآلراء وتوصـيات
rمع معطيات العلم والطب وأخالقيات الصحة rالوكالة

- تــقــيــيم الــنـتــائج اخملــتــلــفــة لــلـزرع ومــتــابــعــة تــطـور
احلـالــة الـصـحـيـة Hـسـتـقـبــلي الـزرع من خالل مـتـبـرعـW في
حالة موت دماغي ومـتبرعW ومستـقبلW للزرع من خالل

rعنيةHأحياء مع الفرق الطبية اجلراحية ا Wمتبرع
- تــــرقـــيـــة الــــتـــبـــرع وانــــتـــزاع األعـــضــــاء واألنـــســـجـــة

rواخلاليا لدى مهنيي الصحة ولدى اجلمهور الواسع
- تـرقـيــة وتـشــجـيع الــبـحث الــعـلــمي والـتــكـوين في
مـــــجــــــال انـــــتــــــزاع وزرع األعـــــضــــــاء واألنـــــســــــجـــــة واخلـاليـــــا

rالبشرية

-  اHــــســــاهــــمـــــة في وضع بــــرامـج تــــكــــوين لــــتــــلــــبــــيــــة
WــســتــخــدمــHإحــتــيــاجــات الــتــأهــيـل وجتــديــد مــعــلــومــات ا

rWعنيHا
- إقــامــة وتــرقـــيــة عالقـــات الــتــبــادل مـع اHــؤســســات
الـوطـنـيـة واألجنـبـيـة في مـيـادين نـشاطـات الـوكـالـة قـصد
WـسـتـخـدمـHتـدعـيم وتـطـويـر الـتـأطـيـر الــتـقـني وتـكـوين ا

rونشاطات االنتزاع والزرع
- إعـــداد الــتــقـــريــر الــســنـــوي عن نــشــاطـــات الــوكــالــة
واحلــصـيــلــة الـســنــويـة لــنــشـاطــات انــتـزاع وزرع األعــضـاء
واألنـــســــجـــة واخلاليــــاr وإرســـالـــهـــمــــا إلى الـــوزيــــر اHـــكـــلف

بالصحة.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــجب عــــلى اHــــؤســـســــات االســـتــــشــــفـــائــــيـــة
اHرخص لها بالـقيام  بانتزاع األعـضاء واألنسجة واخلاليا
الـبــشـريـة وزرعــهـا أن تــرسل اHــعـلـومــات  الـضــروريـة كل
سنـة إلى الوكـالة لـتقيـيم نشـاطاتـها قـصد إعـداد احلصـيلة
الــســنـويــة لــنــشـاطــات انــتــزاع وزرع األعـضــاء واألنــســجـة

واخلاليا اHنصوص عليها في اHادة 5 أعاله.
و يــتم إعالمــهــا مـن قــبل اHــؤســســات االســتــشــفــائــيـة
اHرخص لها بالـقيام  بانتزاع األعـضاء واألنسجة واخلاليا
وزرعــهــا بـكــل الــصــعــوبــات اHــتــعــلـقــة بــتــطـبــيق الــقــواعـد
اHـرتـبطـة بـالنـشـاطــات الـطـبيـــة والـبيـولـوجيـــة الـتابـعة
جملــــال اخـــتــــصـــاصــــهــــــا. و تـــقــــتــــرح  عـــلـى الـــوزيــــر اHــــكـــلف

بالصحة كل التدابير اHتضمنة احللول اHالئمة لها. 

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــجب عــــلى اHــــؤســـســــات االســـتــــشــــفـــائــــيـــة
اHــــرخـص لـــهــــا بــــالــــقـــيــــام  بــــنــــشــــاطـــات انــــتــــزاع األعــــضـــاء
واألنــــســــجـــــة واخلاليــــا الـــــبــــشــــريــــة وزرعــــهـــــا أن تــــأخــــذ كل
الـتــدابـيـر الـضـروريـة لـضـمـان احملــافـظـة عـلى كل الـوثـائق
اHرتبطة بهـذه النشاطات قصد تمكW الوكالة من ضمان
مـسك وتـسـيـير الـبـطـاقـيـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في اHادة 5

أعالهr لغرض التتبع .

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيـم والسيـرالتنظيـم والسيـر

اHاداHادّة ة 8 :  : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير
عام وتزود �جلس علمي. 

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــحــدد الــتـنــظــيم الــداخــلي لــلـوكــالــة بــقـرار
مــشــتـرك بــW الــوزيـر الــوصي والــوزيـر اHــكــلف بــاHـالــيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم األولالقسم األول

مجلـس اإلدارةمجلـس اإلدارة

اHــــــاداHــــــادّة ة 10 :  :  يـــــــضـم مـــــــجــــــلـس اإلدارة  الـــــــذي يـــــــرأسه
الوزير اHكلف بالصحة أو �ثله :

rثل وزير الدفاع الوطني� - 
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rثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
 rحافظ األختام rثل وزير العدل� -

rثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف� -
rثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -

- �ــــــثل وزيــــــر الـــــعـــــمـل والـــــتــــــشـــــغــــــيل والــــــضـــــمـــــان
rاالجتماعي

r ثل وزير التضامن الوطني واألسرة� -
rثل اجمللس اإلسالمي األعلى� -

- اHدير العام للـمعهد الوطني للـصحة العمومية أو
rثله�

rدير العام للوكالة الوطنية للدم أو �ثلهHا -
- رئــيس اجملـلس الـوطــني ألخالقـيــات عـلـوم الــصّـحـة

rأو �ثله
r رئيس اجمللس العلمي للوكالة -

- �ــارســا طــبــيـا (1) مــتــخــصــصــا مـؤهـال في مــيـدان
rكلف بالصّحةHزرع األعضاء يعينه الوزير ا

- �ــثال ( 1) عن جـــمــعــيــات اHــرضى يـــعــيــنه الــوزيــر
اHكلف بالصحة.

~ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــW بــكـل شــخص من
شــــأنه بـــحــــكم اخــــتـــصــــاصـــاتـه ومـــؤهالتـه أن يـــســــاعـــده في

أشغاله.  
 يـــحـــضـــر اHـــديــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالـــة مــداوالت مـــجـــلس

اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــعـــW أعــضـــاء مــجــلـس اإلدارة بــقــرار من
الوزير اHـكلف بـالصحـةr بنـاء على اقتـراح من السـلطات
واHـنـظمـات الـتي يتـبـعونـهـاH rدة ثالث (3) سنـوات قابـلة

للتجديد مرة واحدة (1).
rوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يـتم اســتـخالفـه حـسب األشــكـال نـفــسـهــاr ويـخــلـفه الــعـضـو

اجلديد اHعW إلى غاية انقضاء العهدة.
وتــنـتـهي عــهـدة األعــضـاء اHـعــيـنـW بــسـبب وظــائـفـهم

بانتهاء هذه الوظائف.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يــتــداول مـــجــلس اإلدارةr عـــلى اخلــصــوص
فيما يأتي:

rالنظام الداخلي للوكالة -
rالتنظيم الداخلي للوكالة -

- مــشــاريع ومــخــطــطــات وبــرامج الــعــمـل الــســنــويـة
 rتعددة السنوات للوكالةHوا

rمشروع ميزانية التسيير والتجهيز -
rالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة والــعــقــاريــة والــتــصـرف
 rفيها وعقود اإليجار

rالهبات والوصايا -
- تـعداد مــستـخدمي الــوكالـة ومخــططـات التـكوين
rWـــســتـــخـــدمــHمـــســتـــوى ا Wــعـــلـــومـــات وحتــســـHوجتـــديـــد ا
الســـيّـــمــا فـي مــيـــدان انـــتـــزاع وزرع األعــضـــاء واألنـــســـجــة

rواخلاليا
rالتقرير السنوي عن نشاطات الوكالة -

- كل اHــســـائل الــرامــيــة إلى حتـــســW ســيــر الــوكــالــة
وتشجيع  حتقيق أهدافها.

اHاداHادّة ة 13 :  : يجتمع مـجلس اإلدارة بناء على استدعاء
من رئيسهr في دورة عاديةr مرتW (2) في السنة.

و ~ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
اســــتـــدعــــاء من رئـــيــــسهr أو  بــــطـــلب مـن الـــوزيـــر اHــــكـــلف

بالصحة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يـعـد رئيس مـجـلس اإلدارة جـدول األعمـال بـنـاء على

اقتراح من اHدير العام للوكالة.

اHــاداHــادّة 14 :  : يـــجـب أن تـــرسل االســـتــــدعـــاءات مـــرفـــقـــة
بــجـدول األعــمـال إلى أعــضــاء مـجــلس اإلدارة قــبل خـمــسـة
عــشــر (15) يــومــا عــلى األقل من تــاريخ االجــتــمــاع. و~ــكن
تقـليص هـذا األجل في الـدورات غير الـعاديـة دون أن يقل

عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 15 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف عدد أعضائه على األقل.

و إذا لم يـكتـمل الـنصـابr يـبرمج اجـتـماع جـديد في
الــثـــمـــانـــيــة (8) أيــام اHـــوالـــيـــة لــتـــاريخ االجـــتـــمــاع اHـــؤجل
ويــصح اجـتــمــاع اجملـلس حــيــنـئــذ مــهـمــا يـكـن عـدد األعــضـاء

احلاضرين. 

اHـاداHـادّة ة 16 :  :  تـتــخـذ قــرارات مـجــلس اإلدارة بـأغــلـبــيـة
أصوات األعضاء احلاضرين.

و في حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــوات يــــكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 17 :   :  تــــــــدّون مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
محاضر وتـسجل في سجل خاص مرقم  ومؤشر عليه من

رئيس مجلس اإلدارة. 
 تــــرسل مــــداوالت اجملــــلـس إلى الــــســــلــــطــــة الــــوصــــيــــة
لــلــمــوافــقــة عـــلــيــهــا في غــضــون اخلــمــســة عــشــر (15) يــومــا
اHـوالـيـة لالجـتـمـاعr وتـصـبح نـافـذة بـعد ثـالثW (30) يـوما
من إرسالهاr مـا لم يبلغ باعتـراض صريح في غضون هذا

األجل.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHـديـر العــاماHـديـر العــام

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : يـــعــــW اHـــديــــر الـــعـــام لــــلـــوكـــالــــة �ـــرســـوم
رئاسي  بناء على اقتراح من الوزير اHكلف بالصحة .

و تنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يـــــتــــولى اHــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للوكالة. 

و بهذه الصفةr يكلف �ا يأتي:
rإعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها -

- إعداد مشروع التـنظيم الداخلي والنظام الداخلي
rللوكالة الذي يعرضه على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه

rحتضير أشغال مجلس اإلدارة -
rتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -

- تـمــثـيل الــوكـالــة أمـام الـعــدالـة وفـي جـمـيـع أعـمـال
rدنيةHاحلياة ا

- إبرام كل صـفقة أو عـقد أو اتـفاقيـة أو اتفاق طـبقا
rفعولHللتنظيم الساري ا

- الـــتـــعـــيـــW في مـــنـــاصب الـــشـــغل الـــتـي لم تـــتـــقــرر
rWبشأنها أي طريقة أخرى للتعي

- �ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rالوكالة

- تفويض إمضـائهr حتت مسؤوليـتهr إلى مساعديه
 rWاألقرب

- إعداد التقريـر السنوي للنـشاطات الذي يرسله إلى
rصادقة عليه من مجلس اإلدارةHالسلطة الوصية بعد ا

و هو اآلمر بصرف ميزانية الوكالة.
القسم الثالثالقسم الثالث
اجملـلس العلمــياجملـلس العلمــي

20 :  : اجملـلـس الـعــلــمي جــهــاز اســتــشــاري يـكــلف اHـاداHـادّة ة 
بـإبـداء اآلراء واالقـتـراحــات والـتـوصـيــات في كل اHـسـائل

الطبية والعلمية والتقنية ذات الصلة �هام الوكالة.
 وبهذه الصفة يكلفr على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اقـــتــراح قـــواعــد تـــوزيع ومـــنح األعـــضــاء  وقـــواعــد
اHــمــارســات احلــســنــة النــتــزاع وزرع األعــضــاء واألنــســجـة

rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا rواخلاليا
- وضع تـقـيـيم عـلـمي لـلفـرق الـتي تـنـشط في مـجال

rانتزاع وزرع األعضاء واألنسجة واخلاليا
- اقتراح مقـاييس وإجراءات التـنظيم من االنتزاع

rإلى زرع األعضاء واألنسجة واخلاليا
- اقــــتــــراح طــــريــــقــــة إجــــراء اخلــــبــــرات والــــدراســــات

rوالتقييمات العلمية

- اHشـاركة في الـتكـوين والبـحث في مجـال انتزاع
rوزرع األعضاء واألنسجة واخلاليا

- اقـتـراح الــعـمـلـيـات الــرامـيـة إلى تـرقــيـة وتـطـويـر
rالتبرع باألعضاء واألنسجة  واخلاليا

- اقــــتـــراح عـــمـــلــــيـــات الـــشــــراكـــة ذات الـــنــــوعـــيـــة مع
rالهيئات والكفاءات ذات الصلة مع مهام الوكالة

- إعداد حـصـيـلـة سنـويـة تـتـضمـن اجلوانب الـعـلـمـية
والـتـنظـيـميـة ونـتـائج نشـاطـات زرع األعضـاء حـسب نوع

الزرع والفريق الطبي.

اHاداHادّة ة 21 :  : يتكون اجمللس العلمي للوكالةr  من :
Wمؤهل Wمتخصـص Wطبـي Wثمـانية (8) �ارس -

rفي مجال انتزاع األعضاء وزرعها
Wمؤهـل Wمـتـخصـصـ Wطـبـي Wأربـعة (4) �ـارس -

rفي مجال انتزاع األنسجة وزرعها
Wمؤهـل Wمـتـخصـصـ Wطـبـي Wأربـعة (4) �ـارس -

r في مجال انتزاع اخلاليا وزرعها
- أربـــعـــة (4) �ـــارســW طـــبــيـــW مــتـــخــصـــصــW  في
الــــتــــخــــديــــر واإلنــــعــــاشr ~ـــــارســــون في مــــؤســــســــات زرع

rاألعضاء
- أربـــعـــة (4) �ـــارســW طـــبــيـــW مــتـــخــصـــصــW  في

rبعملية زرع األعضاء Wالبيولوجيا معني
- رئــيس اجملـلس الـوطــني ألخالقـيــات عـلـوم الــصـحـة

rأو �ثله
 rثل (1) عن بنوك األنسجة واخلاليا� -

- �ــــارس طــــبي (1) مــــتــــخـــــصص مــــؤهـل في الــــطب
 rالشرعي

- طـــــبــــــيب مـن الــــــصـــــنــــــدوق الـــــوطــــــني لــــــلـــــضــــــمـــــان
rاالجتماعي للعمال األجراء

- طـــبــــيب مـن الـــصــــنــــدوق الـــوطــــنـي لـــلــــتــــأمـــيــــنـــات
rاالجتماعية اخلاص بغير األجراء

- طــــبــــيـب من الــــصـــــنــــدوق الــــعــــســــكـــــري لــــلــــضــــمــــان
االجتماعي.

~ـكـن اجملـلـس الـعــلــمي أن يــســتــعـW بــكل شــخص من
شأنهr بحكم اختصاصاتهr أن يساعده في أشغاله.

ينتخب اجملـلس العلمي من بW أعـضائه رئيسا Hدة
ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

22 :  : يــعــW أعــضــاء اجملـلـس الــعـلــمـي بـقــرار من اHـاداHـادّة ة 
الـوزيــر اHــكــلف بــالــصــحـةr بــنــاء عــلى اقــتــراح من اHــديـر

العام H rدة ثالث( 3) سنوات  قابلة للتجديد.
rوفي حالـة انقـطاع عهـدة أحد أعضـاء اجمللس الـعلمي
يــتم تــعــيــW عــضــو جــديــد حــسـب األشــكــال نــفــســهــا لــلــمـدة

الباقية من العهدة.
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23 :  : يــجــتــمع اجملــلس الــعــلــمي فـي دورة عــاديـة اHـاداHـادّة ة 
ثالث (3) مـــــرات في الــــســــنـــــة  بــــنــــاء عــــلـى اســــتــــدعــــاء من

رئيسه.
و~ــكن أن يـجـتــمع في دورة غـيــر عـاديـةr إمــا بـطـلب

من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
تـدون أشـغــال اجملـلس الــعـلـمي فـي مـحـاضــر وتـسـجل
في ســـجل خـــاص مـــرقـم ومـــؤشـــر عـــلـــيه من اHـــديـــر الـــعـــام

للوكالة ويوقعها الرئيس وكاتب اجللسة. 
 يعد اجمللس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.

ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكـام مـاليــةأحكـام مـاليــة

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـعـرض مـيـزانيـة الـوكـالة الـتي يـحـضـرها
اHديـر العام عـلى مـجلس اإلدارة الـذي يتـداول بشأنـهاr ثم
تــعــرض عــلى الـــوزيــر الــوصي والــوزيــر اHـــكــلف بــاHــالــيــة

ليوافقا عليها.

اHاداHادّة ة 25 :  : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :

1- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

 rاإلعانات التي تخصصها الدولة -
rساهمات احملتملة للجماعات احملليةHا -

- مـســاهـمــات الـهــيـئــات الـوطــنـيــة والـدولــيـةr طــبـقـا
rعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

rالهبات والوصايا -
- اHوارد اHرتبطة بنشاط الوكالة.

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
 rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كل النفقات الضرورية  األخرى إلجناز أهدافها.

اHـاداHـادّة ة 26 :   :  تـمـسك مـحاسـبـــة الـوكالـة طـبـقـا لـقـواعد
احملـــاســبــة الـــعــمــومــيـــة ويــســنــد تـــداول األمــوال  إلى عــون

محاسب يعينه أو يعتمده الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـتــولى اHــراقـبــة اHـالـيــة لـلــوكـالــة مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

28 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 13 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433 
اHوافق 5 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــمـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم ذي رقم 12- - 168 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2012 ــــــــوافق 5 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة  أبـــــــريـل ســــــــنـــــــةHــــــــوافق  اHاألولـى عــــــــام األولـى عــــــــام 1433 ا
يـــعــــدل ويـــتـــمم اHــــرســــوم الـــتـــنــفــــيـــذي رقم يـــعــــدل ويـــتـــمم اHــــرســــوم الـــتـــنــفــــيـــذي رقم 235-06
اHــؤرخ في اHــؤرخ في 8 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اHــوافـق  اHــوافـق 4
يــولـيـــو ســنـة يــولـيـــو ســنـة 2006 واHــتــضـمن الــتــصـريح بــاHــنـفــعـة واHــتــضـمن الــتــصـريح بــاHــنـفــعـة
العمومـية للعـملية اHـتعلـقـة بتهـيئة حظـيرة الرياحالعمومـية للعـملية اHـتعلـقـة بتهـيئة حظـيرة الرياح

الكبرى.الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 r إنّ الوزير األول
-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة

rوالبيئة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-235 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 واHـتضـمـن التـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـية

rعدلHا rتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرىHا
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـــــادة اHـــــادة األولى :األولى :  تـــــعــــدل وتـــــتـــــمم أحـــــكـــــام اHــــادة 2 من
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 06-235 اHــــؤرخ في 8 جـــمـــادى
الثـانيـة عام 1427 اHوافق 4  يولـيو سـنة 2006 واHـتضمن
الـتـصـريح باHـنـفـعة الـعـمـوميـة لـلـعـملـيـة اHـتعـلـقـة بتـهـيـئة

حظيرة الرياح الكبرىr اHعدلr وحترر كما يأتي :
"اHـــــادة 2 :  تـــــقـــــدر اHــــــســـــاحـــــة اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اHــسـتــعـمــلـة
إلجنـــاز الــعـــمــلــيـــة اHــذكـــورة في اHــادة األولـى أعالهr بــألف
وتــســعــة وخــمــسـW (1059) هــكــتــارا  تـــقع في إقــلــيم واليــة
rرسومHلحق بأصل هذا اHاجلزائر وحتدد طبـقا للمخطط ا

 وتوزع كما يأتي :
- بـلـديـة دالي ابـراهـيمr مـائـة وسـتـة وتـسـعون (196)

rهكتارا
- بـــلــــديـــة أوالد فـــايتr مـــائــــة وثالثـــة وســـتـــون (163)
هــكــتـــاراr مــنــهــا عـــشــرون هــكــتــارا مـــخــصــصــة لـــلــمــســاحــة

rاخلضراء

- بــلـــديــة الــعــاشــورr خـــمــســمــائـــة وأربــعــة وأربــعــون
(544) هـــكــــتـــاراr مــــنـــهــــا ســـبــــعـــة وتــــســـعـــون (97) هــــكــــتـــارا

rمخصصة للمساحة اخلضراء
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rســتــة وتــســعـون (96) هــكــتـارا rبـلــديــة بــابــا حــسن -
rمخصصة للمساحة اخلضراء

- بـلــديــة دراريـةr عــشـرون (20) هــكــتـاراr مــخـصــصـة
r للمساحة اخلضراء

- األربـــعــون (40) هـــكـــتـــارا Hـــركـــز الـــطـــمـــر الــتـــقـــني
لبلدية أوالد فايت".

اHــادة اHــادة 2 :  :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 235-06
اHـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق 4  يـولـيو
ســنــة r2006 اHـــعــدل واHــذكــور أعالهr �ــادة 2 مــكــرر حتــرر

كما يأتي :
"اHـادة 2 مـكـرر :  تــدمج اHــسـاحــات اخلــضــراء احملـددة
في اHـادة 2 أعالهr في األمالك الـعـمـومـيـة لـلـدولـة وال ~كن

بأي حال من األحوال البناء عليها".

اHادة اHادة 3 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 5 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 12- - 178 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 19 جــــمــــادى جــــمــــادى
األولى عام األولى عام 1433 اHوافق  اHوافق 11 أبـريل سنة  أبـريل سنة r r2012 يحدديحدد
كــــيـــفـــيـــات أداء الـــيــــمـــW من طـــرف أعــــضـــاء مـــكـــاتبكــــيـــفـــيـــات أداء الـــيــــمـــW من طـــرف أعــــضـــاء مـــكـــاتب

التصويت.التصويت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية
-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا  اHـــادتــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rادة 37 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-31 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
الـــــذي يـــــحـــــدد شـــــروط تـــــســـــخـــــيـــــر اHــــــســـــتـــــخـــــدمـــــW خالل

rاالنتخابات

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-32 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط تــعـــيـــW أعـــضــاء مـــكـــاتب الـــتــصـــويت
وكـيـفـيـات �ـارسـة حق االعـتـراض و/أو الـطعـن الـقضـائي

rبشأنهم

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــحـــــدد هــــذا اHـــــرســـــوم الــــكـــــيــــفـــــيــــات
التطبيقـية ألداء اليمW اHنصوص عليها في اHادة 37 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
1433 اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واHــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخابات.

rــادّة ة 2  :   : يـــجب عـــلى أعـــضـــاء مـــكـــاتب الـــتـــصـــويتHــاداHا
واألعـضــاء اإلضـافــيــW أن يـؤدوا الــيـمــW حــسب مـضــمـون
اHـادة 37 من الـقـانـون الـعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــذكــور

أعاله.

اHاداHادّة ة 3  :   : يعبّر عن أداء الـيمW كتابـيا في استمارة
تـبــيّن نص الـيــمـW وتـتــضـمن أســمـاء األعـوان اHــسـخـرين

وألقابهم.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : تــبـــدأ عــمــلــيـــة أداء الــيــمــW فـــور انــقــضــاء
آجــال الــفـــصل في الـــطــعـــون بــاالعـــتــراض من قـــبل احملــاكم
اإلداريــــة اخملـــتــــصــــة اHـــنــــصـــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 36 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام

1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.

يـــحـــدد الــــوالي ورئـــيس اجملــــلس الـــقـــضــــائي اخملـــتص
إقـليمـيا ورئيس اHـمثلـية الـدبلومـاسية أو الـقنصـليةr أو
�ــثــلــوهمr آجــال أداء الـيــمــW عــلى مــسـتــوى كل بــلــديـة أو

على مستوى اHمثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

5  :   : تودع اسـتمـارة أداء اليـمـW التي ~ـضيـها اHاداHادّة ة 
rقـانـونا rأعضـاء مـكـتب الـتـصـويت واألعـضـاء اإلضـافـيـون
لـدى كـتـابـة الـضـبط فـي احملـكـمـة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا أو لدى

اHمثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا  اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر  في 19 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 12- - 179 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 19 جــــمــــادى جــــمــــادى
األولى عام األولى عام 1433 اHوافق  اHوافق 11 أبـريل سنة  أبـريل سنة r r2012 يحدديحدد

قواعد تنظيمقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية
- وبنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 85-3 و125

  r(الفقرة 2) منه
-  و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعـلق بــنــظــام االنـتــخــابــاتr ال سـيــمــا اHــادتـان 27 و39

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-31 اHـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
الـــــذي يـــــحـــــدد شـــــروط تـــــســـــخـــــيـــــر اHــــــســـــتـــــخـــــدمـــــW خالل

rاالنتخابات

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم  12-32 اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط تــعـــيـــW أعـــضــاء مـــكـــاتب الـــتــصـــويت
وكـيـفـيـات �ـارسـة حق االعـتـراض و/أو الـطعـن الـقضـائي

rبشأنهم

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 12 - 178 
اHـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل
ســنــة 2012 الــذي يــحــدد كــيــفـــيــات أداء الــيــمــW من طــرف

 r أعضاء مكاتب التصويت
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :  األولى : يـــحــدد هـــذا اHـــرســوم قـــواعــد تـــنـــظــيم
مركز ومكتب التصويت وسيرهما.

أوال - أحكام تتعلق �كتب التصويت :أوال - أحكام تتعلق �كتب التصويت :
اHـــــادة اHـــــادة 2 ::  تـــــطــــبــــيـــــقــــا ألحــــكـــــام اHــــادتــــW 27 و39 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012 واHذكور أعالهr يتشكل

Wمــــكـــتـب الـــتــــصــــويت من خــــمــــســـة (5) أعـــضـــاء أســـاســـيـــ
وعضوين (2) إضافيrW وهم : 

r(1) رئيس -
 r(1) نائب رئيس -

r(1) كاتب -
- مساعدان (2).

يــعـــW األعــضــاء اإلضــافــيــون ويــســخــرون بــقــرار من
الـوالي لـتـعويض  عـضـو أو عـدة أعضـاء أسـاسـيrW بـصـفة
أولويةr فـي حالـة غيابهم يـوم االقـتـراع من بW األعضـاء
Wاألعـــضـــاء اإلضـــافــيــ Wاحلـــاضـــرين ومـن بــ Wاألســاســـيـــ

حسـب ترتيبهم في  القائمة.
تـودع قـائــمـة األعـضـاء األســاسـيـW واإلضــافـيـW لـدى

رئيس مركز التصويت يوم االقتراع.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يــجب عــلى أعـضــاء مــكـتب الــتــصــويت أن
يـــتــأكــــدواr قـــبـل افـــتـــتـــاح االقـــتــراعr مـن وجـــود الــوســـائل

اHادية اHبينة أدناه :
rصندوق شـفّاف لالقـتراع يـتضمن رقـما تـعريـفيا -

rW(2) مختلف Wومجهز بقفل
rعازالن اثنان (2) على األقل -

r"ختم (1)  ندي يحمل عبارة "انتخب -
r"ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة -

rطاوالت بعدد كاف -
rسلة مهمالت في كل عازل -

- عــلـبــة حـبــر لــوضع بـصــمـة الــنــاخب واإلشـهــاد عـلى
rأنه انتخب مرة واحدة

rمادة تشميع قفلي صندوق االقتراع -
- لــوازم اHـــكـــتب (ســـيـــاالت - أقالم - خـــتـم مــدادي -
مـــؤرخ - مـــســـطـــرة -  خـــتـم نـــدي يــحـــمـل عـــبـــارة "نـــســـخــة
مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل" -  مـــادة تــــلـــصـــيق أو

r(حاشيات تلصيق
rمصابيح غازية وإن تعذر ذلك علب شموع -

- ورق كـربــون بــكــمـيــة كــافــيـة الســتــنــسـاخ مــحــضـر
rالفرز

- األكـــيـــاس واخلـــيط والـــشــارات الـالصــقـــة واألخـــتــام
الندية التي تبW نوع االقتراع وتاريخه. 
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اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــجب عــلى أعـــضــاء مـــكــتب الـــتــصــويت أن
يتأكدواr قبل افتتاح االقتراع من وجود الوثائق اآلتية :
- أوراق الــتــصــويت لــكـل قــائــمــة مــتــرشــحــW بــعــدد

rكاف
Wمـظـاريف الـتـصويت بـعـدد يـسـاوي عدد الـنـاخـب -

r في قائمة التوقيع WسجلHا
rأوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف -
rمطبوعات محاضر الفرز بعدد كاف -

- قــائـــمــة الـــتـــوقــيع اHـــصـــادق عــلـــيــهـــا قـــانــونـــا الــتي
تـتضمن الـقائـمة االسمـية للـناخـبW اHسـجلـW في مكتب

rالتصويت
- األظـرفة اخملـصـصـة جلـمع أوراق التـصـويت اHـلـغاة

rوأوراق التصويت محل نزاع والوكاالت
rنسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت -
.WترشحHنسخة من قائمة �ثلي قوائم ا -

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــتـمـتـع رئـيس مـكــتب الـتــصـويت بـســلـطـة
األمن داخل مكـتب التـصويتr ويـتعـW علـيه أن يتـخذ كل

التدابير الالزمة حلسن سير االقتراع.
و في حـــالــة طـــرد مــحـــتــمـل لــشـــخص يــخـلّ بــالـــســيــر
الــــعـــادي لـــعـــمــــلـــيـــات الــــتـــصـــويتr يــــحـــرر رئـــيـس مـــكـــتب

التصويت محضرا بذلك ويرفقه �حضر الفرز.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــســــاعــــد نــــائب الــــرئــــيس رئــــيس مــــكــــتب
الـــتــصـــويت فـي كل عـــمـــلــيـــات الـــتـــصــويـت. ويــكـــلف عـــلى
اخلـصوص بدمغ بـطاقات النـاخبيـن بــوضـع اخلتـم النـدي
"انــتـــخـب" أو " انــتـــخب بـــالـــوكـــالـــة"r ويـــســهـــر عـــلى وضـع
النــاخـب بـصمـته وغـطس سبـابـته  في احلبـر الـفسـفوري

لإلشهاد على تصويته.

اHاداHادّة ة 7 :  : يكلف كاتب مكتب التصويت �ا يأتي :
 rالتحقق من هوية الناخب - 

rالبحث في قائمة التوقيعات -
- تسليم أوراق التصويت والظرف.

ويـكلف كـاتب مـكتب الـتصـويت أيـضا بـحسـاب عدد
اHــصـــوتــW حـــتى ~ـــكن تـــبــلـــيـــغه في أي وقت إلـى رئــيس

مركز التصويت.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـــكـــلف الـــرئـــيس اHـــســـاعـــد األول �ـــراقـــبــة
مــدخل مــكــتب الــتــصـويـت والــسـهــر عــلى جتــنب أي جتــمع

داخل اHكتب.

ويـكـلف اHـسـاعـد الثـاني �ـسـاعـدة نـائب الـرئيس في
مـــــهـــــامه بـــــوضـع اخلـــــتم الـــــنـــــدي  "انـــــتـــــخب " أو " انـــــتـــــخب
بـالـوكـالـة"r  ويــسـهـر أيـضـا عــلى وضع اHـصـوتــW بـصـمـتـهم
واإلشــهـــاد عـــلى تـــصــويـــتـــهم بـــغـــطس ســبـــابـــتـــهم في احلـــبــر

الفسفوري.
غـيــر أنهr ~ــكن رئــيس مــكــتب الــتــصــويت أن يــقـوم
بــــتـــوزيع اHـــهــــام بـــW أعـــضـــاء مـــكــــتب الـــتـــصــــويت حـــسب

خصوصيات كل مكتب تصويت.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :   :  مـع مــــراعــــاة أحــــكــــام اHــــادتــــW 29 و30 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012  واHــذكـور أعالهr يـدوم

االقــتـراع يـومـا واحـدا. ويـفـتـتح عــلى الـسـاعـة الـثـامـنـة (8)
صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء.

اHـاداHـادّة ة 10 :  :  ال ~ـكن أن يــشـرع في عـمـلــيـة الـتـصـويت
إال بـاحلـضـور الـفـعـلي لـعـضـوين (2) من مـكـتب الـتـصـويت
من بـــيـــنــــهـــمـــا الـــرئــــيسr وتـــوفـــر الــــوثـــائق االنــــتـــخـــابـــيـــة

والوسائل اHادية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـفـتح الـرئـيـس صـنـدوق االقـتـراع ويـشـهد
احلــاضـــرين في مــكـــتب الــتـــصــويت أن صـــنــدوق االقــتــراع
الــشـفــاف مـقـفـل بـقـفــلـW مــخـتــلـفــW ثم  يـســلم مـفــتـاح أحـد
القفلW إلى اHسـاعد األكبر سنا ويحتفظ باHفتاح الثاني

عنده. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق االقتراع.

اHاداHادّة ة 12 :  :  يـجب على الـناخب أن يثـبت هويـته عند
دخولـه مكـتب الـتـصـويت. ويـتـحـقق الـكـاتب من تـسـجـيله

في قائمة التوقيعات. 

13 :  : عـنــد انــتــهــاء هــذا اإلجــراءr يــأخــذ الـنــاخب اHـاداHـادّة ة 
شـخصيـا ظرفـا وعدد أوراق التـصويت الالزمةr ودون أن
يـــغـــادر الـــقـــاعـــة يـــتــجـه إلى الـــعـــازل قـــصـــد الـــتــعـــبـــيـــر عن

اختياره.

14 :  : يــأذن الــرئــيس لــلــنــاخب بــإدخــال الــظــرف اHـاداHـادّة ة 
فـي الـصــنـدوق بــعـد أن يثــبت هــذا األخــيـر لـلـرئيس أنه

ال يحمل إال ظرفا واحدا.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : يـــقـــدم الـــنــاخـب بـــعــد إدخـــالـه الــظـــرف في
الـصــنـدوق بـطـاقــة الـنـاخب اخلــاصـة به لـتـدمـغ بـخـتم نـدي
ويـــضع بـــصـــمــــة إصـــبـــعه قـــبـــالـــة اســـمـه ولـــقـــبه  ويـــغـــطس
سبـابته في احلبـر الفسـفوري لإلشهـاد على تصـويته. كما

يوضع تاريخ االقتراع على بطاقة الناخب.

اHـاداHـادّة ة 16 :  :  ~ـكن الـناخب اHـصـاب بـعـاهـة تـمنـعه من
إدخـــــال ورقــــته داخـل الــــظـــــرف وإدخــــال هــــذا الـــــظــــرف في
الــصـنـدوق أن يـســتـعـW بــشـخص يـخــتـاره لـيـســاعـده عـلى

ذلك.
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اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـقـوم الـوكـيل بـالـعـمـلـيـة نـفـسـهـا في حـالـة
التصويت بالوكـالة. ويبصم بسبابـة أخرى ويغطسها في
احلــــبــــر الــــفــــســــفــــوري فـي حــــالــــة تـــصــــويــــتـه بــــاســــمه قــــبل

التصويت للموكل.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : تــــدمغ الــــوكـــالــــة بـــخـــتـم نـــدي وتــــرتب مع
الوثائق اHلحقة �حضر الفرز. 

تـــدمغ بــطــاقـــة الــنــاخب لــلـــوكــيل بــخــتـم نــدي يــحــمل
عبارة "انتخب بالوكالة".

19 :  :  يــوقع جــمــيع أعــضــاء مــكــتب الــتــصــويت اHـاداHـادّة ة 
قـائمـة التـوقـيعـات فـور اختـتام االقـتـراعr ثم تبـدأ عـملـية

الفرز فورا وجتري كما يأتي : 

- يـــجـــري الــفـــرز دون انـــقـــطــاع  إلـى غــايـــة انـــتــهـــائه
rالكلي

- يــــــتــم الــــــفـــــــرز عــــــلــــــنـــــــا ويـــــجـــــــري داخــل مــــــكــــــتـب
الــــتــــصـــــويت عـــــلى يــــــد فـــــارزين  يــــخــــتـــــارون مـن بــــيـن

rفـي القائمة االنتخابية WسجلHا Wالناخب

- يــــجـــــري الـــــفــــرز حتـت مـــــراقــــبـــــة أعـــــضـــــاء مــــكـــــتب
التصويت.

~ــكن أن يــشــارك كل أعــضـاء مــكــتب الــتـصــويت في
الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.

و يتـرتب على الـفرز إعـداد محـضر يـحرر في ثالث
(3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.

اHـاداHـادّة ة 20 :  :  يــصـرح رئــيس اHــكـتب عــلــنـا بــالـنــتـيــجـة
فـور حتـريـر مـحـضـر الـفـرز في مـكـتب الـتـصـويت ويـقـوم

بتعليق محضر الفرز في  قاعة التصويت.

ثـم يـسـلم r رئـيـس مـكـتب الـتــصـويت نـســخـة أصـلـيـة
من مـــــحــــضــــر الــــفــــرز  مـع اHالحـقr إلى رئــــيـس الــــلــــجــــنــــة

االنتخابية البلدية مقابل وصل استالم.

كــمــا يــســلم نــســخــة  أصــلــيــة من مــحــضـر الــفــرز إلى
رئيس مركز التصويت إلرسالها إلى الوالي. 

اHـاداHـادّة ة 21 :  : تسـلم نـسـخـة من محـضـر الـفرز  مـصـادقا
عــــلى مـــطــــابـــقــــتـــهـــا لـألصل فــــورا من قـــبـل رئـــيس مــــكـــتب
الـــــــتـــــــصـــــــويت إلـى كـل �ــــــثـل مـــــــؤهل قـــــــانـــــــونــــــا لـــــــقـــــــوائم
اHــتــرشــحــrW مــقــابل وصل اســتالمr فــور حتــريــر مــحــضـر
الفـرز داخل مكـتب التصـويت. و تدمغ هـذه النسـخة على
جمـيع صفحاتـها بخـتم ندي يحمل عـبارة "نسـخة مصادق

على مطابقتها لألصل".

و تـــــســــلـــم  كــــذلــك نــــســـــخـــــة مـن مــــحـــــضـــــر الـــــفــــــرز
مـــصـــادقـــــا عـــلـى مــــطـــابـــقــــتـــهــــا لـألصــل مـن قــــبـل رئـــيـس
مـكـتـب الـتــصـويـت إلـى رئـيس الـلــجـنـة الـبـلــديـة Hـراقـبـة
االنـتخابـات أو �ثله اHـؤهل قانوناr مـقابل وصل استالم.
وتـــوضع اHـالحق اHـــرفـــقـــة �ـــحـــضــر الـــفـــرز حتـت تـــصــرف
رئيس الـلجـنة الـبلـدية Hـراقبـة االنتـخابـات على مـستوى

اللجنة االنتخابية البلدية.

اHاداHادّة ة 22 :  : يـتعW عـلى رئيس مكـتب التصـويت عند
اخـتـتـام االقـتـراعr  أن يـحـفظ أوراق الـتـصـويت في كـيس
مـشـمع ومـعـرّف �لـصـقـة حتـمل تـسـمـيـة مـركـز الـتصـويت
ورقـم مـــكـــتـب الـــتــــصـــويت. ويــــوضع هــــذا الـــكـــيـس بـــداخل
صــنـدوق االقــتـراع اHــنـاسب الــذي يـجب أن يــشـمّـع  أيـضـا

من قفليه.

اHـاداHـادّة ة 23 :   :  يـتـعـW على رئـيس مـكـتب الـتـصويت أن
يــــرسـل نــــتـــــائج االقـــــتـــــراع اجلــــزئـــــيـــــة إلى رئـــــيس مـــــركــــز
الـتـصـويت وفق األوقـات احملـددة مـسبـقـا ويـجب أن يـبـلّغه

بنتائج االقتراع بصفة أولية. 

اHـاداHـادّ 24 :  :  أعـضـاء مــكـتب الـتــصـويت مــسـؤولـون عن
كل الـعــمـلـيــات اHـســنـدة إلـيــهم �ـوجب الــقـانـون الــعـضـوي
رقم 12-01  اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 12

يناير سنة  2012 واHذكور أعاله. 
يـعــاقبr كل إخالل بـاالقــتـراعr صـادر إمــا عن أعـضـاء
مـكــتب الـتــصـويـت وإمـا عن أي عــون من الــسـلــطـة مــكـلف
بــحــراســة األوراق الــتي يــتم فــرزهــاr طــبــقــا ألحــكــام اHـادة
223 من الـــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقم 12-01  اHــــؤرخ في 18

صــفــر عـام 1433 اHـوافق 12  يــنــايــر ســنـة  2012 واHــذكــور
أعاله.

ثانيا   - أحكام تتعلق  �ركز التصويت :ثانيا   - أحكام تتعلق  �ركز التصويت :

اHـاداHـادّة ة 25 :   :  يـشـكـل وجـود مـكـتـبـW (2) لـلــتـصـويت أو
أكثر  في مكان واحد مركزا للتصويت.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـوضع مــركـز الـتـصـويـت حتت مـسـؤولـيـة
رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفW يعينهم الوالي.
 يجب أن يـكون مـكـتب رئيس مـركـز التـصويت في
مـكان يسهل دخـول الناخـبW إليه ويوفـر أفضل الشروط

لتوجيههم  نحو مكاتب التصويت. 

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يـــكـــلــف رئـــيس اHــــركـــز بـــوضــع مــكـــاتب
الـــتـــصــــويت فــــعـــلـــيــــا واإلشــــــراف عــــلى كـل الــــعـــمـــلـــيــــات

اHتصلة باالقتراعr وال سيما منها  :
rساعدة ألعضاء مكاتب التصويتHضمان ا -
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- تــــوزيع األعــــضــــاء اإلضــــافــــيــــW حــــسب الــــنــــقــــائص
rالحظة في مكاتب التصويتHا

rWضمان التكفل اإلداري بالناخب -

rWضمان إعالم الناخب -

rالباقية Wالقيام بتوزيع بطاقات الناخب -

rجـمع نتـائج االقتـراع اجلزئـية والـنتـائج النـهائـية -
rبالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت

- ضمان األمن داخل مـركز التصويتr واللجوء إلى
طلب القوة العمومية عند االقتضاء.

rـادّة ة 28 :  :  يجب أن يـكـون مـركز الـتـصـويت مزوداHـاداHا
قـبـل افـتــتـاح االقــتـراعr بــكل الــوسـائل اHــاديـة والــبـشــريـة

لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.

و بــهــذه الــصــفــةr يـــزود رئــيس مـــركــز الـتـــصــويت
�ا يأتي :

- خــلــيــة مــكــلـــفــة �ــراقــبــة مــدخـل مــركــز الــتــصــويت
rواألماكن التي جتاوره مباشرة

rوإعالمهم Wخلية مكلفة �ساعدة الناخب -
rخلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها -

- خلية مكلفة باإلمداد.
كـــمـــا يــــزود رئـــيس مـــركـــز الـــتــصـــويـت  بــوســـائل

مواصالت فعالةr و بسيارة لالتصال.

29 :   :  يـــجب عــــلى أعـــضـــــاء مـــخـــتــــلـف اخلـاليــــا اHــاداHــادّة ة 
اHــذكــورة فـي اHــادة 28 أعـالهr وكــذا عـلـى رئــيـس مــركـز
الـتصـويتr أن ال يـغادروا مـركـز التـصـويت إال بعـد ذهاب
أعـضــاء مـكـاتب الـتــصـويت إلى مـقــر الـلـجـنـة االنــتـخـابـيـة

البلدية.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يــجب أن يــقـوم رئــيس مــركـز الــتــصـويت
بــعـد االقـتـراعr بــاسـتـرجـاع الــصـنـاديق اHــشـمّـعـة لــيـضـعـهـا

حتت تصرف اللجنة االنتخابية البلدية. 

 كـما يجب علـيه أيضا القـيامr بالتـعاون مع اHصالح
الـــبــلـــديــة اHـــعـــنــيـــةr بــجـــرد واســـتــرجـــاع الــوســـائل اHـــاديــة

اHوضوعة حتت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية.

31 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 12- - 180 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 19 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2012 ــــــوافق 11 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةHــــــوافق  اHاألولى عــــــام األولى عــــــام 1433 ا
يـــــحـــدد نص أوراق الــــتــــصـــويـت الـــتــي تـــســــتــــعـــمــليـــــحـــدد نص أوراق الــــتــــصـــويـت الـــتــي تـــســــتــــعـــمــل
النتـخاب أعـضـاء اجملـلـــس الشـعبــي الـوطنـي لـيـومالنتـخاب أعـضـاء اجملـلـــس الشـعبــي الـوطنـي لـيـوم

10 مايـو سنة  مايـو سنة 2012  و�يزاتها التقنية.  و�يزاتها التقنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rادة 32 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28 

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم  12-67 اHـؤرخ
في 17 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  يـحـدد هـذا اHــرسـومr في إطـار أحـكـام
اHـادة 32 من الـقـانـون الـعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة 2012  واHــذكــور
أعـالهr نص أوراق الــتــصــويـت الــتي تــســتـــعــمل النــتــخــاب
أعـضـاء اجملـلس الـشـعـبـي الـوطـني لـيـوم اخلـمـيس 10 مـايـو

سنة 2012 و�يزاتها التقنية.

اHــادة اHــادة 2 : : تــكــون أوراق الــتــصـــويت الــتي تــوضع في
مـتـنـاول النـاخـبـW ذات  ـوذج ولـون مـوحـدين. ويـخـتـلف
شــكـلــهــا حـسب عــدد اHــقـاعــد اHـطــلــوب شـغــلــهـا في الــدائـرة

االنتخابية.
يـحدد الوزير اHـكلف بالـداخليـة بقرارr شكل أوراق

التصويت و�يزاتها التقنية األخرى.

اHــادةاHــادة 3 : : تــــتــــضـــمن أوراق الــــتـــصـــويت الــــبـــيـــانـــات
اآلتية :

rنوع االنتخاب -
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rعنيةHالدائرة االنتخابية ا -

rتاريخ االنتخاب -

- تعريف قوائم اHترشحW بطباعة :

* تـــســـمــيـــة احلـــزب أو األحــزاب الـــســـيــاســـيـــة الــتي
قدمت الـقائـمة حتت رعـايتـهاr بـاللـغة الـعربـية وبـاألحرف

rالالتينية

rترشح رأس القائمةHصورة تعريف ا *

- تعريف قوائم اHترشحW األحرار بطباعة : 

* عـبـارة "قـائـمـة حـرة" بـالـلـغـة الـعـربـيـة وبـاألحـرف
الالتـــيــنــيـــة تــتــبع بـــرقم تــعــريـــفيr ~ــنح لـــلــقــائـــمــة حــسب
تــــــرتــــيــــــبـــــهـــــا عـــــنــــــد اإليــــــداع ( تــــــاريـخ وســــــاعـــــة اإليــــداع

r(بالضبط

rترشح رأس القائمةHصورة تعريف ا *

WــسـتــخـلــفــHوا Wاألســاسـيـــ WــتـرشــحــHألـقــــاب ا -
وأسـماؤهم بـاللـغــة الـعربـيـة وبـاألحرف الالتـينـيــة وكــذا

ترتيبهـم في القائمة.
زيــادة عـلى الـبـيـانــات اHـذكـورة أعالهr تـوضّح أوراق
WــــــواطـــــنـــــHالـــــتـــــصــــــويت الــــــتي تــــــســـــتـــــعــــــمل مـن طـــــرف ا
اجلـــزائــــريـــW اHــــقـــيــــمـــW في اخلــــارج تـــســــمـــيــــة اHـــنــــطـــقـــة

اجلغرافية للمترشح.

اHــــــادةاHــــــادة 4 : :   تـــــــتـــــــولـى اإلدارة الـــــــوالئــــــــيـــــــة واHـــــــراكـــــــز
الـدبـلـومـاسـيـة والـقـنـصـلـيـة إرسال أوراق الـتـصـويت إلى

كل مكتب تصويتr وإيداعها به قبل افتتاح االقتراع.

اHادةاHادة 5 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 11 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــفــتش بــاHــديــريــة الــعــامـة لــلــمــواصالت الــســلــكــيـةمــفــتش بــاHــديــريــة الــعــامـة لــلــمــواصالت الــســلــكــيـة

والالسلكية الوطنية.والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
عـلي شعافr بصفـته مفتشا بـاHديرية العـامة للمواصالت

السلكية والالسلكية الوطنيةr إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة 2012 تنـهى مهام السّادة
اآلتــيــة أسـمـــــاؤهم بــصـفــتـهــم مــديـــريـن لإلدارة احملـلـــــيـة

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية أم البواقي rموسى معزوزي -

rفي والية باتنة rلعور Wحس -
rفي والية تامنغست rعبد الوهاب عزوز -

- عبد اخلالق صيودةr في والية عنابة.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
الـكــــاتب الـعــــام لـــدى رئــيس دائــــرة الـنـــاصـــريــةالـكــــاتب الـعــــام لـــدى رئــيس دائــــرة الـنـــاصـــريــة

في واليـة بومرداس.في واليـة بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
رشـــيــد خـــلـــويr بــصـــفـــته كـــاتــبـــا عـــامــا لـــدى رئـــيس دائــرة

الناصرية في والية بومرداسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نونوّاب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجياب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مارس سنة 2012 تنـهى مهام السّادة
اآلتـــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــصــــفــــتــــهم نــــوّاب مــــديــــريـن بــــوزارة

الشـؤون اخلـارجـيّة :
- رشــيــد ســاطــورr نــائب مــديــر ألمــريــكــا اجلــنــوبــيـة
r2011 ابتداء من 31 غشت سنة rديرية العامة ألمريكاHبا
- مـــالـك جـــعـــودr نـــائب مـــديـــر لـــلـــشـــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة
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والـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة الـدولـيـة بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـشؤون
الــســيــاســيــة واألمن الــدولــيـrW ابــتـــداء من 31 ديــســمــبـــر

r2011 سنـة
- عـامــر بــتــقــةr نــائب مــديـر لــلــتــأشــيــرات واHـســائل
اجلـويـة والـبـحـريـة بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـشـؤون الـقـانـونـية

r2011 ابتداء من 7 سبتمبر سنة rوالقنصلية
- إبـــــراهـــــيـم شـــــنـــــوفr نــــــائب مــــــديـــــر لـــــلـــــحــــــقـــــيـــــبـــــة
الـدّبلـوماسـيـة والبـريد بـاHديـرية الـعامـة للـمواردr ابـتداء

من 31 غشت سنة 2011.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

قــاض.قــاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عـام 1433 اHــوافـق 27 مـــارس ســنـة 2012 تــنــهىr ابــتــــداء
rمهـام الـسّـيـد الـشـريف مراد r2011 من 15 ديـسـمـبـر سـنة

بصفته قاضيا في محكمة خنشلةr بسبب الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديــر بـــالــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة Hــراقـــبــة الـــنــشـــاطــاتمـــديــر بـــالــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة Hــراقـــبــة الـــنــشـــاطــات

وضبطها في مجال احملروقات.وضبطها في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
حــســــW بــوزيـــانr بـــصــفـــتـه مـــديــرا بــالـــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
rــراقــبـــة الــنــشــاطــات وضــبــطــهــا في مــجــــال احملـــروقــاتH

بنــاء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة

التربية الوطنيةr إلحالتهما على التّقاعد :
rتخصصHنائب مدير للتكوين ا rيلود زيانHا -

- خــالــد دريشr نـائـب مـديــر لألنــشـطــة االجــتـمــاعــيـة
والصحـية.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مفتش بوزارة التضامن الوطني واألسرة.مفتش بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
نـصـر الـدين بن حـدادr بـصـفـته مـفـتـشـا بـوزارة الـتـضـامن

الوطني واألسـرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائبي مدير بوزارة التجارة.نائبي مدير بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة

التجارةr لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- عــــبـــد احلــــمـــيــــد شــــيـــبــــانيr نــــائب مــــديــــر Hـــراقــــبـــة
اHــــمــــارســــات اHـــضــــادة لــــلــــمــــنـــافــــســــة �ــــديـــريــــة مــــراقــــبـــة

rضادة للمنافسةHمارسات التجارية واHا
- بــــــراهـــــــيـم بن داكــــــيــــــرr نــــــائـب مــــــديــــــر Hــــــراقــــــبـــــــة

اHمارسات التجاريـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

.Wمديرين للتشغيل في واليت.Wمديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
السّيدين اآلتي اسماهـما بصفتهما مديرين للتشغيل في

الواليتW اآلتيتrW لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
rفي والية سكيكدة rعالوة بلوم -

- يحي بابكرr في والية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة االتصال.نائب مدير بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 27 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
الــســـعــيــد دكــــارr بــصــفـــته نــائـب مــديــر لـــلــوســائل الـــعــامــة

بوزارة االتصـال.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2012 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

�صالح الوزير األو�صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــــوافق 27 مـــارس ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن األوانس

والسّيد اآلتية أسماؤهم �صالح الوزير األوّل :
rنائب مدير للميزانية واحملاسبة rبومدين عبدو -

rرئيسة دراسات rسعاد بيدي -
rرئيسة دراسات rأنيسة توشي -

- نصيرة بن عمرةr رئيسة دراسات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 4  جـمـادى األولى  جـمـادى األولى عام عام 1433
Wـن تـــعـــيــWتـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rتـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

رؤساء دواوين والة.رؤساء دواوين والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
يــــــــوسف بــــــهــــــــونr رئــــــيـــــســــــــا لـــــديـــــــــوان والي واليــــــــــة

بــــــــرج بوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مـــــارس ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـــبــــد الـــعــــزيـــــز مــســيـخr رئــيـــســا لــديــــــوان والي واليــــة

سـوق أهـراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مـــــارس ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

رشيد خلويr رئيسا لديوان والي والية عW الدفلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــادة
اآلتـــــــــيــــــة أســـــــمــــــــاؤهـم مــــــديــــــــريـن لإلدارة احملـــــــلــــــــيـــــــة في

الــواليـات اآلتــية :
rفي والية أم البواقي rعبد الوهاب عزوز -

rفي والية باتنة rموسى معزوزي -
rفي والية تامنغست rبوجمعة بوميدونة -

rفي والية وهران rعبد اخلالق صيودة -
- حسW لعورr في والية سوق أهراس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيــان مـؤرخـان في مــرسـومـان رئــاسـيــان مـؤرخـان في 4  جــمـادى األولى  جــمـادى األولى عـامعـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

التالتّعيW بوزارة الشؤون اخلارجيعيW بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجيّة :
- عـــــبـــــد الـــــغـــــنـي شـــــريـــــافr مـــــكـــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســـــات
والــتــلــخــيص بــديـــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيــر الــشــؤون

rكلّف باجلالية الوطنية باخلارجHا rاخلارجيّة
rمفتشا rبوصوارة Wحس -

- عـــــــبــــــــد الـــــــوهــــــــاب ســـــــعــــــــيـــــــدانـيr نــــــــائب مــــــــديـــــــــر
لـــلـــمــــؤتـــمـــــرات اجلـــهــــويـــة بـــاHـــديــــريـــة الـــعـــامــــة لـــلـــشـــؤون

rWالسياسية واألمن الدولي
- مــــحـــمــــد ســــفـــيــــــان بــــــراحr نـــائـب مـــديــــــر لــــنـــــزع
الــسـالح بـــاHــديـــــريــــة الـــعـــامـــــة لـــلــشـــــؤون الـــســـيـــاســــــيــة

.Wواألمــن الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مـــــارس ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عــــلي عـــروجr مـــكـــلّـــفــا بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخــيـص بــوزارة

الشؤون اخلارجيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مدير اHـدرسة الـوطنـية لتـكوين وحتـسW مـستوىمدير اHـدرسة الـوطنـية لتـكوين وحتـسW مـستوى
إطــــــارات إدارة الـــــــشــــــؤون الـــــــديـــــــنــــــيـــــــة واألوقــــــافإطــــــارات إدارة الـــــــشــــــؤون الـــــــديـــــــنــــــيـــــــة واألوقــــــاف

بسعـيدة.بسعـيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
بــلــخــيـر مــشــتــاويr مــديـرا لــلــمــدرســة الــوطـنــيــة لــتــكـوين
وحتــــســــW مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

واألوقـاف بسعـيدة.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

نائب مدير بوزارة التضامن الوطني واألسرة.نائب مدير بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافـق 27 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عـبــد اHالك حـراقr نائب مديـر لألمالك والوسائل الـعامة

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
WــعــيـWيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2012 ــوافق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة التبوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مــارس ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّــيــدان

اآلتي اسماهما بوزارة التّجارة :

- عــبـد احلـمـيـد شـيـبـانـيr مـديـر مـراقـبـة اHـمـارسـات
rضادة للمنافسةHالتجارية وا

- براهيم بن داكيرr مفتشا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

األمW العاماألمW العامّ جلامعة معسكر. جلامعة معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافـق 27 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

بـــن عومر بتوميr أمينا عاما جلامعة معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـديـر مـعـهـد تـسيـيـر الـتـقـنـيات احلـضـريـة بـجـامـعةمـديـر مـعـهـد تـسيـيـر الـتـقـنـيات احلـضـريـة بـجـامـعة

اHسـيلــة.اHسـيلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
بــوجــمـــعــة خــلف الــلّـهr مــديــرا Hــعــهـــد تــســيــيــر الـــتــقــنــيــات

احلضرية بجامعة اHسيلة.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

.Wمديرين للتشغيل في واليت.Wمديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافق 27 مــارس ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّــيــدان
Wاآلتـي اســـمــــاهـــمــــا مـــديــــرين لـــلــــتـــشــــغـــــيـل في الــــواليـــتـــ

:Wاآلتيتـ
rفي والية سكيكدة rيحي بابكر -

- عالوة بلومr في والية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
اHــــديــــر الــــعـــــاماHــــديــــر الــــعـــــامّ لــــلــــصــــنـــــدوق الــــوطــــنـي لــــلــــضــــمــــان لــــلــــصــــنـــــدوق الــــوطــــنـي لــــلــــضــــمــــان

االجتماعي اخلاص بغير األجراء.االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــام 1433 اHــوافـق 27 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عــبــــد الـــوهــاب Hــاعيr مـــديــرا عــامـــا لــلــصــنـــدوق الــوطــني

للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير التخطيط بالوكالة الفضائية اجلزائريمدير التخطيط بالوكالة الفضائية اجلزائريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
أمــــW مــســطـرr مــديــرا لــلــتـخــطــيط بــالــوكــالـة الــفــضــائــيـة

اجلـزائريّـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى عـــام عـــام 1433
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2012 ــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصــيـد الــبـحـري وتــربـيـةمــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصــيـد الــبـحـري وتــربـيـة

اHائيات لوهران.اHائيات لوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عـام 1433 اHــوافـق 27 مـــارس ســنــة 2012 يـــعـــيّن الــسـّــيــد
بـن علي مجدوبr مديرا لـلغرفة الوالئية للصيد البحري

وتربية اHائيات لوهران.
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراءمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرقــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرّخ في خ في 21 ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام
Wن تعيWيتضمّن تعي rيتضم r2012 وافق 14 مارس سنة  مارس سنةHوافق  اH1433 ا

أعـضـاء األمــانـة الـدائــمـة لـلــجـنـة الــوطـنـيــة Hـراقـبـةأعـضـاء األمــانـة الـدائــمـة لـلــجـنـة الــوطـنـيــة Hـراقـبـة
االنتخابات التشريعية ليوم االنتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
rووزير الشؤون اخلارجية

rاليّةHووزير ا
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

rادّة 172 منهHال سيّما ا rتعلّق بنظام االنتخاباتHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرســـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-67 اHـؤرّخ
في 17 ربـــيع األوّل عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـتــضـمّن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّـن بـــصــــفــــة أعــــضــــاء فـي األمــــانـــة
الدائـمة للـجنـة الوطنـية Hـراقبة االنـتخـابات التـشريـعية

ليوم 10 مايو سنة r2012 اHوظفون اآلتية أسماؤهم :

بعنوان وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :بعنوان وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :
rقاسيمي حسان -
rدحدوح محسن -

- بورحال نور الدين.

بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية :بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية :
rبن علي كنزة -

- كيرودة عبد اHالك.

بعنوان وزارة اHالية :بعنوان وزارة اHالية :
rطيايبي محمد نبيل -
- شعبان محي الدين.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 14 مارس سنة 2012.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 20  جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1433 اH اHــــوافق وافق 12
أبأبـريل سنة ريل سنة r2012 يحr يحـدّد اHد اHـميميّـزات التزات التّـقنقنـيّة ألوراقة ألوراق
التالتّـصـويت الويت الـتي تستي تسـتـعمل النعمل النـتـخاب أعخاب أعـضـاء اجمللساء اجمللس

الشالشّعبي الوطني.عبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 67 اHـؤرّخ
في 17 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـتــضـمّن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 180
اHـؤرّخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل
ســــنــــة 2012  الــــذي يــــحــــدّد نـصّ أوراق الــــتّــــصــــويـت الــــتي
تـستـعمل النـتخـاب أعـضاء اجملـلس الشّـعبيّ الـوطنيّ لـيوم

r10 مايو سنة 2012 و�يّزاتها التّقنيّة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــكـــــــون أوراق الـــــــتّـــــــصــــــويـت الـــــــتي
تــسـتـعـمل النـتــخـاب أعـضـاء اجملـلس الـشّــعـبيّ الـوطـنيّ من
 ـــوذج ولــون مـــوحّــدينr وتـــخــتـــلف أشـــكــالـــهــا حـــسب عــدد

اHقاعد اHطلوب شغلها في الدّائرة االنتخابيّة.

تـوضّح اHميّـزات التقـنية األخـرى ألوراق التصويت
في اHلحق بهذا القرار.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي
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اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ~ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 12 أبريل سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHمياHميّزات التزات التّقنيقنيّة ألوراق التة ألوراق التّصويت التي تستعملصويت التي تستعمل
النتخاب أعضاء اجمللس الشالنتخاب أعضاء اجمللس الشّعبي الوطنيعبي الوطني

تـــــطــــــبـع ورقــــــة الـــــتــــــصــــــويـت الـــــتـي تــــــســــــتــــــعــــــمل
النـــتــخــاب أعــضـــاء اجملـلـس الـشّــعـبيّ الــوطــنيّ  عـلى ورق
مــن لــــــون أبـــــيـضr وزنـه 72 غـــــرامـــــاr حـــــسـب األشــــــكـــــال

اآلتية :
- ورقـــــــة الـــــتــــــصـــــويـت بــــــبـــــعـــــد 21 سم X 27 سـم من
وجـهـــW اثـنــW (2) بــالــنـســبــة لــواليـة اجلــزائــر حــيث حـدد
(37) Wــــطـــلـــوب شـــغـــلــهـــا بــســـبــعـــة وثالثــHــقــــاعــد اHعــــدد ا

rمقعدا
- ورقة التـصويت ببعد 21 سم X 13,5  سم من وجه
واحـد (1)  بـالـنـســبـة لـلـواليـات (47) األخـرى وكـذا الـدوائـر

االنتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
تكـتب البيـانات اآلتيـة على ورقة الـتصويت بـاللّغة

العربيّة وبأحرف مطبعية :

1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ~قراطي~قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :
rالسّمك : 14 ضعيف -

2 - انتخاب أعضاء اجمللس الش - انتخاب أعضاء اجمللس الشّعبي الوطني :عبي الوطني :
rالسّمك : 18 ضعيف -
3 - تاريخ االنتخاب : - تاريخ االنتخاب :
rالسّمك : 14 خشن -

4 - ال - الــــــدّائائــــرة االنرة االنــــــتــــخــــابابــــــيّــــة ( واHة ( واHــــــنــــطــــقــــــة اجلة اجلــــغــــــرافرافــــيــــة
بالنسبة للدوائر االنتخابية في اخلارج) :بالنسبة للدوائر االنتخابية في اخلارج) :

rالسّمك : 18 ضعيف -

5 - تس - تسـمـية احلية احلـزب الزب الـسّـياسي الياسي الـذي قذي قـدمت القدمت القـائائـمةمة
حتت رعايتهr باللحتت رعايتهr باللّغة العربيغة العربيّة وباألحرف الالة وباألحرف الالّتينيتينيّة :ة :

rالسّمك : 18 ضعيف rباللّغة العربيّة -

- بـاألحـرف الالّتـيـنـيّـةr الـسّـمك : 14 أسـود بـالـنـسـبة

لعبارة "حزب" و34 أسود بالنسبة لتسمية احلزب.

6   - ت - تـعـريف الريف الــــقـائائـمـة احلة احلـرة برة بـعـبـارة " قارة " قـائائـمـة حة حـرة"رة"

ويويــــــلــــيــــــهــــــا رقم تا رقم تــــعــــــريريــــــفي حفي حــــسـب الب الــــتــــــرترتــــــيب اليب الــــزمزمــــــني عني عــــــنــــد

اإليداع :اإليداع :

- باللغة العـربيةr قائمة حرةr يليها على نفس اخلط

رقم تعريفي :

السّمك 20 ضعيف.

- الرقم التعريفي :

السّمك 18 ضعيف.

- باألحرف الالتينيةr قائمة حرة :

السّمك : 14 أسود.

7 - ف - فـي األعي األعــــــــلـى وعى وعــــــــلـى ~ى ~ــــــــــW  اWH  اHــــــــســــــــــاحاحــــــــة : ة : طـــــبــــــاعـــــة

بـــــاألســــود واألبــــيضr لـــــصــــورة تــــعــــريـف اHــــتــــرشح رأس

القائمة.

8 - فـي اH - فـي اHــــــــــــــــسـســـــــــــــــــاحاحــــــــــــــــة الـة الـــــــــــــــــثــــــــــــــــانانــــــــــــــــيـيـــــــــــــــــة اخملـة اخملـــــــــــــــــصـصـــــــــــــــــصـصـــــــــــــــــة

: Wللـمـترشح: Wللـمـترشح

- على ~W اHساحة :- على ~W اHساحة :

rوأسـمــاؤهم وعــنــد االقــتــضـاء WــتــرشّــحــHألــقـاب ا -

كنيتهم باللغة العربية حسب ترتيبهم.

- اللقب واالسم :

السّمك 16 أسود.

- على يسار اHساحة :- على يسار اHساحة :

rوأســمـــاؤهم وعـــنـــد االقــتـــضــاء WـــتــرشّـــحـــHألــقـــاب ا

كنيتهم باألحرف الالتينيةr حسب ترتيبهم.

- اللقب واالسم :

السّمك 10 أسود.

الترتيب على ~W ويسار اHساحة :الترتيب على ~W ويسار اHساحة :

السّمك 10 أسود.
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وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قـــراقـــرار مر مــــــؤرؤرّخ في خ في 28  رب  ربــــــــيع اليع الــــــــثــــــانانـي عي عــــــام ام 1433 اH اHــــــــوافق وافق 21
مــــارس سارس ســــنــــة ة r2012 يr يــــــحــــدّد عد عــــدد وتدد وتــــــشــــكــــيــــلــــــة الة الــــلــــجــــانان
االناالنــــتــــخــــابابــــيـة لة لــــلــــدوائدوائــــر الر الــــدّبـلــــومومــــاساســــيــــة والة والـقــــنــــصــــلــــيـة
لتصــويت اHلتصــويت اHـواطنــW اجلــزائــريواطنــW اجلــزائــريـW اHقيمـــW فـيW اHقيمـــW فـي
اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الــوطني.اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الــوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الشؤون اخلارجية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

rادّة 158 منهHال سيّما ا rتعلّق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرّخ في 20 ربــيع
األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدّد
الـدوائـــر االنـتـخـابـــيـة وعـــدد اHـقــاعــد اHــطـلـــوب شـغـلـهـــا

rانHفي انتخابات البر
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جـــمــــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــوافــق 28 مـــايــــو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHـرســـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-67 اHـؤرّخ
في 17 ربــــــيـع األوّل عــــــام 1433 اHـــــوافــق 10 فــــبـــــــرايــــــر
ســـنـــة 2012 واHـــتـــضــمّن اســـتـــدعــاء الـــهــيـــئـــة االنــتـــخــابـــيــة

rالنتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-28 اHـؤرّخ
في 13 ربـيع األوّل عام 1433 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2012
Wاجلـــزائــــريـــ WــــواطـــنــــHالــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــصــــويت ا
اHــقــيـمــW فـي اخلــارج النــتـخــاب أعــضــاء اجملــلس الــشــعــبي

rالوطني وكيفيات ذلك
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-86 اHـؤرّخ
في 4 ربـــــيع الــــثـــــاني عـــــام 1433 اHــــوافــق 26 فـــبــــرايــــر
سـنة 2012 الـذي يحدّد كـيفـيات تطـبيق اHادّة 5 من األمــر
رقـم 12-01 اHــؤرّخ في 20 ربـــيع األوّل عــام 1433 اHــوافق
13 فــبــرايــر ســنـة 2012 الــذي يــحــدّد الــدوائـر االنــتــخــابــيـة

rانHطلوب شغلها في انتخابات البرHقاعد اHوعدد ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى : األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 12-28 اHؤرّخ في 13 ربيع األوّل عام 1433
اHـوافق 6 فـبـرايــر سـنـة 2012 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الــقـــرار إلى حتــديــد عـدد وتــشــكــيــلــة الــلـجــان االنــتــخــابــيـة
WـواطـنHلـلـدوائـر الـدّبـلـوماسـيـة والـقـنـصـلـيـة لـتـصـويت ا
اجلزائـريـW اHقـيـمـW في اخلارج النـتـخاب أعـضـاء اجمللس

الشعبي الوطني.

وبـــهــذه الـــصــفـــةr تُــنـــصّب أربع (4) جلـــان انــتـــخــابـــيــة
للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تــــكــــلّف الــــلــــجــــان االنــــتــــخـــابــــيــــة لــــلــــدوائـــر
الـدّبلومـاسية والـقنصـلية بـإحصـاء النتـائج احملصل علـيها
في جـميع مـكــاتب الـتـصــويت في الـدائرة الـدّبلـوماسـية

أو القنصلـية.

تـــــرسـل الـــــنــــــتــــائج إلـى الــــلــــــجـــــنـــــة االنــــتـــــخـــــابــــيـــــة
لــلـمــقــيـمــW في اخلـارجr الــتي يـقـع مـقــرّهـا �ــجـلس قــضـاء

اجلزائر.

اHــاداHــادّة ة   3 : : تـــتـــكـــون الـــلـــجـــان االنـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــدوائــر
الدّبلوماسية أو القنصلية من :

- رئــيس اHـمــثـلــيـة الــدّبـلــومـاسـيــة أو رئـيـس اHـركـز
rرئيسا rالقنصلي

rعضوين r(2) Wاثن Wناخب -
- موظف دبلوماسي أو قنصليr كاتبا للجنة.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـرفق قـائـمـة الـلــجـان االنـتـخـابـيـة لـلـدوائـر
الدّبلوماسية أو القـنصلية والتشكيـلة االسمية ألعضائها

بهذا القـرار.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـقاHلحـق
اللجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصليةاللجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية

1 - اللجنة االنتخـابية للدائرة القنـصلية - اHنطقة - اللجنة االنتخـابية للدائرة القنـصلية - اHنطقة
األولى - (القنصلية العامة للجزائر في باريس)األولى - (القنصلية العامة للجزائر في باريس)

rرئيسا rرشيد واعلي -
rعضوة rمايا زهر كلو -
rعضوا rزوبير صاحلي -

- عبد احلميد كواشيr كاتبا.

2 - اللجنة االنتخـابية للدائرة القنـصلية - اHنطقة - اللجنة االنتخـابية للدائرة القنـصلية - اHنطقة
الثانية - (القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا)الثانية - (القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا)

rرئيسا rعبد احلميد سعيدي -
rعضوا rحميد قاسمي -

rعضوا rمحمد سطمبولي -
- ليلى زكاريr كاتبة.
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3 - الــلـجــنــة االنـتــخــابـيــة لــلــدائـرة الــدبــلـومــاســيـة - - الــلـجــنــة االنـتــخــابـيــة لــلــدائـرة الــدبــلـومــاســيـة -
اHنطقة الثالثة - (سفارة اجلزائر في تونس)اHنطقة الثالثة - (سفارة اجلزائر في تونس)

rرئيسا rعبد القادر حجار -
rعضوا rمحمد اجلريدي -

rعضوا rعزيز قروي -
- عبد الرؤوف بولعراسr كاتبا.

4 - الــلـجــنــة االنـتــخــابـيــة لــلــدائـرة الــدبــلـومــاســيـة - - الــلـجــنــة االنـتــخــابـيــة لــلــدائـرة الــدبــلـومــاســيـة -
اHنطقة الرابعة - (سفارة اجلزائر في واشنطن)اHنطقة الرابعة - (سفارة اجلزائر في واشنطن)

rرئيسا rعبد اللّه بعلي -
rعضوا rعبد الرحمي بساحة -

rعضوة rحكيمة عمري -
- عز الدين سويديr كاتبا.

وزارة العدلوزارة العدل
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 29 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 22
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة r2012 يتـضـمن تعـيـW القـضـاة رؤساءr يتـضـمن تعـيـW القـضـاة رؤساء
وأعـــضــاء الــلـــجــان االنــتـــخــابــيــة الـــوالئــيــة والـــلــجــنــةوأعـــضــاء الــلـــجــان االنــتـــخــابــيــة الـــوالئــيــة والـــلــجــنــة
WـــقـــيـــمــHا Wاجلـــزائـــريــ Wاالنـــتـــخــابـــيـــة لـــلـــمــواطـــنـــWـــقـــيـــمــHا Wاجلـــزائـــريــ Wاالنـــتـــخــابـــيـــة لـــلـــمــواطـــنـــ
باخلـارج  في االنتـخابات الـتشـريعيـة ليوم باخلـارج  في االنتـخابات الـتشـريعيـة ليوم 10 مـايومـايو

سنة سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإن وزير العدل
- �ـــقـــتـــضى الـــقــانـــون الـــعـــضــوي رقم 12 - 01 اHــؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام  1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012 
واHــتــعـلق بــنــظــام االنـتــخــابــاتr ال سـيــمــا اHــادتـان 151 و159

rمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 67 اHـؤرخ
في 17 ربــــيـع األول عـــام  1433اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
 2012 واHـتـضـمن اسـتـدعـاء الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـة النـتـخـاب

rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12 - 28 اHؤرخ
فـي 13 ربـــــــــيـع  األول  عـــــــــام 1433 اHـــــــــوافق 6 فـــــــــبـــــــــرايـــــــــر
WــــواطــــنـــHســــنــــة 2012 الــــذي يــــحــــدد شــــروط  تــــصــــويـت ا
اجلزائـريـW اHقـيـمـW في اخلارج النـتـخاب أعـضـاء اجمللس

rالشعبي الوطني وكيفيات ذلك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــعـــــW الــــقـــــضـــــاة اآلتــــيـــــة أســــمـــــاؤهم
بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية الوالئية :

والية أدرار :والية أدرار :

والية الشلف :والية الشلف :

والية األغواط :والية األغواط :

 واليـــــــة واليـــــــة
 أم البواقي : أم البواقي :

 والية باتنة : والية باتنة :
 

والية بجاية :والية بجاية :

 والية بسكرة : والية بسكرة :

والية بشار :والية بشار :

والية البليدة :والية البليدة :

السادة : 
rرئيسا rدالباني محمد جنيب  -

rعضوا rسعيدي محمد -
- راشد عبد الله r عضوا.

السادة : 
rرئيسا rعبد الوهاب خالد -

rــــنـــيـــرHالـــعــــربـــاوي مـــحــــمـــد ا -
rعضوا

- العابدين مصطفىr عضوا.

السيدة و السيدان : 
- بـن عــــــبــــــد الـــــــله مــــــحـــــــمــــــد بن

rرئيسا rالعزري
rعضوة rحلباوي فتيحة -
- سلمي كدوس r عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسة rبلعطار آسيا -
rعضوا rمهيرة حسان  -

- ماضي فؤادr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rساكر العقبي  -
rعضوا rعزيون محمود -

- ساري أحمدr عضوا.

السيدة و السيدان :
rرئيسا rمعافة الصديق - 

rعضوة rقراب سعدية -
- كلوفي عزالدينr عضوا.

السيدتان و السيد : 
rرئيسا rمغنوس عبد السالم -
rعضوة rبن منصور خديجة -

- األسد خضراءr عضوة.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا r عزيرية امحمد -

rعضوة rحماد نسيمة -
- صديقي براهيم r عضوا.

السيدتان و السيد: 
rرئيسا rعنتر منور -

rعضوة rجبالي مليكة -
- محصر أسياr عضوة.
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والية سطيف :والية سطيف :

والية سعيدة :والية سعيدة :

والية سكيكدة :والية سكيكدة :

 واليــــــــة واليــــــــة
 سيدي بلعباس : سيدي بلعباس :

 والية عنابة : والية عنابة :

والية قاHة :والية قاHة :

 والية قسنطينة : والية قسنطينة :

 والية اHدية : والية اHدية :

والية مستغا¯ :والية مستغا¯ :

السادة : 
rرئيسا rفليغة أحمد -

rعضوا rسعدي الطاهر -
- مزيود بوعالمr عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا rقليل سيدي محمد -

rعضوة rرحماني نخلة -
- بلبروات محمدr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rشيعل أحمد  -

rخــــــذايـــــريــــــة عــــــبــــــد احلــــــفــــــيظ -
rعضوا

- لعيادة الطيبr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rبوعشرية محمد  -

rعضوا rخليل أحمد -
- مــــــصـــــرف بـن حـــــفــــــصـــــة نـــــور

الدينr عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا rمامن ابراهيم -

rعضوة rجودي سعاد -
- بوكاف منورr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rصدوق عبد احلميد  -

rعضوا rاألحمر البجاوي -
- تقية عليr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rدريسي ابراهيم  -

rعضوا rبلعابد قدور  -
- بن عيسى رشيد r عضوا.

السادة : 
rرئيسا rكوريبش محمد  -
rعضوا r شناح عبد الله -

- منصور عبد القادرr عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسة rبشير عائشة -
rعضوا rحبيب أحمد -

- كوسى رشيدr عضوا.
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السيدتان و السيد :
rرئيسا rمعلم لونيس  -

rعضوة rداود زبيدة -
- بن عمران ربيعةr عضوة.

السادة : 
rرئيسا rمقالتي الهاشمي  -
rعضوا rعلوني عبد العزيز -

- خالدي بخالدr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rقوايدية عبد الله  -
rعضوا rصاوشة عزالدين -
- يعقوبي يوسفr عضوا.

السيدتان و السيد :
rرئيسة rشيخاوي لطيفة  - 

rعضوة rبن جريو كر~ة -
- بن عالل الهواريr عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا rبن أحمد إدريس -
rعضوا rWلوصادي حس -

- حاج هني جوهرr عضوة.

السيدة و السيدان :
rرئيسا rWموزالي حس - 

rلــــــعـــــمــــــرانـي أمــــــيــــــنــــــة أمـــــال -
rعضوة

rســــــوالــــــيــــــلـي عــــــبــــــد الــــــرزاق -
عضوا.

السيدتان و السيد : 
rرئيسة rزيغة جميلة -
rعضوة rقرفي ~ينة -

rبـوحـمـيـدي مـحـمـد الـشـريف -
عضوا.

السادة :
rرئيسا rكندي عمار  - 

rعضوا rبن فاضل إبراهيم -
- شريفي صالحr عضوا.

السيدة و السيدان :
rرئيسة r بشوش نورة  - 

rعضوا r العرفي عزالدين -
- قاسمي بوخميس r عضوا.

والية البويرة :والية البويرة :

 والية تامنغست : والية تامنغست :

والية تبسة :والية تبسة :

والية تلمسان :والية تلمسان :

والية تيارت :والية تيارت :

 واليــــــــةواليــــــــة
 تيزي وزو : تيزي وزو :

والية اجلزائر :والية اجلزائر :

والية اجللفة :والية اجللفة :

والية جيجل :والية جيجل :
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والية تندوف :والية تندوف :

 واليــــة واليــــة
تيسمسيلت :تيسمسيلت :

والية الوادي :والية الوادي :

والية خنشلة :والية خنشلة :

 واليـــــة واليـــــة
سوق أهراس :سوق أهراس :

والية تيبازة :والية تيبازة :

والية ميلة :والية ميلة :
 

واليـــــةواليـــــة
عW الدفلى :عW الدفلى :

والية النعامة :والية النعامة :

السيدة و السيدان : 
rرئيسا r قوميدي كر -

rعضوا rخليفي عبد الوافي -
- دليج جناةr عضوة.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا rحطاب قادة -

rعضوا rبوديسة عبد احلق -
- دكدوك نعيمةr عضوة.

السادة :
rرئيسا rلونيس عمار  - 
rعضوا rحا° عبد احلكيم -

- بوزيد مرادr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rبوغابة عمار  -

rعضوا rسميرة عبد احلفيظ -
- زرقW بدر الدينr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rي يحيHعو  -
rعضوا rخشانة لزهر -

rبـوتـفـنوشـات عـبـد الـرحـمان -
عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا rطرطاق صالح -

rعضوا rبن عيدة عبد الله -
- مسقم زهيةr عضوة.

السادة : 
rرئيسا rحربي حميد  -
rعضوا rعبابسة بوزيد -

- طالل صالحr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rبن عاشور حبيب  -

rعضوا rمريني غريسي -
- بسايح موسىr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rيوسف حبيب  -

rولـــــد مــــــوسـى عـــــبــــــد الــــــنـــــور -
rعضوا

- طالبي عبد احلكيمr عضوا.
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السادة : 
rرئيسا rبازين حسان -

rعضوا r قارة عبد الوهاب -
- سالم خلضر r عضوا.

السادة : 
rرئيسا rبورقبة بلعباس -

rعضوا rإبراهيمي إبراهيم -
- ديابلو الهواريr عضوا.

السيدة و السيدان : 
r Wبـــــــلــــــوالـي مــــــحـــــــمــــــد األمــــــ -

rرئيسا
rعضوا rحشيد عبد اجمليد -

rبن حـــــاج الــــطــــاهــــر مــــلــــيــــكــــة -
عضوة.

السادة : 
rرئيسا r باألبيض أحمد -
rعضوا rحس بو عبد اللّه -

- زنداقي عبد الرحيمr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rشقرون حبيب -
rعضوا rسنيني ميلود -

- قديدير البشيرr عضوا.

السادة : 
rبـن عــــــــــزة جــــــــــمــــــــــال الــــــــــدين  -

rرئيسا
rعضوا rدسدوس إسماعيل -

- تعمالت عمرr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rشوادر عبد الله  -
rعضوا rبوخرباب محمد -

- تومي جمالr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rقوادري محمد  -
rعضوا rمازوني فريد -

- عياد عبد العزيزr عضوا.

السيدة و السيدان : 
rرئيسا rعديد عمار -

rعضوا rجبالي اسماعيل -
- بلقيدوم أمالr عضوة.

والية اHسيلة :والية اHسيلة :

والية معسكر :والية معسكر :

والية ورقلة :والية ورقلة :

والية وهران :والية وهران :

والية البيض :والية البيض :

 والية إيليزي : والية إيليزي :

- واليـــــة- واليـــــة
برج بوعريريج :برج بوعريريج :

والية بومرداس :والية بومرداس : 

والية الطارف :والية الطارف :
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2 :  : يــعـW الــقــضــاة اآلتــيـة أســمــاؤهم بــصــفــتـهم اHـادة اHـادة 
رئـيـسـا و عـضـوين في الـلـجـنـة االنتـخـابـيـة اHـكـلـفـة بـجمع
نــــتــــائـج االقــــتــــراع في مــــجـــــمــــوع الــــدوائــــر االنــــتــــخــــابــــيــــة

الدبلوماسية و القنصلية :
السيدتان و السيد : 

rرئيسا rهاللي الطيب -
rعضوة rجغالف حميدة -

- دحو نصيرةr عضوة.
اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق

22 فبراير سنة 2012.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

السادة :
rرئيسا rهاد عبد الكر  - 

rعضوا rدرفوف أحمد -
- شامخ بوبكرr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rفنتيز منذر  -

rعضوا rعاللي علي -
- بوالطW أحمدr عضوا.

السادة : 
rرئيسا rمناعي بغداد  -

rعضوا rقرماط بن زيان -
- زمعيش محمدr عضوا.

واليــــــةواليــــــة
عW تموشنت :عW تموشنت :

والية غرداية :والية غرداية :

والية غليزان :والية غليزان :

- - 46

- - 47

- - 48
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