
العدد العدد 64
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

اخلميس اخلميس 15  محر محرّم م عام عام 1434 هـ
اHوافق اHوافق 29 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 12-400 مؤرخ في 8 محرّم عام 1434 اHوافق 22 نوفمبر سنة q2012 يتضمن مـنح وسام بدرجة "عشير"
من مصف االستحقاق الوطني......................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 12-401 مـؤرخ في 14 مــحــرّم عــام 1434 اHـوافـق 28 نـوفــمــبــر ســنـة q2012 يــتــضـمــن اسـتــدعـــاء الــهــيــئــة
..................................................................................WنتخبHاالنتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 13 نوفمبر سنة q2012 يتضمن تغيير ألقاب..............................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّــة عـام 1433 اHـوافق 31 أكـتــوبـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنـهـاء مــهـام مــديـرين لـلــنـقل في
......................................................................................................................................................Wواليت
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 ذي احلـــجّـــة عـــام 1433 اHـــوافق 31 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر اHـــعـــهــد
التقنولوجي للغابات...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهــام مـحـافظ الـغـابـات في
والية عW الدفلى.........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 31 أكتوبر سنة q2012 يتضمّن إنهـاء مهام بوزارة العمل والضمان
االجتماعي - سابقا......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31  أكـتـوبـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائـبـة مـديـر بوزارة
التشغيل والتضامن الوطني - سابقا............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكــتـوبـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـW رئـيـسـة دراسـات بوزارة
النّقـل........................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHـــوافق 31  أكــتــوبــر ســنــة q2012 يــتــضــمّـن تــعــيــW مــديــرين لــلــنّــقـل في
الـواليـات...................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 15 ذي احلــجّـــة عــام 1433 اHـــوافق 31  أكـــتــوبـــر ســنــة q2012 يــتــضــمّـن تــعــيــW مــكـــلّف بــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة الفالحة والتنمية الـريفـية................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 31 أكتـوبر سنة q2012 يتـضمّن تعـيW نـائب مدير بـوزارة الفالحة
والتنمية الـريفـية.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31  أكــتـوبـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـدرسـة الـوطـنـية
للغابات......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31  أكـتـوبـر سـنة q2012 يتـضـمّن تـعـيـW مـديـر احلـظـيـرة الـوطـنـية
بقوراية (والية بجاية)..................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّـة عام 1433 اHـوافق 31 أكـتـوبر سـنة q2012 يتـضـمّن تعـيـW محـافظ الـغابـات في والية
غليزان.......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 31 أكتـوبر سنة q2012 يتـضمّن التّـعيW بوزارة الـعمل والتـشغيل
والضمان االجتماعي..................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 31 أكتوبر سنة q2012 يتضمّن التّعيW باHفتشية العامة للعمل....
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 31 أكتوبر سنة q2012 يتضمّن تعـيW نائب مدير باجمللس الوطني
االقتصادي واالجتماعي................................................................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قرار مؤرّخ في 8 محـرّم عام 1434 اHوافق 22 نوفمـبر سنة q2012 يـحدّد اHمـيّزات التّـقنيّـة ألوراق التّصـويت التي تسـتعمل
النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية..........................................................................................

وزارة اFاليةوزارة اFالية

قــــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 14  ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 7 مــارس ســنــة q2012 يــحــدّد كــيــفــيـات اكــتــتــاب دفــتـر
الــشــروط من طــرف الــهــيـئــات اHــســتــفــيـدة مـن حـواصـل الـرســوم شــبه اجلــبـــائــيــةq �ـــا فـي ذلك اHــؤســسـات الــعــمــومــيـة
االقتصادية وإبالغ اإلدارة اجلبائية �بالـغ حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية....................................................

قــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 11 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 3 مــايــو ســنـة q2012 يــحـــدّد كــيــفــيــات اكــتــتــاب دفــتــر
الــشــروط من طــرف الــهــيـئــات اHــســتــفــيـدة مـن حـواصـل الـرســوم شــبه اجلــبـــائــيــةq �ـــا فـي ذلك اHــؤســسـات الــعــمــومــيـة
االقتصادية وإبالغ اإلدارة اجلبائية �بالـغ حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية....................................................

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة q2012 يحدّد كيفـيات اكتتاب دفتر الشروط
من طـرف الـهــيـئـات اHـسـتــفـيـدة من حــواصل الـرسـوم شـبه اجلــبــائـيـةq �ــــا في ذلك اHـؤسـسـات الــعـمـومـيــة االقـتـصـاديـة
وإبالغ اإلدارة اجلبائية �بالـغ حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية....................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة q2012 يحدّد كيفـيات اكتتاب دفتر الشروط
من طـرف الـهــيـئـات اHـسـتــفـيـدة من حــواصل الـرسـوم شـبه اجلــبــائـيـةq �ــــا في ذلك اHـؤسـسـات الــعـمـومـيــة االقـتـصـاديـة
وإبالغ اإلدارة اجلبائية �بالـغ حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية....................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة q2012 يحدّد كيفـيات اكتتاب دفتر الشروط
من طـرف الـهــيـئـات اHـسـتــفـيـدة من حــواصل الـرسـوم شـبه اجلــبــائـيـةq �ــــا في ذلك اHـؤسـسـات الــعـمـومـيــة االقـتـصـاديـة
وإبالغ اإلدارة اجلبائية �بالـغ حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية....................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة q2012 يحدّد كيفـيات اكتتاب دفتر الشروط
من طـرف الـهــيـئـات اHـسـتــفـيـدة من حــواصل الـرسـوم شـبه اجلــبــائـيـةq �ــــا في ذلك اHـؤسـسـات الــعـمـومـيــة االقـتـصـاديـة
وإبالغ اإلدارة اجلبائية �بالـغ حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية....................................................................

GهنيFوزارة التكوين والتعليم اGهنيFوزارة التكوين والتعليم ا

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 7 رجب عـام 1433 اHـوافق 28 مــايـو ســنـة q2012 يــحــدّد كـيــفـيــات تــمـويـل أوHـبــيـاد الــتــكـوين
.........................................................................................................................................WهنيHوالتعليم ا

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

....Wالعقاري WرقHأعضاء جلنة اعتماد ا Wيتضمّن تعي q2012 وافق 23 أكتوبر سنةHقرار مؤرّخ في 7 ذي احلجة عام 1433 ا

قرار مؤرّخ في 7 ذي احلجة عام 1433 اHوافق 23 أكتـوبر سنة q2012 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 31 مارس سنة 2010 واHتضمن
تعيW أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن........................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 12-400 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 8 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــامم عــــام
1434 اHـوافق  اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمن مـنحq يـتـضـمن مـنح

وســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاقوســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اHـادتـان 77 (8 و12)

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و�قـتضى القانون رفم 84-02 اHؤرخ في 2 يناير
qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHسنة 1984 وا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 21
أبـــريل ســـنـــة 1984 واHــــتـــضــــمن تـــنــــظـــيـم مـــجـــلـس مـــصف

qتمّمHعدّل واHا qاالستحقاق الوطني وعمله

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : �ـــــنح وســـــام بـــــدرجـــــة "عــــشـــــيـــــر" من
qمـــصف االســــتـــحــــقـــاق الــــوطـــنـي لـــلــــســـيــــد أنـــدري رافـــرو

اHهندس اHعماري.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 12-401 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 14 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
يـــتـــضـــمـن  qيـــتـــضـــمـن q2012 ــــوافـق 28 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةHــــوافـق اH1434  ا

اسـتدعـاء الهيـئـة االنتخـابية لتجـديد نصف أعضاءاسـتدعـاء الهيـئـة االنتخـابية لتجـديد نصف أعضاء
.WنتخبHمجلس األمة ا.WنتخبHمجلس األمة ا

ــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهورية

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 77 - 8
qو102 (الفقرة 3) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـتــعـلق بــنـظــام االنـتــخـابــاتq ال سـيــمـا اHـواد 104 و 105

qو106 منه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــســتــدعى الــهــيـــئــة االنــتــخــابــيــة يــوم
الـسـبت 29 ديـســمــبـر ســنـة 2012 لــتـجــديــد نـصف أعــضـاء

.WنتخبHمجلس األمة ا

اHـادةاHـادة  2 :  : تـتــكــون الـهــيـئــة االنـتــخــابـيــة من مـجــمـوع
أعضاء اجمللس الشعبي الوالئي وأعضاء اجملالس الشعبية

البلدية للوالية.                   

اHـادة اHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 مــحــرّم عــام 1434 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــــوم رئـــــــاسي مـــــــؤرمــــــرســـــــوم رئـــــــاسي مـــــــؤرّخ في خ في 28 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1433
اHــوافـق اHــوافـق 13 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة q q2012 يــتـضــمـن تــغــيــيـريــتـضــمـن تــغــيــيـر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئـيـس اجلمهورية

-  بـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 77-8  و125
q(الفقرة األولى) منه

-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهHال سيما ا qدنيةHباحلالة ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعـلق  بـتـغـييـر الـلـقبq اHـتممq ال سـيـمـا اHواد 3 و4 و5

qمنه
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- زبــلي نــصــيــرةq اHــولــودة في 12 مــايــو ســنــة 1979
بــســلــيم ( واليــة اHـــســيــلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 111  وعــقــد
الـــــزواج رقم 74 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 28 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
بــبــوســعــادة ( واليــة اHــســيــلــة)  وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

فرادي نصيرة .
-  زبــلي عــامـرq اHــولـود في 18 نـوفــمــبـر ســنـة 1976
بــســـلــيم ( واليـــة اHــســـيــلـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 345 وعــقــد
الـزواج رقم 912 احملــرر بــتـاريخ 27 ســبــتـمــبــر ســنـة 2009

ببوسعادة ( والية اHسيلة ) وابنته القاصرة :
* مـــــر�q اHـــــولـــــودة في أول نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2010
بـــبــــوســـعـــادة ( واليــــة اHـــســــيـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 4539

qفرادي مر� qويدعيان من اآلن فصاعدا: فرادي عامر
-  زبلي نـور الدينq اHـولود في 14 مايـو سـنة 1979
بــسـلــيم ( واليــة اHــســيـلــة ) شــهـادة اHــيالد رقم 113 ويـدعى

qمن اآلن فصاعدا: فرادي نور الدين
-  زبـــــلـي ســـــالـمq اHـــــولـــــود في 4 أبـــــريـل ســـــنــــة 1975
بـــســـلـــيم ( واليـــة اHـــســـيـــلـــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 94 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 08 احملـــــرر بـــــتــــاريـخ أول أبـــــريل ســـــنــــة 1997

بسليم ( والية اHسيلة ) وأوالده القصر: 
* خـــديـــجــــةq اHـــولـــودة في 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1997

q3698 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا ) ببوسعادة
*  خولةq اHولودة في 7 يونيو سنة 2000 ببوسعادة

 q1409  يالد رقمHشهادة ا  (سيلةHوالية ا )
*  احلـــــاج زيـــــانq اHـــــولـــــود في 3 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2003

q1052  يالد رقمHشهادة ا  (سيلةHوالية ا ) ببوسعادة
*  خــــــلـــــودq اHــــــولــــــودة في 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2007

 q796 يالد رقمHشهادة ا  ( سيلةHوالية ا ) ببوسعادة
*  بـــدر الـــدينq اHـــولـــود في 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2007

q797 يالد رقمHشهادة ا  ( سيلةHوالية ا ) ببوسعادة
*  مــروةq اHـولـودة في  12 مـايــو سـنـة 2008  بــسـلـيم
(واليـة اHسـيلـة )  شهـادة اHيالد رقم   24 ويـدعون من اآلن
qفـــرادي خـــولــة qفـــرادي خـــديـــجـــة qفـــصــاعـــدا: فـــرادي ســـالم
qفــــرادي بــــدر الــــدين qفــــرادي خـــــلــــود qفــــرادي احلــــاج زيــــان

فرادي مروة.
- زبلي حـدةq اHولودة في 8 مايـو سنة 1986  بـسليم
(واليـة اHـسـيــلـة)  شـهـادة اHـيالد رقم 69 وعــقـد الـزواج رقم
35 احملـــرر بـــتــاريخ 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2005 بـــســـلـــيم (واليــة

اHسيلة) وتدعى من اآلن فصاعدا: فرادي حدة.
- زبلي فـطيمةq اHولودة في 27 ديسـمبر سنة 1983
بــســـلــيم ( واليـــة اHــســـيــلـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 347 وعــقــد
الـــــزواج رقم 392 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2004
بــبــوســعــادة ( واليــة اHــســيــلــة ) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

فرادي فطيمة.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخص بــــتــــغــــيــــيــــر األلــــقــــابq وفــــقــــا
لــلـــمــرســوم رقم71-157 اHــؤرخ في 10 ربـــيع الـــثـــاني عــام
qتعلّق بتغيير اللقبHوافق 3 يونيو سنة 1971 واH1391 ا

اHتمّمq لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
-  زبـلي عـمـارq اHـولـود سـنــة 1966 بــسـلـيم ( واليـــة
اHسـيـلة) بحـكم صادر بتاريخ 30 أبـريل سنة 1969 شهادة
اHـيالد رقم 4759 وعــقــد الـزواج رقم 72 احملــرر بــتـاريخ 19
أكــتـــوبـــر ســـنــة 1982 بـــسي مـــصــطـــفى (واليـــة بـــومــرداس)

وولده القاصر : 
* إبـــــراهـــــيمq اHـــــولـــــود في 24 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1996
بــــالـــثــــنـــيــــة ( واليـــة بــــومـــرداس) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 0108
ويـــــــدعــــــيــــــان مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : زروق عــــــمــــــارq  زروق

إبراهيم.
- زبـلي وهـيـبـةq اHـولـودة فـي أول يـولـيـو سـنة 1993
بـبـرج مــنـايل ( واليـة بـومــرداس) شـهـادة اHـيالد رقم 1338

qوتدعى من اآلن فصاعدا : زروق وهيبة
- زبـلـي خـيـرةq اHـولـودة في أول فـبـرايـر سـنـة 1985
بـسي مـصــطـفى (واليــة بـومـرداس)  شــهـادة اHـيالد رقم 01
وعقد الزواج رقم 146 احملرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2011
�فـتاح ( واليـة البـليـدة ) وتدعى من اآلن فـصاعدا: زروق

خيرة.
- زبـلي رتـيبـةq اHـولودة في 20 ديـسـمبـر سـنة 1987
بــالـــثــنـــيــة ( واليـــة بــومـــرداس)  شــهـــادة اHــيالد رقم 01061
وعقد الزواج رقم 125 احملرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2010
�ـفتـاح (واليـة الـبـليـدة)  وتـدعى من اآلن فـصـاعدا: زروق

رتيبة.
- زبــلي حــكــيــمـةq اHــولــودة في 11 غــشت ســنـة 1983
بـــالـــثـــنـــيـــة ( واليـــة بــومـــرداس) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 01522
وعــقــد الــــزواج رقــم 46 احملــرر بــتــاريخ 26  غــــشت ســنــة
2001 بسي مصـطفى ( والية بومرداس ) وتــدعى من اآلن

فصاعـدا: زروق حكيمة.
- زبــلـي جــمــالq اHـــولــود في 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1989
بالثنـية ( والية بومرداس) شهادة اHيالد رقم 108 ويدعى

من اآلن فصاعدا : زروق جمال.
- زبــلي مــبــاركــةq اHــولــودة في 16 مــايــو ســنــة 1967
بـبـني يـلمـانq ونـوغـة ( واليـة اHسـيـلـة ) شـهـادة اHيالد رقم
172 وعــقــد الــزواج رقم 38 احملــرر بــتــاريخ 19 مــايــو ســنــة

1984 بــسـلــيم ( واليـة اHــســيـلــة) وتـدعـى من اآلن فـصــاعـدا:

زروق مباركة.
-  زبـلي بـنـاجيq اHـولود في 14 نـوفـمـبـر سـنة 1973
بــسـلــيم ( واليــة اHــســيـلــة ) شــهـادة اHــيالد رقم 389 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: فرادي  بناجي.
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- زبــلي عـائـشـةq اHـولــودة في أول أبـريل سـنـة 1971
بـــســلـــيم ( واليـــة اHــســـيـــلــة )  شـــهــادة اHـــيالد رقم 90 وعـــقــد
الزواج رقم 01 احملـرر بتاريخ 10 ينـاير سنة 1990 بـسليم
( والية اHسيلة)  وتدعى من اآلن فصاعدا: فرادي عائشة.
- زبــلي الــزهــراءq اHـولــودة في 19 مــايــو ســنــة 1991
بـــبـــوســـعـــادة ( واليـــة اHـــســـيــــلـــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 1907

وتدعى من اآلن فصاعدا: فرادي الزهراء.
-  زبــلـي حــلــيمq اHــولــود في 9 ديــســمــبــر ســنــة 1982
بــســلــيم ( واليــة اHــســيــلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 315 وعــــقــد
الـــــزواج رقم 351 احملــــرر  بـــــتــــاريخ 10 مـــــايــــو ســـــنــــة 2006

ببوسعادة (والية اHسيلة) وابنتاه القاصرتان:
*  أسمـاء احلسنىq اHولودة في 25 أبـريل سنة 2007

q1583 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية ا ) ببوسعادة
* �ــــنـىq اHــــولـــــودة في أول ديـــــســــمـــــبــــر ســـــنــــة 2009
بـــبــــوســـعـــادة ( واليــــة اHـــســــيـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 4849
ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: فــرادي حــلــيـمq فــرادي أســمـاء

  qفرادي �نى qاحلسنى
- زبــلي تـركــيـةq اHـولــودة سـنـة 1962 بـســلـيم ( واليـة
اHــســيــلــة) بـــحــكم صــادر بــتــاريخ 30 ديــســمــبــر ســنــة 1977
شــهـادة اHـيالد رقم 5996 وتـدعى مـن اآلن فـصـاعـدا: زروق

تركية.
- زبـــلي اHـــدانـيq اHـــولـــود في 16 أبـــريل ســـنـــة 1965
بـبـني يـلمـانq ونـوغـة ( واليـة اHسـيـلـة ) شـهـادة اHيالد رقم
222 وعــقــد الــزواج رقم 211 احملــرر بــتــاريخ 19 ســبــتــمــبـر

سـنـة 1991  بــخــمـيس اخلــشــنـة (واليــة بــومـرداس) وأوالده
القصر: 

* إ�ــانq اHـولـودة في 17 غــشت سـنـة 1997 بـاحلـراش
q4522 يالد رقمH( والية اجلزائر) شهادة ا

* إبراهـيم خلـيلq اHولود في 30 نوفـمبـر سنة 2003
q6899 يالد رقمHباحلراش ( والية اجلزائر) شهادة ا

* منيرq اHولود في 30 نوفمبر سنة 2003 باحلراش
(واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHيالد رقم 6898 ويـدعون من اآلن
فــصـــاعــدا: بـن زروق اHــدانيq بـن زروق إ�ــانq بن زروق

إبراهيم خليلq بن زروق منير. 
- زبــــلـي مــــحــــمــــدq اHــــولــــود في 6 مــــايــــو ســــنــــة 1993
باحلـراش (واليـة اجلـزائـر) شـهادة اHـيالد رقم 1888 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن زروق محمد.
- زبــلي امـحــمـدq اHــولـود ســنـة 1956 بـســلــيم ( واليـة
اHسيـلة ) بحـكم صادر بتاريخ 15 أبـريل سنة 1963 شهادة
اHــيالد رقم 3173 وعـــقـــد الــزواج رقم 08 احملـــرر بـــتــاريخ 7
فــــبـــرايــــر ســـنـــة 1976 بـــســــلـــيم ( واليـــة اHــــســـيـــلـــة ) وولـــده

القاصر : 

* احلــــــســـــــqW اHــــــولـــــــود في 21 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1995
بــــبـــوســــعــــادة ( واليـــة اHــــســـيــــلــــة ) شـــهــــادة اHــــيالد رقم 924
ويــــدعـــــيــــان من اآلن فـــــصــــاعــــدا: فــــرادي امـــــحــــمــــدq فــــرادي

.Wاحلس
- زبـــلي احــــمـــدq اHـــولـــود في 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1990
بسليم ( واليـة اHسيلـة ) شهادة اHيالد رقم 91  ويدعى من

اآلن فصاعدا: فرادي احمد.
- زبـلي عـائـشهq اHـولـودة  في 5  أكـتـوبـر سـنـة 1991
بــسـلــيم ( واليــة اHــســيـلــة ) شــهـادة اHــيالد رقم 130 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: فرادي عائشه.
- زبلي خـضرهq اHولودة في 30 سبـتمبر سنة 1987
 بـســلـيم ( واليــة اHـســيـلــة ) شـهــادة اHـيالد رقم 205 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: فرادي خضره.
- زبــــلي جــــمــــالq اHـــولــــود في 29 أبــــريل ســــنـــة 1985
بــســلـيم ( واليــة اHــسـيــلـة )  شــهــادة اHـيالد رقم 69  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: فرادي جمال.
- زبــــلي نــــاجيq اHــــولـــود  في 7 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1983
بـســلـيم ( واليــة اHـســيـلــة )  شـهــادة اHـيالد رقم 182 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: فرادي ناجي.
- زبـــــلـي ســـــايـحq اHـــــولـــــود في 2 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1981
بـســلـيم ( واليــة اHـســيـلــة )  شـهــادة اHـيالد رقم 113 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: فرادي سايح.
-  زبــــلـي عــــامــــرq اHـــــولــــود في 5 مــــارس ســــنــــة 1980
بـسـلـيـم ( واليــة اHـسـيـلــــة ) شـهـــادة اHـيالد رقــم 77 وعــقـد
الـــــزواج رقم 151 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 2 مـــــارس ســــــنـــــة 2009

ببوسعادة (والية اHسيلة) وولده القاصر: 
* مــــحـــــمــــد طـهq اHــــولـــــود  في 20 أبــــريـل ســــنــــة 2010
بـــبـــوســـعـــادة ( واليـــة اHـــســـيــــلـــة ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 1592
ويـدعــيـان مـن اآلن فـصــاعـدا: فــرادي عـامــرq فـرادي مــحـمـد

طه.
- زبـلـي بـلــقـاسمq اHــولـود ســنـة 1940 بـســلـيم ( واليـة
اHسيـلة ) بحـكم صادر بتاريخ 14 ينـاير سنة 1955 شهادة
اHــيالد رقم 775 وعـــقـــد الــزواج رقم 46 احملـــرر بـــتــاريخ 21
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1974 بـــســـلـــيم ( واليـــة اHـــســـيـــلـــة ) وولــده

القاصر: 

* بــومــدينq اHــولــود في 6 غــشت ســنـة 1995 بــســلـيم
(والية اHسـيلة ) شـهادة اHيالد رقم 100  ويـدعيان من اآلن

فصاعدا: خير الدين بلقاسمq خير الدين بومدين.

-  زبـــلي مــــحـــمـــدq اHــــولـــود في 4 أبـــريل ســـنـــة 1975
بــســلـيم ( واليــة اHــســيــلـة ) شــهــــادة اHـيالد رقــم 93 وعـقــد
الزواج رقم 22 احملـرر بتاريخ 26 غـشت سنة 1999 بـسليم

( والية اHسيلة) وأوالده القصر : 
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* جلـولq اHولود في 21 يونـيو سنة 2004 ببـوسعادة
q2031 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا)

* فــارسq اHـولـود فـي أول يـنـايــر سـنـة 2006 بــسـلـيم
q02 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا)

* تـوفــيقq اHـولـود في 27 يـنـايـر سـنـة 2011 بـاجلــلـفـة
(واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 811 ويـــدعــون من اآلن
فــصــاعــدا: خــيــر الـــدين مــحــمــدq خــيـــر الــدين جــلــولq خــيــر

الدين فارسq خير الدين توفيق.
- زبــــلي كــــمــــالq اHـــولــــود في15 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1977
بـــســــلـــيم (واليـــة اHــــســـيـــلـــة)  شـــهــــادة اHـــيالد رقم 17 وعـــقـــد
الزواج رقم 03 احملـرر بتاريخ 15 ينـاير سنة 2000 بـسليم

(والية اHسيلة) وأوالده القصر : 
Wـــولــود في 28 يــنـــايــر ســـنــة 2003 بـعـHا qبــلـــقــاسم *

q94 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا) لحHا
* ولــيــدq اHــولــود في 4 مــايــو ســنــة 2006 بــبــوســعــادة

   q1459 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا)
* بـشـرىq اHـولـودة في 24 يـولـيـو سـنـة 2009 بــسـلـيم
(واليـة اHــســيـلــة ) شــهـادة اHــيالد رقم 20 ويــدعــون من اآلن
فــصــاعـدا: خــيــر الــدين كــمــالq خــيــر الــدين بــلــقــاسمq خــيـر

الدين وليدq خير الدين بشرى.
- زبـــلي بــــوبـــكـــرq اHــــولـــود  في 2 غــــشت ســــنـــة 1984
بـسـلـيم ( واليــة اHـسـيـلــة )  شـهـادة اHـيالد رقــم 225  وعـقـد
الــــزواج رقم 10 احملــــرر بــــتـــاريخ 20 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2012
بــســلــيم (واليــة اHــســيــلـة) ويــدعى من اآلن فــصــاعــدا: خــيــر

الدين بوبكر.
- زبـــلـي نـــعـــيـــمـــةq اHـــولـــودة في 9 مـــايـــو ســـنـــة 1986
بـــســلـــيم ( واليـــة اHــســـيـــلــة )  شـــهــادة اHـــيالد رقم 70 وعـــقــد
الــزواج رقم 64 احملــرر بــتــاريخ 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2008
بـســلــيم (واليــة اHـســيــلـة)  وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا: خــيـر

الدين نعيمة.  
- زبـــلي حــــمـــزةq اHـــولـــود في 25  أبـــريل ســـنـــة 1991
بـــبــــوســـعـــادة (واليــــة اHـــســــيـــلــــة)  شـــهـــادة اHــــيالد رقم 1499

ويدعى من اآلن فصاعدا: خير الدين حمزة.
- زبــلي جــمـيــلـةq اHــولـودة في 10 يـونـيــو سـنـة 1966
بـسـليم ( واليـة اHـسـيلـة )  شـهـادة اHيالد رقم 214/32 وعـقد
الــــزواج رقم 462 احملــــرر بــــتـــاريخ 5 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1983
بــبــوســعــادة ( واليــة اHــســيــلــة)  وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

خير الدين جميلة.  
- زبـلي مـبـاركــةq اHـولـودة سـنـة 1932 بـسـلـيم (واليـة
اHـسيـلة) بـحـكم صادر بـتاريخ 12 ينـاير سـنة 1959 شـهادة
اHـيالد رقم 1385 وعــقــد الـزواج رقم 124 احملــرر بــتـاريخ 6
ديـسـمـبـر سـنـة 1960 بـبـوســعـادة ( واليـة اHـســيـلـة) وتـدعى

من اآلن فصاعدا: خير الدين مباركة.  

- زبــلي المــيــةq اHـولــودة في 19 أكــتــوبــر ســنـة 1989
بـبـرج مـنـايل ( واليـة بـومرداس ) شـهـادة اHـيالد رقم 2797

وتدعى من اآلن فصاعدا: زروق المية.
-  زبلي نـعمـوريq اHولود في 5 نوفـمبـر سنة 1974
بـالـثنـيـة (واليـة بومـرداس) شـهـادة اHيالد رقم 1476 وعـقد
الـــزواج رقـم 46 الــــمــحـــرر بــتــاريخ 26 غــشت ســنــة 2001
بسي مصطفى ( والية  بومرداس )  وبناته القاصرات : 
* أمـالq اHولودة في 20 أكتـوبر سنة 2001  بالـثنية

q1669 يالد رقمH( والية بومرداس ) شهادة ا
* حــــوريــــةq اHــــولــــودة في 22 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2005

q697 يالد رقمHبالثنية ( والية بومرداس ) شهادة ا
* أيــةq اHـولـودة في 4 سـبــتـمـبـر سـنـة 2010 بـالـثـنـيـة
(واليــة بــومــرداس) شـــهــادة اHــيالد رقم 0519 ويــدعــون من
اآلن فـــــصــــــاعـــــدا : زروق نـــــعــــــمـــــوريq زروق أمـــــالq زروق

حوريةq زروق أية.
- زبــلي عــبــد الــقـادرq اHــولــود في 4  نــوفــمــبــر ســنـة
1980 بـالـثـنـيـة (واليـة بـومـرداس) شـهـادة اHـيالد رقم 2055

وعــقـد الـزواج رقم 48 احملــرر بـتـاريخ 21 مـايــو سـنـة 2007
بسي مصطفى ( والية بومرداس ) وولده القاصر: 

* عــبــد الـــرحــمـــانq اHــولــود في 11 غــشت ســنــة 2010
بالرغـاية (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم 991 ويـدعيان
 مـن اآلن فـــــصــــــاعـــــدا: زروق عــــــبـــــد الــــــقـــــادرq زروق عــــــبـــــد

الرحمان.
- زبــــلي عــــارمq اHــــولــــودة في 24 أبــــريل ســــنــــة 1978
بــــالـــثــــنـــيــــة (واليـــة بــــومـــرداس)  شــــهـــادة اHــــيالد رقم 1073

وتدعى من اآلن فصاعدا: زروق عارم.
- تاريـولت صالحq اHولود في 24 أكتـوبر سنة 1953
بـهـنـشيـر تـومـغـني (والية أم الـبـواقي)  شـهـادة اHيالد رقم
2761 وعـقد الزواج رقـم 11 احملـرر بتاريخ 24  ينـاير سنة

1975 بـــعــW كــرشــة ( واليــة أم الــبـــواقي ) ويــدعى من اآلن

فصاعدا: صالح صالح.
- تـاريـولـت عـائـشـةq اHـولـودة في 31 ديـسـمـبـر سـنـة
1975  بعW كـرشة ( والية أم البـواقي)  شهادة اHيالد رقم

1221 وعـقد الزواج رقم 137 احملـرر بتاريخ 17 غـشت سنة

2004  بـهــنـشـيـر تــومـغـني (واليـة أم الــبـواقي) وتـدعى من

اآلن فصاعدا: صالح عائشة.  
-  تـاريــولت لـزهــرq اHـولـود في 9 أبــريل سـنـة 1978
بــعـــW كــرشــة (واليــة أم الــبــواقـي) شــهــادة اHــيالد رقم 406
وعــقـد الـزواج رقم 128 احملــرر بـتـاريخ 25 سـبــتـمـبــر سـنـة
2002 بــهـــنـــشــيـــر تــومـــغـــني ( واليـــة أم الــبـــواقي ) وبـــنــاته

القاصرات : 
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* شـــــــــروقq اHــــــــولـــــــــودة في 15 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 2004
بــهـــنـــشــيـــر تـــومـغــني (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد

q58 رقم

Wــولــودة في8 أكـــتــوبــر ســنــة 2005  بـعـHا qأشــواق *
q567 يالد رقمHكرشة (والية أم البواقي) شهادة ا

* شـــــيـــــمــــاءq الـــــمــــولــــودة في 23 غــــشت ســــنــــة 2010
بـعW مـلـيـلـة ( والية أم الـبـواقي ) شـهـادة اHيالد رقم 2980
qصالح شــروق qويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا: صـالح لــزهـــر

صالح أشواقq صالح شيماء.

- تـاريــولت يـســqW اHـولـود في 25 مـايــو ســنـة 1981
بـعـW كـرشـة ( والية أم الـبـواقي )  شـهـادة اHـيالد رقم 563

.Wويدعى من اآلن فصاعدا : صالح يس

- تاريولت نـعيمـةq اHولودة في 7 مـارس سنة 1984
بـعـW كـرشـة ( والية أم الـبـواقي )  شـهـادة اHـيالد رقم 378
وعـــقـــد الــزواج رقــم 85 احملـــرر بـــتــاريـخ 22 أبـــريل ســـنــــة
2009 بـهــنـشـيـر تــومـغـني (واليـة أم الــبـواقي)  وتـدعى من

اآلن فصاعدا: صالح نعيمة.    

-  تاريـولت ناصرq اHولود في 28 يونـيو سنة 1986
 بـــهـــنـــشــيــر تــومــغـنـي (واليـة أم الــبــواقي) شــهــادة اHـيالد
رقم 293 وعـقد الزواج رقم 263 احملـرر بتاريخ 22 أكـتوبر
سنة 2008 بهنشـير تومغني ( والية  أم البواقي )  وولده

القاصر : 

* سـيف الـدينq اHـولـود في 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2009
بعـW فـكرون ( واليـة أم البـواقي) شهـادة اHيالد رقم 1302
ويـــدعـــيــان مـن اآلن فــصـــاعـــدا: صالح نـــاصــرq صـالح ســيف

الدين.

- تـاريــولت الـســبـتيq اHــولـود ســنـة 1989 بــهـنــشــيـر
تـــومـــغـــني (واليـــة أم الـــبـــواقـي) بـــحـــكم صـــادر بـــتـــاريخ 29
غــشت ســنـة 1995 شــهـادة اHــيالد رقم 355 ويـدعى من اآلن

فصاعدا: صالح السبتي. 

- تـاريــولت رحــمــانq اHـولــود ســنـة 1991  بــهـنــشــيـر
تـــومــغـــني ( واليـــة أم الـــبــواقـي) بــحـــكم صـــادر بـــتــاريخ 24
فـبـرايـر سـنـة 1997 شــهـادة اHـيالد رقم 64 ويـدعى من اآلن

فصاعدا: صالح رحمان.

 - أغـيـول نـورةq اHـولودة في 27 أكـتـوبـر سـنة 1969
بـقسـنـطـينـة ( واليـة قـسنـطـينـة) شـهـادة اHيالد رقم 10716
وعــقـد الـزواج رقم 740 احملــرر بـتـاريخ 6 مـايــو سـنـة 1993
بـقسنطيـنة  (والية قسـنطينـة ) وتدعى من اآلن فصاعدا:

عبد النور نورة.

-  أغــيــول لــطــفيq اHــولـود في 29 مــارس ســنـة 1972
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اHـيالد رقم 3526
وعـقـد الزواج رقم 6078 احملـرر بـتاريخ 23 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 بقسنطينة ( والية  قسنطينة )  وولداه القاصران:

*  مــحـــسن فـــراسq اHـــولــود في 8 غـــشت ســـنــة 2004
q11689 يالد رقمHبقسنطينة ( والية قسنطينة ) شهادة ا

*  مـــــحـــــمــــــدq اHـــــولـــــود في  22 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2007
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اHيالد رقم 10318
ويدعـون من اآلن فـصاعـدا: عـبد الـنـور لطـفيq عـبد الـنور

محسن فراسq عبد النور محمد. 

- أغــــيـــول  كــــر�q اHــــولـــود في 30 غــــشت ســــنـــة 1977
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اHيالد رقم 11365
وعـــقـــد الــــزواج رقــم 4818 احملـــرر بـــتـــاريخ 10 ديـــســـمـــبــر
سـنـــة 2009  بــقـسـنـطـيــنــة ( واليـــة قـسـنــطـيـنـــة)  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور كر�.

- أغــيـول لــيــديــةq اHــولـودة في 18 غــشت ســنـة 1980
بـقسـنـطـينـة ( واليـة قـسنـطـينـة) شـهـادة اHيالد رقم 10951
وعــقـد الـزواج رقم 1182 احملــرر بـتـاريخ 23 نـوفـمـبـر سـنـة
2006 بــســوق أهـــراس ( واليــة ســوق أهــراس ) وتــدعى من

اآلن فصاعدا: عبد النور ليدية.

- أغــــيــــول عـــادلq اHــــولــــود في 21 مــــايــــو ســــنـــة 1983
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اHـيالد رقم 6975

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور عادل.

- أغـيـول سـاميq اHـولود في 22 نـوفـمـبـر سـنة 1985
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اHيالد رقم 17727

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور سامي.

- أغــيـول عــبــد الــرزاقq اHــولـود في 14 يــنــايــر ســنـة
1989 بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اHـيالد رقم

681 ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور عبد الرزاق.

- ســـوة مــلـــيـــكـــةq اHــولـــودة في 30 غـــشت ســـنــة 1965
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم 2382
وعــقــد الــزواج رقم 70 احملــرر بــتــاريخ 8 مــايــو ســنــة 1993
بـــشـــرشـــال (واليـــة  تـــيـــبـــازة ) وتــــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

سوحة مليكة.

- بــوداب الـــعــربيq اHــولــود فـي 27 نــوفــمـــبــر ســنــــة
1960 بـبـرج بـوعـريـريـج ( واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـــادة

اHــيـالد رقم 1868 وعــقــد الــزواج رقم 31 احملــرر بــتــاريخ 9
أبــريل ســنــة 1990 بــحــســنـــاوة ( واليــة بــرج بـــوعــريــريج )

وولده القاصر : 
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* حــســqW اHــولــود في 2 يــنـــايــر ســـنــة 1999 �ــجــانــة
(واليــة بــرج بــوعــريــرج) شـهــادة اHــيالد رقم 09  ويــدعــيـان
من اآلن فـــصـــاعـــدا: بن عـــبـــد الـــلـه الـــعـــربيq بن عـــبـــد الـــله

    .Wحس
- بـــوداب مــربـــوحــةq اHـــولــودة فــي 12 أبــريل ســنــــة
1990 بـبــرج بــوعـريــريج (واليــة بــرج بـوعــريــريج)  شــهـادة

اHـيــالد رقم 2108  وتدعـى من اآلن فـصـاعدا: بـن عـبد الـله
مربوحة.

- بوداب نـبيلq اHـولـود في 30 نوفـمبـر ســنة 1991
بـــبــــرج بـــوعـــريــــريــج (واليــــة بـــرج بـــوعــــريـــريـج)  شـــهـــــادة
اHيـــالد رقم 6796  ويـدعى من اآلن فـصاعـدا: بن عبـد الله

نبيل.
- بـوداب عـبـد اHـالكq اHـولـود  سـنـة 1983 بـحـسـنـاوة
(واليــة بــرج بــوعـريــريج ) بــحــكم صــادر بــتـاريخ 25  مــايــو
سنة 1997 شـهادة اHيالد رقم 27 ويدعى مـن اآلن فصاعدا:

بن عبد الله عبد اHالك.
- بـــوداب فـــريــدةq اHـــولـــودة  ســـنــة 1989 بـــحـــســـنــاوة
(والية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة
1997  شـهادة اHـيالد رقم 30 وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: بن

عبد الله فريدة.
- بـــوداب خـــيـــرةq اHـــولـــودة  ســـنــة 1985 بـــحـــســـنـــاوة
(واليــة بــرج بــوعــريــريج) بــحــكم صــادر بــتــاريخ  25 مــايــو
ســــــــنــــــــة 1997 شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم 28  وتــــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: بن عبد الله خيرة.  
- بوداب عـبـد احلـليمq اHـولـود  سـنة 1987 بحـسـناوة
(والية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة
1997 شـــهـــادة الـــمــيالد رقم 29 ويــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا:

بن عبد الله عبد احلليم.
- بـــوداب الـــطــــاوسq اHـــولـــودة في 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
1964 بــأوالد حــنــيشq حــســـنــاوة ( واليــة بــرج بــوعــريــريج)

شــهـادة اHـيالد رقم 65  وتـدعى مـن اآلن فـصــاعـدا: بن عــبـد
الله  الطاوس. 

- بــوداب اHــدانـيq اHــولــود في 28 غــشت ســنــة 1977
بـأوالد حــنـيشq بـرج بــوعـريـريج ( واليـة بــرج بـوعـريـريج)
شـهادة اHيالد رقم 3544 ويدعى من اآلن فـصاعـدا: بن عبد

الله اHداني.
-  بــوداب الــهـاديq اHــولــود في 28 غــشت ســنـة 1977
بـأوالد حــنـيشq بـرج بــوعـريـريج (واليـة بــرج بـوعـريـريج )
شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم 3545 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 13 احملـــــرر
بــتــاريخ 12 فــبــرايــر ســنـة 2009  بــحــســنــاوة ( واليــة بــرج

بوعريريج ) وولداه القاصران : 

* عــمــرq اHــولــود في 25 ديــســمــبــر ســنــة 2008 بــبــرج
بـوعـريـريـج (واليـة بـرج بـوعـريــريـج) شهادة اHيالد رقم

q6016

* شــــيـــمــــاءq اHــــولـــودة في 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2008
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اHـيالد
qرقم 6017 ويدعون من اآلن فـصاعدا: بن عبـد الله الهادي

بن عبد الله عمرq بن عبد الله شيماء.  

- بـــوداب مـــــبــــروكq اHــــولـــــود فــي أول فــــــبــــرايـــــر
ســــنــــة 1973 بــــأوالد حــــنـــيــشq بــــرج بـــوعــريـــريج (واليــة
بــرج بــوعـــريــريج ) شــهـــادة اHــيالد رقم 364 وعــقــد الــزواج
رقم 56 احملـــرر بـــتـــاريخ 18 مـــايـــو ســـنـــة 2009 بـــحـــســـنـــاوة

(والية برج بوعريريج ) وابنته القاصرة : 

*  نـــــورq اHــــــولــــــودة فــي 7 يــــــونــــــيــــــو ســــنـــة 2010
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اHـيالد
رقم 2687 ويـــــدعـــــيــــان مـن اآلن فـــــصــــاعـــــدا: بـن عــــبـــــد الـــــله

مبروكq بن عبد الله نور.  

- بوداب العمريq اHولود في 24 نوفمبر سنة 1979
بــأوالد حـنــيشq بـرج بــوعــريـريج (واليــة بــرج بـوعــريـريج)
شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـــالد رقــم 5377 وعـــــــقـــــد الـــــزواج رقم 252
احملـرر بـتاريخ 28  نـوفـمـبـر سـنة 2010 بـحـسـنـاوة ( واليـة
بـرج بـوعـريـريج ) ويــدعى من اآلن فـصـاعـدا: بن عـبـد الـله

العمري.

- بــــوداب الـــــنـــــواريq اHــولـــود في 3 يــونـــيـــو ســـنــة
1939 بــأوالد حـــنــيشq حـــســنـــاوة (واليــة بـــرج بــوعـــريــريج)

شــــــهــــــادة اHـــــــيـــالد رقــم 336 وعــــــــقــــــــد الــــــــزواج رقـم 123
احملـــرر بـــتــاريخ 4 يــونـــيـــو ســـنــة 1962 بــبـــرج بـــوعــريـــريج
(واليـــة بـــرج بــوعـــريـــريج ) ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا: بن

عبد الله النواري.

- بـــــوداب مــســـعــودq اHـــولــود في 9 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1968 بــأوالد حـــنــيشq حـــســنـــاوة (واليــة بـــرج بــوعـــريــريج)

شــهـادة اHـيــالد رقــم 190 وعــــقـــد الـــزواج رقــم 32 احملـرر
بـــــتـــــاريــخ 24 يـــــنـــــايـــر ســـنـــة  2000 بـــبـــرج بـــوعـــريـــريج

(والية برج بوعريريج )  وولده القاصر : 

* مـــهـــديq اHــــولـــود في 13 أبـــريل ســـنـــة 2003 بـــبـــرج
بــوعـــريــريج (واليـــة بــرج بـــوعــريــريـج) شــهـــادة اHــيالد رقم
1628 ويدعيان من اآلن فـصاعدا: بن عبد الله مسعودq بن

عبد الله مهدي.

- بـوداب السـعـيـدq اHـولود في 20 غـشت سـنــة 1978
بـــبـــرج بــوعـــريـــريج (واليــــة بـــــرج  بـــوعــريـــريج) شـــهـــــادة
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اHـــــــيـــالد رقـــم 3081 وعـــــــقــــــــــد الـــــــزواج رقــم 914 احملــــــــرر
بـــــتــــاريــــخ 8 يــــولـــــيـــو ســـنــة 2008  بـــبـــرج بـــوعـــريـــريج

(والية بـرج بوعريريج ) وولده القاصر: 

* نــاجيq اHــولــود في 21  يـــونــيــو ســنــة 2010  بــبــرج
بـوعــريـريج ( واليــة بـرج بــوعـريــريج )  شـهــادة اHـيالد رقم
2945 ويدعيان من اآلن فصاعدا: بن عبد الله السعيدq بن

عبد الله ناجي.

- بوداب وهـيبـةq اHولودة في 7 ديسـمبـر سنة 1979
بـــبــــرج بـــوعـــريــــريج ( واليــــــة بـــرج بـــوعــــريـــريـج) شـــهـــــادة
اHـيــالد رقم 5557 وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا: بن عــبـد الـله

وهيبة.    

- بـوداب سـامـيـةq اHولـودة في 15 يـولـيـو سـنة 1974
بـــأوالد حــنــيـشq حــســنـــاوةq بــرج بـــوعــريــريـج ( واليــة بــرج
بــــوعــــريــــريـج ) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 2282 وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بن عبد الله سامية.    

-  بـــوداب صـــالـحq اHـــولـــود في 17 مـــايـــو ســـنـــة 1976
بـعـW فـكرون ( واليـة أم الـبـواقي ) شـهـادة اHيالد رقم 494
وعـقـد الزواج رقم 177 احملـرر بـتاريخ 12 غـشت سـنة2007
بـــــهـــــنـــــشـــــيــــــر تـــــومـــــغـــــني  ( واليــــــة أم الـــــبـــــواقي ) وولـــــداه

القاصران: 

Wـــولــودة في20 مــايـــو ســنــة 2008 بـعـHا qاســمـــهــان *
q1396 يالد رقمHمليلة (والية أم البواقي) شهادة ا

Wـــولــــود في 15 مـــايــــو ســـنـــة 2009  بــعــHا qأســــامــــة *
q1437 ــــيالد رقمHمــــلــــيــــلــــة ( واليـــة أم الــــبــــواقـي) شــــهــــادة ا

وأخوه القاصر:

Wـــــولــــود في 16 مــــارس ســـــنــــة 1995 بــعــHا qاحلــــاج *
ملـيـلة (واليـة أم البـواقي) شهـادة اHيالد رقم 925 ويـدعون
qآيت محمد اسمهان qمن اآلن فصاعدا: آيت محمد صالح

آيت محمد أسامةq آيت محمد احلاج.  

- بـــوداب رشـــيـــدq اHـــولـــود في 30 مـــايـــو ســـنـــة 1992
بــهـــنـــشـيــر تــومـغــني ( واليــة أم الــبـواقي ) شــهــادة اHـيالد

رقم 232  ويدعى من اآلن فصاعدا: آيت محمد رشيد.

- بـوداب الـزهـرةq اHـولودة في 8 أكـتـوبـر سـنة 1979
بعـW كـرشة ( واليـة أم الـبواقي)  شـهـادة اHيالد رقم 1001
وعــقـد الـزواج رقم 197 احملــرر بـتـاريخ 20 سـبــتـمـبــر سـنـة
2004 بــهـنــشـيــر تـومــغــني (واليـة أم الــبـواقـي) وتـدعى من

اآلن فصاعدا : آيت محمد  الزهرة.

- بـوداب مـلــيـكـةq اHـولـودة في 21 يـونـيـو سـنـة 1981
بـعـW فـكرون ( واليـة أم الـبـواقي)  شـهـادة اHيالد رقم 577
وعـــقـــد الــزواج رقم 124  احملـــرر بـــتــاريخ 17 يــولـــيــو ســـنــة
2006 بهـنشـير تـومغـني ( واليـة أم البـواقي )  وتدعى من

اآلن فصاعدا: آيت محمد مليكة.

- بــوداب ســمــيــرq اHـولــود في 14 مــارس ســنـة 1982
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 262
وعـقـد الزواج رقم  305 احملرر بـتـاريخ أول ديـسمـبـر سـنة
2009 بــــهـــنـــشـــيـــر تــــومـــغـــني ( واليــــة أم الـــبـــواقي ) وولـــده

القاصر:

* مـــحــــمــــدq اHـــولـــــود فـي 21 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2010
بـعـW مـلـيـلـة ( واليـة أم الــبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 4246
ويـــدعــيـــان من اآلن فـــصـــاعـــدا: آيت مـــحـــمـــد ســـمــيـــرq آيت

محمد محمد. 

- بـــوداب ضـــاويq اHـــولـــود في 5 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1985
بــهـــنـــشـيــر تــومـغــني ( واليــة أم الــبـواقي)  شــهــادة اHـيالد

رقم 06  ويدعى من اآلن فصاعدا: آيت محمد ضاوي.

- بــوداب يــزيـدq اHــولــود في 24 فــبــرايــر ســنـة 1986
بـعــW مـلـيــلـة ( واليـة أم الــبـواقي)  شــهـادة اHـيالد رقم 507

ويدعى من اآلن فصاعدا: آيت محمد يزيد.

- بــوداب الــســبـــتيq اHــولــود في 24 ديــســمـــبــر ســنــة
1989 بهنشيـر تومغني ( والية أم البواقي)  شهادة اHيالد

رقم 385  ويدعى من اآلن فصاعدا: آيت محمد  السبتي.

- بــوداب الـشــريفq اHــولـود في 8 غــشت سـنـة 1988
بــهـــنـــشـيــر تــومـغــني ( واليــة أم الــبـواقي)  شــهــادة اHـيالد
رقم 197 ويدعى من اآلن فصاعدا: آيت محمد  الشريف.

2 :  : عــــمـال بــــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 اHــوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واHــذكــور أعالهq يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـW باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ـــقــــتــــضى هــــــذا اHـــرســــوم وذلك بــــنــــاء عـــلـى طـــلـب وكـــيل

اجلمهورية.

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرينن إنهـاء مهـام مديرين

.Wللنقل في واليت.Wللنقل في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيدين

Wاآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا مـديـرين لـلـنـقل فـي الـواليـت
اآلتيتqW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

qفي والية تندوف qWمحمد زوات -
- مراد بوقريعةq في والية غرداية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2012 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرن إنــهــاء مـهــام مــديـر

اHعهد التقنولوجي للغابات.اHعهد التقنولوجي للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

أحـــــمــــد شــــريـف مــــحـــــمــــديq بـــــصــــفـــــته مـــــديــــرا لـــــلــــمـــــعــــهــــد
التقنولوجي للغاباتq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر  أكـتـوبـر سـنة سـنة q2012 يتـضـمq يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـحافظن إنـهاء مـهـام مـحافظ

الغابات في والية عW الدفلى.الغابات في والية عW الدفلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

أحـمــد عـبـد الــلهq بـصــفـتـه مـحـــافـظـــا لـلـغـــابــات في واليــة
عW الدفلىq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة q2012 يتـضـمq يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بوزارةن إنـهـاء مـهـام بوزارة

العمل والضمان االجتماعي - سابقا.العمل والضمان االجتماعي - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّـادة

اآلتـيـة أســمـاؤهم بـوزارة الـعــمل والـضـمــان االجـتـمـاعي -
سابقاq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عـــبـــد الـــقــــــادر بــن خــــالـــــــدq بـــصــفـــتـــه مـــديــــــرا
qإلدارة الـوسائـل

- ســــمـــــيــــر بــــــوســــتــــــيـــــةq بـــــصــــفـــــتـه نــــــائب مـــــديــــــر
qللـوسـائل العامة

- يـوسف عالفq بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـتـعـاضـديـات
واألشكال التكاملية للحماية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهـاء مــهـام نـائـبـةن إنـهـاء مــهـام نـائـبـة

مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــشـــغـــيل والـــتـــضـــامن الـــوطـــني -مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــشـــغـــيل والـــتـــضـــامن الـــوطـــني -
سابقا.سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

حميدة لعماريq بـصفتها نائبة مدير للتنسيق والشراكة
بوزارة التـشغيل والـتضامن الـوطني - سابـقاq لتـكليـفها

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة q2012 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن تــعـــيــW رئـــيــســةن تــعـــيــW رئـــيــســة

دراسات بوزارة الندراسات بوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 تـعيّن الـسّـيدة رفـيـقة

مــصـابـحـيـةq رئـيــسـة لـلـدّراسـات بــاHـكـتب الـوزاري لألمن
الداخلي في اHؤسسة بوزارة النّقـل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــرينن تــعــيــW مــديــرين

للنللنّقـل في الـواليـات.قـل في الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبــر سـنـة 2012 يــعـيّن الـسّــادة اآلتـيـة

أسماؤهم مديرين للنّقل في الواليات اآلتية :
qفي والية تبسة qمراد بوقريعة -

qفي والية تندوف qبوداود بلبشير -
- محمد زواتqW في والية غرداية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة   أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q2012 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــW مـــكــلـن تــعـــيـــW مـــكــلّف

بـالـدبـالـدّراسـات والتـلـخيـص بوزارة الـفالحـة والـتنـمـيةراسـات والتـلـخيـص بوزارة الـفالحـة والـتنـمـية
الـريفـية.الـريفـية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 يعيّـن السّيـد ابراهيم
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ديبq مـكـلّفـا بـالـدّراسـات والـتلـخـيص مـسـؤوال عن اHـكتب
الــوزاري لـألمن الــداخـــلي في اHـــؤســســـة بــوزارة الـــفالحــة

والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديرن تـعـيـW نـائب مـدير

بوزارة الفالحة والتنمية الـريفـية.بوزارة الفالحة والتنمية الـريفـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبــر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيــد رشـيـد

بن عـــــزيـــــزq نـــــائب مـــــديـــــر لالســـــتـــــثـــــمـــــارات والــــتـــــمـــــويل
والـــتـــدخـالت االقـــتـــصـــاديـــة بـــوزارة الـــفـالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة

الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة   أكــــتــــوبـــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضـــمq يــــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــرن تـــعـــيـــW مـــديـــر

اHدرسة الوطنية للغابات.اHدرسة الوطنية للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـد

شريف محمديq مديرا للمدرسة الوطنية للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة q2012 يــــتـــضـــمq يــــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــرن تـــعـــيـــW مـــديـــر

احلظيرة الوطنية بقوراية (والية بجاية).احلظيرة الوطنية بقوراية (والية بجاية).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2012 يـعيّـن السّـيـد الـطيب

كـــريسq مـــديـــرا لـــلـــحـــظـــيـــرة الـــوطـــنـــيـــة بـــقـــورايـــة (واليــة
بجاية).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة q2012 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن تــعـــيــW مـــحــافظـن تــعـــيــW مـــحــافظ

الغابات في والية غليزان.الغابات في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـد

عبد اللهq محافظا للغابات في والية غليزان.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـW بـوزارةـعـيـW بـوزارة

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHــــوافق 31 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2012 تـــــعــــيّن الـــــسّــــيــــدة

والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــوزارة الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيل
والضمان االجتماعي :

qمفتشة qحميدة لعماري -

qمفتشا qعبد القادر بن خالد -

qمفتشا qيوسف عالف -

qمديرا إلدارة الوسائل qسمير بوستية -

- غا¢ بلحـوىq نائب مدير لـلدّراسات وضبط سوق
العمل باHديرية العامة للتشغيل واإلدماج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة q2012 يتـضمq يتـضمّن الـتن الـتّعـيW بـاHفـتشـيةعـيW بـاHفـتشـية

العامة للعمل.العامة للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHــــوافق 31 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012 تــــعـــيّـن اآلنـــســــتـــان

والسّيد اآلتية أسماؤهم باHفتشية العامة للعمل :

qرئيسة دراسات qسامية رخيلة -

qرئيسة دراسات qمنى رقيوع -

- رابح صايبيq نائب مدير للعالقات اHهنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديرن تـعـيـW نـائب مـدير

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبــر سـنـة 2012 يــعـيّن الــسّـيـد حــمـيـد

عـــبــيــداتq نـــائب مــديــر لـــلــمــيــزانـــيــة واحملــاســبـــة بــاجملــلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 8 م مــــحـرّم م عـام ام 1434 اH اHـوافق وافق 22 ن نـوفوفــــمـبـر
ســــــــنــــــــة ة q2012 يq يــــــــحــــــــدّد اHد اHــــــــمــــــــيّــــــــزات الزات الــــــــتّــــــــقــــــــنــــــــيّــــــة ألوراقة ألوراق
الالـتّصويت الصويت الـتي تستعتي تستعـمل النتخمل النتخـاب أعضاء اجملالساب أعضاء اجملالس

الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 320 اHـؤرّخ
في 13 شــــــوّال عـــــام 1433 اHـــــوافق 31 غـــــشـت ســـــنـــــة 2012 
واHـتضـمّن اسـتدعـاء الهـيـئة االنـتـخابـية النـتـخاب أعـضاء

qاجملالس الشعبية البلدية والوالئية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 399
اHـؤرّخ في 3 مــحــرّم عـام 1434 اHـوافق 17 نــوفــمــبــر ســنـة
2012 الــذي يــحـدد نص أوراق الــتـصــويت الــتي تــسـتــعـمل

النـتــخـاب أعــضـاء اجملــالس الـشــعـبــيـة الــبـلــديـة والــوالئـيـة
qو£يّزاتها التّقنيّة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــكـــــــون أوراق الـــــــتّـــــــصــــــويـت الـــــــتي
تــســتــعــمل النــتــخــاب أعــضـاء اجملــالـس الـشّــعــبــيّــة الــبــلــديـة
والوالئية يوم اخلميس 29 نوفمبر سنة 2012 ذات ¤وذج

.Wمختلف Wموحد ولون

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـوضح اHـمــيـزات الــتـقـنــيـة األخـرى ألوراق
التصويت في اHلحق بهذا القرار.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHمياHميّزات التزات التّقنيقنيّة ألوراق التة ألوراق التّصويت التي تستعملصويت التي تستعمل
النتخاب أعضاء اجملالس الشالنتخاب أعضاء اجملالس الشّعبية البلدية والوالئيةعبية البلدية والوالئية

1. - تـعـد ورقـة التـصـويت الـتي تـسـتعـمل النـتـخاب
أعـــضــاء اجملـــالس الـــشــعـــبــيـــة الــبـــلــديـــة عــلـى ورق من لــون
(2) Wوحـــــــسب بـــــــعــــــديـن اثــــــنــــــ qوزن 70 غــــــرامــــــا qأبــــــــيض

: Wمختلف

* ورقـة الـتــصـويت بـبـعـد 13 سم X 21 سم بـالـنـسـبـة
للبلديات التي حـدد عدد اHقاعد اHطلوب شـغلها فيها على
الـــتــوالي بـــثالثـــة عــشــر (13) مــقـــعــدا وخـــمـــســة عـــشــر (15)
مــقــعــدا وتــســعــة عــشـر (19) مــقــعــدا وثالثــة وعــشــرين (23)

مقعدا.

W26 سم من وجه X ورقة التـصويت ببعد 21 سم *
بالنسـبة للـبلديـات التي حدد عدد اHـقاعد اHـطلوب شـغلها
فــيــهــا عــلـى الــتــوالي بــثالثــة وثالثــW (33) مــقـــعــدا وثالثــة

وأربعW (43) مقعدا.

2. - تـعـد ورقـة التـصـويت الـتي تـسـتعـمل النـتـخاب
أعــضــاء اجملـــالس الــشـــعــبــيـــة الــوالئــيــة عـــلى ورق من لــون
أزرقq وزن 70 غــرامـــاq وحـــسب بـــعــد 21 سم X 26 سم من

وجهW لكل الواليات.
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تتضمن ورقة الـتصويت باللغـة العربية وباألحرف
اHطبعيةq البيانات اآلتية :

1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :

qالسّمك : 10 خشن -

2 - انـــتـــخـــاب اجملـــلس الـــشـــعــــبي الـــبـــلـــدي أو اجملـــلس - انـــتـــخـــاب اجملـــلس الـــشـــعــــبي الـــبـــلـــدي أو اجملـــلس
الشعبي الوالئيq حسب احلالة :الشعبي الوالئيq حسب احلالة :

qالسّمك : 12 خشن -

3 - تاريخ االنتخاب : - تاريخ االنتخاب :

qالسّمك : 12,5 خشن -

4 -ال -الــــــــــــواليواليــــــــــــة : ............................. (بة : ............................. (بــــــــــالالــــــــــــنــــــــــــســــــــــــبــــــــــة
لورقة التصويت في اجمللس الشعبي البلدي) :لورقة التصويت في اجمللس الشعبي البلدي) :

qالسّمك : 14 خشن -

5 - ال - الــــــــدائدائــــــــرة االنرة االنــــــتــــــــخــــــابابــــــــيــــــة : .............................ة : .............................
(حسب احلالةq اجمل(حسب احلالةq اجملـلس الشعبي البلس الشعبي البـلدي أواجمللس الشعبيلدي أواجمللس الشعبي

الوالئي) :الوالئي) :

qالسّمك : 14,5 خشن -

6 - ت - تــــســــمــــيــــة احلة احلــــزب الزب الــــــسّــــيــــاسيq باسيq بــــالالــــــلّــــغــــة الة الــــعــــربربــــيّــــة
وباألحرف الالوباألحرف الالّتينيتينيّة :ة :

qالسّمك : 14,5 خشن qباللّغة العربيّة -

- باألحرف الالّتينيّةq السّمك : 13,5 خشن.

7 - ت- تــــعــــريف قريف قــــائائــــمــــة اHة اHــــــتــــرشرشــــحــــW األحW األحــــرار برار بــــعــــبــــارةارة
"قائمة حرة" بالل"قائمة حرة" باللّغة العربيغة العربيّة وباألحرف الالة وباألحرف الالّتينيتينيّة :ة :

qالسّمك : 14,5 خشن qباللّغة العربيّة -

- باألحرف الالّتينيّةq السّمك : 20 خشن.

8 - ت- تـعريف قعريف قـائمائمـة اHتة اHتـرشحرشحـW اHنW اHنـتمتمـية إلى تية إلى تـكتلكتل
بــــــعــــــبــــــارة "قارة "قــــائائــــــمــــــة تة تــــــكــــــتل" بتل" بــــــالالــــلّــــــغــــــة الة الــــــعــــربربــــــيّــــــة وبة وبــــــاألحاألحــــرفرف

الالالالّتينيتينيّة :ة :

qالسّمك : 14,5 خشن qباللّغة العربيّة -

- باألحرف الالّتينيّةq السّمك : 20 خشن.

9- ع- عـلى اجللى اجلـهـة الة الـعـلـويويــــة من ورقة من ورقـة الة الـتـصـويت وعويت وعـلىلى

أقصى اليمW : مأقصى اليمW : مـساحة مخصصساحة مخصصـة لطبع صورة اHترشحة لطبع صورة اHترشح
متصدر القائمة :متصدر القائمة :

- أبعاد الصورة : 3 سم  X 3 سم.

10- على اجل- على اجلـهة الهة الـعلعلـويويـة من ورقة الة من ورقة الـتصتصـويت وعلىويت وعلى

أقأقــــــصـى الى الــــــيــــــســــــــار: مار: مــــــســــــــاحاحــــــة مة مــــــخــــــــصــــــصــــــة لة لــــــــرقم ترقم تــــــعــــــــريريــــــفيفي
بالبالـنسبنسبـة لقوائم اHة لقوائم اHـترشحترشحـW اHقدمة حتW اHقدمة حتـت رعاية أحزابت رعاية أحزاب
ســــــيــــاساســــــيــــة والة والــــتــــــكــــتلq وحتلq وحــــــرف عرف عــــربربـي هي هــــجــــائائـي بي بــــالالــــنــــــســــبــــة

لقوائم اHترشحW األحرار :لقوائم اHترشحW األحرار :

qالسّمك : 60 خشن qالرقم التعريفي -

- احلرف العربيq السّمك : 60 خشن.

: Wساحة الثانية اخملصصة للمترشحHعلى ا -: Wساحة الثانية اخملصصة للمترشحH11- على ا

WـــتــرشّـــحــHـــســـاحــة : ألـــقـــاب وأســمـــاء اHا Wعــلـى �ــ
األسـاسيW واHـستخـلفـW باللـغة العـربيـة حسب ترتـيبهم

الرقمي في القائمة من األول إلى األخير.

- الــــتــــرتـــــيب الــــرقــــمـي لــــلــــمــــتــــرشـحq الــــسّــــمك : 8,5
qضعيف

- األلــقـاب واألسـمــاء بـالـلـغــة الـعـربــيـةq الـسّـمك : 8,5
ضعيف.

WــتــرشّــحـHــســاحــة : ألــقــاب وأســمــاء اHعــلى يــســار ا
األســاســـيــW واHــســتـــخــلــفـــW بــاألحــرف الـالتــيــنـــيــة حــسب

ترتيبهم الرقمي في القائمة من األول إلى األخير.

- الــــتــــرتـــــيب الــــرقــــمـي لــــلــــمــــتــــرشـحq الــــسّــــمك : 8,5
qضعيف

- األلـقــاب واألسـمـاء بــاألحـرف الالتــيـنـيــةq الـسّـمك :
8,5 ضعيف.
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وزارة اFاليةوزارة اFالية
قــــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 14  ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 7 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يــحـد يــحـدّد كـيــفـيـاتد كـيــفـيـات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHا
�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذهوإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا

qسشفياتHووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اHـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسّـكــان وإصالح

qستشفياتHا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اHــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واHــتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اHــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اHــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qــــذكــــورة أعالهHـــادّة 60 اHــــادّة ة 2 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــاداHا
يتعW على الـهيئات اHستفـيدة من حواصل الرسوم شبه
qؤسـسـات العـمـوميـة االقـتصـاديةHـا في ذلك ا� qاجلـبـائيـة
اكـتــتـاب دفــتـر الــشــروط الـوارد ¤ــوذجه في اHــلـحق بــهـذا

القــرار.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اHـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اHــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شـبه اجلـبـائيـةq إعـداد وضـعـية حتـصـيل هـذه الـرسـوم شبه

اجلبائية وإرسالها فصليا إلى اإلدارة اجلبائية.

يــــجـب عـــــلى الـــــهــــيـــــئـــــة أو اHـــــؤســــســـــة الـــــعــــمـــــومـــــيــــة
االقـتـصـادية اHـسـتـفـيدة من احلـواصل اHـذكـورة أعالهq عـند
قـفل الـسـنـة اHـالـيّـة وفـي حـالـة وجـود فـائضq إظـهـار مـبـلغ
الفائض احملقق خالل السنة في الوضعية  اHذكورة والذي

يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qــــذكـــور أعالهH4 :  : يـــفـــسـخ دفـــتــــــر الـــشـــــروط ا اHــاداHــادّة ة 
بقــوة القـانـونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اHـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع يتم على الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

ال �ـكن أيـة هيـئـة أخـرى غيـر اHـؤسـسـات العـمـومـية
االقـتــصـاديــة اHـتــحـصــلـة عـلـى إعـانــات الـدولـةq زيــادة عـلى
ذلكq أن تــــســـتـــفــــيـــد من هــــذه األخـــيـــرةq دون تــــقـــد� ســـنـــد
حتــصـــيل اHـــبــلغ اإلجـــمــالي الـــواجب إعـــادة تــســـديــده الــذي
تــــعــــدّهq خالل اجــــتــــمــــاعـــات أعــــمــــال الــــتـــحــــكــــيمq اخلــــزيــــنـــة

العمومية واللجنة اHكلفة بأعمال التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 7 مارس سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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اHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات الـمسـتفـيدة مـن حواصـل الرسومدفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات الـمسـتفـيدة مـن حواصـل الرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يجب عليهاشبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يجب عليها

إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شـبه اجلـبائية فصليا.إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شـبه اجلـبائية فصليا.

أنا اHمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اHتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اHؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اHقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي : 

عنوان البنك :

............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اHؤسسة العمومية االقتصادية على 1) :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اHؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHـادة اHـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اHــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واHقدرة بـ ..............................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اHالية (السنة) ...................................................................

اHـادة اHـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

1) - يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اHادة 12.
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اHادة اHادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اHالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اHؤسسة
العمومية االقتصادية واHقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اHالية
واHقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية 2).

اHادة اHادة 8 :  : ال �كن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اHادة اHادة 9 :  : إرسال مبالغ حتصيالت هذه الرسومq إلى اHديرية العامة للضرائب فصليا.

اHادة اHادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــتـرتب عن الــفـسخq بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـةq إعــادة تـسـديــد مـبـلغ فــائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اHفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

زيادة على ذلكq ال �كن أيـة هيئة أخـرى غـير اHؤسسـات العـمومـية االقتصـاديـة اHتحصلــة على إعانات الدولـةq أن
تـسـتـفـيـد من هذه األخـيـرةq دون تـقـد� سـند حتـصـيل اHـبـلغ اإلجـمالـي الواجب إعـادة تـسـديـده الـذي تعـدّهq خالل اجـتـمـاعات

أشغال التحكيمq اخلزينة العمومية واللجنة اHكلفة بأشغال التحكيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اHالية (اHديرية العامة للميزانية واHديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

2) - إحلاق سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية بدفتر الشروط.
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قــــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2012 يــحــد يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHا
�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذهوإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا

qووزير النّقـل

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اHـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهHا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عـــام 1410 اHــــوافــق 29 غـــشت ســـنـــــة 1989

qالذي يحدّد صالحيات وزير النّقـل

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اHــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واHــتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اHــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اHــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qــــذكــــورة أعالهHـــادّة 60 اHــــادّة ة 2 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــاداHا
يتعW على الـهيئات اHستفـيدة من حواصل الرسوم شبه
qؤسـسـات العـمـوميـة االقـتصـاديةHـا في ذلك ا� qاجلـبـائيـة
اكـتــتـاب دفــتـر الــشــروط الـوارد ¤ــوذجه في اHــلـحق بــهـذا

القــرار.

اHـــــادHـــــادّة ة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اHـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اHــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شــــبه اجلــــبــــائــــيــــةq أن تــــعـــدّ وتــــرسـل فــــصـــلــــيــــا إلى اإلدارة

اجلبائيةq وضعية حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qـالـيّــة وفي حـالــة وجـود فـائضHوفـي نـهـايــة الـسـنــة ا
يــجب عــلى الـهــيــئـة أو اHــؤسـســة الــعـمــومـيــة االقــتـصــاديـة
اHــســـتـــفـــيـــدة من احلـــواصل اHـــذكـــورة أعالهq إظـــهـــار مــبـــلغ
الــفــائض احملــقق خالل الــســنـة فـي الـوضــعــيــة والــذي يـجب

إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qـــذكـــور أعالهHــادّة ة 4 :  : يـــفـــسخ دفـــتـــــر الـــشــــروط  اHــاداHا
بقــوة القـانـونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اHـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع من الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

وزيـــادة عـــلـى ذلكq ال �ـــكـن أيـــة هــــيـــئـــة أخــــرى غـــيـــر
اHؤسسـات العمـومية االقـتصاديـة اHتحـصلة عـلى إعانات
الـدولــةq أن تـســتـفـيــد من هــذه اإلعـانــاتq دون تـقــد� سـنـد
حتــصـــيل اHـــبــلغ اإلجـــمــالي الـــواجب إعـــادة تــســـديــده الــذي
تــــعــــدّهq خالل اجــــتــــمــــاعـــات أعــــمــــال الــــتـــحــــكــــيمq اخلــــزيــــنـــة

العمومية واللجنة اHكلفة بأعمال التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو
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اHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصـل الرسومدفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصـل الرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتـوجبشبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتـوجب

عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.

أنا اHمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اHتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اHؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اHقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي :

عنوان البنك :

............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اHؤسسة العمومية االقتصادية على 1) :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اHؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHـادة اHـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اHــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واHقدرة بـ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اHالية (السنة) ...................................................................

اHـادة اHـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) - يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اHادة 12.
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اHادة اHادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اHالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اHؤسسة
العمومية االقتصادية واHقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اHالية
واHقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية 2).

اHادة اHادة 8 :  : ال �كن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اHادة اHادة 9 :  : إرسال مبالغ حتصيالت هذه الرسومq إلى اHديرية العامة للضرائبq فصليا.

اHادة اHادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــتـرتب عن الــفـسخq بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـةq إعــادة تـسـديــد مـبـلغ فــائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اHفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناجت االجمالي للمؤسسة.

زيادة على ذلكq ال �كن أيـة هيئة أخـرى غـير اHؤسسـات العـمومـية االقتصـاديـة اHتحصلــة على إعانات الدولـةq أن
تـستـفـيد من هـذه اإلعـاناتq دون تـقد� سـنـد حتصـيل اHـبلغ اإلجـمـالي الواجب إعـادة تـسديـده الـذي تعـدّهq خالل اجـتمـاعات

أشغال التحكيمq اخلزينة العمومية واللجنة اHكلفة بأشغال التحكيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اHالية (اHديرية العامة للميزانية واHديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

2) - إحلاق بدفتر الشروط سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية.
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2012 يــحــد يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHا
�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذهوإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا

qWهنيHووزير التكوين والتعليم ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اHـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهHا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـجّـة عام 1423 اHـوافــق 3 مـارس سـنــة 2003
qWهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اHــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واHــتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اHــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اHــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qــــذكــــورة أعالهHـــادّة 60 اHــــادّة ة 2 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــاداHا
يتعW على الـهيئات اHستفـيدة من حواصل الرسوم شبه
qؤسـسـات العـمـوميـة االقـتصـاديةHـا في ذلك ا� qاجلـبـائيـة
اكـتــتـاب دفــتـر الــشــروط الـوارد ¤ــوذجه في اHــلـحق بــهـذا

القـرار.

اHـــــادHـــــادّة ة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اHـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اHــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شــــبه اجلــــبــــائــــيــــةq أن تــــعـــدّ وتــــرسـل فــــصـــلــــيــــا إلى اإلدارة

اجلبائيةq وضعية حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qـالـيّــة وفي حـالــة وجـود فـائضHوفـي نـهـايــة الـسـنــة ا
يــجب عــلى الـهــيــئـة أو اHــؤسـســة الــعـمــومـيــة االقــتـصــاديـة
اHــســـتـــفـــيـــدة من احلـــواصل اHـــذكـــورة أعالهq إظـــهـــار مــبـــلغ
الــفــائض احملــقق خالل الــســنـة فـي الـوضــعــيــة والــذي يـجب

إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qــــذكـــور أعالهH4 :  : يـــفـــسـخ دفـــتــــــر الـــشـــــروط ا اHــاداHــادّة ة 
بقــوة القـانـونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اHـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع من الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

وزيـــادة عـــلـى ذلكq ال �ـــكـن أيـــة هــــيـــئـــة أخــــرى غـــيـــر
اHؤسسـات العمـومية االقـتصاديـة اHتحـصلة عـلى إعانات
الـدولــةq أن تـســتـفـيــد من هــذه اإلعـانــاتq دون تـقــد� سـنـد
حتــصـــيل اHـــبــلغ اإلجـــمــالي الـــواجب إعـــادة تــســـديــده الــذي
تــــعــــدهqّ خالل اجــــتــــمــــاعـــات أعــــمــــال الــــتـــحــــكــــيمq اخلــــزيــــنـــة

العمومية واللجنة اHكلفة بأعمال التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير التكوينالتكوين
WهنيHوالتعليم اWهنيHوالتعليم ا
الهادي خالديالهادي خالدي



15 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2264
29 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012 م

اHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الـرسومدفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الـرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجبشبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب

عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.

أنا اHمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اHتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اHؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اHقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي : 

عنوان البنك :

............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اHؤسسة العمومية االقتصادية على 1) :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اHؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHـادة اHـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اHــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واHقدرة بـ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اHالية (السنة) ...................................................................

اHـادة اHـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) - يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اHادة 12.
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اHادة اHادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اHالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اHؤسسة
العمومية االقتصادية واHقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اHالية
واHقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية 2).

اHادة اHادة 8 :  : ال �كن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اHادة اHادة 9 :  : إرسال مبالغ حتصيالت هذه الرسومq إلى اHديرية العامة للضرائب فصليا.

اHادة اHادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــتـرتب عن الــفـسخq بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـةq إعــادة تـسـديــد مـبـلغ فــائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اHفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناجت االجمالي للمؤسسة.

زيادة على ذلكq ال �كن أيـة هيئة أخـرى غـير اHؤسسـات العـمومـية االقتصـاديـة اHتحصلــة على إعانات الدولـةq أن
تـستـفـيد من هـذه اإلعـاناتq دون تـقد� سـنـد حتصـيل اHـبلغ اإلجـمـالي الواجب إعـادة تـسديـده الـذي تعـدّهq خالل اجـتمـاعات

أشغال التحكيمq اخلزينة العمومية واللجنة اHكلفة بأشغال التحكيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اHالية (اHديرية العامة للميزانية واHديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

2) - إحلاق بدفتر الشروط سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية.
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2012 يــحــد يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHا
�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذهوإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
qوترقية االستثمار

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اHـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهHا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-16 اHـؤرّخ
في 20 صفر عام 1432 اHوافــق 25 يناير سنــة 2011 الذي
يــحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارHوا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اHــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واHــتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اHــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اHــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qــــذكــــورة أعالهHـــادّة 60 اHــــادّة ة 2 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــاداHا
يتعW على الـهيئات اHستفـيدة من حواصل الرسوم شبه
qؤسـسـات العـمـوميـة االقـتصـاديةHـا في ذلك ا� qاجلـبـائيـة
اكـتــتـاب دفــتـر الــشــروط الـوارد ¤ــوذجه في اHــلـحق بــهـذا

القـرار.

اHـــــادHـــــادّة ة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اHـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اHــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شــــبه اجلــــبــــائــــيــــةq أن تــــعـــدّ وتــــرسـل فــــصـــلــــيــــا إلى اإلدارة

اجلبائيةq وضعية حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qـالـيّــة وفي حـالــة وجـود فـائضHوفـي نـهـايــة الـسـنــة ا
يــجب عــلى الـهــيــئـة أو اHــؤسـســة الــعـمــومـيــة االقــتـصــاديـة
اHــســـتـــفـــيـــدة من احلـــواصل اHـــذكـــورة أعالهq إظـــهـــار مــبـــلغ
الــفــائض احملــقق خالل الــســنـة فـي الـوضــعــيــة والــذي يـجب

إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qـــذكـــور أعالهHــادّة ة 4 :  : يـــفـــسخ دفـــتـــــر الـــشــــروط  اHــاداHا
بقــوة القـانـونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اHـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع من الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

وزيـــادة عـــلـى ذلكq ال �ـــكـن أيـــة هــــيـــئـــة أخــــرى غـــيـــر
اHؤسسـات العمـومية االقـتصاديـة اHتحـصلة عـلى إعانات
الـدولــةq أن تـســتـفـيــد من هــذه اإلعـانــاتq دون تـقــد� سـنـد
حتــصـــيل اHـــبــلغ اإلجـــمــالي الـــواجب إعـــادة تــســـديــده الــذي
تــــعــــدّهq خالل اجــــتــــمــــاعـــات أعــــمــــال الــــتـــحــــكــــيمq اخلــــزيــــنـــة

العمومية واللجنة اHكلفة بأعمال التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير الصناعة واHؤسساتالصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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اHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الرسومدفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجبشبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب

عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.

أنا اHمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اHتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اHؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اHقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي : 

عنوان البنك :

............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اHؤسسة العمومية االقتصادية على 1) :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اHؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHـادة اHـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اHــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واHقدرة بـ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اHالية (السنة) ...................................................................

اHـادة اHـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) - يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اHادة 12.
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اHادة اHادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اHالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اHؤسسة
العمومية االقتصادية واHقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اHالية
واHقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية 2).

اHادة اHادة 8 :  : ال �كن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اHادة اHادة 9 :  : إرسال مبالغ حتصيالت هذه الرسومq إلى اHديرية العامة للضرائب فصليا.

اHادة اHادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــتـرتب عن الــفـسخq بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـةq إعــادة تـسـديــد مـبـلغ فــائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اHفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناجت االجمالي للمؤسسة.

زيادة على ذلكq ال �كن أيـة هيئة أخـرى غـير اHؤسسـات العـمومـية االقتصـاديـة اHتحصلــة على إعانات الدولـةq أن
تـستـفـيد من هـذه اإلعـاناتq دون تـقد� سـنـد حتصـيل اHـبلغ اإلجـمـالي الواجب إعـادة تـسديـده الـذي تعـدّهq خالل اجـتمـاعات

أشغال التحكيمq اخلزينة العمومية واللجنة اHكلفة بأشغال التحكيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اHالية (اHديرية العامة للميزانية واHديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

2) - إحلاق بدفتر الشروط سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية.
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2012 يــحــد يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHا
�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذهوإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا

qووزير التهيئة العمرانية والبيئة

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اHـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهHا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-258 اHؤرّخ
في 13 ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اHــوافــق 21 أكــتـــوبــر ســـنــــة
2010 الـذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيـة

qوالبيئـة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اHــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واHــتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اHــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اHــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qــــذكــــورة أعالهHـــادّة 60 اHــــادّة ة 2 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــاداHا
يتعW على الـهيئات اHستفـيدة من حواصل الرسوم شبه
qؤسـسـات العـمـوميـة االقـتصـاديةHـا في ذلك ا� qاجلـبـائيـة
اكـتــتـاب دفــتـر الــشــروط الـوارد ¤ــوذجه في اHــلـحق بــهـذا

القـرار.

اHـــــادHـــــادّة ة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اHـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اHــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شــــبه اجلــــبــــائــــيــــةq أن تــــعـــدّ وتــــرسـل فــــصـــلــــيــــا إلى اإلدارة

اجلبائيةq وضعية حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qـالـيّــة وفي حـالــة وجـود فـائضHوفـي نـهـايــة الـسـنــة ا
يــجب عــلى الـهــيــئـة أو اHــؤسـســة الــعـمــومـيــة االقــتـصــاديـة
اHــســـتـــفـــيـــدة من احلـــواصل اHـــذكـــورة أعالهq إظـــهـــار مــبـــلغ
الــفــائض احملــقق خالل الــســنـة فـي الـوضــعــيــة والــذي يـجب

إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qــــذكـــور أعالهH4 :  : يـــفـــسـخ دفـــتــــــر الـــشـــــروط ا اHــاداHــادّة ة 
بقــوة القـانـونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اHـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع من الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

وزيـــادة عـــلـى ذلكq ال �ـــكـن أيـــة هــــيـــئـــة أخــــرى غـــيـــر
اHؤسسـات العمـومية االقـتصاديـة اHتحـصلة عـلى إعانات
الـدولــةq أن تـســتـفـيــد من هــذه اإلعـانــاتq دون تـقــد� سـنـد
حتــصـــيل اHـــبــلغ اإلجـــمــالي الـــواجب إعـــادة تــســـديــده الــذي
تــــعــــدّهq خالل اجــــتــــمــــاعـــات أعــــمــــال الــــتـــحــــكــــيمq اخلــــزيــــنـــة

العمومية واللجنة اHكلفة بأعمال التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير التهيئةالتهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
شريف رحمانيشريف رحماني
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اHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الرسومدفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب 

عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.

أنا اHمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اHتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اHؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اHقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي : 

عنوان البنك :

............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اHؤسسة العمومية االقتصادية على 1) :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اHؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHـادة اHـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اHــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واHقدرة بـ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اHالية (السنة) ...................................................................

اHـادة اHـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) - يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اHادة 12.
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اHادة اHادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اHالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اHؤسسة
العمومية االقتصادية واHقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اHالية
واHقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية 2).

اHادة اHادة 8 :  : ال �كن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اHادة اHادة 9 :  : إرسال مبالغ حتصيالت هذه الرسومq إلى اHديرية العامة للضرائب فصليا.

اHادة اHادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــتـرتب عن الــفـسخq بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـةq إعــادة تـسـديــد مـبـلغ فــائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اHفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناجت االجمالي للمؤسسة.

زيادة على ذلكq ال �كن أيـة هيئة أخـرى غـير اHؤسسـات العـمومـية االقتصـاديـة اHتحصلــة على إعانات الدولـةq أن
تـستـفـيد من هـذه اإلعـاناتq دون تـقد� سـنـد حتصـيل اHـبلغ اإلجـمـالي الواجب إعـادة تـسديـده الـذي تعـدّهq خالل اجـتمـاعات

أشغال التحكيمq اخلزينة العمومية واللجنة اHكلفة بأشغال التحكيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اHالية (اHديرية العامة للميزانية واHديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

2) - إحلاق بدفتر الشروط سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية.
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2012 يــحــد يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةHا
�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذهوإبالغ اإلدارة اجلــــبــــائــــيــــة �ـــــبــــالـغ حتــــصـــــيل هــــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اHـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضـمّن قانـون اHالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهHا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
q1990 اHعدّل واHتمّمq الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

qوالتنمية الريفية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اHــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واHــتــضــمّن قــانــون اHــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اHــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اHــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qــــذكــــورة أعالهHـــادّة 60 اHــــادّة ة 2 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــاداHا
يتعW على الـهيئات اHستفـيدة من حواصل الرسوم شبه
qؤسـسـات العـمـوميـة االقـتصـاديةHـا في ذلك ا� qاجلـبـائيـة
اكـتــتـاب دفــتـر الــشــروط الـوارد ¤ــوذجه في اHــلـحق بــهـذا

القـرار.

اHـــــادHـــــادّة ة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اHـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اHــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شــــبه اجلــــبــــائــــيــــةq أن تــــعـــدّ وتــــرسـل فــــصـــلــــيــــا إلى اإلدارة

اجلبائيةq وضعية حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

qـالـيّــة وفي حـالــة وجـود فـائضHوفـي نـهـايــة الـسـنــة ا
يــجب عــلى الـهــيــئـة أو اHــؤسـســة الــعـمــومـيــة االقــتـصــاديـة
اHــســـتـــفـــيـــدة من احلـــواصل اHـــذكـــورة أعالهq إظـــهـــار مــبـــلغ
الــفــائض احملــقق خالل الــســنـة فـي الـوضــعــيــة والــذي يـجب

إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qـــذكـــور أعالهHــادّة ة 4 :  : يـــفـــسخ دفـــتـــــر الـــشــــروط  اHــاداHا
بقــوة القـانـونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اHـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع من الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

وزيـــادة عـــلـى ذلكq ال �ـــكـن أيـــة هــــيـــئـــة أخــــرى غـــيـــر
اHؤسسـات العمـومية االقـتصاديـة اHتحـصلة عـلى إعانات
الـدولــةq أن تـســتـفـيــد من هــذه اإلعـانــاتq دون تـقــد� سـنـد
حتــصـــيل اHـــبــلغ اإلجـــمــالي الـــواجب إعـــادة تــســـديــده الــذي
تــــعــــدّهq خالل اجــــتــــمــــاعـــات أعــــمــــال الــــتـــحــــكــــيمq اخلــــزيــــنـــة

العمومية واللجنة اHكلّفة بأعمال التحكيم.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير الفالحةالفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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اHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الرسومدفتر الشروط اHكتتب من طرف الهيئات اHستفيدة من حواصل الرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجبشبه اجلبائية �ا في ذلك اHؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب

عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.عليها إبالغ اإلدارة اجلبائية �بالغ حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية فصليا.

أنا اHمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اHتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اHؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اHقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي : 

عنوان البنك :

............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اHؤسسة العمومية االقتصادية على 1) :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اHؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHـادة اHـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اHــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واHقدرة بـ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اHالية (السنة) ...................................................................

اHـادة اHـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) - يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اHادة 12.
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اHادة اHادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اHالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اHؤسسة
العمومية االقتصادية واHقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اHالية
واHقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اHادة اHادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية 2).

اHادة اHادة 8 :  : ال �كن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اHادة اHادة 9 :  : إرسال مبالغ حتصيالت هذه الرسومq إلى اHديرية العامة للضرائب فصليا.

اHادة اHادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــتـرتب عن الــفـسخq بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـةq إعــادة تـسـديــد مـبـلغ فــائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اHفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناجت االجمالي للمؤسسة.

زيادة على  ذلكq ال �كن أية هيئة أخـرى غـير اHؤسسـات العمومـية االقتصاديـة اHتحصلـة على إعانات الدولـةq أن
تـستـفـيد من هـذه اإلعـاناتq دون تـقد� سـنـد حتصـيل اHـبلغ اإلجـمـالي الواجب إعـادة تـسديـده الـذي تعـدّهq خالل اجـتمـاعات

أشغال التحكيمq اخلزينة العمومية واللجنة اHكلفة بأشغال التحكيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اHالية (اHديرية العامة للميزانية واHديرية العامة للمحاسبة واHديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

2) - إحلاق بدفتر الشروط سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية.
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GهنيFوزارة التكوين والتعليم اGهنيFوزارة التكوين والتعليم ا
قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 7 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 28 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q2012 يـحـدq يـحـدّد كـيـفـيـات تـمـويلد كـيـفـيـات تـمـويل

.WهنيHبياد التكوين والتعليم اHأو.WهنيHبياد التكوين والتعليم اHأو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالـيّةHإنّ وزير ا
qWهنيHووزير التكوين والتعليم ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرّخ في 8 شـوّال
Wـتـعـلّق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتمّمHعدّل واHا qالـيّةHا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 90-21 اHـــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
qWهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-221 اHؤرّخ
في 10 رجب عـــــام 1432 اHـــــوافق 12 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011
qWهنيHبياد التكوين والتعليم اHتضمّن تأسيس أوHوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيقـا ألحـكام لـلـمادّة 9 من اHـرسوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 11-221 اHــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام 1432
اHـوافق 12 يـونـيــو سـنـة 2011 واHـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
الــقــرار إلى حتــديــد كـــيــفــيــات تــمــويل أوHـــبــيــاد الــتــكــوين

.WهنيHوالتعلـيم ا
اHاداHادّة ة 2 :  : حتدّد اإليرادات والنفقات كمـا يأتي :

- اإليـرادات :- اإليـرادات :
�كن أن تستمد اHوارد اHاليّة لألوHبياد من :

qإعانات الدولة -
- اHـســاعــدات الــتي تـقــدمــهــا الـهــيــئــات االقـتــصــاديـة

qالعمومية واخلاصة
- الفـواتـيـر التي يـدفـعـهـا اHتـعـامـلون االقـتـصـاديون
الــــعـــــمــــومـــــيــــون واخلـــــواص بــــعـــــنــــوان الـــــتـــــمــــويـل والــــدعم

واHرتبطة بنفقات التنظـيم.

- النفقـات :- النفقـات :

تــتـــضــمـن الــنـــفــقـــات اHــقـــتــطـــعــة لـــتـــنــظـــيم أوHــبـــيــاد
التكوين والتعلـيم اHهنيW مـا يأتي :

qواد األولية ومواد التدريبHإقتناء ا -

qومستخدمي التأطير والدعم WشاركHإطعام ا -

- مــــصــــــــاريف الـــــفـــــنــــدقــــــــة واإليــــــــواء وإطـــــعــــــــام
qأعضــاء اللجــان

qكراء السيارات ووسائل النقل األخرى -

- مـــصــــــاريف االســـتــــقـــبـــــال والــــتـــنـــقـــل واقـــتـــنـــــاء
qتذاكــر السفــر

- إيـجـــار قـــاعـــات اHــظــاهــــرات واخلـــــيم وغــيــرهــــا
qمـن اخلدمــات

- الـتــزويـد بـلـوازم اHــكـاتب وأشـغــال الـطـبع وإجنـاز
qطبوعاتHمختلف ا

qنفقات النشر واإلعالنات واإلشهار -

- شـــراء اجلــوائـــز واHــيـــدالــيـــات ومــخـــتـــلف الــهـــدايــا
qWوجهة للمتفوقHا

- التكاليف اHلحقة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــقـصــد بــالـتــكـــالــيف اHــلـحــقــــة اHــذكــــورة
فـي اHــادّة 2 أعالهq الـــنــفـــقــات اHـــرتــبـــطــة بـــاســتـــهالك اHــاء
والـــكــــهـــربـــاء والـــغـــاز طـــوال تـــنـــظـــيـم أوHـــبـــيـــاد الـــتـــكـــوين

.WهنيHوالتعلــيم ا

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـقـتــطع نـفــقـات تـنــظـيم أوHــبـيـاد الــتـكـوين
والــتـــعـــلــــيم اHـــهـــنــيـــW اHــنـــظـــمــــة عـــلى اHـــســتــــوى احملـــلي
واجلـــهـــوي مـن مــيــزانــــيــة تـــســيــيـــر مــديـــريـــات الــتـــكـــوين

اHهـني بالواليـات.

تـقـتـطع نـفـقـات تـنـظـيم أوHـبـيـاد الـتـكـوين والـتـعـلـيم
اHـهنـيـW اHـنظـمـة علـى اHسـتـوى الوطـني من االعـتـمادات

.WهنيHمنوحة لوزارة التكوين والتعليم اHا

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــتـــم قــبـــــول واســـتـــعــمـــــال اHـــســـــاعــــدات
الـتي تـقـدمــهـا الـهـيـئــات االقـتـصـاديـة الـعــمـومـيـة واخلـاصـة
Wاالقتـصادي WتـعامـلHـدفوعـة من قبل اHوكذا الفـواتير ا
العموميـW واخلواص بعنوان التمويل والدعم واHرتبطة
بنفقات التنظيم احملددة في الفقرتW (2 و3) من اHادّة 10
من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 11-221 اHـؤرّخ في 10 رجب
qــذكــور أعالهHــوافق 12 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHعــام 1432 ا

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.



qـــذكـــورة أعالهHكـــذلك الـــعـــمـــلـــيـــات ا Wيـــجب أن تـــبـــ
ضمن الـتقريـر اHعنـوي واHالي اHـنصوص عـلـيه في اHادّة
11 من اHـــرســــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 11-221 اHــــؤرّخ في 10

رجـب عـــــــــام 1432 اHــــــــوافــق 12 يـــــــــونــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2011
واHذكــور أعاله.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 28
مايو سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التكوينوزير التكوين
WهنيHوالتعليم اWهنيHوالتعليم ا
الهادي خالديالهادي خالدي
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- رومــــــــان يــــــــوسفq نــــــــائـب مــــــــديــــــــر لـــــــلــــــــمــــــــصــــــــالح
واHــؤســـســات الــعــمـــومــيــة احملـــلــيــةq £ـــثل الــوزيـــر اHــكــلف

qعضوا qبالداخلية واجلماعات احمللية

- عـــرار ســـامــــيـــةq اHـــولـــودة مـــهـــيـــديq نـــائـــبـــة مـــديـــر
qعضوة qاليةHكلف باHثلة الوزير ا£ qلألمالك العمومية

qرئيـسة مكتب qولـودة مدانHا qبن طـاعلى فتـيحة -
qعضوة qكلف بالتجارةHثلة الوزير ا£

- أورير بـوبكرq مـدير إعـانات احلصـول على اHلـكية
بـــالــــصـــنـــدوق الــــوطـــني لــــلـــســــكنq £ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف

qعضوا qبالسكن

- دهــال مـــولـــودq اHــديـــر الـــعــام لـــصـــنــدوق الـــضـــمــان
والكفالة اHتبادلة للترقية العقاريةq عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 7 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1433 اHوافق  اHوافق 23 أكـتوبر 
سـنة سـنة q2012 يعـدq يعـدّل القـرار اHؤرل القـرار اHؤرّخ في خ في 31 مـارس سنة مـارس سنة
2010 واHـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيــــW أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة واHـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيــــW أعـــــضـــــاء مــــجـــــلس إدارة

الصندوق الوطني للسكن.الصندوق الوطني للسكن.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 7 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1433
اHوافق 23 أكتوبر سنة q2012 يعدّل القرار اHؤرّخ في 31
مـارس سنة 2010 واHتـضـمن تعـيW أعـضاء مـجلس إدارة

الصندوق الوطني للسكنq كما يأتي :

" - الـــســـيــد عـــلي بـــولـــعــراسq £ـــثال لـــوزيـــر الـــســكن
والعمرانq رئيساq خلفا للسيد علي مدان.

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

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 7 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1433 اHوافق  اHوافق 23 أكـتوبر 
ســنــة ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــW أعــضــاء جلــنــة اعــتــمــادن تــعــيــW أعــضــاء جلــنــة اعــتــمــاد

.Wالعقاري WرقHا.Wالعقاري WرقHا
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 7 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1433
اHوافق 23 أكتـوبر سنة q2012 يعqW تـطبيـقا ألحكام
اHـادة 15 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 12 - 84 اHـؤرّخ في
q2012 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـةH27 ربــيـع األول عـام 1433 ا

الـذي يحـدد كـيفـيـات منـح االعتـمـاد Hمـارسـة مهـنـة اHرقي
Wالـعـقــاري وكـذا كـيـفـيــات مـسك اجلـدول الـوطــني لـلـمـرقـ
qWالــعـــقـاريــ WــرقــHأعــضـاء جلــنــة اعـتــمــاد ا qWالـعــقـاريـ

كما يأتي :
السادة والسيدتان :

qـكـلف بـالـسكنHـثل الـوزير ا£ qعـازم نصـر الـدين -
qرئيسا


