
العدد العدد 62
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 8 صفرفر عام  عام 1435هـهـ
اGوافق اGوافق 11 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 392 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 اGوافق 25 نوفمـبر سنة q2013 يحــدد صالحيـات وزير التنمية
الصناعية وترقية االستثمار........................................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 13 - 393 مـــؤرخ في 21 مــحـــرم عــام 1435 اGـــوافـق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يـــعــدّل ويـــتــمّم اGـــرســوم
الـتـنــفيـــذي رقــم 08 - 189 الــمــؤرّخ فــي 27 جـمـــادى الــثـانــيـــة عـام 1429 اGــوافق أول يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحـدد
صالحيات وزير السكن والعمران...................................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 13 - 394 مـــؤرخ في 21 مــحـــرم عــام 1435 اGـــوافـق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يـــعــدّل ويـــتــمّم اGـــرســوم
الــتـنــفـيــذي رقـم 13 - 151 اGــؤرّخ في 4 جــمــادى الـثــانـيــة عــام 1434  اGــوافق 15 أبـريـل سـنة 2013 واGـتـضــمن تـنـظـيم
اإلدارة اGـركزية في وزارة السكن والعمران....................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقـم 13 - 395 مؤرخ في 21 محـرم عام 1435  اGوافـق 25 نوفمـبر سنة q2013 يـعــدل  اGرســوم التـنـفيــــذي
رقــم  10 - 258  اGــؤرّخ فـي 13 ذي الــقـــعـــدة عـام 1431 اGـــوافـــق 21 أكــتــوبــر ســنـة 2010 الـذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر
التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 396 مؤرخ في 21 محـرم عام 1435 اGوافق 25 نـوفمـبر سـنة q2013 يـعــدل اGرسـوم التـنفـيـذي رقم
10- 259 اGؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 اGوافق 21 أكتـوبر سنة 2010 واGتضمن تـنظيم اإلدارة اGركزية في وزارة

التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 397 مؤرخ في 21 محـرم عام 1435 اGوافق 25 نـوفمـبر سـنة 2013 يــعــدل اGرسـوم الـتنـفـيـذي رقم
10-260 اGـؤرخ في 13 ذي الـقـعـدة عام 1431 اGـوافق 21 أكـتـوبـر سـنة 2010 واGـتـضـمن تنـظـيم اGـفـتـشيـة الـعـامـة لوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها...............................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 محرّم عام 1435 اGوافـق 26 نوفمبر سنة q2013 يتضمنان تغيير ألقاب.....................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 28 مـحــرّم عـام 1435 اGـوافق 2 ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام مـكــلف �ـهــمـة بــرئـاسـة
اجلمهورية..................................................................................................................................................
Xيتـضمنـان إنهـاء مهام وتـعي q2013 وافق 13 أكتـوبر سنةGمـرســـومـان رئاســــيـان مـــؤرّخان فــــي 8 ذي احلجـة عام 1434 ا
الرئيس األول للمحكمة العليا (استدراك)......................................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 17  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافــق 28  فبـراير سنة q2013 يحـدد قائـمة صـفقـات الدّراسات
واخلدمات اGعفاة من تقد� كفالة حسن تنفيذ الصفقة.....................................................................................

وزارة التهيئة وزارة التهيئة العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 19 جـمادى الـثـانيـة عـام 1434 اGـوافق 30 أبريـل سنة q2013 يـحـدّد كيـفـيـات تـنظـيم الـتـكوين
التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجـه...............................................

قــرار مـؤرّخ في 21 جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1434 اGـوافق 2 مــايـو  ســنـة q2013 يــتــضــمّن تـعــيــX أعــضــاء مـجــلس إدارة الــوكــالـة
الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 26 جـمادى الـثـانيـة عـام 1434 اGوافق 7 مـايـو سـنة q2013 يـحدّد تـشـكيـلـة اللـجـنة الـوزاريـة اGشـتـركة لـدراسة
مخطط تهيئة اGدينة اجلديدة.......................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- يـــعــد ويـــقـــتـــرح ســـيــاســـات الـــتـــرقـــيــة والـــتـــطـــويــر
الــصـنــاعي والــفــروع الــصــنـاعــيــة واGــؤســسـات الــصــغــيـرة
واGــتـوسـطــة وتـنــفـيـذهــا والـسـهــر عـلى تــطـبــيـقـهــا وضـمـان

qمتابعتها

- يـشجع الـتنـافسـية الـصنـاعية بـوضع نظـام وطني
لالبتـكـار وبـرنامج وطـني لـتأهـيل اGـؤسسـاتq يـهدف إلى
رفع كـــفــــاءة اGـــوارد الــــبـــشــــريـــة وتــــرقـــيــــة احلـــصــــول عـــلى
qعنيةGالتكنولوجيا باالتصال مع القطاعات والهيئات ا

- يـعـد الـسـيـاسات وبـرامـج تـرقـيـة وتـطـويـر وإدماج
qالتكنولوجيات الصناعية اجلديدة

- يــشــجع تــطــويــر الــتــقــيــيـس واGــلــكــيــة الــصــنــاعــيـة
والــــقـــيـــاســــة والـــقـــيــــاســـة الــــقـــانـــونــــيـــة واالعـــتــــمـــاد واألمن

qالصناعي

qيسهر على تدعيم النظام الوطني للجودة -

-  يـعـد ويـقـترح سـيـاسـة تـسـيـير مـسـاهـمـات الـدولة
في الـقــطـاع الــعـمــومي الـصــنـاعي الــتـجــاري ويـسـهــر عـلى

qتنفيذها

- يــتــخـذ جــمــيع الــتــدابــيــر الــتي من شــأنــهــا تــرقــيـة
qاالستثمار ويسهر على تطبيقها

- يــنـظم االنــتـشــار الــفـضــائي لـلــتـنــمـيــة الـصــنـاعــيـة
qتوسطةGؤسسات الصغيرة واGوا

- يــعـــد االســـتــراتـــيـــجــيـــات والـــســـيــاســـات لـــتــنـــمـــيــة
qنشآت الصناعية واألقطاب الصناعيةGا

- يــرقي  بــرامج الـشــراكـة الــصــنـاعــيـة  واخلــدمـاتــيـة
qالفعالية االقتصادية والنمو Xمن أجل حتس

- يــــنــــظـم إطــــار االســــتــــشـــــراف وتــــرقــــيــــة الـــــيــــقــــظــــة
التـكنـولوجـية في مـجال الـصنـاعة واGـؤسسـات الصـغيرة

qتوسطةGوا

- يــشــجـع بــروز مــحــيـط اقــتــصــادي وقـــانــوني مالئم
qتوسطةGؤسسات الصغيرة واGلتطوير ا

- يـــوفـــر الــشـــروط الـــضــروريـــة لـــبــروز مـــؤســـســات
صـــــغــــيــــرة ومـــــتــــوســـــطــــة جـــــديــــدة ويـــــســــهـل تــــكـــــيــــفـــــهــــا مع

qالتكنولوجيات اجلديدة

- يـــــشــــــجع تـــــنـــــافـــــســـــيـــــة اGـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
qتوسطةGوا

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 - - 392 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1435 اGـــــوافق  اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة q2013 يــــــحـــــــددq يــــــحـــــــدد

صالحـــيـــات وزيـــر الــتـــنـــمـــيــة الـــصـــنـــاعــيـــة وتـــرقـــيــةصالحـــيـــات وزيـــر الــتـــنـــمـــيــة الـــصـــنـــاعــيـــة وتـــرقـــيــة
االستثمار.االستثمار.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــنــمـــيــة الـــصــنـــاعــيــة
qوترقية االستثمار

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يــقــتــرح وزيــر الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيـة
qفي إطار السـياسة الـعامة للـحكومة qوترقيـة االستثـمار
عـــنــــاصـــر الـــســـيـــاســـة الــــوطـــنـــيــــة فــي مــــجـــال الـــســـيـــاســـة
الـصـناعـيـة والـتـنافـسـيـة الـصـناعـيـة وتـسـييـر مـسـاهـمات
الــــدولــــــة في الــــقــــطــــاع الــــعـــمــــومـي الــــصــــنـــاعـي وتــــرقــــيـــة

االستثمار واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة.

Xطــبـــقـــا لــلـــقـــوانــ qكــمـــا يـــتــابع ويـــراقب تـــنـــفــيـــذهـــا
والتنظيمات اGعمول بها.

qيــقــتـــرح وفــقــا لـــبــرنــامج احلـــكــومــة qوبــهـــذه الــصــفـــة
عناصر حتديد سياسة النمو والتنمية.

ويـــــعـــــرض نـــــتـــــائج نـــــشـــــاطـــــاتـه عـــــلى الـــــوزيـــــر األول
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اGقررة.

2 : : �ارس وزيـر الـتنـمـية الـصـناعـيـة وترقـية اGاداGادّة ة 
االســتـثــمـار صـالحـيــاتهq بـاالتــصــال مع مـؤســسـات الــدولـة
وأجهزتها ومع الـوزارات اGعنية وبالتشاور مع الشركاء

.Xاالجتماعي

وبـهـذه الــصـفـةq يـتــولى عـلى اخلـصــوص الـصالحـيـات
اآلتية :



8  صفرعام    صفرعام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 462
11  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م م

- يـسـهل حـصـول اGـؤســسـات الـصـغـيـرة واGـتـوسـطـة
qالئمةGعلى التمويالت ا

- يــــســـــيــــر الـــــصــــنـــــاديق واآللــــيـــــات اGــــالـــــيــــة لـــــلــــدعم
واGسـاندة اخملصصـة لتطـوير قطاع الـصناعـة واGؤسسات

qتوسطة واالستثمارGالصغيرة وا
- يــقـتــرح االسـتــراتـيــجـيــات والـســيـاســات لـتــطـويـر

اإلدماج واGناولة.
3 : : يـــتــــولى الـــوزيــــر في مـــجـــال الــــســـيـــاســـات اGــاداGــادّة ة 

الصناعيةq ما يأتي :
- يـــعـــد ويـــنـــفـــذ الـــســـيـــاســـات الـــصــنـــاعـــيـــةq بـــحـــسب
الــفــروعq وتـقــيــيم انــعــكــاســاتــهــا ويــقـتــرح الــتــصــحــيــحـات

qعنيةGباالتصال مع األطراف ا  qناسبة لهاGا
- يسهر على تعزيز القدرات اإلنتاجية للمؤسسات

qالصناعية
Xيــشــجع بــرامج اإلدمــاج داخل الــقـطــاعــات ومــا بـ -

qالقطاعات
- يرفع الشراكة الـصناعية ويـشجع بروز نشاطات

اGناولة.
اGـــــاداGـــــادّة ة 4 : : يـــــتــــــولـى الـــــوزيــــــرq فـي مـــــجــــــال تــــــرقــــــيـــــة

النشاطات الصناعيةq ما يأتي :
- يــســـهـــر عـــلى إنـــشـــاء كل جـــهـــاز من شـــأنه تـــطـــويــر
وتـرقيـة النـشـاطات الـصنـاعـية اجلـديدة والـتـكنـولوجـيات

qاجلديدة
- يــــشــــجـع بــــرامج تـــــطــــويــــر الـــــفــــروع واGــــنـــــتــــجــــات

qالصناعية
- يـســهــر عـلى تــرقــيـة اGــراكـز الــتــقـنــيـة الــصــنـاعــيـة

وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.
qفي مــجـــال الـتـنـافـسـيــة qـادّة ة 5 : : يـتـولى الـوزيـــرGـاداGا

ما يأتي :
- يـــقــتـــرح ويـــعــد الـــســيـــاســـة الــوطـــنـــيــة لـــلــتـــقـــيــيس
qــلــكــيـة الــصــنــاعــيــة والـقــيــاســة والــقــيـاســة الــقــانــونــيـةGوا

 qويسهر على تطبيقها
- يــقـــتـــرح ويـــتــابـع تــطـــبـــيق الـــتــشـــريع والـــتـــنـــظــيم
اGــتــعــلــقــX بـالــتــقــيــيس واGــلــكــيــة الــصــنــاعــيــة والــقــيــاسـة

qالقانونية
qــســتــوى الــوطــنيGعــلى ا q يــســهــر عــلـى الــتــنــظــيم -
لالعـتـمـاد  ويـدعم عـمـلـيـات تـرقـيـة اعـتـمـاد هـيـئـات تـقـيـيم

qطابقةGا

- يـــتـــخــذ كـل تــدبـــيـــر من شـــأنه تـــقـــويــة اGـــؤســـســات
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــروع الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـي تـــعـــتـــزم احلـــكـــومــة
تشجيعـهاq وذلك باالتصال مع هيـئات ومؤسسات الدولة

qعنيةGوالوزارات ا
- يـسـهر عـلى تـرقـيـة اإلشـهاد عـلى اGـطـابـقـة واجلودة
وكل األعــــــمـــــال الـــــتي تــــــســـــاهم فـي حتـــــســـــX اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة

qالصناعية
- يـــحــدد مـــقــايـــيس جــودة اGـــنــتـــجــات بــاالتـــصــال مع

qعنيةGالقطاعات ا
- يـــحـــدد اآللـــيــــات الـــضـــروريـــة لـــتــــرقـــيـــة االبـــتـــكـــار

qوالتطور التكنولوجي
- يـسهل الـتطـور التـكـنولـوجي وحصـول اGؤسـسات

qعلى التكنولوجيا
qؤسسات الصناعيةGيطور برامج تأهيل ا -

- يــشـارك فـي األعـمــال الــرامــيـة إلى حــمــايــة احملـيط
qقاييس البيئيةGويساهم في إعداد ا

- يشـجع اسـتعـمـال التـكـنولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم
qؤسسات الصناعيةGواالتصال من طرف ا

- يــقـتــرح كل األعـمــال الـرامــيـة إلـى تـطــويـر قـدرات
الـتكـوين والتـسـييـرq ال سيـما تـلك اGـتعـلقـة بـالتـأهيل في

مجال احلرف الصناعية ويسهر على تطبيقها.
qادة 6 : :  يتولى الـوزير في مجال األمن الصناعيGادة اGا

ما يأتي :
- يـــقــتـــرحq بــاالتـــصـــال مع الــقـــطــاعـــات اGـــعــنـــيــةq كل

qتدبير موجه للوقاية من اخملاطر الصناعية
 qيشارك في إعداد قواعد األمن الصناعي -

- يـــــقـــــيـم ويـــــســـــهـــــر عـــــلـى حتـــــيـــــX مـــــقـــــايـــــيـس األمن
الصناعي اGعمول بها.

اGـــــاداGـــــادّة ة 7 : : يـــــتـــــولى الــــــوزيـــــر في مــــــجـــــال الـــــيـــــقـــــظـــــة
االستراتيجـيةq ما يأتي:

- يـــســـهـــر عــــلى مـــتـــابـــعــــة تـــطـــور اجتـــاهـــات الـــســـوق
الـصـنـاعي الـوطـني واجلـهـوي والـدولي ويـتـخـذ اإلجراءات

qXنسجمGالئمة لضمان التوازن والنمو اGا
- يــسـهـر عــلى تـكــوين بـنك مــعـطـيــات ويـعـد تــقـاريـر

qحول تطور القطاع الصناعي
- يـضــمن إعــداد وضـعــيـات دوريــة وظـرفــيـة ويــسـهـر
عـــلـى تـــرقـــيـــة ونـــشـــر اGـــعـــلـــومـــة ذات الـــطــــابع الـــصـــنـــاعي
واالقــتــصــادي واGــهــني والــتـــكــنــولــوجي اGــتــعــلــقــة بــقــطــاع

 qتوسطةGؤسسات الصغيرة واGالصناعة وا
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- يضمن  وضع كل تدبيـر لليقظة الـتكنولوجية في
qميدان النشاطات الصناعية

Xيـــقـــتـــرح كـل تــدبـــيـــر مـن شــأنـه تـــســـهــيـل وتـــمـــكــ -
اGتعاملX من احلصول على التكنولوجيات اجلديدة.

8 : :  يـــــتـــــولـى الـــــوزيـــــر في مـــــجـــــال تـــــســـــيـــــيــــر اGــــاداGــــادّة ة 
qمـسـاهـمـات الـدولـــة فـي الـقـطــــاع الـعـمـومــي الـصـنـاعـي

ما يأتي :
- يـــســــهــــر عــــلى تــــطـــويــــر اGــــؤســـســــات الــــعـــمــــومــــيـــة
الـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــفـــعـــيل مـــســـاهـــمـــات الـــدولـــة فـي الـــقـــطــاع

qالعمومي الصناعي
- يـــضــــمن اإلشـــراف عــــلى اGـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيـــة
qالـصــنــاعـيــة  ويـســهــر عـلى حــمــايـة مــصـالـح الـدولــة طـبــقـا

qعمول بهماGللتشريع والتنظيم ا
- يـــشـــجع الــــشـــراكـــة بـــX اGــــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة

 qؤسسات اخلاصةGالصناعية وا
- يــقـتــرح بـرنــامج شـراكــة لــلـمــؤسـســات الـعــمـومــيـة

qالصناعية ويسهر على تطبيقه
- يـــقــوم �ـــتــابـــعـــة وتــقـــيــيـم تــنـــفــيـــذ أعـــمــال شـــراكــة
اGـؤسـسات الـعـمـوميـة ويـضـمن احـترام االلـتـزامـات التي

qتعهدت بها األطراف
- يـــــضـــــمـن مـــــتـــــابـــــعـــــة تـــــطـــــبـــــيـق قـــــرارات مـــــجـــــلس

qمساهمات الدولة
-  يــــنـــظـم ويـــنــــسق ويــــشـــارك في مــــعـــاجلــــة مـــلــــفـــات
qــالي لــلــمــؤســســات االقــتـصــاديــة الــعــمــومــيـةGالــتــطـهــيــر ا

qعنيةGباالتصال مع الهيئات ا
Xيــــــشــــــجع كـل شــــــكل مـن أشــــــكــــــال الــــــشــــــراكــــــة بـــــ -

qؤسسات اجلزائرية واألجنبيةGا
- يــضــمن  تــمــثــيل الــدولــة اGــســاهــمــة في الــهــيــئـات
االجـتـمـاعـية لـلـمـؤسسـات االقـتـصـادية الـعـمـومـية لـلـقـطاع

الصناعي. 
9 : : يـــــــتــــــولى الـــــــوزيــــــر في مـــــــجــــــال تــــــرقــــــيــــــة اGـــــاداGـــــادّة ة 

االستثمارq ما يأتي :           
-  يـقــتـرح الـسـيــاسـة الـوطـنــيـة لالسـتـثــمـار ويـسـهـر

qعلى تنفيذها
- يـــــســــــهـــــر عـــــلـى االنـــــســـــجــــــام الـــــشـــــامـل لإلجـــــراءات
واGـنـظــومـات الـتـحـفــيـزيـة في مــجـال تـطـويــر االسـتـثـمـار

qويقترح التعديالت الضرورية
- يــــقـــتــــرح كل عــــمل أو إجــــراء يــــهـــدف إلـى تـــطــــويـــر

qالئمة لالستثمارGووضع وسائل التمويل ا

 qشاريع االستثمارية الكبرىGيضمن متابعة ا -
- يـســاهم في حتــسـX شـروط احلــصـول عــلى الــعـقـار

qاالقتصادي
- يــســهــر عــلـى تــرشــيــد تــســيــيــر واســتــغالل الــعــقــار

qالصناعي
- يــســهـر عــلى وضع مــؤســسـات وهــيــئـات الــوســاطـة

qوالضبط للسوق العقارية االقتصادية وحسن سيرها
- يــعــد بـرنــامـج  إنــشــاء مـنــاطـق صــنــاعـيــة ومــنــاطق
نشاط جديدة ذات عالقـة مع تنمية الصـناعة واGؤسسات

qتوسطةGالصغيرة وا
- يـــنــفـــذ بـــرنــامـج تــطـــهـــيــر وإعـــادة تـــأهــيـل وتــرقـــيــة

qناطق الصناعية ومناطق النشاطGوتسيير ا
- يـضـمن مـتـابـعة  تـطـبـيق قـرارات اجملـلس الـوطني

qلالستثمار
- يـــســـهل ويــــحـــسن مـــحـــيط االســـتـــثـــمـــار واGـــقـــاولـــة

وإنشاء مؤسسات.
اGـــــاداGـــــادّة ة 10 : : يــــــتـــــولـى الـــــوزيــــــر في مــــــجـــــال تــــــرقـــــيـــــة

اGؤسسات الصغيرة واGتوسطةq ما يأتي :
- يـــــشـــــجع بـــــروز مــــحـــــيـط يــــضـــــمن لـــــلـــــمــــؤســـــســــات
Xــــتــــوســــطــــة الــــدعـم والــــدفع الــــضــــروريــــGالــــصــــغـــــيــــرة وا

qلترقيتها وتطويرها
- يـــشـــجع إنـــشـــاء مـــؤســســـات صـــغـــيــرة ومـــتـــوســـطــة

qجديدة ويوسع مجال نشاطها
- عـــصـــرنـــة احملـــيط وإجـــراءات الـــدعم لـــلـــمـــؤســـســات

qتوسطةGالصغيرة وا
- يــقـــتــرح كـل تــدبـــيــر يـــهــدف إلى دعـم اســتـــمــراريــة
اGــــؤســــســـات الــــصــــغــــيــــرة واGــــتــــوســــطـــة وتــــنــــافــــســــيــــتــــهـــا

qومردوديتها
- يــعـــدq بـــاالتــصـــال مع األطـــراف اGـــعــنـــيـــةq ســيـــاســة
الـــدعم لالبـــتـــكـــار ويـــســـهل ولـــوج اGـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة

qتوسطة نتائج األبحاثGوا
- يـــشــجع اGــؤســـســات الــصــغـــيــرة واGــتـــوســطــة عــلى
تــنــظــيم نــفــســهــا في شــبــكــات من خالل أنــظــمــة إنــتــاجــيــة

qمحلية
- يـــشــجع حتــســX وتــطــويـــر تــنــافــســيــة اGــؤســســات

qتوسطةGالصغيرة وا
- يـقـترح كـل تدبـيـر من شـأنه الـسـماح لـلـمـؤسـسات
qـشاركـة في الصـفقات الـعمـوميةGتـوسطة اGالـصغيـرة وا

qعمول بهGطبقا للتنظيم ا
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- يـــــعــــد بــــرنـــــامج تــــأهـــــيل اGـــــؤســــســــات الـــــصــــغــــيــــرة
qتوسطة ويتأكد من تنفيذهGوا

- يــــســــهــــر عـــلـى حـــسـن تــــخـــصــــيص صــــنــــاديق الــــدعم
واGـسـانـدة والضـمـان من أجل تـسـهـيل حصـول اGـؤسـسات

qتوسطة على تمويالت مالئمةGالصغيرة وا

- يــــقــــتـــــرح ســــيــــاســــات تــــكــــويـن وتــــســــيــــيــــر اGــــوارد
الـــبــــشــــريــــة في إطــــار عـــصــــرنــــة اGـــؤســــســــات الـــصــــغــــيـــرة

qتوسطةGوا

- يــــضع إطــــارا تــــشــــاوريــــا مـع احلــــركــــة اجلــــمــــعــــويــــة
ومــــنـــــظـــــمـــــات أربـــــاب أعــــمـــــال اGـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة

qتوسطةGوا

- يـضع كل تـدبــيـر من شــأنه إقـامـة إطــار مـحـلي من
أجل تسهيل إنشـاء وترقية وتطوير اGـؤسسات الصغيرة

qتوسطةGوا

- يـسهـرq باالتـصال مع الـهيـئات اGـعنـيةq عـلى إعداد
نــظـــام إعالمي اقــتـــصــادي مالئـم لــلــمـــؤســســات الـــصــغــيــرة

واGتوسطة.

اGــاداGــادّة ة 11 : :  يــتـــولى الــــوزيــر فــي مــجــــال الــتــــعــا ون
الـثنــائي واGتــعـدد األطـراف وطـبـقـا للـقواعـد واإلجراءات

اGعمول بها  في مجال العالقات الدوليةq ما يأتي :

- �ـثل اجلـزائـر لدى اGـنـظمـات الـدوليـة واإلقـليـمـية
ذات الـنـشـاطـات اGـشـتـركـة مع الـقـطـاع ويـسـهـرq في إطـار
صالحـــــيــــــاتهq عــــــلى احـــــتــــــرام االلـــــتـــــزامــــــات واالتـــــفـــــاقـــــات

qبرمةGعاهدات الدولية اGوا

- يشارك في إعداد االتـفاقات الثنائية ذات العالقة
�ـهـامهq خـاصة تـلك اGـتـعلـقـة بـاحلمـايـة والـضمـان اGـتـبادل

qلالستثمارات

- يــــســـاهم في إعــــداد ومـــتـــابـــعــــة تـــنـــفـــيــــذ كل اتـــفـــاق
حـــكـــومي أو تـــعـــاون مع  الـــهـــيـــئــات واGـــؤســـســـات اGـــالـــيــة
اإلقـلـيـمــيـة والـدولـيـة قـصـد حــشـد اGـوارد اGـالـيـة وقـدرات
الــدعم الــضـروريــة لـتــحـســX تـنــظـيـم  االقـتــصـاد الــوطـني

وتسييره.

اGـاداGـادّة ة 12 : : �ـكن وزيـر الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة وتـرقـيـة
االســتــثــمـارq فـي مــجـال صـالحــيـاتـهq أن يــبـادر بــإعــداد كل

نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.

اGاداGادّة ة 13 : :  يسـهر وزير الـتنمـية الصـناعيـة وترقية
االسـتـثـمـار عـلى الـسـيـر احلـسن  لـلـهـيـاكـل اGـركـزيـة وغـير
اGـــمـــركـــزة وكـــذا كـل هـــيـــئــة أو مـــؤســـســـة مـــوضـــوعـــة حتت

وصايته.

اGاداGادّة ة 14 : : يقـترح وزير الـتنمـية الصـناعيـة وترقية
االسـتـثمـار إحـداث كل مؤسـسـة للـتـشاور و/أو لـلتـنـسيق
ما بX الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل

األجنع باGهام اGسندة إليه.

اGـــــاداGـــــادّة ة 15  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــــر فــي 21 مــحـــــرم عـام 1435 اGــوافق
25 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك سالل عبد اGالك سالل 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقــم 13 -  - 393 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 21 مـــحــــرم مـــحــــرم
عــــام عــــام 1435 اGــوافـق  اGــوافـق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يــعــدq يــعــدّل
ويــــــتــــــمويــــــتــــــمّـم اGـــــرســــــوم الــــــتــــــنـــــــفــــــيــــــــذي رقــم ـم اGـــــرســــــوم الــــــتــــــنـــــــفــــــيــــــــذي رقــم 08 -  - 189
الــــمـــــؤرالــــمـــــؤرّخ فــي خ فــي 27 جــــمــــــادى الــــثــــانــــيــــــة عــــام  جــــمــــــادى الــــثــــانــــيــــــة عــــام 1429
اGــــــــوافق أول يـــــــولـــــــيــــــو ســـــــنــــــة اGــــــــوافق أول يـــــــولـــــــيــــــو ســـــــنــــــة 2008 الــــــذي يـــــــحــــــدد الــــــذي يـــــــحــــــدد

صالحيات وزير السكن والعمران.صالحيات وزير السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qدينةGبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـناء على  الـدستـور ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 189-08
اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اGــــوافق أول
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــســكن

qوالعمران

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 258
اGــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اGــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يــــحـــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

qتمّمGعدّل واGا qالعمرانية والبيئة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدّل ويـــتـــمّم هــــذا اGـــرســـوم أحـــكـــام
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي  رقم 08- 189 اGـؤرخ في 27 جـمـادى
الــثــانــيــة عـام 1429 اGــوافق أول يــولــيــو ســنـة q2008 الـذي

يحدد صالحيات وزير السكن والعمران.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 8  صفرعام    صفرعام  1435 هـ هـ
11  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م م

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــعـدل ويــتـمم  عـنــوان اGـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 08- 189 اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1429
اGــوافق أول يــولــيــو ســنـة q2008  واGــذكــور أعاله ويــحــرر

كما يأتي :
"اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 08- 189 اGــؤرخ في 27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اGـوافق أول يـولـيـو سـنـة 2008
الذي يحدد صالحيات وزير السكن والعمران واGدينة". 
اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : تــــتــــمـم أحــــكــــام اGــــادة األولى من اGــــرســــوم
الــتــنـفــيــذي  رقم 08- 189 اGـؤرخ في 27 جــمــادى الــثــانــيـة
qـذكـور أعالهGـوافق أول يـولـيـو سـنـة 2008  واGعـام 1429 ا

كما يأتي : 
"اGــــادة األولى : يـــتـــولـى  وزيـــر الـــســـكـن والـــعـــمـــران
واGــديـنــةq في إطــار الـتــشــاورq تــنـفــيــذ الـســيــاسـة الــعــامـة
لـلـحـكــومـة وبـرنـامج عـمـلـهــاq في مـيـدان الـسـكن واإلسـكـان
والـــبـــنــــاء والـــعـــمـــران والــــهـــنـــدســــة اGـــعـــمـــاريــــة واGـــديـــنـــة

q.......................
...............(الباقي بدون تغيير) ......................".
اGــاداGــادّة ة 4 :   :  تـــدرج ضــمن أحــكـــام اGــرســوم الــتـــنــفــيــذي
رقم 08- 189 اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1429
اGـــوافـق أول يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008 واGـــذكـــور أعالهq مـــادة 8

مكرر وحترر كما يأتي :
"اGــادة 8 مـــكــرر : يـــكـــلف وزيـــر الـــســـكن والـــعـــمــران
واGـــــديـــــنـــــةq فـي مـــــجـــــال اGـــــديــــــنـــــةq بـــــاGـــــبـــــادرة بـــــاألدوات
اGــؤســسـاتــيــة والــنـوعــيــة وكـذا إجــراءات وهــيـاكـل تـنــفــيـذ

سياسة اGدينة وتصورها واقتراحها.
وبهذ الصفة :

qدينة وتوجيههاGيتولى تنشيط إعداد سياسة ا -
- يــــســـاهـم في الــــســـيــــاســـات واألعــــمـــال واإلجـــراءات
اGـتـعـلقـة بـتـرقـية األوسـاط احلـضـريـة والتـنـظـيم اGـتوازن
qـدن وترقيـتهاGللـمدن ويقـترح أدوات وإجراءات تـأطير ا

باالتصال مع اGؤسسات اGعنية".
اGاداGادّة ة 5 :   :  تسـتبـدل عبـارة "وزير الـسكن والـعمران"
الــــواردة فـي أحــــكـــام اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 189-08
اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اGــــوافق أول
يـولـيـو سـنـة 2008 واGـذكـور أعالهq بـعـبـارة "وزيـر الـسـكن

والعمران واGدينة".
اGـاداGـادّة ة 6 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــــر فـــي 21 مــــــــحـــــــــــرم عـــــــــام 1435

اGوافـــق 25 نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقــم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقــم 13 -  - 394 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 مـــحــــرم مـــحــــرم
عـــام عـــام 1435 اGــوافـق  اGــوافـق 25 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2013 يـــعــدq يـــعــدّل
ويـتــمويـتــمّم اGـرســوم الـتــنــفــيــذي رقـم م اGـرســوم الـتــنــفــيــذي رقـم 13 -  - 151 اGــؤر اGــؤرّخ
أبريل في في 4 جـمــادى الثـانيــة عـام  جـمــادى الثـانيــة عـام 1434  اGـوافق   اGـوافق 15 أبريل 
سـنـة سـنـة 2013 واGـتــضـمن تـنــظـيم اإلدارة اGـــركـزيـة في واGـتــضـمن تـنــظـيم اإلدارة اGـــركـزيـة في

وزارة السكن والعمران.وزارة السكن والعمران.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qدينةGبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـناء على  الـدستـور ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 189-08
اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اGــــوافق أول
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــســكن

qوالعمران

- و�ـــقــــتـــضى  اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10 - 259
اGــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اGــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســنــة 2010 واGــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اGــركــزيــة لــوزارة

qتمّمGعدّل واGا qالتهيئة العمرانية والبيئة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 13-151 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1434 اGـوافق 15  أبــريل سـنـة
2013 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

qالسكن والعمران

q وبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدّل ويـــتـــمّم هــــذا اGـــرســـوم أحـــكـــام
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 13-151 اGــــؤرخ في 4 جـــمـــادى
الـــــــثــــــانـــــــيــــــة  عــــــام 1434 اGــــــوافق 15  أبــــــريـل ســــــنــــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــنــــظـــيـم اإلدارة اGـــركــــزيــــة لــــوزارة الـــســــكن

والعمران.

اGــــاداGــــادّة ة 2 : : تــــعــــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام عــــنــــوان اGــــرســــوم
الـتـنـفـيذي رقم 13-151 اGـؤرخ في 4 جـمـادى الثـانـيـة  عام
qــــــذكـــــــور أعالهGــــــوافق 15  أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2013 واG1434 ا

وحترر كما يأتي :
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"اGـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 13-151 اGـــــؤرخ في 4
جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1434 اGـوافق 15  أبــريل سـنـة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــنــــظـــيـم اإلدارة اGـــركــــزيــــة لــــوزارة الـــســــكن

والعمران واGدينة". 
اGاداGادّة ة 3 :  : تـتمم أحـكام الـنقـطة 4 من اGـادة األولى من
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 13-151 اGــــؤرخ في 4 جـــمـــادى
الثـانيـة  عام 1434 اGوافق 15  أبـريل سنة 2013 واGـذكور

أعالهq وحترر كما يأتي : 
"اGادة األولى :  ............................................... :

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
q............................. -

q" ديرية العامة للمدينةGا -
q"................... (الباقي بدون تغيير)..................
اGاداGادّة ة 4 :   :  تدرج ضمن أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم
13-151 اGـؤرخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة  عـام 1434 اGـوافق

15  أبـريل سنة 2013 واGـذكور أعالهq مادة 6 مـكررq حترر

كما يأتي :
"اGـادة 6 مـكـرر : اGـديـريـة الـعـامـة لـلـمـديـنـةq وتـكـلف

�ا يأتي :
- اGـســاهـمـةq بـاالتــصـال مع الـقــطـاعـات اGــعـنـيـةq في

qدينةGحتضير شروط تطوير سياسة ا
- اGبـادرةq بـاالتصـال مع الـقطـاعـات اGعـنـيةq بـإعداد
الـنـصــوص الـتـشـريـعــيـة والـتـنــظـيـمـيـة اGــتـعـلـقــة بـاGـديـنـة

qساهمة في ذلكGوا
Xالـتــشـاور والــتــنـســيق بـ Xــسـاهــمـة فـي حتـســGا -
مــخـــتــلف مـــتــدخـــلي ســيـــاســة اGـــديــنـــة وتــنـــفــيــذ الـــبــرامج

qاحلضرية
- حتـســX آلـيــات الـتـســيـيـر اجلــواريـة في اجملــمـعـات

qدينةGاحلضرية وفي ا
- ترقية التـدابير الهادفة إلى حتسX احلكم الراشد

qدينةGفي جميع جوانب تسيير ا
- ضــمــان مـتــابــعــة األعـمــال والــتــدابـيــر اGــتــخـذة في

qدن اجلديدةGإطار إجناز وترقية ا
- الـســهـر عــلى حتــسـX نــوعـيــة اإلطـار اGــعــيـشي في

qدينةGا
qدنGاقتراح برنامج إعادة تصنيف األحياء في ا -
- اGـسـاهمـة في حتـديـد وتنـفـيـذ الـتخـطـيط احلـضري

الوطني واحمللي.

ويساعد اGدير العام للمدينة مديرا (2) دراسات.
وتضم ثالث (3) مديريات :

1 - مديرية سياسة اGدينة q  - مديرية سياسة اGدينة q وتكلف �ا يأتي :
qــــعــــنــــيـــةGبــــاالتــــصـــال مـع الــــقــــطـــاعــــات ا qــــبــــادرةGا -

qدينةGتعلقة باGبالنصوص التشريعية والتنظيمية ا
- حتـديـد أدوات تـأطـيـر اGـديـنـة ووضـعـهـا بـالـتـشـاور

qعنيةGمع القطاعات ا
- اGـــســـاهـــمـــة في حتـــضــــيـــر الـــشـــروط الـــتي تـــســـمح

qدن وتوجيههاGبالتحكم في تطور ا
- اGـــســـاهـــمـــة في تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج ســـيـــاســـة اGـــديـــنــة

وضمان متابعتها.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ - اGديرية الـفرعية ألدوات تأطـير اGدينةqأ - اGديرية الـفرعية ألدوات تأطـير اGدينةq وتكلف
�ا يأتي :

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
qدينةGتعلقة باGا

qدينةGالسهر على انسجام أدوات تأطير ا -
qدينةGمراقبة وتقييم تنفيذ أدوات تأطير ا -

- إعـــداد الــــبــــرامـج والـــدراســــات وأدوات الــــتــــأطــــيـــر
وكذا كل معاجلة خاصة موجهة للمدينة.

ب - اGــديـريــة الـفــرعـيـة لــتـنــسـيق بــرامج ســيـاسـاتب - اGــديـريــة الـفــرعـيـة لــتـنــسـيق بــرامج ســيـاسـات
اGدينة ما بX القطاعاتqاGدينة ما بX القطاعاتq وتكلف �ا يأتي :

- اGـســاهـمـةq بـاالتــصـال مع الـقــطـاعـات اGــعـنـيـةq في
qدينةGحتديد مشاريع وبرامج سياسة ا

qXعنيGا XتدخلGتوفير شروط التشاور مع ا -
qXــتــدخــلـGتــرقـيــة كل عــمل شــراكــة مع مــخـتــلف ا -

qدينة وأهدافهاGطبقا لتوجيهات سياسة ا
Xاالجــتــمــاعــيـ XـتــعــامــلــGتــشــجــيع الــشـراكــة مـع ا -
واالقتـصـاديX بـالتـشـاور مع القـطاعـات اGـعنـيةq من أجل

تنفيذ برنامج سياسة اGدينة.
2 - مديرية ترقية اGدينةq  - مديرية ترقية اGدينةq وتكلف �ا يأتي :

- اGــبـادرة بــالـنــصـوص الــتــشـريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة
الــهــادفـــة إلى تــرقــيـــة اGــديــنـــة وحتــســX اإلطــار اGـــعــيــشي

qللمواطن والقيام بتنفيذها
qـعـيـشي لـلـمـواطنGاإلطـار ا Xتـنـفيـذ بـرامـج حتـس -

qعنيةGباالتصال مع القطاعات ا
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- دراسة واقتراح كل الـتدابير التي تسمح بترقية
qدينةGتطوير ا

- اGــــســــاهــــمــــة في حتــــديــــد ووضع شــــروط عــــصــــرنـــة
qدنGآليات التسيير والتحكم في £و ا

- اGبـادرة واGساهـمة في تـرقية الـشراكة والـتعاون
qدنGا Xما ب

- متابعة وتنـسيق  تقدم أشغال التـهيئةq باالتصال
مع هيئات تسيير اGدن اجلديدة.

: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت
qـــعـــيــشيGـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــنــوعـــيـــة اإلطــار اGأ- اqـــعـــيــشيGـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــنــوعـــيـــة اإلطــار اGأ- ا

وتكلف �ا يأتي :
- اقــــتـــراح الــــتــــدابـــيــــر الـــهــــادفــــة إلى تــــرقـــيــــة اGـــدن

qوتنشيطها
qعيشي للمواطنGاإلطار ا Xاقتراح برامج حتس -

- وضع بــــرنــــامـج لالتــــصــــال والــــتــــحـــســــيـس من أجل
حتسX اإلطار اGعيشي للمواطن.

ب - اGـديــريـة الــفـــرعــيــة لــلـــمـدن اجلـديـدةq ب - اGـديــريـة الــفـــرعــيــة لــلـــمـدن اجلـديـدةq وتـكـلف
�ا يأتي :

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
qدن اجلديدةGتعلقة بتهيئة اGا

- اGـســاهـمـةq بـاالتــصـال مع الـقــطـاعـات اGــعـنـيـةq في
تـــرقــيـــة وتـــنـــفــيـــذ بـــرامج اGـــنـــشــآت األســـاســـيـــة لألشـــغــال
الكبرى والتجهـيزات اGهيكلة واGنشآت األساسية للمدن

qاجلديدة
- اقــــتــــراح الــــتــــدابـــيــــر الــــتـي تــــشـــجـع االســــتــــثــــمـــار

وجاذبية اGدن اجلديدة.
Xمـديرية برمـجة ومتابـعة وتقييـم أعمال حتس - X3 - مـديرية برمـجة ومتابـعة وتقييـم أعمال حتس

وضعية اGدينةqوضعية اGدينةq وتكلف �ا يأتي :
- حتـــديـــد اGـــنـــاطق اGـــؤهـــلـــة لـالســـتـــفـــادة من بـــرامج

qدينة واقتراحهاGوضعية ا Xأعمال حتس
- تـنـفيـذ بـرامج  حتـسX وضـعـية اGـديـنةq بـاالتـصال

qعنيةGمع القطاعات ا
- ضـــمــان تـــنــســـيق بـــرامج أعــمـــال حتــســـX وضــعـــيــة

qعنيةGدينة باالتصال مع القطاعات اGا
- ضــمـــان مــتـــابــعـــة عــمـل  حتــســـX وضــعـــيــة اGـــديــنــة

وتقييمه.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت 

أ - اGـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــرامج حتـــســـX وضـــعـــيـــةأ - اGـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــرامج حتـــســـX وضـــعـــيـــة
اGدينةqاGدينةq وتكلف �ا يأتي :

qدينةGوضعية ا Xاقتراح  برامج  حتس -

- وضع تـرتيب يسـمح بالتـشاور ومشـاركة اGواطن
من أجل  حتـسX وضـعـية اGـديـنة بـاالتـصال مع اجلـمـاعات

qعنيةGاحمللية ا

Xاقــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر لــتـــرقـــيــة بـــرامج  حتـــســ -
وضعية مناطق التأثير للمدن اجلديدة.

Xتـابعة وتـقيـيم عمـل حتسG ـديريـة الفـرعيـةGب - اXتـابعة وتـقيـيم عمـل حتسG ـديريـة الفـرعيـةGب - ا
وضعية اGدينةqوضعية اGدينةq وتكلف �ا يأتي :

- الــقـيـام بــضـمــان مـتـابــعـة بـرامـج  حتـسـX وضــعـيـة
اGــديــنـــة والــتــأكــد مـن انــســجـــامــهــا مع اGـــشــروع احلــضــري

qللمدينة

Xاقــتــراح تــدابـيــر تــســمح بــتــقــيــيم بــرامج  حتــسـ -
qدينةGوضعية ا

- تقييم برامج أعمال  حتسX وضعية اGدينة".

اGاداGادّة ة 5 :   :  تستبـدل عبارة "وزير الـسكن والعمـران"
الــــواردة فــي أحــــكـــام اGـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 151-13
اGؤرخ في 4 جمـادى الثانـية  عام 1434 اGوافق 15  أبريل
ســـــنــــة 2013 واGــــــذكـــــور أعالهq بــــــعـــــبـــــارة "وزيـــــر الــــــســـــكن

والعمران واGدينة".

اGاداGادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرم عــام 1435 اGــوافق 25
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  - 395 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 مـحـرم عام مـحـرم عام
1435  اGـــــوافـق   اGـــــوافـق 25 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة q2013 يـــــعــــــدل يـــــعــــــدل

اGـرسـوم الـتــنـفـيـــــذي رقــم  اGـرسـوم الـتــنـفـيـــــذي رقــم  10 -  - 258  اGــؤر اGــؤرّخ فـيخ فـي
13 ذي القــعــدة عام  ذي القــعــدة عام 1431 اGــوافـــق  اGــوافـــق 21 أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة

2010 الـــــذي يــــــحـــــدد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الـــــتــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــذي يــــــحـــــدد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الـــــتــــــهـــــيـــــئـــــة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــرة الــتـــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة
qوالبيئة
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- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 13- 312 اGؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

-  و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 258-10
اGــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اGــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يــــحـــــدّد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

qتممGعدل واGا qالعمرانية والبيئة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اGــــاداGــــادّة األولى  :ة األولى  :  يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــعــــديل
بـعض أحــكـام اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 10-258 اGـؤرّخ في
13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اGــوافق 21 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010

qالذي يحـدّد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة
اGعدل واGتمم.

2  :   : تــــعـــدل أحــــكـــام اGــــادة األولى مـن اGـــرســـوم اGــاداGــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGـادة األولى : يــقـتــرح وزيــر الـتــهــيـئــة الــعـمــرانــيـة
والـبـيـئـةq في إطـار الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـحـكـومـة وبرنـامج
عــمـلــهــاq عـنــاصـر الــسـيــاسـة الــوطـنــيـة في مــيـادين تــهـيــئـة
اإلقـلـيم والـبـيـئـةq ويـتـولى مـتـابـعـة تـطـبـيـقـهـا ومـراقـبـتـها

وفقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

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

3  :   : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 2 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGــادة 2 : �ــــارس وزيـــر الـــتـــهـــيــــئـــة الـــعـــمــــرانـــيــة
والـبـيــئـة صالحـيـاتهq بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات والـهـيـئـات
اGــعـنــيـةq وفـي حـدود اخــتـصــاصـات كل مــنــهـاq انــطالقـا من
مــنـظـور الـتــنـمـيـة اGــسـتـدامـة في مــيـادين تـهـيــئـة اإلقـلـيم

وحماية البيئة.

وبهذه الصفة يكلفq على اخلصوصq �ا يأتي:

- إعـداد االسـتـراتيـجـيـات الـوطـنـيـة لـتـهـيـئـة اإلقلـيم
qوالبيئة واقتراحها وتنفيذها

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

- اGـمارسـة الـفاعـلـة للـسلـطـة العـمـوميـة في مـيادين
qالبيئة والتهيئة العمرانية

- إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية اGتعلقة
بتهيئة اإلقليم والبيئة واقتراحها". 

4  :   : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 3 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGادة 3 : يكـلّف وزير التـهيئـة العمـرانية والـبيئة
في مـيدان تهيـئة اإلقليمq بـاGبادرة باألدوات اGـؤسساتية
والـنـوعيـة وكـذا اإلجـراءات والهـيـاكل الـتي تـكرّس تـنـفـيذ
السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتصورها واقتراحها.

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

5  :   : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 4 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGادة 4 : يكـلّف وزير التـهيئـة العمـرانية والـبيئة
في ميدان البيئةq �ا يأتي :

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

اGــاداGــادّة ة 6  :   : تـــلــغى أحــكــام اGــادة 4 مــكـــررّ من اGــرســوم
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعاله.

7  :   : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 5 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

qادة 5 : يسهر وزير التـهيئة العمرانية والبيئةGا "
فيما يخص اGواصفات التقنيةq ال سيّما على ما يأتي : 

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

- تـطـبـيق األنـظـمـة واGـواصـفـات الـتـقـنـيـة اGـرتـبـطـة
بتهيئة اإلقليم والبيئة ".

8  :   : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 6 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي :
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" اGــادة 6 :  يــــشـــارك وزيـــر الــــتـــهـــيــــئـــة الـــعــــمـــرانـــيـــة
والـبــيـئــة الـسـلــطـات اخملـتــصـة اGــعـنـيــة ويـسـاعــدهـا في كل
اGـــفــاوضـــات الــدولـــيــة اGـــرتــبـــطــة بـــالــنـــشــاطـــات الــتـــابــعــة

الختصاصاته.

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

9  :   : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 7 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGادة 7 : يسهـر وزير التـهيـئة العـمرانـية والبـيئة
عــلى تــطـويــر اGــوارد الــبـشــريــة اGــؤهّـلــة لــتــلـبــيــة حــاجـات

تأطير النشاطات التي يتكفّل بها.

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

اGــــــاداGــــــادّة ة 10  :   : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اGــــــادة 8 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGادة 8 : يـضع وزيـر الـتهـيـئة الـعـمرانـيـة والبـيـئة
أنـظمـة اإلعالم اGـتعـلقـة بـالنـشاطـات الـتابـعـة الختـصاصه.
ويــعــدّ أهــدافــهــا وتــنــظــيــمــهــا ويــحــدّد وســائــلــهــا الــبــشــريـة
واGادية واGاليـة ذات الصّلة باGنظـومة الوطنية لإلعالم".

اGــــــاداGــــــادّة ة 11  :   : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اGــــــادة 9 من اGـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGـادة 9 : يـعــدّ وزيـر الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والـبـيـئـة
ويطـور اسـتـراتـيـجـيـة دائـرته الـوزاريـة ويـحـدّد الوسـائل
الـقانونـية والـبشريـة والهيـكلـية واGالـية واGـادية الالزمة

للقيام بصالحياته وحتقيق األهداف اGسندة إليه.

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

اGـــــاداGـــــادّة ة 12  :   : تـــــعــــــدل أحـــــكــــــام اGـــــادة 10 مـن اGـــــرســـــوم
التـنفيذي رقم 10-258 اGؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعالهq وحترر كما يأتي:

" اGــادة 10 :  يــــكـــلّـف وزيــــر الـــتـــهـــيــــئـــة الـــعــــمـــرانـــيـــة
والبيـئة بالـسهر عـلى حسن سيـر الهيـاكل اGركزيـة وغير
اGــــمـــركــــزة في الــــوزارةq وكــــذا اGـــؤســــســـات الــــعــــمـــومــــيـــة

اGوضوعة حتت وصايته".

اGاداGادّة ة 13 : : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 21 مــحــــرم عــــام 1435 اGــوافــق
25 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 396 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام مــحـرم عـام
يــــــعـــــدل 1435 اGـــــوافق  اGـــــوافق 25 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة q2013  يــــــعـــــدل 

اGــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم اGــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم 10-259 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 13 ذي ذي
الـــقـــعـــدة عـــام الـــقـــعـــدة عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010
واGــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اGــــركـــــزيــــة في وزارةواGــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم اإلدارة اGــــركـــــزيــــة في وزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــرة الــتـــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة

qوالبيئة
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-259 اGؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اGوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واGــتـضــمن تــنـظــيم اإلدارة اGـركــزيــة في وزارة الـتــهـيــئـة

qتممGعدل واGا qالعمرانية والبيئة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اGرسـوم إلى تعـديل بعض
أحـكـام اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 10-259 اGـؤرخ في 13 ذي
القعدة عام 1431 اGوافق 21 أكتـوبر سنة 2010 واGتضمن
تــنـظـيم اإلدارة اGــركـزيــة في وزارة الـتـهــيـئــة الـعـمــرانـيـة

والبيئةq اGعدل واGتمم.
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : تــــعـــدل أحــــكــــام اGـــادة األولـى من اGــــرســـوم
التـنفيذي رقم 10-259 اGؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGوافق 21 أكتوبر سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :
"اGـــــادّة األولى : تــــتــــكـــون اإلدارة اGــــركـــزيــــة لـــوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة حتت سلطة الوزير من :
- .........................(بدون تغيير).......................
- .........................(بدون تغيير).......................
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الهياكل اآلتية :الهياكل اآلتية :
qستدامةGديرية العامة للبيئة والتنمية اGا -

qديرية العامة لتهيئة وجاذبية اإلقليمGا -
qمديرية التخطيط واإلحصائيات -

qمديرية التنظيم والشؤون القانونية -
qمديرية التعاون -

qمديرية االتصال واإلعالم اآللي -
qوارد البشرية والتكوينGمديرية ا -

- مديرية اإلدارة والوسائل".
اGـــاداGـــادّة ة 3 :  : تــلـــغى أحـــكــام اGــادة 3 مــكـــرر من اGــرســوم
التـنفيذي رقم 10-259 اGؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431
اGـوافق 21 أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدل واGــتـمم واGــذكـور

أعاله.
اGادة اGادة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بــاجلــزائــر في 21 مــحــــرم عــــام 1435 اGــوافــق

25 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 397 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1435 اGـــــوافق  اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة  نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة q2013 يـــــــعــــــدل يـــــــعــــــدل

اGــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم اGــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم 10-260 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 13 ذي ذي
الـــقـــعـــدة عـــام الـــقـــعـــدة عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010
واGتضـمن تنظـيم اGفتشـية العـامة لوزارة التـهيئةواGتضـمن تنظـيم اGفتشـية العـامة لوزارة التـهيئة

العمرانية والبيئة وسيرها.العمرانية والبيئة وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عــلى تــقــريــر  وزيــرة الــتـــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة

qوالبيئة
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اGؤرخ
في أول ذي احلجة عام 1410 اGوافق 23  يونـيو سنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اGــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-259 اGؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اGوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واGــتــضـــمن تــنــظـــيم اإلدارة اGــركــزيـــة  لــوزارة الــتـــهــيــئــة

qتممGعدل واGا qالعمرانية والبيئة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-260 اGؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اGوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واGــتـضــمن تــنــظـيم اGــفــتـشــيــة الـعــامــة  لـوزارة الــتــهـيــئـة

qتممGا qالعمرانية والبيئة وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـــــاداGـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــعــــدل هـــذا اGـــرســــوم بـــعـض أحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 10-260 اGؤرخ في 13 ذي الـقعدة
عام 1431 اGوافق 21 أكتوبر سنة 2010 واGتضمن تنظيم
اGـفـتـشــيـة الـعـامـة  لـوزارة الــتـهـيـئـة الـعـمــرانـيـة والـبـيـئـة

وسيرهاq اGتمم. 
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : تــــعـــدل أحــــكــــام اGـــادة األولـى من اGــــرســـوم
التـنفيذي رقم 10-260 اGؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431
qــذكــور أعالهGــتــمـم واGا q 2010 ــوافق 21 أكــتـــوبــر ســـنــةGا

وحترر كما يأتي :
"اGـادّة األولى : يـحدد هذا اGـرسوم تنـظيم اGفـتشية

العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها".
اGـاداGـادّة ة 3 :  : تعدل أحكام اGادة 2 من اGرسوم التنفيذي
رقم 10-260 اGــؤرخ في 13 ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اGــوافق
21 أكــــتــوبــر ســنــة q2010 اGــتـــمم  واGــذكـــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :
"اGـادّة 2 : .................( بدون تغيير)..................
-  االســتـعــمـال الــرشــيـد واألمــثل لــلـوســائل واGـوارد
اGوضوعـة حتت تصرف الـهيـاكل التابـعة لـوزارة التهـيئة

qالعمرانية والبيئة
- .................... ( بدون تغيير).........................
- �ـكن أن يــطـلب من اGـفـتـشــيـة الـعـامـةq زيـادة عـلى
ذلكq الـقيام بأي عـمل تصوري وأية مـهمة ظرفـية Gراقبة
ملفات مـحددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن

صالحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
 - ..............( الباقي بدون تغيير)...................".
اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بــالـــجــزائـر في 21 مــحـــرم عـام 1435 اGـوافـق

25 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــرســـومــان رئـــاســيــان مـــؤرمــرســـومــان رئـــاســيــان مـــؤرّخــان في خــان في 22 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435
اGـوافـق اGـوافـق 26 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمـنـان تـغـيـيـرq يـتـضـمـنـان تـغـيـيـر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77-8 و125

q(الفقرة األولى)  منه
-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اGــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا q دنيةGباحلالة ا
 - و�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 71-157 اGــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اGـتممq ال سـيـمـا اGواد 3 و4 و5

qمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب q وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهGـتـمم واGا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
-  بـــوحــمـــارة ربـــحــةq اGـــولــودة في 7 فــبـــرايــر ســـنــة
1978 بــبـنـي ونـيف (واليــة بــشــار) شــهـادة اGــيالد رقم 016

وعـقد الزواج رقم 04 احملـرر بتاريخ 30 يونـيو سـنة 2002
بـــــبــــوكــــايس (واليـــــة بــــشــــار) وتــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا :

يحياوي ربحة.
-  بـوحـمـارة زانـةq اGولـودة في 3 مـارس سـنة 1941
بـبـني ونـيف ( واليـة بـشـار) شـهـادة اGـيالد رقم 017 وعـقد
الزواج رقم 481 احملرر بتاريخ 2 غشت سنة 1968 ببشار

(والية بشار) وتدعى من اآلن فصاعدا : يحياوي زانة.
-  بـــوحــمـــارة خـــيـــرةq اGـــولـــودة في 15 مـــارس ســـنــة
1967 بــبـــني ونـــيف (واليــة بـــشــار) شـــهــادة اGـــيالد رقم 41

وعـقد الزواج رقم 043 احملـرر بتاريخ 14 غـشت سنة 1983
بـــبــني ونـــيف (واليـــة بــشـــار) وتــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :

يحياوي خيرة.
-  بـوحمـارة فاطمـةq اGولـودة خالل سنة 1934 بـبني
ونــــيـف (واليـــــة بــــشـــــار) شـــــهـــــادة اGـــــيالد رقم 0631 وعـــــقــــد
الــــزواج رقم 029 احملــــرر بــــتـــاريخ 6 يــــولــــيــــو ســــنـــــة 1976
بـــبــني ونـــيف (واليـــة بــشـــار) وتــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :

يحياوي فاطمة.
-  بــوحــمــارة عــبــد الــقــادرq اGــولــود في 26 نــوفــمــبــر
سـنـة 1949 بـبـني ونـيف (واليـة بـشـار) شـهـادة اGـيالد رقم

00049 وعـقد الزواج رقم 04 احملـرر بتاريخ 16 ينـاير سنة

1979 ببني ونيف ( والية بشار) وأوالده القصر : 

* عـــــيـــــدةq اGــــولـــــــــودة فـــي 26 أبــــريـل ســــنـــــــة 1997
ببني ونيف (والية بشار) شهادة اGيالد رقم 0110.

* محمدq اGولود في 7 مايو سنة 2001 ببني ونيف
(والية بشار) شهادة اGيالد رقم 84.

* شـــــهــــيــــرةq اGـــــولـــــودة فــي 8 أبــــريــــل ســــنــــــة 2006
q064 يالد رقمGببني ونيف (والية بشار) شهادة ا

qويــدعـون مـن اآلن فـصــاعـدا : يــحـيــاوي عـبــد الـقـادر 
يحياوي عيدةq يحياوي محمدq يحياوي شهيرة.

-  بـوحـمـارة مــيـلـودةq اGـولـودة في 5 ديـسـمـبـر سـنـة
1993 بـبـني ونـيف (واليـة بـشـار) شـهـادة اGـيالد رقم 0287

وتدعى من اآلن فصاعدا : يحياوي ميلودة. 
-  بـوحــمـارة جـيـالليq اGـولـود في 17 نــوفـمـبــر سـنـة
1985 بـبـني ونـيف (واليـة بـشـار) شـهـادة اGـيالد رقم 0326

ويدعى من اآلن فصاعدا : يحياوي جياللي.
-  بــوحــمــارة زهـــرةq اGــولــودة في 6 نــوفــمـــبــر ســنــة
1980 بــبـنـي ونـيف (واليــة بــشــار) شــهـادة اGــيالد رقم 223

وعــقــد الــزواج رقم 074 احملــرر بــتــاريخ 12 أكـــتــوبــر ســنــة
2003 بـــــــبـــــــنـي ونـــــــيف (واليــــــــة بـــــــشـــــــار) وتـــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: يحياوي زهرة.
-  بـــوحـــمــــارة ســـعـــادq اGـــولـــودة في 25 مـــارس ســـنـــة
1989 بـبــني ونـيف ( واليــة بـشـار) شــهـادة اGـيالد رقم 071

وتدعى من اآلن فصاعدا : يحياوي سعاد.
-  بوحمـارة غنيةq اGولودة في 15 أبريل سنة 1983
بــبـني ونـيف (واليـة بــشـار) شـهـادة اGـيالد رقم 96 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : يحياوي غنية.
-  بـوحـمـارة مـبـاركـةq اGـولـودة في 27 فـبـرايـر سـنـة
1942 بــبـنـي ونـيف (واليــة بــشــار) شــهـادة اGــيالد رقم 020

وتدعى من اآلن فصاعدا : يحياوي مباركة. 
-  حمـارة عـبـد العـزيـزq اGـولود في 16 أكـتـوبـر سـنة
1972 بفرجيوة (والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 1523 وعقد

الــزواج رقم 49 احملـــرر بـــتــاريخ 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــة 2000
بعX البيضاء أحريش (والية ميلة) وأوالده القصر : 

* شـــــــيــــــمـــــــاءq اGــــــولـــــــودة في 30 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2001
بفرجيوة (والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 909.

* مــــــروانq اGـــــــولــــــود في 3 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002
بفرجيوة (والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 2367.

* بتـولq اGولودة في 16 ينـاير سـنة 2009 بفـرجيوة
(والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 154.   
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* رتـاجq اGولودة في 16 يولـيو سـنة 2010 بفـرجيوة
q2030 يالد رقمG(والية ميلة) شهادة ا

qويـدعون من اآلن فـصـاعدا: بن بـلـقاسم عـبـد العـزيز
qبن بلقـاسم بتول qبن بـلقاسم مـروان qبن بلـقاسم شيـماء

بن بلقاسم رتاج.
*  حــمــارة أحــمــدq اGــولــود في 12 مــارس ســنــة 1961
بـــفـــرجـــيـــوة (واليـــة مـــيـــلـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 230 وعـــقــد
الــــزواج رقم 036 احملــــرر بــــتــــاريخ 12 غــــشت ســــنــــــة 1986

بعX البيضاء أحريش (والية ميلة) وولداه القاصران: 
* حسـانq اGـولود في 27 غـشت سـنة 1995 بفـرجـيوة

(والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 1612.
* صفـاءq اGـولودة في 11 مايـو سـنة 2002  بفـرجـيوة
(واليـــة مــيـــلـــة) شـــهــادة اGـــيالد رقم q949 ويـــدعــون من اآلن
فــــصـــاعـــدا : بن بـــلــــقـــاسم أحـــمــــدq بن بـــلـــقـــاسـم حـــســـانq بن

qبلقاسم صفاء
-  حـــمــارة مـــصــطـــفىq اGـــولــود في 28 يــونـــيــو ســـنــة
1991 بـــفـــرجـــيـــوة (واليـــة مـــيـــلـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 1576

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم مصطفى.
-  حــمــارة دراجيq اGــولــود في 13 غــشت ســنـة 1987
بــفـرجــيــوة (واليــة مـيــلــة) شــهـادة اGــيالد رقم 1623 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم دراجي.
-  حمارة احلـسناويq اGولود في 19 مايو سنة 1966
بـــفـــرجـــيـــوة (واليـــة مـــيـــلـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 729 وعـــقــد
Xالزواج رقم 55 احملرر بتاريخ 4 سبـتمبر سنة 1990 بع

البيضاء أحريش (والية ميلة) وابنتاه القاصرتان : 
*  يسـرىq اGـولودة في 8 مايـو سـنة 1997 بفـرجـيوة

(والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 1039.  
*  وئـــامq اGـــولــودة في 31 مــايـــو ســنــة 2004 بـــتـــيــزي

q2101 يالد رقمGوزو (والية تيزي وزو) شهادة ا
qويـدعـون من اآلن فـصــاعـدا : بن بـلـقـاسم احلـسـنـاوي

بن بلقاسم يسرى q بن بلقاسم وئام.
-  حـــمـــارة تـــقي الـــدينq اGـــولـــود في 31 مـــايـــو ســـنــة
1991 بـــفـــرجـــيـــوة (واليـــة مـــيـــلـــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 1295

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بلقاسم تقي الدين.
-  حـمـارة يــوسفq اGـولـود في 19 غــشت سـنـة 1977
بالروسية q فـرجيوة (والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 1625
وعـــقـــد الـــزواج رقم 112 احملـــرر بـــتـــاريخ أول غـــشـت ســـنــة
2004 بــــعــــX الــــبــــيــــضــــاء أحــــريش (واليــــة مــــيــــلــــة) وولــــداه

القاصران : 
*  يــحيq اGـولـود في 10 غـشت سـنة 2006 بـفـرجـيـوة

(والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 2070.
* مـعـاذq اGـولـود في 18 يـولـيـو سـنـة 2007 بـفـرجـيـوة

q1899 يالد رقمG(والية ميلة) شهادة ا
qويـدعون من اآلن فـصاعـــدا : بن بـلقـاســم يوســــف

بن بلقاســم يحــــيq بن بلقاسم معاذ.

- دحـــمــار جـــهـــادq اGــولـــودة في 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1991
بـبــرج بـوعــريـريج (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اGـيالد

رقم 4030 وتدعى من اآلن فصاعدا : دحمان جهاد.
- طـمــبــكـتــو مــحــمـد الــطــيبq اGــولـود في 15 يــونــيـو
سنة 1948 ببسكـرة (والية بسكـرة) شهادة اGيالد رقم 641
وعـقـد الزواج رقم 030 احملـرر بـتاريخ 31 مايـو سـنة 1977
بـالـقــنـطـرة ( واليـة بــسـكـرة) ويـدعـى مـــن اآلن فـصـاعـــدا :

بن ميلود محمد الطيب.
- طـمــبــكـتــو ســامـيــةq اGــولـودة في 19 فــبـرايــر ســنـة
1994 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 1006

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن ميلود سامية.
- طمبـكتو هـناءq اGولودة في 26 أكتـوبر سنة 1987
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 4389 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن ميلود  هناء.
- طـمــبـكـتــو الـزهــرةq اGـولـودة في 5 سـبــتـمـبــر سـنـة
1984 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 4119

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن ميلود الزهرة.
- طــمــبــكــتــو حــنــانq اGــولــودة في 2 ســبــتــمــبــر ســنـة
1981 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اGــيالد رقم 4062

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن ميلود حنان.
- طمـبـكتـو مـنيـرةq اGـولودة في 2 أبـريل سنة 1978
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 1408 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن ميلود منيرة.
- طـمـبـكـتـو أمـالq اGـولـودة في 12 أبـريل سـنة 1983
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اGـيالد رقم 1766 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن ميلود أمال. 
- طــمــبــكــتــو طــارق بــلـخــيــرq اGــولــود في 11 يــونــيـو
ســنــة 1980 بـــبــســكــرة (واليـــة بــســكــرة) شـــهــادة اGــيالد رقم
3548 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن ميلود طارق بلخير.

-  قراروبي لقـواس حليـمةq اGولودة في 13 أكـتوبر
ســنــة 1958 بـتــيــبــازة ( واليــة تــيــبــازة) شـهــادة اGــيالد رقم
274 وعــقــد الــزواج رقم 101 احملــرر بــتــاريخ 24 ديــســـمــبــر

ســـنـــة 1986 بــــتـــيــــبـــازة (واليــــة تـــيــــبـــازة) وتــــدعى من اآلن
فصاعدا : خروبي حليمة.

- قـراروبي لــقـواس حـســqX اGـولـود في 17 فــبـرايـر
ســنــة 1967 بــحــجــوط ( واليــة تــيـبــازة) شــهــادة اGــيالد رقم
205 وعــقـد الـزواج رقم 134 احملــرر بـتـاريـخ أول سـبـتــمـبـر

سنة 2003 بتيبازة (والية تيبازة) وولداه القاصران :
* سهـيل q اGـولود في 14 مـارس سنة 2005 بتـيبازة

( والية تيبازة ) شهادة اGيالد رقم 50.
* ريـاض q اGولود في 3 أكتـوبر سـنة 2009 بتـيبازة

q616 ( والية تيبازة) شهادة ميالد رقم
ويدعون من اآلن فـصاعدا : خروبي حسq X خروبي

سهيل q خروبي رياض.
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-  قـراروبي لـقـوس مـالكq اGـولود في 8 غـشت سـنة
1979 بــحــجـــوط (واليــة تــيـــبــازة) شــهـــادة اGــيالد رقم 1409

ويدعى من اآلن فصاعدا : خروبي مالك.
 - قـراروبي لـقواس حـوريةq اGـولودة في 31 يـوليو
سنة 1962 بتيبـازة (والية تيبـازة) شهادة اGيالد رقم 174
وعــقــد الـزواج رقم 45 احملــرر بــتـاريخ 3 غــشت ســنـة 1981
بـــتــيـــبـــازة ( واليـــة تـــيـــبـــازة ) وتــدعـى من اآلن فـــصـــاعــدا :

خروبي حورية. 
Xـــولـــود خالل ســـنــة 1947 بـعـGا qـــكيGبـــوجـــعــران ا -
اإلبل (واليـة اجلــلـفـة) شـهـادة اGـيالد رقم 850 وعــقـد الـزواج
رقم 151 احملـرر بتاريخ 27 مايـو  سنة 1979 �سـعد (والية

اجللفة) ويدعى من اآلن فصاعدا : بن فرحات اGكي.
- بــوجـعــران حــســqX اGــولـود في 23 نــوفــمــبــر ســنــة
1993 بـــعـــX اإلبل (واليـــة اجلـــلـــفــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 795

.Xويدعى من اآلن فصاعدا : بن فرحات حس
- بـوجـعـران أمــحـمـدq اGـولـود في 5 مـايـو سـنـة 1987
بـعــX اإلبل (واليـة اجلـلــفـة) شــهـادة اGـيالد رقم 364 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن فرحات أمحمد.
-  بوجعـران بن عبد اللهq اGولود في 30 يناير سنة
1977 بــــعـــX اإلبـل (واليـــة اجلــــلـــفــــة) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 43

وعـقـد الزواج رقم 1128 احملـرر بـتاريخ 25 سـبـتمـبـر سـنة
2005 باجللفة (والية اجللفة) وولداه القاصران : 

* أ�ـن أســـامــــةq اGـــولــــود في 20 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2007
باجللفة ( والية اجللفة ) شهادة اGيالد رقم 501.

* زهـــرة إكـــرام q اGـــولــودة في 30 أبـــريل ســـنــة 2008
باجللفة (والية اجللفة) شهادة اGيالد رقم 2008/00/02923!
 ويــدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بــن فــرحــات بـن عــبـد

اللهq بن فرحات أ�ن أسامة q بن فرحات زهرة  إكرام.
-  بــوجــعـــران دحــمـــانq اGــولــود في 3 أكــتـــوبــر ســـنــة
1979 بـــعـــX اإلبل (واليـــة اجلـــلـــفــة) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 302

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن فرحات دحمان.
-  بـــوجــعــران عــيـــشــةq اGــولــودة في 29 يـــنــايــر ســنــة
1985 بــــعـــX اإلبـل (واليـــة اجلــــلـــفــــة) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 70

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن فرحات عيشة. 
-  بــوجـعــران قـديــرهq اGـولــودة في أول مـارس ســنـة
1974 بــــعـــX اإلبـل (واليـــة اجلــــلـــفــــة) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 88

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن فرحات قديره. 
-  بــوجــعـــران بــراهــيـمq اGــولــود في 30 يـــنــايــر ســنــة
1982 بـــعــــX اإلبل ( واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــــهـــادة اGـــيالد رقم 22

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن فرحات براهيم.
-  بهـيم عـبـد اجملـيـدq اGـولود في 7 يـولـيـو سـنة 1960
بترعي بايـنان (والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 0219 وعقد
الــزواج رقم 69 احملــرر بــتــاريخ 12 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988

بترعي باينان (والية ميلة) وبناته القاصرات : 

* هــاجــرq اGــولــودة في 2 يــونــيــو ســنـة 1996 بــتــرعي
باينان (والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 0205.

* رمـيـسـاءq اGـولودة في 10 يـونـيـو سـنة 2000 �ـيـلة
(والية ميلة) شهادة اGيالد رقم 1257.

* جلـيـنـةq اGـولودة في 4 يـنـايـر سـنة 2009 بفـرجـيوة
q34 يالد رقمG(والية ميلة) شهادة ا

qويدعـون من اآلن فصـاعدا: بـن مخـلوف عـبــد اجملـيد
بن مـخـلــــوف هــاجـــرq بن مـخـلـوف رمـيـسـاءq بن مـخـلـوف

جلينة.
-  بـهــيم لــطـفيq اGــولـود في 24 نــوفـمـبــر سـنـة 1991
�ــيــلــة (واليــة مــيــلــة) شــهــادة اGــيالد رقم 3400 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : بن مخلوف لطفي.
-  بـهـيم سـعـادq اGـولـودة في 11 ديـسـمـبـر سـنـة 1990
�ـيـلـة (والية مـيـلـة) شـهـادة اGيالد رقم 3747 وعـقـد الزواج
رقم 148 احملــــرر بــــتــــاريخ 4 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2012 بــــتــــرعي
بــايــنـــان (واليـــــة مـيــلـــــة) وتـدعـــى مـــن اآلن فـصــاعــــدا :

بن مخلوف سعاد.
-  بن قطـة لـعـمـوريـةq اGـولودة في 28 فـبـرايـر سـنة
1957 بـــالــــقـــرارة (واليـــة غـــردايـــة) شــــهـــادة اGـــيالد رقم 115

وعـقـد الزواج رقم 94 احملـرر بـتاريخ 30 أبـريل سـنة 1973
بــالـــقــرارة ( واليــة غــردايــة ) وتـــدعى من اآلن فــصــاعـــــدا :

عبد السالم لعمورية.
-  بن قطـة ميرةq اGولودة في 9 نوفـمبر سنة 1958
بــالـــقـــرارة (واليــة غـــردايــة) شـــهــادة اGـــيالد رقم 506 وعـــقــد
الــــــزواج رقم 90 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 21 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1975
بـــالــقـــرارة (واليــة غـــردايــة) وتـــدعى مـــن اآلن فـــصــاعــــدا :

عبد السالم ميرة.
- بن قـطـة أحمـدq اGـولود في 11 نـوفـمبـر سـنة 1962
بــالـــقـــرارة (واليــة غـــردايــة) شـــهــادة اGـــيالد رقم 622 وعـــقــد
الــــزواج رقم 198 احملــــرر بــــتـــاريخ 23 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1989

بالقرارة (والية غرداية) وولداه القاصران: 
* مـــحـــمـــد فــــتـــحيq اGـــولـــود في 3 غـــشت ســـنـــة 1995

بالقرارة (والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 785.
* رضـــــــــوانq اGـــــــــولـــــــــود في 20 أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة 1997

q426 يالد رقمGبالقرارة (والية غرداية) شهادة ا
ويــدعـون مـن اآلن فـصـاعــدا:عـبــد الـسـالم أحـمــدq عـبـد

السالم محمد فتحيq عبد السالم رضوان.
- بن قــطــة يـــاســqX اGــولــود في 23 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
1967 بـــالــــقـــرارة (واليـــة غـــردايـــة) شــــهـــادة اGـــيالد رقم 746

وعــقــد الــزواج رقم 266 احملــرر بــتــاريخ 6 نــوفــمـــبــر ســنــة
1993 بالقرارة (والية غرداية) وأوالده القصر : 

* مــــســـعــــودةq اGــــولــــودة في أول يــــنـــايــــر ســــنـــة 1995
بالقرارة (والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 04.

* ســـلـــســـبـــيلq اGـــولـــود في أول فـــبـــرايـــر ســـنــة 1998
بالقرارة (والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 98.
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- بــوزيـزة نـاصــرq اGـولـود في 20 يـونـيــو سـنـة 1972
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعــسـكـر) شـهـادة اGـيالد رقم 1048 وعـقـد
الــــزواج رقم 289 احملــــرر بــــتـــاريخ 14 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1999

باحملمدية (والية معسكر) وأوالده القصر: 
* فـــــــريــــــالq اGــــــولــــــودة في 21 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2000

q938 يالد رقمGباحملمدية (والية معسكر) شهادة ا
* مـحـمــد سـديـدq اGـولـود في 21 نـوفـمـبـر سـنـة 2003

q1877 يالد رقمGباحملمدية (والية معسكر) شهادة ا
* أمــيـرة كـوثــرq اGـولـودة في 21 أكـتـوبــر سـنـة 2007

q2203 يالد رقمGباحملمدية (والية معسكر) شهادة ا
ويدعون من اآلن فـصاعدا: بن والي ناصرq بن والي

فريالq بن والي محمد سديدq بن والي أميرة كوثر.
- وكـال الشـيح �يـنةq اGـولودة في 20 نوفـمبـر سنة
1966 بــــعــــX وســــارة (واليــــة اجلــــلــــفــــة) شــــهــــادة اGــــيالد رقم

1966/00/00376 وعـقـد الزواج رقم 405 احملـرر بـتاريخ 10

ديــسـمـبــر سـنـة 1990 بـعـX وسـارة (واليــة اجلـلـفـة) وتـدعى
من اآلن فصاعدا: وكيل الشيخ �ينة.

- وكـــال الــشـــيح أحـــمــدq اGـــولــود في 4 يــولـــيــو ســـنــة
1969 بــعـX وســارة (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اGـيالد رقم 341

ويدعى من اآلن فصاعدا : وكيل الشيخ أحمد. 
- وكال الشـيح عيشـةq اGولودة في 14 نوفـمبر سنة
1974 بــــعــــX وســــارة (واليــــة اجلــــلــــفــــة) شــــهــــادة اGــــيالد رقم

1974/00/00718 وعــقــد الـزواج رقم 151 احملــرر بـتـاريخ 3

مايو 2009 بقصـر الشاللة (والية تيارت) وتدعى من اآلن
فصاعدا : وكيل الشيخ عيشة.

- وكــال الــشــيح مــخــتــارq اGـولــود في 16 مـايــو ســنـة
1977 بــعـX وســارة (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اGـيالد رقم 542

ويدعى من اآلن فصاعدا : وكيل الشيخ مختار.
- وكـال الشـيح عبـد الـقادرq اGـولود في 19 سبـتمـبر
سـنة 1983 بـعـX وسـارة (والية اجلـلـفـة) شـهـادة اGيالد رقم
1983/00/01420 ويـدعى من اآلن فــصـاعـدا : وكـيل الـشـيخ

عبد القادر. 
- وكـال الــشــيح مـحــمـدq اGــولـود في 17 مــارس سـنـة
1972 بــعـX وســارة (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اGـيالد رقم 174

ويدعى من اآلن فصاعدا: وكيل الشيخ محمد.
- خــنــفـــوسي الــزهـــراءq اGــولــودة في 30 مــايـــو ســنــة
1965 بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهـــادة اGــيالد رقم 257 وعــقــد

الــزواج رقم 60 احملـــرر بـــتـــاريخ 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1993
بـــــــأوالد أحـــــــمـــــــد تـــــــيـــــــمـي (واليـــــــة أدرار) وتـــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: بواللي الزهراء.
- خـنـفـوسي عـبـد الـقـادرq اGـولود في 19 غـشت سـنة
1974 بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهـــادة اGــيالد رقم 579 وعــقــد

الزواج رقم 34 احملـرر بتاريخ 16 مـارس سنة 2008 بأوالد
أحمد تيمي (والية أدرار) وابنتاه القاصرتان : 

* محمـد عز الـدينq اGولود في 3 فبـراير سـنة 2002
بالقرارة (والية غرداية) شهادة اGيالد رقم 162.

* أكـرم q اGـولود في 3 أكـتـوبـر سـنـة 2007 بـالـقرارة
q1333 يالد رقمG(والية غرداية ) شهادة ا

qXويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : عـــبـــد الـــسالم يــاسـ
عـــبــد الــسـالم مــســعـــودةq عــبــد الـــســـالم ســلـــســبـــيلq عــبـــــد

الســـالم محمــد عز الديــنq عبد السالم أكرم.
-  بــوزيـــزة عـــليq اGـــولــود في 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1968
باحملـمديـة (والية مـعسـكر) شهـادة اGيالد رقم 1080 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن والي علي.
-  بوزيزة مـحمدq اGولود في 10 أكتـوبر سنة 1963
باحملـمديـة (والية مـعسـكر) شهـادة اGيالد رقم 1196 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن والي محمد.
-  بــوزيـزة عــديــقــةq اGــولــودة في 10 نــوفــمــبــر ســنـة
1964 بــاحملـمــديـة (واليــة مـعــسـكــر) شـهــادة اGـيالد رقم 1625

وعـــقـــد الـــزواج رقم 56 احملـــرر بـــتــــاريخ أول مـــارس ســـنـــة
1989 باحملمديـة (والية معسكـر) وتدعى من اآلن فصاعدا :

بن والي عديقة.
-  بـــوزيــزة جـــمـــالq اGــولـــود في 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
1965 بــاحملـمــديـة (واليــة مـعــسـكــر) شـهــادة اGـيالد رقم 1753

وعـقد الزواج رقم 541 احملـرر بتاريخ 15 غـشت سنة 2006
باحملمدية (والية معسكر)  وولده القاصر: 

* مـــحــمـــد أمـــqX اGــولـــود في 16 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012
q209 يالد رقمGبوهران (والية وهران) شهادة ا

ويـــدعــــيــــان من اآلن فــــصـــاعــــدا: بن والـي جـــمــــالq بن
.Xوالي محمد أم

- بـــوزيــزة فـــوزيـــةq اGــولـــودة في 27 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1973 بــاحملـمــديـة (واليــة مـعــسـكــر) شـهــادة اGـيالد رقم 1827

وعقد الزواج رقم 70 احملرر بتاريخ 14 فبراير سنة 2007
بــاحملـمــديـة (واليـة مــعـسـكــر) وتـدعى مـــن اآلن فــصـاعــــدا :

بن والي فوزية.
- بــوزيــزة مــهــديq اGـولــود في 28 يــنـايــر ســنـة 1970
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعـسـكـر) شـهـادة اGـيالد رقم 206 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن والي مهدي.
-  بوزيـزة بوجاللq اGـولود في 22 غـشت سنة 1975
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعــسـكـر) شـهـادة اGـيالد رقم 1628 وعـقـد
الــــزواج رقم 690 احملــــرر بــــتـــاريخ 2 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2006

باحملمدية (والية معسكر) وولداه القاصران : 
* عـبد الـوكـيلq اGولـود في أول سـبتـمـبر سـنة 2007

باحملمدية (والية معسكر) شهادة اGيالد رقم 1815. 
* مــحــمـد خــمــيـســتيq اGــولـود في 3 ســبــتـمــبــر ســنـة

q1698 يالد رقمG2011 باحملمدية (والية معسكر) شهادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : بـن والي بـــوجاللq بن
والي عبد الوكيلq بن والي محمد خميستي.
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* زيــنبq اGــولــودة في 2 يـــونــيــو ســنــة 2009 بــأدرار
(والية أدرار) شهادة اGيالد رقم 805.

* صابـرينq اGولودة في 31 غـشت سنة 2010 بأدرار
q1564 يالد رقمG(والية أدرار) شهادة ا

qويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: بـــواللي عــــبـــد الـــقـــادر
بواللي زينبq بواللي صابرين.

- خـنـفـوسي نـورةq اGـولـودة في 4 أبــريل سـنـة 1994
بــأوالد أحـمــد تــيــمي (واليــة أدرار) شــهـادة اGــيالد رقم 128

وتدعى من اآلن فصاعدا :  بواللي نورة.
- خــنــفــوسي فــاحتq اGــولـود في 5 يــولــيــو ســنـة 1977
بأدرار( واليـة أدرار) شهـادة اGيالد رقم 420 وعـقد الزواج
رقم 35 احملــرر بـتـاريخ 16 مــارس سـنـة 2008 بــأوالد أحـمـد

تيمي ( والية أدرار) وإبنتاه القاصرتان :
* آمـنــةq اGـولـودة في 16 فـبـرايــر سـنـة 2009 بـأدرار

q254 يالد رقمG(والية أدرار) شهادة ا
* مــروةq اGــولـودة في 20 يــولــيــو ســنـة 2010 بـأدرار

q1295 يالد رقمG(والية أدرار) شهادة ا
ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــدا : بـــواللـي فــاحتq بـــواللي

آمنةq بواللي مروة.
- خـــنــفــوسـي بــوجـــمــعــةq اGـــولــود في 27 مــايـــو ســنــة
1980 �ـلوكـة q أدرار (واليـة أدرار) شـهـادة اGـيالد رقم 615

ويدعى من اآلن فصاعدا: بواللي بوجمعة.
- خــنـــفــوسـي عــبـــد الــرحـــمنq اGـــولــود في 16 مــارس
ســـنـــة 1983 بــــأدرار(واليـــة أدرار) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 363

ويدعى من اآلن فصاعدا: بواللي عبد الرحمن.
- خــنـفـوسـي عـبـد الــلهq اGـولـود في 12 فـبـرايــر سـنـة
1991 بـأوالد أحـمـد تـيـمي (واليـة أدرار) شـهـادة اGـيالد رقم

53 ويدعى من اآلن فصاعدا : بواللي عبد الله.

- خنفـوسي رمضانq اGولود في 31 مايو سنة 1986
بأوالد أحمـد تيمي (واليـة أدرار) شهادة اGيالد رقم 00184

ويدعى من اآلن فصاعدا : بواللي رمضان.
- قــرقـــور ويــزةq اGـــولــودة في 21 أبــريل ســنــة 1989
بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اGــيالد رقم 1776

وتدعى من اآلن فصاعدا: أسامر ويزة.
-  قـرقـور عـمـارq اGـولـود في 28 فـبـرايـر سـنـة 1958
بــــتـــيــــزي وزو (واليـــة تــــيـــزي وزو) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 14
وعـقـد الزواج رقم 151 احملـرر بـتاريخ 4 أبـريل سـنة 1988

بتيزي وزو (والية تيزي وزو) وولده القاصر: 
* يــــوغــــرطهq اGــــولــــود في 10 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1995
q4409 يالد رقمGبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

 ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعــدا : أسـامـر عـمـارq أسـامـر
يوغرطه.

-  قـــرقــور ســيــلـــيــا q اGــولــودة في 26 أكـــتــوبــر ســنــة
1991 بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اGــيالد رقم

5638 وتدعى من اآلن فصاعدا : أسامر سيليا.

-  قـــرقـــور عــــمـــرq اGـــولـــود في 28 مـــايـــو ســـنـــة 1975
بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اGــيالد رقم 2948

ويدعى من اآلن فصاعدا : أسامر عمر.
-  قــرقـور دهــبــيــةq اGــولــودة في 17 ديــســمــبــر ســنــة
1964 بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اGــيالد رقم

3348 وعـقد الزواج رقم 283 احملـرر بتاريخ 10 غـشت سنة

1986 بــــتـــيــــزي وزو( واليــــة تــــيــــزي وزو) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: أسامر دهبية.
-  قــرقــور أحــمـــدq اGــولــود في 13 أبــريل ســنــة 1967
بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اGــيالد رقم 1328
وعــقــد الــزواج رقم 587 احملــرر بــتــاريخ 15 أكـــتــوبــر ســنــة

1995 بتيزي وزو ( والية تيزي وزو) وأوالده القصر: 

* روزةq اGــــولـــــودة في 13 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنـــــة 1996
بتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة اGيالد رقم 3637.

* مـــســــيـــنـــيــــســـاq اGــــولـــود في 24 مـــارس ســـنـــة 1999
q1043 يالد رقمGبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

* لـــــونــــــيـسq اGـــــولــــــود فـي أول أبـــــريـل ســــــنـــــــة 2001
q1254 يالد رقمGبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

* بـــــراهــــيمq اGـــــولــــود في 13 فـــــبــــرايـــــر ســــنـــــــة 2004
q614 يالد رقمGبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

* هـانـيــةq اGـولـودة في 7 غــشت سـنـة 2006 بــحـجـوط
q1163 يالد رقمG(والية تيبازة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : أســامــر أحــمــدq أســامــر
qأسامر براهيم qأسامر لونيس qأسامر مسيـنيسا qروزة

أسامر هانية.
-  قــرقـور مـحــمـد أكــليq اGـولـود في 12 أبــريل سـنـة
1973 بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اGــيالد رقم

1813 وعــقـد الـزواج رقم 641 احملــرر بـتـاريخ 17 سـبـتــمـبـر

ســــــنـــــة 2003 بـــــتــــــيـــــزي وزو (واليـــــة تــــــيـــــزي وزو) وولـــــداه
القاصران: 

* يــــونـسq اGــــولـــــود في أول ديـــــســــمــــبـــــر ســــنــــة 2004
q5789 يالد رقمGبتيزي وزو (والية تيزي وزو) شهادة ا

* يــانىq اGـولـود في 29 يـولـيــو سـنـة 2008 بــحـجـوط
q1283 يالد رقمG(والية تيبازة )  شهادة ا

qويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا : أســامـــر مــحـــمــد أكــلي
أسامر يونسq أسامر يانى.

-  فـــار عــبـــد الـــوهـــابq اGــولـــود في 10 مـــارس ســـنــة
1965 بتاورة (واليـة سوق أهراس) شـهادة اGيالد رقم 112

وعـقـد الزواج رقم 79 احملـرر بـتاريخ 15 غـشت سـنة 1991
بتاورة (والية سوق أهراس) وأوالده القصر : 
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* بـاللq اGـــولــــود في 19 غــــشت ســــنــــة 1995 بــــتــــاورة
(والية سوق أهراس) شهادة اGيالد رقم 243.

* رمـــزيq اGـــولـــود في 3 غـــشت ســـنـــة 1999 بـــتـــاورة
(والية سوق أهراس) شهادة اGيالد رقم 195.

* مـــرادq اGـــولــود في 26 يــولـــيــو ســـنــة 2001 بـــتــاورة
q126 يالد رقمG(والية سوق أهراس) شهادة ا

* مهـديq اGـولود في 28 سـبـتمـبر سـنة 2008 بالـقـبة
q9984 يالد رقمG(والية اجلزائر) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصـاعدا : معلم عبـد الوهابq معلم
باللq معلم رمزيq معلم مرادq معلم مهدي.

- فــار حـنــانq اGــولـودة في 24 ســبــتـمــبــر ســنـة 1993
بــســوق أهــراس (واليــة ســوق أهــراس) شــهــادة اGــيالد رقم

3569 وتدعى من اآلن فصاعدا : معلم حنان.

-  فــار مـلــيـكــةq اGــولـودة في أول  يــنــايـر ســنـة 1950
بقسنطينة (والية قسنطينة)  شهادة اGيالد رقم 21 وعقد
الـــــزواج رقم 368 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 7 مـــــارس ســــــنـــــة 1974
بـقسـنطيـنة (واليـة قسـنطـينـة)  وتدعى من اآلن فـصاعدا:

بن خليفة مليكة.
-  فـــــار أحـــــمـــــدq اGـــــولـــــود في 12 غـــــشـت ســـــنــــة 1965
بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 7809 وعـــقــد
الــــزواج رقم 025 احملــــرر بــــتـــاريخ 27 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1998

ببني بوسعيد (والية تلمسان) وأوالده القصر : 
 * مـــــحـــــمــــــد q اGـــــولـــــود في 15 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1999

بندرومة (والية تلمسان) شهادة اGيالد رقم 213.
* هــــاجــــر q اGـــولــــودة  في 29 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2002

بندرومة ( والية تلمسان ) شهادة اGيالد رقم 443.
* إبــــــراهـــــيم q اGــــــولـــــود في 2 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2009

بندرومة (والية تلمسان) شهادة اGيالد رقم 87.
* آيـة q اGـولودة  في 25 يـولـيـو سـنة 2012 بـنـدرومة

q2012/832 يالد رقمG(والية تلمسان) شهادة ا
ويـدعــون من اآلن فــصـاعــدا : بـلــحــاج أحـمــد q بـلــحـاج

محمد q بلحاج هاجرq بلحاج إبراهيم q بلحاج آية. 
- لعور مـصطفىq اGولـود في أول مارس سنة 1959
بقصرالبخاري (والية اGدية) شهادة اGيالد رقم 141 وعقد
الــــزواج رقم 163 احملــــرر بـــــتــــاريخ أول غــــشت ســــنــــة 1985

بقصر البخاري (والية اGدية) وإبنته القاصرة:
* مـــروةq اGـــولـــودة في 8 غـــشت ســـنـــة 1999 بـــاGـــديــة

q1999/00/02441 يالد رقمGشهادة ا (ديةGوالية ا)
ويــــــدعــــــيــــــــان مـــن اآلن فــــــصــــــاعـــــــــدا: بـن حــــــمــــــانـــي

مصطفــىq بن حماني مروة.

- لـعـور بـشـيـر مـعـqX اGولـود في 18 ديـسـمـبـر سـنـة
1992 بـــــاGـــــديــــة (واليـــــة اGـــــديــــة) شـــــهـــــادة اGـــــيالد رقم 4751

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: بن حماني بشير مع
- لــعـــور نــشــيــدة رمــيـــســاءq اGــولــودة في 30 يــونــيــو
سـنـة 1987 بــاGـديـة (واليـة اGـديــة) شـهـادة اGـيالد رقم 2085

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن حماني نشيدة رميساء.
- لـعــور هـبـةq اGــولـودة في أول نــوفـمـبــر سـنـة 1988
بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اGــديــة) شــهــادة اGــيالد رقم 2420

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن حماني هبة.
2 :  : عـــمال بـــأحـــكـــام اGـــادة 5 من اGـــرســــوم رقــم اGــاداGــادّة ة 
71-157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اGـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اGـــتــمـم واGــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اGـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اGــمـنــوحـة �ــقـتــضى هــذا اGـرســوم  وذلك بــنـاء عــلى طـلب

وكيل اجلمهورية.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 26

نوفمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى)  منه

-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اGــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا q دنيةGباحلالة ا
 - و�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 71-157 اGــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اGـتممq ال سـيـمـا اGواد 3 و4 و5

qمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب q وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهGـتـمم واGا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
-  لعـفـان خـليـفـة q اGـولود في 21  يـنـايـر سـنـة 1962
بــتـــامـــتـــرت  (واليــة بـــشـــار) شــهـــادة اGـــيالد رقـم 05 وعـــقــد
الــــزواج رقـم 04 احملــــرر بــــتــــاريخ 21 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1989

بتامترت ( والية بشار) وأوالده القصر : 
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 * فـــضـــيــــلـــة q اGـــولـــودة في 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1996

q 483 يالد رقمGببشار (والية بشار) شهادة ا
 * زاهيـة q اGولودة في 17 يونـيو سنة 1999 بـبشار

q1479 يالد رقمG(والية بشار) شهادة ا
 * رومـــــيـــــســــــة q اGـــــولـــــودة في 7 غـــــشـت ســـــنــــة 2001

q2149 يالد رقمGببشار (والية بشار) شهادة ا
* مــحـمــد سـيـف الـدين q اGــولـود في 23 يـنـايــر سـنـة

q319 يالد رقمG2005 ببشار ( والية بشار) شهادة ا

ويـدعون من اآلن فـصاعـدا: عـبد الـكر� خـليـفة q عـبد
q روميسة �الكر� فضيلـة q عبد الكر� زاهية  عـبد الكر

عبد الكر� محمد سيف الدين .
-  الـــعـــفــان  ســـامـــيـــة q اGــولـــودة في 22 أبـــريل ســـنــة
1994  بـــــبــــشــــار (واليــــة بـــــشــــار) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 1066

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الكر� سامية .
-  لــعــفـان ســهــيـلــة q اGــولـودة في 7 مـايــو ســنـة 1990
بـبـشـار (واليـة بـشـار) شـهادة اGـيالد رقم 1231 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : عبد الكر� سهيلة .
- لعفان عائشة q اGولودة في 28 نوفمبر سنة 1991
بـبـشـار (واليـة بـشـار) شـهادة اGـيالد رقم 3285 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : عبد الكر� عائشة.
- لـعــفــان مـيــلــودة q اGــولـودة في 11 ديـســمــبـر  ســنـة
1957  بـبـني عــبـاس (واليـة بــشـار) شــهـادة اGـيالد رقم 587

وعــقــد الــزواج رقم 47 احملــرر بــتــاريخ 7 مــايــو ســنــة 1984
بـــبــشـــار( واليـــة بـــشـــار) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا : عـــبــد

الكر� ميلودة. 
- مــعـزة مــيــلـود q اGــولـود في 7 نـوفــمــبـر ســنـة 1953
بـاحملـمـديـة ( واليـة مـعـسـكـر) شهـادة اGـيالد رقم 1003 وعـقد
الـــــزواج رقم 114 احملــــرر بـــــتــــاريخ 26 مــــارس ســـــنــــة 1978

باحملمدية ( والية معسكر) وولده القاصر:
 * نبـيلq اGـولود في 19 يونـيو سـنة 1996 باحملـمـدية

q1057  يالد رقمG( والية معسكر) شهادة ا
ويـدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا :  مــازة  مــيــلــود q مـازة

نبيل.
- مــعـــزة نـــوال q اGــولـــودة في 11 مـــارس ســـنــة 1979
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعـسـكـر) شـهـادة اGـيالد رقم 670 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : مازة نوال.
- مـعـزة مــحـمــد q اGـولـود في 20 أكـتـوبــر سـنـة 1980
باحملمديـة ( والية معسكر) شهادة اGيالد رقم 2167 ويدعى

من اآلن فصاعدا : مازة  محمد.
- معـزة عـبـد الـقـادرq اGـولود في 6 غـشت سـنة 1983
باحملمديـة ( والية معسكر) شهادة اGيالد رقم 1674 ويدعى

من اآلن فصاعدا : مازة  عبد القادر. 

- مــعــزة فــطــيــمــة q اGـولــودة في 15 ســبــتــمــبــر ســنـة
1985 بــاحملـمــديـة (واليــة مـعــسـكــر) شـهــادة اGـيالد رقم 1870

وتدعى من اآلن فصاعدا : مازة  فطيمة .
- مـعـزة خيـرة q اGـولودة في 30 ديـسـمبـر سـنة 1989
بـــاحملــــمــــديــــة ( واليـــة مــــعــــســــكـــر) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 2329

وتدعى من اآلن فصاعدا : مازة  خيرة .
- مـــعـــزة ســــارة q اGـــولـــودة في 7 مـــارس ســـنـــة 1991
بـاحملمديـة ( والية معـسكر) شـهادة اGيالد رقم 446  وتدعى

من اآلن فصاعدا : مازة  سارة .
- بـــعــرة عــبــد الـــقــادرq اGــولــود في 18 فـــبــرايــر ســنــة
1980 بـالــبـسـبــاس ( واليـة بـســكـرة ) شـهــادة اGـيالد رقم 83

وعـقـد الزواج رقم 61 احملـرر بـتاريخ 20 غـشت سـنة 2006
ببرج بن عزوز ( والية بسكرة ) وولداه القاصران : 

* ســـــيف الــــديـن q اGــــولــــود في 3 غــــشت ســــنــــة 2008
q2077 يالد رقمGبطولقة ( والية بسكرة ) شهادة ا

* مـــحــمـــد ريــان q اGـــولــود في 11 يــنـــايــر ســـنــة 2012
q133 يالد رقمGبطولقة ( والية بسكرة ) شهادة ا

qويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا : طـــالــبـي عــبـــد الـــقــادر
طالبي سيف الدينq طالبي محمد ريان.

-  بعـرة  فيـروز q اGولودة  في 15 ينـاير سـنة 1987
بــطـولـقــة ( واليـة بـســكـرة ) شـهــادة اGـيالد رقم 127 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : طالبي فيروز.
- بــعـرة  بــوبــكــر q اGــولـود في  12 غــشت ســنـة 1982
بـــالــــبـــســـبــــاس ( واليـــة بــــســـكــــرة ) شـــهـــادة اGــــيالد رقم 209

ويدعى من األن فصاعدا : طالبي بوبكر.
- بعرة عـبد الرحـمان q اGولود في 22 نوفـمبـر سنة
1994 بـــطــولــقــة ( واليـــة بــســكــرة) شـــهــادة اGــيالد رقم 3481

ويدعى من األن فصاعدا : طالبي عبد الرحمان.
- بـــعــــرة  جــــويــــدة q اGــــولــــودة  فـي 5 مـــايــــو ســــنــــة
1985  بـــرأس اGــيــعــاد ( واليـــة بـســــكـرة ) شــهــــادة اGــيـالد

رقــم 00224 /1985/00 وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : طـالـبي
جويدة .

- بـعـرة  مـحـمـد األمـq X اGـولـود في 20 يـولـيـو سـنـة
1992 بـطــولــقــة ( واليــة بــســكــرة ) شـهــادة اGــيالد رقم 2001

.Xويدعى من اآلن فصاعدا : طالبي محمد األم
-  بـــعـــرة  مـــحــمـــدq اGـــولـــود خالل ســـنــة 1940 بـــجــبل
أمـسـاعد ( واليـة اGـسيـلـة ) حكم صـادر  بـتاريخ 29 أكـتوبر
ســنــة 1949 شـــهــادة اGـــيالد رقم 958 وعــقــد الــزواج رقم 68
احملرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1974 بجـبل أمساعد ( والية

اGسيلة ) ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور محمد.
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-  بــعـرة قــلــيــلــيــزq اGـولــود في 25 أبــريل ســنـة 1966
بـبوسعـادة (والية اGسـيلة) شـهادة اGيالد رقم 385  ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور قليليز.
-  بـــعـــرة أحـــمـــد q اGـــولـــود في 25 أبـــريل ســـنـــة 1966
بـبـوسـعـادة (واليـة  اGـســيـلـة) شـهـادة اGـيالد رقم 384 وعـقـد
الـــــزواج رقم 05 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 5 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1992
بـبوسـعـادة ( واليـة اGـسيـلـة) وعـقـد الزواج رقم 727 احملـرر
بـتـاريخ 20 غــشت سـنـة 2006 بـبــوسـعــادة (واليـة اGـســيـلـة)

وأوالده القصر : 
* فـــــاطــــمــــة q اGـــــولــــودة في 28 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1995

q3140 يالد رقمGشهادة ا  (سيلةGوالية ا) ببوسعادة
* يــــاســـq X اGــــولــــود في أول نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1998

q2966 يالد رقمGشهادة ا ( سيلةGوالية ا ) ببوسعادة
* ســــــهـــــــيلq اGـــــــولــــــود في 19 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2008

q706 يالد رقمGشهادة ا (سيلةGوالية ا) ببوسعادة
* مـــــاريـــــة q اGـــــولـــــودة في 15 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2010

q683 يالد رقمGشهادة ا ( سيلةGوالية ا ) ببوسعادة
 ويدعـون من اآلن فصـاعدا : عـبد الـنور أحـمد q عـبد
الـــنـــور فــــاطــــمــــةq عــــبــــد الــــنــــور يـــاســـqX عــــبـــد الــــنــــور

ســهـيـلq عـبـد النور مارية.
- بــعــرة  نـــصــيـــرة q اGــولــودة  في 7 ديــســمـــبــر ســنــة
1970 ببـوسعـادة ( والية اGـسيـلة ) شهـادة اGيالد رقم 1356

وعــقـد الـزواج رقم 528 احملــرر بـتـاريخ 12 سـبــتـمـبــر سـنـة
1990 ببوسعـادة (والية اGسيلـة) وتدعى من اآلن فصاعدا:

عبد النور نصيرة.
-  بعرة اسـماعـيل q اGولود في 19 أبـريل سنة 1976
بـبـوسـعـادة (واليـة اGـســيـلـة)  شـهـادة اGـيالد رقم 712 وعـقـد
الـــــزواج رقم 361 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 21 أبـــــريـل ســـــنــــة 2008

ببوسعادة ( والية اGسيلة ) وابنتاه القاصرتان : 
* مـــــــــودة q اGـــــــــولـــــــــودة في 29 مـــــــــارس ســـــــــنـــــــــة 2009

 q1222 يالد رقمGشهادة ا (سيلةGوالية ا) ببوسعادة
*  ســـهـــيــــلـــة q اGــــولـــودة في 9 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2010

 q4661 يالد رقمGشهادة ا (سيلةGوالية ا) ببوسعادة
ويـــــــدعـــــــون مـن اآلن فـــــــصـــــــاعـــــــدا : عـــــــبـــــــــد الـــــــنــــــــــور

اسماعيــلq عبد النور مودة q عبد النور سهيلة .
- بــعــرة  رشــيــد q اGــولــود في 7 أكــتــوبــر ســنـة 1983
ببوسعـادة (والية اGسيلة) شهادة اGيالد رقم 3140 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور رشيد.
- بـعـرة  الـصـديق q اGـولود  في 8 مـارس سـنة 1986
ببوسعـادة  (والية اGسيلة)  شهادة اGيالد رقم 965 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور الصديق.

- بـعـرة عـمـرq اGولـود في21  مايـو سـنة 1952 بـجبل
أمـســاعـد  (واليــة اGـســيـلــة)  شـهــادة اGـيالد رقم 691  وعـقـد
الــــزواج رقم 180 احملــــرر بــــتــــاريخ  29 مــــارس ســــنـــة 1972
بـجـبل أمـسـاعد(واليـة اGـسـيلـة) ويـدعى من اآلن فـصـاعدا :

مؤمن عمر.
- بــعـرة  خــديــجـة q اGــولـودة  في 26 ســبــتـمــبـر ســنـة
1974  ببـوسعـادة (والية اGـسيـلة)  شهـادة اGيالد رقم 1359

وعـقد الزواج رقم 257 احملـرر بتاريخ  12 مايـو سنة 2001
بــبــوســعــادة ( واليــة اGــســيــلــة) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

مؤمن  خديجة.
- بـــعـــرة  مــــحـــمـــد q اGــــولـــود في 3 مـــايـــو ســـنـــة 1977
ببـوسعـادة ( والية  اGـسـيلـة ) شهـادة اGيالد رقم 906 وعـقد
الـزواج رقم 1171 احملــرر بـتـاريخ 27 ديــسـمـبــر سـنـة 2006

ببوسعادة (والية اGسيلة)  وابنته القاصرة : 
* هــــــاجـــــر q اGــــــولـــــودة في 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008

q701 يالد رقمGشهادة ا ( سيلةGوالية ا ) ببوسعادة
 ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا : مـؤمن مـحـمـد q مـؤمن

هاجر.
- بـعــرة رحــمـة q اGــولـودة  في 17 يــنـايــر ســنـة 1980
بـبــوسـعـادة (واليــة اGـسـيــلـة) شـهــادة اGـيالد رقم 174 وعـقـد
الـــــزواج رقم 477 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ  6 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
بــبــوسـعــادة ( واليــة اGـســيــلـة ) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا :

مؤمن  رحمة. 
- بعـرة أمال q اGـولودة  في أول نـوفمـبر سـنة 1981
بـبـوسـعـادة (واليـة اGـسـيـلـة) شهـادة اGـيالد رقم 2849 وعـقد
الــــزواج رقم 23 احملــــرر بـــــتــــاريخ  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2006
بــبــوســـعــادة (واليــة اGـــســيــلـــة) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :

مؤمن  أمال.
- بـعــرة فــوزيـة q اGــولـودة في 21 يــولـيــو ســنـة 1988
بـــبــــوســـعـــادة (واليــــة اGـــســــيـــلــــة)  شـــهـــادة اGــــيالد رقم 2365

وتدعى من اآلن فصاعدا :  مؤمن  فوزية .
- بــعـــرة  نــوال q اGـــولــودة في 18 مــارس ســنــة 1991
بـــبـــوســعـــادة ( واليـــة اGـــســيـــلـــة )  شــهـــادة اGـــيالد رقم 1034

وتدعى من اآلن فصاعدا :  مؤمن  نوال.
- بــعـرة الــعــيـشي q اGــولـود في 30 غــشت سـنـة 1984
بـــبـــوســعـــادة ( واليـــة  اGـــســيـــلـــة ) شــهـــادة اGـــيالد رقم 2863

ويدعى من اآلن فصاعدا : مؤمن  العيشي .
- جلـــرب مـــحـــمـــد q اGــولـــود  خـالل ســـنــة 1966 بــأوالد
زيـــانq األغــــواط (واليـــة األغـــواط) حـــكم صـــادر بـــتـــاريخ 26
مـارس سنة 1971 شـهادة اGيالد رقم 05 وعـقد الزواج رقم
109 احملـرر بتاريخ 8 مـارس سنة 1992  بـاألغواط  ( والية

األغواط )  وأوالده القصر : 
* باللq اGـــولـــود في 23 مـــايـــو ســـنــة 1996 بـــاألغــواط

q1292  يالد رقمG(والية األغواط) شهادة ا
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* خديجةq اGولودة في 6 يوليو سنة 2001 باألغواط
q1982 يالد رقمG(والية األغواط) شهادة ا

* مــســـعـــودةq اGــولـــودة في 20 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2003
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم

q2003/00/04026

* حــــــمـــــزةq اGــــــولـــــود في 14 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2006
 q3903  يالد رقمGباألغواط (والية األغواط) شهادة ا

* خـــــولــــةq اGــــولــــودة في 30 ديـــــســــمــــبــــر ســــنـــــة 2008
q4901 يــالد رقمGباألغـواط (واليـة األغــواط) شهادة ا

qويـدعــون من اآلن فـصـاعـــدا : عـبـــد الـبـاقي مــحــمـد 
عـبـــد الـبــاقـي بـاللq عــبــد الــبـاقــي خـديــجــةq عــبـد الــبـاقي

مسعودةq عبد الباقي حمـزةq عبد الباقي خولة. 

  - جلـرب هـاجــرq اGـولـودة في 30 يـولـيــو سـنـة 1994
بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط ) شــــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم 2005

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي هاجر.

- جلـرب الـزهـرة q اGـولودة في 27 مـارس سـنة 1992
باألغواط ( واليـة األغواط ) شهادة اGيالد رقم 808 وتدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الباقي الزهرة.

- جلــرب بــلــقــاسم q اGــولــود  خالل ســنـة 1933  بـأوالد
زيـــــان q األغـــــواط ( واليـــــة األغـــــواط ) شـــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم
1136 وعــقــد الـزواج رقم 250 احملــرر بــتـاريخ 26 نــوفــمــبــر

ســــنــــة 1975 بــــاألغـــواط (واليــــة األغــــواط) ويــــدعى من اآلن
فصاعدا : عبد الباقي بلقاسم.

- جلــــــرب الـــــــعــــــيـــــــفــــــة q اGـــــــولــــــودة خـالل ســــــنــــــة 1967
بـاألغــواط (واليــة األغـواط) حــكم صـادر بــتـاريخ 26 مـارس
ســنــة 1971 شـــهــادة اGـــيالد رقم 16 وعــقــد الــزواج رقم 272
احملــــرر بــــتــــاريخ 23 مــــايــــو ســــنــــة 1984 بــــاألغــــواط (واليــــة
األغواط) وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي العيفة. 

- جلـــرب فــاطـــنــة q اGـــولــودة في 24  ديــســمـــبــر ســنــة
1980 بـــــاألغـــــــواط (واليــــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اGـــــيـالد رقـم

1980/00/02481 وعــقــد الـزواج رقم 885 احملــرر بـتـاريخ 8

ســبــتـمــبـر ســنـة 2008 بــاألغـواط (واليــة األغــواط ) وتـدعى
من اآلن فصاعدا : عبد الباقي فاطنة .

- جلـرب بن سـالم q اGـولـود في 9 فـبـرايـر سـنة 1978
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم
q1978/00/00274 وعـــــــقــــــــد الــــــــزواج رقم 982 احملــــــــرر في 4

أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010 بـــاألغـــواط (واليــــة األغـــواط)  وولـــده
القاصر : 

* إسالم الـــدين q اGـــولــود في 29 يــونـــيـــو ســـنــة 2011
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم

q2011/00/02657

qويـدعـيـان من اآلن فـصــاعـدا : عـبـد الـبـاقي بن سـالم
عبد الباقي إسالم الدين.

-  جلـــرب خلــضــرq اGــولــود في 6 أكـــتــوبــر ســنــة 1973
بـــــــــــاألغـــــــــــواط (واليـــــــــــة األغـــــــــــواط) شـــــــــــهـــــــــــادة اGـــــــــــيـالد رقـم
1973/01/00580 وعـقـد الزواج رقم 705 احملـرر بـتاريخ 13

ســبــتـمــبـر ســنـة 2004 بـاألغــواط (واليــة األغـواط ) وأوالده
القصر : 

* مـــحــمــد جــمــال الـــدين q اGــولــود فـي 11 ســـبــتــمــبــر
سـنـة 2004  بـاألغــواط (واليــة األغـواط) شـهـادة اGـيالد رقم

.2004/00/02892

* عــبـد الــرحــمــان q اGــولــود في 25 غــشت ســنـة 2007
q3039 يالد رقمGباألغواط (والية األغواط) شهادة ا

* إســــــراء q اGـــــــولــــــودة في 3 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2011
بــــــــــاألغــــــــــواط ( واليــــــــــة األغــــــــــواط ) شــــــــــهــــــــــادة اGــــــــــيـالد رقم

q2011/00/00565

ويدعون من اآلن فصـاعدا : عبد الباقي خلضر q عبد
qعـبـد الـباقي عـبـد الـرحـمان q البـاقي مـحـمـد جمـال الـدين

عبد الباقي إسراء .

- جلــرب عـيــسـى q اGـولــود في 20 مــارس ســنـة 1982
بــــــاألغــــــواط ( واليـــــــة األغــــــواط) شــــــهـــــــادة اGــــــيـالد رقم  637

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي عيسى .

-  جلــرب قـويــدر q اGــولـود في 23 يــنـايــر ســنـة 1976
بــــــــــاألغــــــــــواط ( واليــــــــــة األغــــــــــواط ) شــــــــــهــــــــــادة اGــــــــــيـالد رقم
1976/00/00138 وعــقــد الـزواج رقم 620 احملــرر بــتـاريخ 7

يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008  بـــاألغـــواط (واليـــة األغـــواط )  وولـــده
القاصر : 

*  عــبـد اGــلك خــلــيل q اGــولـود في 30 نــوفــمــبــر ســنـة
2009  بـــــاألغــــواط ( واليـــــة األغـــــواط ) شـــــهـــــادة اGـــــيالد رقم

q2009/00/04874

qويــدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا : عــبــد الـبــاقـي قــويـدر
عبد الباقي عبد اGلك خليل.

-  جلـرب عـطـالـله q اGـولـود في 26 مـارس سـنة 1971
بـــــــــــاألغــــــــــواط (واليـــــــــــة األغــــــــــواط ) شـــــــــــهــــــــــادة اGــــــــــيـالد رقـم
1971/01/00198 وعــــقــــد الـــزواج رقم 263 احملــــرر بــــتـــاريخ

أول يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 1998 بـــــاألغـــــواط    (واليـــــة األغــــواط)
وأوالده القصر : 
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* صـــــبــــريـن q اGــــولـــــودة في 5 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1999
باألغواط ( والية األغواط ) شهادة اGيالد رقم 357.

* بــلـقـاسم عـبــد الـوهـاب q اGـولـود في 5 يـولـيـو سـنـة
2003 باألغواط ( والية األغواط ) شهادة اGيال درقم 2065.

* ليـنا q اGـولودة في 29 يونـيو سـنة 2008 بـاألغواط
q2315 يالد رقمG( والية األغواط ) شهادة ا

qويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا : عــبــد الــبــاقي عــطــالــله
qعـبد الـباقي بـلقـاسم عبـد الوهاب  qعـبد الـباقي  صـبرين

عبد الباقي لينا.

- مــخــنـز دهــــان بــلـقــاســم q اGــولـــود  في 20 مـايــــو
ســـنـــــــة 1977 �ـــنـــــــداس ( واليـــــــة غــــلـــيـــــــزان ) شـــهــــــادة
اGـــــيـــالد رقـــم 337 وعـــــقـــــــــد الـــــزواج رقــــم 041 احملــــــــرر
بــــــتـــــاريــــخ 13 يـــــولــــــيـــــــــو ســــــنــــــــة2011 بــــعـــــــX فــــــــراح
(واليــــة معسـكر) ويدعى مـــن اآلن فـصـاعـــــدا : براشـــد

بلقاسم. 

- مــــــــخــــــــنــــــــز دهــــــــان حــــــــمـــــــــزة q اGــــــــولــــــــــــود  في أول
ديــــســـــمــــبـــــــــر ســــنــــــــة 1992 بـــª داود (واليـــة غــــلـــيــــــزان)
شــــــــــــهــــــــــــــادة اGــــــــــــيـــــالد رقـــــم 110 ويـــــــــــدعـــــى مــــــن اآلن

فصاعـــدا : براشد حمزة . 

- مـخـنـز دهـان نـصـيـرة q اGـولـودة في 6 غــشت سـنـة
1979 �ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 439

وتدعى من اآلن فصاعدا : براشد نصيرة . 

- مـخــنـز دهـان مــحـمــد q اGـولـود  في 12 غــشت سـنـة
1984 �ـــنـــداس ( واليـــة غــلـــيـــزان ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 357

ويدعى من اآلن فصاعدا : براشد محمد. 

- مـخـنـز دهـان كـر�ـة q اGـولـودة  في 26 يـنـايـر سـنة
1975 بــغــلــيــزان ( واليــة غــلــيــزان ) شــهــادة اGــيالد رقم 273

وتدعى من اآلن فصاعدا : براشد كر�ة. 

- مخنـز دهان خديـجة q اGولودة  في 27 غـشت سنة
1989 بـــــª داود (واليــــة غـــــلــــيــــزان) شـــــهــــادة اGـــــيالد رقم 75

وتدعى من اآلن فصاعدا : براشد خديجة . 

- مــخــنــز دهـــان فــاطــمـــة q اGــولــودة  في 19 أكــتــوبــر
ســنــة 1971 �ــنـداس ( واليــة غــلــيــزان ) شــهـادة اGــيالد رقم
441 وعقد الزواج رقم 29 احملرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة

2000 بقـرطوفـة (والية تـيارت) وتـدعى من اآلن فـصاعدا :

براشد فاطمة. 

- مـخنـز دهـان بن عـودة q اGـولود  في 6 أبـريل سـنة
1982 �ـــنـــداس ( واليـــة غــلـــيـــزان ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 231

ويدعى من اآلن فصاعدا : براشد بن عودة . 

- مخنـز دهان بن عـودة q اGولود في 18 يونـيو سنة
1953  بـتازة ( اGـغـرب )  شـهـادة اGـيالد رقم 80/233 وعـقد

الـزواج رقم 56 احملـرر بـتاريخ 28 غـشت سـنة 1981 بـتازة
( اGغرب) ويدعى من األن فصاعدا : دهان  بن عودة.

- مــخــنــز دهــان  بــشــرى q اGـولــودة في 30 ديـســمــبـر
ســنــة 1994 بــبــطــيــوة ( واليــة وهــران)  شــهــادة اGــيالد رقم

100 وتدعى من اآلن فصاعدا : دهان بشرى.

- مـخنـز دهـان ربـيع q اGـولود في 18 ديـسـمبـر سـنة
1981 بتازة ( اGـغرب ) شـهادة اGيالد رقم 82/159  ويدعى

من اآلن فصاعدا : دهان ربيع . 

- مــخـنـز دهــان نـبــيل q اGـولـود  في 19 يـونـيــو سـنـة
1990 بـــوهـــران ( واليــــة وهـــران) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 5338

ويدعى من اآلن فصاعدا : دهان نبيل. 

-  مخـنـز دهـان سمـيـر q اGـولود  في 3 فبـراير سـنة
1986 بـبـوحـنيـفـية (واليـة مـعـسكـر) شـهـادة اGيالد رقم 056

ويدعى من اآلن فصاعدا : دهان سمير. 

- بوجـروة عـبـد الـهـادي q اGـولود في 22 مـارس سـنة
1942 بــالـسـبت (واليـة تـيــارت) شـهـادة اGـيالد رقم 526/37

وعــقـد الـزواج رقــم 1876 احملــرر بـتـاريخ 22 غــــشت سـنــة
1969 بـــــــــوهـــــــــــران ( واليـــــــــــة وهــــــــــران) ويـــــــــــدعـى مـن اآلن

فصاعـدا :  تافـزي عبد الهادي. 

- بــوجـروة فـاطــيـمــة q اGـولـودة في 18 أكـتـوبــر سـنـة
1970  بــوهــران (واليـــة وهــران) شــهـــادة اGــيالد رقم 10266

مكـرر وعقد الزواج رقم  97 احملرر بتاريخ 27 غشت سنة
1991 بـــــــئـــــــر اجلـــــــيــــــــر (واليـــــــة وهـــــــران )  وتـــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: تافزي فاطيمة. 

- بـوجـروة نـاديـة q اGـولـودة في 8 مــارس سـنـة 1978
بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 3258 وعـــقــد
الــــزواج رقم  265 احملــــرر بــــتــــاريخ 7 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2006
بــعـX تـمــوشـنت (واليـة  عــX تـمـوشــنت) وتـدعى من اآلن

فصاعدا : تافزي نادية. 
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- بـوجـروة مــحـمــدq اGـولـود في 10 غــشت سـنـة 1979
بــوهـران (واليــة وهــران) شــهــادة اGــيالد رقم 9833 ويــدعى

من اآلن فصاعدا :  تافزي محمد. 
- بـــوجــروة �ـــيـــنـــةq اGــولــــــودة فـــي 12 نـــوفـــمـــبــــــر
ســـنــــة 1980  بــالـــرغـــايــــــة (واليــــــة اجلـــزائــــــر) شـــهـــــــادة
اGــــــــيــــالد رقــــم 490 وعـــــــــقــــــــــــد الــــــــــــزواج رقم 2005/216
Xاحملــــــرر بتاريـــــخ 23 غـشــــت سنــــــة 2005 �ـسرغــــ
( واليـــــــــة وهـــــــــران)  وتــــــدعـــى مـــــن اآلن فــــــصــــــــــاعـــــدا :

تافزي �ينة . 
- بوجـروة هواري q اGولود في 5 فبـراير سنة 1982
 بــالــرغـــايــة (واليــة اجلـــزائــر) شــهـــادة اGــيالد رقم 65 وعــقــد
الـــــزواج رقم 05 احملـــــرر  بـــــتـــــاريخ 6 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
�ــــســــرغــــX (واليــــة وهــــران) ويــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا :

تافزي هواري. 
- بوجـروة حسـq X اGولود في 27 يونـيو سـنة 1983
بالرغاية (والية اجلزائر) شهادة اGيالد رقم 00272 ويدعى

 .Xمن اآلن فصاعدا :  تافزي حس
- بوجـروة كر� q اGـولود في 23 نوفـمبـر سنة 1984
بالرغـاية ( والية اجلزائـر) شهادة اGيالد رقم 1114 ويدعى

 .�من اآلن فصاعدا :  تافزي كر
- بوجـروة أحالم q اGولودة في 12 مـارس سنة 1987
 بـــــالــــرغــــايــــة ( واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اGـــــيالد رقم 0282

وتدعى من اآلن فصاعدا :  تافزي أحالم.    
- بـــوعـــتـــروس عـــائــشـــة q اGـــولـــــــودة فـــي 28 غــشت
ســـنــــــة 1965 بــــســــبـــقـــــــــاق q آفــــلـــــــو ( واليــــة األغــــــواط )
شــهـــــادة اGــيــــالد رقــــم 532  وعــقــــــد الـــــزواج رقم 114
احملــــــــرر بــــتــــاريــــخ 3 غــــشـــــت ســــنـــــــــة 1986 بــــآفــــلـــــــــو
(واليـــــة األغــــواط ) وتـــــدعى مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا :  جـــــياللي

عائشة.   
- بــوعـــتــروس مـــســـعــودة q اGـــولــودة في 13 فـــبـــرايــر
سـنـة 1969 بـسـبـقـاقq آفــلـو (واليـة األغـواط) شـهـادة اGـيالد
رقم 150 وعــقــد الـزواج رقم 07 احملــرر بــتـاريخ 21 يــولــيـو
ســـنـــة 1987 بـــســـبـــقــــاق (واليـــة األغـــواط)  وتـــدعى من اآلن

فصاعدا :  جياللي مسعودة.   
- بـوعتـروس شـويخـة q اGـولودة في 31 غـشت  سنة
1973  بسـبقـاق q آفـلو (واليـة األغـواط)  شهـادة اGيالد رقم

953 وعـــقـــد الــزواج رقم 331 احملـــرر بـــتــاريخ 14 نـــوفـــمـــبــر

ســــــنـــــة 1993 بـــــآفــــــلــــــو (واليـــــة األغــــــواط)  وتـــــدعـى من اآلن
فصاعدا : جياللي شويخة.   

- بـــوعــتـــروس مــر� q اGـــولــودة في 30 يــنـــايــر ســـنــة
1976 بـسـبـقـاق q آفـلـو (واليـة األغـواط ) شـهـادة اGـيالد رقم

   .�157  وتدعى من اآلن فصاعدا :  جياللي مر

- حـفـصي بـونبـعـو مـحمـدq اGـولود فـي أول ديسـمـبر
سـنـة 1965 بـبـوهــارون (واليـة تـيـبــازة) شـهـادة اGـيالد رقم
093 وعــقـد الـزواج رقم 34 احملــرر بـتـاريخ 25 يـولـيــو سـنـة

2001 ببوهارون (والية تيبازة ) وولداه القاصران : 

* طـــارقq اGـــولــود في 15 يــونـــيــو ســـنــة 2004 بـــبــني
 q2178 يالد رقمGمسوس (والية اجلزائر) شهادة ا

* إ�ـان سـيـرين q اGـولـــودة فـــي 27 فبـراير سـنــــة
2007 بــزرالـــــــدة ( واليــــــة اجلـــزائـــــر) شــهــــــــادة اGــيــــالد

q818 رقــــم

q ويــــدعــــــون مـــن اآلن فـــصــــاعـــدا : حــــفـــصـي مـــحــــمـــد
حفصي طارقq حفصي إ�ان سرين. 

- حفـصــــي بونـبعــــــو بـلعـيـــــد q اGـولـــــــود في 12
مـــايـــو ســـنــة 1974 بـــبـــوهـــــــارون (واليـــة تــيـــبـــازة) شـــهــادة
اGــــــــيـــــالد رقم 023 وعـــــــــقــــــــــــد الــــــــزواج رقــــم 06 احملــــــــــرر
بــــتـــــاريخ 14 مـــــــارس ســــنـــــــة 2002 بـــــبــــوهـــــارون ( واليــــة
تــــيــــبـــازة ) وعــــقــــد الــــــــزواج رقم 009 احملــــرر بــــتــــاريخ 16
مارس سنة 2006 ببوهارون (والية تيبازة) وأوالده القصر :

* مالك q اGـولـودة في 2 غــشت سـنـة 2003 بـالـقـصـبـة
q 216 يالد رقمG(والية اجلزائر) شهادة ا

* يـونس q اGولود في 4 نوفـمبر سنة 2007 بزرالدة
q5334 يالد رقمG(والية اجلزائر) شهادة ا

* أ�ـن q اGـــــــــولــــــــــــــود  في 16 مــــــــــارس ســــــــــنـــــــــة 2009
q1388 يـــــالد رقمGبزرالـــدة (واليـــة اجلزائـــر) شهــــادة ا

qويـدعــــون مــــن اآلن فصـاعــــدا : حـفصـــي بلـعيـــد
حفصي مالك q حفصي يونسq  حفصي أ�ن.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : عــمـال بـأحـــكــام الـــمـادة 5 مـن اGـرســوم رقم
71 -157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 1391 اGـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اGـــتــمّـم واGــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اGـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اGــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اGــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.
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وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 17  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1434 اGوافــق  اGوافــق 28  فبـراير سنة   فبـراير سنة q2013 يحـدد قائمةq يحـدد قائمة

�صــفـــقــات الــدصــفـــقــات الــدّراســات واخلــدمــات اGــعــفــاة من تــقــد�راســات واخلــدمــات اGــعــفــاة من تــقــد
كفالة حسن تنفيذ الصفقة.كفالة حسن تنفيذ الصفقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةGإنّ وزير ا
qووزير األشغال العمومية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qتمّمGعـدّل واGا qتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةGوا

qادّتان 97 و99 منـهGال سيّما ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبــــيــــقـــــــا ألحــــكــــــام اGــــادّة 97 مـــن
اGـــــــــرســـــــــــــوم الـــــــــرّئـــــــــاسـيّ رقــــم 10-236 اGـــــــــؤرّخ في 28
q2010 ــــوافق 7 أكــــتــــوبــــــر ســــنــــــــةGشـــــــوّال عـــــام 1431 ا
اGـــعــــدّل واGـــتـــمّـم واGـــذكـــور أعـالهq يـــعـــفـي وزيـــر األشـــغـــال
الـعـمــومـيـة اGــتـعــامـلـX اGــتـعـاقــدين مـعه مـن تـقـد� كــفـالـة
حسن تنفيذ الـصفقـــة بالنسبــــة لبعض األصنـــاف مـــن

صفقات الدّراسات واخلدمات اGبيّنة في اGادّة 2 أدناه.

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : يـــــخـص اإلعـــــفـــــــــاء اGــــــذكـــــــــور فـــي اGـــــادّة

األولـى أعاله :
- الـصـفقـات اGـتعـلّـقة بـالـنـفقـات الـفنـدقـيةq ال سـيّـما
تـــلـك اGـــرتـــبــــطـــة بـــإيــــجـــار اGـــكــــاتب وقـــاعــــات احملـــاضـــرات

qوالتكفل في مجال اإلقامة واإلطعام
- الصـفقات اGتـعلقـة بنفـقات النقـل والتي تبرم مع

qشركات الطيران اجلوي للنقل
- الـصفـقات الـتي يكـون موضـوعهـا توزيع الـكهـرباء

qواصالت السلكية والالسلكيةGاء والغاز ووسائل اGوا
- الصفقات اGتعلقة بنسخ الوثائق.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : �ـكن تـعـويض كـفـالة حـسن تـنـفـيـذ صـفـقات
qـــادّة األولى أعالهGـــذكـــورة فـي اGالـــدّراســـات واخلــــدمـــات ا
بـاقــتـطـــاعـــات حـســـن الـتّــنـفــــيــذ وذلـك طـبــقــــا لـلــمـادّة 99
مــن اGـرسـوم الـرّئـاسي رقم 10-236 اGـؤرّخ في 28 شـوّال
عــام 1431 اGــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة q2010 اGــعــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر  في 17 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1434
اGوافق 28 فبراير سنة 2013.

اGاليةاGالية وزير وزير 
كر� جوديكر� جودي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 26
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـــوم رئــاســــي مــــؤرمـرســـــوم رئــاســــي مــــؤرّخ فــــي خ فــــي 28 مــحــــر مــحــــرّم عــــامم عــــام1435
يـــتـــضــمــــن  qيـــتـــضــمــــن q2013 2 ديـــســمـــبـــــــر ســـنــــــة  ديـــســمـــبـــــــر ســـنــــــة اGــوافــــق اGــوافــــق 
إنــــهــــــــــاء مــــهــــــــام مــــكــــلــــف �ــــهــــمــــــــة بــــرئــــاســــــــةإنــــهــــــــــاء مــــهــــــــام مــــكــــلــــف �ــــهــــمــــــــة بــــرئــــاســــــــة

اجلمهورية.اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجـــــب مــــــرســـــــوم رئــــــاســـــي مـــــــؤرّخ في
28 مـــــــحـــــــــرّم عـــــــــــام 1435 اGـــــــوافـــــق 2 ديـــــســـــمـــــبــــــــــر

سـنــــــة 2013 تـنـهــــى مـهـــــــام الـسـيـــــــد عـبـــــد الـكـريــــم
أيـــــت عرقـــــوبq بصفـتــــــه مكلفـــــا �همـــة برئاســـــة

اجلمهوريةq لتكليفـــــه بوظيفــــة أخــــرى.

مـرســـومـان رئاســـــيان مــــؤرمـرســـومـان رئاســـــيان مــــؤرّخان فــــي خان فــــي 8 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
يــتـــضـــمـــنــان  qيــتـــضـــمـــنــان q2013 ــوافق 13 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــةGــوافق  اG1434 ا

إنـهـاء مهـام وتعـيX الـرئـيس األول للـمحـكـمة الـعلـياإنـهـاء مهـام وتعـيX الـرئـيس األول للـمحـكـمة الـعلـيا
(استدراك).(استدراك).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــجـــريــدة الـــرســـمــيـــة - الــعـدد 55 الــصــادر في 25
ذي احلجة عام 1434 اGوافق 30 أكتوبر سنة 2013.

الصفحة : 23 - العمود : األول والثاني
: Xالرئاسي XرسومGبخصوص تاريخ ا

بدال من :بدال من : " 8 ذي احلجة عام 1434 اGوافق 13 أكتوبر
سنة 2013 ".

يــــقـــــرأ :يــــقـــــرأ : " 9 مــحــرّم عـام 1435 اGــوافق 13 نــوفــمــبــر
سنة 2013 ".

(الباقي بدون تغيير)
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وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عـام جـمـادى الـثـانـيـة عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 30 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 2013 يــحـد يــحـدّد كـيــفـيـاتد كـيــفـيـات

تـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبةتـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبة
تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجـه.تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم

qدينةGووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهمّ وضعية ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-263 اGؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1423 اGــوافق 17 غــشت ســنــة
2002 واGــتـــضـــمّن إنـــشـــاء اGـــعـــهـــد الــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـــنــات

qتمّمGا qالبيئية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-232 اGؤرّخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اGـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اGــكــلــفـة بــالــبــيــئــة وتــهــيــئـة

qاإلقليم

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 48 من اGـرسوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 08-232 اGــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام 1429
اGـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2008 واGـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا

الـقـرار إلى حتــديـد كـيـفـيــات تـنـظـيم الــتـكـوين الـتــكـمـيـلي
قــبل الــتــرقــيــة إلى رتــبــة تــقــني ســام في الــبــيــئــة ومــدته

ومحتوى برنامجه.

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  يــتـم االلــتـحــــاق بــالـتــكـــــوين الــتـكــمــــيـلي
فـي الـرتـبة اGـذكـورة في اGـادّة األولى أعالهq بـعـد الـنـجاح
فـي االمـــــتـــــحـــــان اGـــــهـــــني أو عـن طـــــريق االخـــــتـــــيـــــار بـــــعـــــد
التسجيل في قائمة التأهيلq طبقا للتنظيم اGعمول به.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  يــحـدّد فـتح دورة الــتـكـويـن الـتـكــمـيـلي في
الرتبة اGـذكورة أعالهq �وجب قرار أو مقرر من السلطة

التي لها صالحية التعيX والذي يحدد فيه ال سيّما :

qعنيةGالرتبة ا -

- عدد اGنـاصب اGاليـة اGفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اGــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اGـــتـــعــدد الـــســـنــوات
لــلـتــكـويـن اGـصـــادق عـلــيـهــمـــا بـعــنــوان الــســنــة اGــعـتــبــرة

qعمول بهاGطبقـا لإلجراءات ا

qمدة التكوين -

qتاريخ بداية التكوين -

qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قـــائــمـــة اGــوظــفـــX اGــعــنـيـــX بــالـتــكــــوين حـسب
£ط التـرقـية.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـبـلغ نـســخـة من الـقـرار أو اGـقـرر اGـذكـور
أعـالهq إلى مــــصــــالح الــــوظـــيـــفــــــة الـــعــــمـــومــــيــــة خالل أجـل

عشـرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  يــجب عــلى مــصـالح الــوظــيــفــة الـعــمــومــيـة
إبـداء رأي اGطـابـقـة خالل أجل عـشرة (10) أيـام ابـتداء من

تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

اGـاداGـادّة ة 6 :  :  يــلـــــزم اGـوظــفــــون الـنــاجــحــــون نـهـــائــــيـا
فـي االمـــــتــــحــــــان اGــــهـــــنـي أو اGــــقــــبــــولـــــون عــــلـى ســــبـــــيل
االخـتـيـار لـلـتـرقـيـة إلى الـرتـبـة اGـذكــورة أعالهq �ـتـابـعــة

دورة تكوين تكميلي.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانيةالعمرانية

والبيئة واGدينةوالبيئة واGدينة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

تــعــلم اإلدارة اGــســتــخــدمــة اGــعــنــيــX بــتـاريـخ بــدايـة
الــتــكـويـن �ـوجب اســتــدعـاء فــردي وبــأيـة وســيـلــة مالئــمـة

أخرى عند االقتضاء.

اGاداGادّة ة 7 :  :  يـضمن التكـوين التكـميلي اGعـهد الوطني
للتكوينات البيئية باجلزائر.

8 :  :  ينـظم الـتـكوين الـتـكمـيـلي بشـكـل تـناوبي اGاداGادّة ة 
ويــشــمل دروســـا نــظــريـــة وأعــمــاال مـــوجــهـــة ومــحــاضــرات

وتربصا تطبيقيا.

اGـاداGـادّة ة 9 :  :  حتـدد مـدة الـتـكـوين التـكـمـيـلي في الـرتـبة
اGذكورة أعالهq بتسعة (9) أشهر.

اGــاداGــادّة ة 10 :  :  يـــلــحـق بــهـــذا الــقـــرار بـــرنــامج الـــتـــكــوين
الــتــكــمــيــليq ويــتـم تــفـصــيـل مــحــتـواه مـن طــرف مــؤســسـة

التكوين اGذكورة في اGادّة 7 أعاله.

XــوظـــفــــGــادّة ة 11 :  :  يــتـــولى تـــأطـــيـــر ومــتـــابــعـــــة اGــاداGا
أثــنـــاء الــتـــكــوين الــتـــكــمــيــلـي ســلك الــتــعـــلــيم لــلـــمــؤســســة
الـعمـومية لـلتـكوين و/ أو اإلطـارات اGؤهـلـة لـلمـؤسسات

واإلدارات العمومـية.

اGـاداGـادّة ة 12 :  :  يـتـابع اGـوظـفـون أثـنـاء الـتـكـوين تـربـصا
تـــطـــبــيـــقـــيــا له عـالقــة �ـــيـــدان نــشـــاطـــهم لـــدى اGــؤســـســات
الـتــابـعـة لـلـوزارة اGـكـلــفـة بـالـبـيـئــة حتـدد مـدته بـثالثـة (3)

أشهر. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اGــاداGــادّة ة 13 :  :  يـــلــزم اGـــوظــفـــون اGــعـــنــيـــون بـــالــتـــكــوين
الــتـكــمــيـلي إلعـــداد ومــنـاقــشــة مــذكـــرة نـهــايــــة الـتــكـــوين
حـول موضـوع لـه صـلــة بالوحــدات اGدرّسة واGقرّرة في

هذا البـرنـامج.

اGــــاداGــــادّة ة 14 :  :  يـــــتـم اخـــــتــــيــــار مـــــوضــــوع اGـــــذكــــرة حتت
إشـــــراف مــــؤطـــر مـن بــــX ســــلك الــــتــــعــــلـــــيم لــــلــــمــــؤســــســـة
العمومـيـة للتكــوين اGذكـورة أعالهq والذي يضمن أيضـا

متابعـة إعدادهـا.

اGاداGادّة ة 15 :  :  يتـم تـقيـيم اGعـارف حسب مـبدأ اGـراقبة
البيداغوجية اGستمرة وتشمل امتحانات دورية.

16 :  :  تـــــتـم كـــــيـــــفـــــيــــــات تــــقـــــيـــــــيـم الــــتـــــكــــــوين اGــــاداGــــادّة ة 
التكمـيلي كـاآلتي :

- مــعــدل اGــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اGــســتــمــرة جملــمل
q1 عاملGا qدرسةGالوحدات ا

q1 عاملGا qعالمة التربص التطبيقي -

- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوين. اGعامل 2.

اGــاداGــادّة ة 17 :  :  يـــتــــم اإلعالن عـــن الــنــجـــــاح الــنـــهـــــائي
في التـكـوين الـتكـمـيلـي للـمـوظفـX احلـائـزين معـدال عــاما
يــســــاوي أو يــفــــوق 10 من 20 في الــتــقــيـــيم اGــذكـــور في
اGـادّة 16 أعالهq من طـــرف جلــنـــة نـهــايـــة الـتــكـــوين الـتي

تتكــون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¬ــثــلــهـا
qرئيسا qؤهـل قانوناGا

qؤسسة العمومية للتكوين أو ¬ثلهGمدير ا -

- ¬ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اGعنية.

تـبـلـّـغ نـسـخــة من مـحــضـــر الـنـجــاح الــنـهــائي اGـعـد
مـن طـــــــرف الــــــلــــــجـــــــنـــــــة اGــــــذكــــــــورة أعـاله إلى مـــــــصــــــــالح
الــوظـيــفـــة الـعــمـومــيــة في أجـل ثـمــانـيـة (8) أيـــام ابـتــداء

من تاريخ توقيعـه.

q18 :  :  عــنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين الــتــكــمــيــلي اGـاداGـادّة ة 
Xالناجح Xيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظف

نهائيا على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.

.اGــــاداGــــادّة ة 19 :  :  يـــرقـى اGــــوظـــفــــون اGـــعــــلن عـن جنـــاحــــهم
نــهـائــيــا في دورة الـتــكـــوين الــتـكــمـيــلي في رتــبــة تــقــني

سـام في البيئة.

20 :  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اGاداGادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 30 أبريل سنة 2013.
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اGلحقاGلحق
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة

1 - برنامج التكوين النظـري : - برنامج التكوين النظـري :
اGدّة : ستة (6) أشهـر

اGعاملاGعامل
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
6

8

6

3

6

8

6

6

9

6

6

6

4

4

4

2

90

الوحداتالوحدات
الكيمياء العامة والعضوية واGعدنية

اإليكولوجية
اجليولوجيا والهيدروجيولوجيا والهيدرولوجيا

علم اخلرائط
التنظيم واGعايير اGتعلقة بحماية البيئة

تسيير النفايات
تسيير اGياه اGستعملة

التلوث اجلوي
التحليل الفيزيائي الكيميائي

دراسة التأثير على البيئة واGراجعة البيئية
دراسة اخلطر

االقتصاد واجلباية البيئية
التحرير اإلداري

مفاهيم في القانون اإلداري
اإلعالم اآللي

اللغة اإلجنليزية
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 - التربص التطبيقي : اGدة ثالثة  - التربص التطبيقي : اGدة ثالثة (3) أشهر. أشهر.
يتابـع اGوظفـون أثـنـاء التكـوين تـربصــا تطبيقـيا
لـه عالقــة �ــيـــدان نـشـــاطـهم لـــدى اGـؤسـســـات الـتـابـعـــة

للــوزارة اGكلفـة بالبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 21 جــمــادى الـثــانــيــة  جــمــادى الـثــانــيــة عــام عــام 1434 اGـوافق  اGـوافق 2
مـايـو مـايـو  سـنـة سـنـة q2013 يـتـضــم يـتـضــمّن تـعـيـX أعــضـاء مـجـلسن تـعـيـX أعــضـاء مـجـلس

إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجــب قــــرار مــــؤرّخ فـي 21 جـــمـــادى الـــثـــانــــيـــة
عــام 1434 اGــوافـق 2 مــايــــو ســنـــة q2013 يــعــيّن األعــضـــاء

اآلتـية أسمــاؤهــمq تطبيقـا ألحكــام اGادّتX 10 و12 مــــن
اGـرســوم الـتّـنفـيــذيّ رقم 11-137 اGــؤرّخ في 23 ربــيــع
الـــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1432 اGــــــــوافــق 28 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 2011
واGـتضـــمّن إنـشـاء الـوكالــة الـوطنـــيـة لتـهيـئـة وجاذبـيــة
األقـالــيـــم فـي مـجــلــس إدارة الــوكـالـة الــوطـنــيـة لــتـهــيـئـة

وجاذبية األقاليم :

- الـــســـيـــد بـن مـــراد مـــحـــنـــد ســـعــــيـــدq ¬ـــثل الـــوزيـــر
qرئيسا qكلّف بالتهيئة العمرانيةGا

- الــــــســــــيــــــد زيــــــــان نــــــــور الــــــديـــنq ¬ــــــثـــل وزيـــــــر
qالدفـــاع الــوطـني

qثل وزير الداخلية¬ qالسيد رومان يوسف -
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qاليةGثلة وزير ا¬ qاآلنسة غبريني فويطمة -
- اآلنــــســـــة كـــبــــــيـــر فـــضــــيـــلــــــةq ¬ـــثـــلــــــة الـــــوزيــــــر

qكـلـّف بالطاقةGا
- الـــســـيـــد فـــرحـــات حـــمــــيـــدq ¬ـــثل الـــوزيــــر اGـــكـــلّف

qائيةGوارد اGبا
- السـيـد بلـحـيمـر إبراهـيمq ¬ـثل كـاتب الدولـة لدى

qكلّف باالستشراف واإلحصائياتGالوزير األوّل ا
- الـــســـيـــدة حـــفــــاصـي نـــعــيـــمـــــةq ¬ـــثـــلــــــة الــــوزيــــر

qكلّف بالبيئةGا
- الـــســـيـــد آيت عـــبـــد الــــلّه بـــوبـــكـــرq ¬ـــثـل الــــوزيــــر

qكلّف بالنقـلGا
- الـــســــيــــد راشــــدي عــــبـــد الــــقــــــادرq ¬ــــثـل الـــــوزيــــر

qكلّف بالفالحةGا
- الـــســــيــــد بـــولــــربــــاح عــــليq ¬ــــثل الــــوزيــــر اGـــكــــلّف

qباألشغـال العمومية
- اآلنـــســـــة شــــرشـــــالـي نـــبـــيـــلـــــةq ¬ـــثـــلـــــة الــــوزيـــر

qكلّف بالثقافةGا
- الــســيـــد بــودر عــبـــد اجملــيــدq ¬ـــثل الــوزيـــر اGــكــلّف

qبالتعليم العالي والبحث العلمي
- الـــســــيــــد تــــمـــيـــــمـي بـــــوســــعــــــدq ¬ــــثـل الــــــوزيــــــر

qكـلّـف بالعمرانGا
- اآلنــــســــــة لــــــوبــــــاري أمــــــــالq ¬ــــثــــلــــــة الــــــوزيــــــر

qكـلّـف بالسياحةGا
- الــــســـيــــد مـــجــــــوبي خــــــيـــر الـــديــنq ¬ـــثـل الـــوزيـــر

qكلّف بالصناعةGا
- الـــســــيـــد أكـــلــــوف يـــوسفq ¬ــــثل الـــوزيــــر اGـــكـــلّف

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 26 جــمــادى الـثــانــيــة عــام  جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1434 اGـوافق  اGـوافق 7
مايـو سـنة مايـو سـنة q q2013  يحـد يحـدّد تشـكيـلة الـلجـنة الـوزاريةد تشـكيـلة الـلجـنة الـوزارية

اGشتركة لدراسة مخطط تهيئة اGدينة اجلديدة.اGشتركة لدراسة مخطط تهيئة اGدينة اجلديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مؤرّخ في 26 جـمـــادى الثـانــيـة عـام
1434 اGوافق 7 مايو سنة q2013 تتشـكل اللجنة الوزارية

اGـشتركة لدراسة مـخطط تهيئـة اGدينة اجلديـدةq تطبيقا
ألحـكــام اGـادّتـX 8 و9 من اGــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 76-11
اGــؤرّخ في 13 ربـــيع األوّل عــام 1432 اGــوافق 16 فــبــرايــر
ســنــة 2011 الــذي يــحــدّد شــروط وكــيــفــيــات وضع مــخــطط
تـهــيــئـة اGــديـنــة اجلـديــدة وإعــداده واعـتــمـادهq من األعــضـاء

اآلتية أسماؤهم :

- الـــســـيـــد بـن مـــراد مـــحـــنـــد ســـعــــيـــدq ¬ـــثل الـــوزيـــر
qرئيسا qكلّف بالتهيئة العمرانيةGا

- الــــســــيــــد بــــــوعــــبــــســـــــة ســـعـــــــوديq ¬ــــثـــل وزيـــــر
qالدفـاع الـوطني

- الــــســـيـــد رومـــان يـــوسـفq ¬ـــثل وزيــــر الـــداخـــلـــيـــة
qواجلماعات احمللـية

qاليةGثلة وزير ا¬ qاآلنسة غبريني فويطمة -
- الــــســـيــــد بن زايــــد فــــوزيq ¬ـــثـل الـــوزيــــر اGـــكــــلّف

qنـاجمGبالطاقـة وا
- الــــســـيــــد مـــجــــــوبي خــــــيـــر الـــديــنq ¬ـــثـل الـــوزيـــر

qكلّف بالصناعة وترقية االستثمارGا
- الـــســـيـــد آيت عـــبـــد الــــلّه بـــوبـــكـــرq ¬ـــثـل الــــوزيــــر

qكلّف بالنقـلGا
- الـسيـد أحـمد عـلي عـبد اGـالكq ¬ـثل وزير الـفالحة

qوالتنمية الريفية
qثل وزير األشغال العمومية¬ qالسيد ماما فريد -
- الـــســيـــد لــعـــيــشـــاوي مــرزاقq ¬ـــثل وزيـــر الــبـــريــد

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال
- الــــســـــيــــدة مـــــدّاحـي حـــــــوريـــــــةq ¬ـــــثــــلــــــــة وزيـــــــر

qالسـكـن والعمران
qائيةGوارد اGثل وزير ا¬ qالسيد فرحات حميد -

- والة الــــــواليــــــــات الـــــــتـي تـــــــوجــــــــد فــــــيــــــهـــــــا اGـــــدن
qعنـيةGاجلـديـدة ا

qدن اجلديدةGديرون العامون لهيئات اGا -
- رؤســــــــــاء اجملــــــــالـس الـــــشــــــعــــــبــــــــيـــــة الــــــبــــــلـــــــديــــــــة

qعنـيةGللبلديـــات ا
- رئـــيـس أو رؤســاء اجملـــالـس الــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــواليــات

qعنية أو ¬ثلوهمGا
- ¬ـثـلـــو الــهـيـئــات اGـكـلّــفـــة عــلى اGــسـتـــوى احملــلي

�ــا يأتي :
qتوزيع الطاقة *

qياه وتطهيرهاGتوزيع ا *
qالنقـل *

qاالتصاالت السلكية والالّسلكية *
qاحملافظة العقارية *

qمديرية أمالك الدولة *
- ¬ــثل عن كـل قــطــاع وزاري و/ أو هــيـــئــة �ــكن أن

تكون معنية بأشغال اللجنة.


