
العدد العدد 19
السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 2 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 2 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-116 مـؤرخ في 22 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 24 مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمن إنـشـاء صـنـدوق
التضامن والضمان للجماعات احمللية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره...............................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى األولى عام 1435 اIـوافــق 24 مارس سنة t2014 يحـدد مبالغ التعويضـات
XـكــلـفـIا XــسـؤولــIـقــررين واIـســابـقـــات واIو كـيــفـيـــات مـنــحـهـــا ألعـضـــاء جلـــان الــصــفـــقــات وأعــضــاء جلـــان حتـكــيـم ا
بكتابات جلان الصفقات................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمـادى األولى عام 1435 اIـوافــق 24 مارس سـنة t2014 يتـضـمن إنشـاء مؤسـسة
تهيئة مدينتــي عX الـنحاس وعلـي منجلي ويحـدد مهامـها وتنظيمها وكيفيات سيرها.......................................

مـــرســــوم تـــنــــفــــيـــذي رقم 14-119 مـــؤرّخ في 22 جـــمــــادى األولى عـــام 1435 اIـــوافـق 24 مـــارس ســــنـــة t2014 يــــعـــــدل اIــــرســــوم
الــتــنــفـــيـــذي رقـم 03-269 اIـــؤرخ في 8 جــمـــادى الـــثــانــيـــة عــام 1424 اIـــوافـق 7 غــشــت ســنــة 2003 الـــذي يــحــدد شــروط
وكيـفيات التـنازل عن األمالك العقـارية التابـعة للدولـة و لدواوين الترقيـة والتسيـير العقـاري اIستلـمة أو اIوضوعة
حيز االستغالل قبل أول يناير سنة 2004........................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقـم 14-120 مؤرخ في 22 جمـادي األولى عام 1435 اIوافـق 24 مارس سـنة t2014 يعـدّل اIرسـوم التـنفـيذي
رقم 03-374 اIـــؤرّخ فـي 4 رمـــضـــان عـــام 1424 اIـــوافق 30 أكـــتــوبـــر ســنــة 2003 واIـــتــعـــلق بـــالــتـــصـــريح الـــتــشـــخـــيــصي
للمؤسسات الصغيرة واIتوسطة...................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-370 مـؤرّخ في 8 ذي احلجّـة عام 1433 اIـوافـق 24 أكـتـوبر سـنة t2012 يـتـضمن إلـغـاء تصـنـيف قطـع
أراض فالحيـة وتخصيصها إلجنـاز مشاريـع عمومية للتنمية (استدراك)............................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى األولى عام 1435 اIوافـق 26 مارس سنة t2014  يتضمن تغيير ألقاب........................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 17  مــارس ســنــة t2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـر اإلدارة
والوسائل بالديوان الوطني لإلحصائيات.....................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 17  مارس سنة t2014 يتضمّن إنهـاء مهام نائب مدير باIركز
الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات..............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 17  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرين ألمالك
الدولة في الواليات....................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 15  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 17  مارس سـنة t2014 تتـضمّن إنهـاء مهـام مديرين لـلحفظ
العقاري في الواليات..................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن تـعــيـX رئـيس ديـوان وزيـر
اIالية......................................................................................................................................................

Xمــديـريـن جـهــويـ Xيــتـضــمّن تــعـيــ t2014 ـوافق 17  مــارس ســنــةIمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  جــمــادى األولـى عـام 1435 ا
للميزانية.................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 17  مارس سـنة t2014 يـتضمّن تـعيX مـديرين ألمالك الدولة
في الواليات..............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 17  مارس سـنة t2014 يـتـضمّـن تعـيـX مـدير احلـفظ الـعـقاري
في والية تامنغست....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17  مـارس ســنـة t2014 يــتــضـمّن تــعــيـX مــديــرين لــبـرمــجـة
ومتابعة اIيزانية في الواليات....................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـــوافق 17  مــارس ســنــة t2014 يــتــضـّمـن تـعــيــX رئــيــســة دراسـات
بالديوان الوطني لإلحصائيات....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15  جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 17  مارس سـنة t2014 يتـضـمّن تعـيـX مديـر اIـركز الـوطني
لإلعالم اآللي واإلحصائيات..........................................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 15  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 17  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّـنـان تـعـيـX مـديـري دراسات
بالديوان اIركزي لقمـع الفسـاد......................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار مـؤرّخ في 22 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 24 مـارس سـنـة t2014 يــتـعـلق بـاIـمــيـزات الـتـقـنـيــة لـورقـة الـتّـصـويت
لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية........................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 22 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 24 مـارس ســنـة t2014 يــرخص لـلــوالة تــقـد� تــاريخ افــتــتـاح االقــتـراع
اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية............................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 22 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 24 مـارس ســنـة t2014 يـتــضــمّن تــأجـيل الــتــظـاهــرات الــريـاضــيـة و/ أو
الثقافية اIقرّر إجراؤها خالل الفترة اIمتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014 .....................................................

قــــرار مــؤرّخ في 22 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافق 24 مــارس ســنــة t2014 يـــتــضــمن  تـــنــظــيـم األســواق األســبـــوعــيــة خالل
الفتــرة اIمتــدة مـن 16 إلى 18 أبريــل سنـة 2014..........................................................................................

قــرار مؤرّخ في 22 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 24 مارس سنة t2014 يتضمّن تنظـيم سير مركبات نقـل البضائع خالل
 الفترة اIمتدة من 16 إلى 18 أبريــل سنـة 2014.............................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في 22 جـــمـــادى األولـى عــام 1435 اIـــوافق 24 مـــارس ســـنـــة t2014 يـــرخص لـــرؤســـاء اIـــراكـــز
الدبلوماسية والقنصلية تقد� تاريخ افتتاح االقتراع اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية...............................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرّخ في 2 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 2 أبـريـل سـنة t2014 يـتـضـمن تعـيـX الـقـضـاة رؤساء وأعـضـاء الـلـجان
االنتـخابيـة الوالئيـة واللجـنة االنتخـابية لـلمواطـنX اجلزائـرين اIقيمـX باخلارج في االنـتخاب لـرئاسة اجلـمهورية
ليوم 17 أبريل سنة 2014.............................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 16 شـعـبـان عام 1434 اIـوافق 25 يـونـيـو سـنة t2013 يتـضـمن إحـداث مـراكـز والئيـة لـلـتـعـليم
والتكوين عن بعد......................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 مرس مرسـوم تنوم تنـفيذي رقم فيذي رقم 14-116 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 24 م مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ة t2014 يt يــــــــتــــــــضــــــمنمن
إنإنــــشــــــاء صاء صــــنــــــدوق الدوق الــــتــــــضــــامامـن والن والــــضــــــمــــان لان لــــــلــــجــــــمــــاعاعــــاتات

احمللية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره. احمللية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره. 
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزيـر األول بالنيابة
- بنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الدولـةt وزيـر الداخـلـية

 tو اجلماعات احمللية
- و بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85

tو125 (الفقرة 2) منه
- و �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-09 اIـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عــام 1404 اIــوافق 4  فــبـــرايـــر ســـنــة 1984

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

tتممIعدل واIا tاليةIا Xبقوان
- و �ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88-01 اIــؤرخ في  22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اIــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

tاالقتصادية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88-33 اIــــؤرخ في 22
جــمـادى األولى عـام 1409 اIـوافق 31 ديـســمــبـر ســنـة 1988

t1989 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 08-21 اIـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اIــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة t2009 ال سـيــمـا اIـادة 16

tمنه
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقـم 11-10 اIــؤرخ فــي 20
رجب  عام 1433 اIوافــق 22 يونيو سنـة 2011 و اIتعلــق

tادتان 211 و212 منهIال سيما ا tبالبلدية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tادتان 176 و177 منهIال سيما ا tتعلق بالواليةIوا
- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 86-266 اIــــؤرخ في 2
ربــــيـع األول عــــام 1407 اIـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واIــتـضــمن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيــة اIـشــتـرك

tوعمله

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

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

tالوزير األول بالنيابة
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 455-91
اIـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اIـــــــــوافق 23

tتعلق بجرد األمالك الوطنيةIنوفمبر سنة 1991 وا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 247-94
اIؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

tاحمللية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-315 اIؤرخ
في 3 شـوال عـام 1433 اIـوافق 21 غــشت سـنـة 2012  الـذي

tيحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
التسمية - القانون األساسي - اIقرالتسمية - القانون األساسي - اIقر

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
صـــنـــدوق الـــتـــضــامــن و الــضــــمـــان لــلــجـمــاعــات احملــلــيـة
الـــذي يــــدعى فـي صـــلـب الـــنـص " الـــصــــنـــدوق" ويــــحـــدد

مهامه و تنظيمه  وسيره.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : الــصــنــدوق مــؤســســـة عــمــومــيــة ذات طــابع
إداري تتمتع بالشخصية اIعنوية واالستقالل اIالي.

3 :  : يـــوضـع الـــصـــنـــدوق حتـت وصـــايـــة الـــوزيـــر اIــاداIــادّة ة 
اIكلف بالداخلية.

ويـحــدد مــقـره �ــديــنـة اجلــزائــرt و�ــكن نـقــله إلى أي
مكـان آخر من الـتراب الـوطنيt �ـوجب مرسـوم تنـفيذي

يتخذ بناء على اقتراح من الوزير اIكلف بالداخلية. 
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الفصل الثانيالفصل الثاني
اIهاماIهام

اIـاداIـادّة ة 4  :   : طـبـقـا لألحـكـام الـتشـريـعـيـة اIـذكورة أعاله
واIــتــعـلــقـة بــالــبـلــديـة والــواليــةt يـتــولى الــصـنــدوق مـهــمـة
تـسـيـيـر صـنـدوق الـتـضـامن لـلـجـمـاعـات احملـلـيـة وصـنـدوق

الضمان للجماعات احمللية.

اIـاداIـادّة  ة  5  :   : يــكـلـف الـصــنــدوق بــإرسـاء الــتــضــامن مـا
بــX اجلــمـــاعــات احملــلــيـــة من خالل تــعـــبــئــة اIـــوارد اIــالــيــة

وتوزيعها.

كـما يكلف الـصندوق بضـمان اIوارد اجلبـائية التي
ســـجــــلت نـــاقـص قـــيـــمــــة جـــبـــائــــيـــةt  بـــاIــــقـــارنـــة مـع مـــبـــلغ

تقديراتها.

ويكلف الصندوق في هذا اإلطارt �ا يأتي :

1) الـعـمـل عـلى تـعـاضـد الــوسـائل اIـالـيــة لـلـجـمـاعـات
Xـــوضــــوعــــة حتت تــــصـــرفــــهــــا �ـــوجـب الـــقــــوانـــIاحملــــلـــيــــة ا

tعمول بهاIوالتنظيمات ا

2)  تـــوزيع اخملـــصــصـــات اIـــالــيـــة اIـــدفـــوعــة مـن قــبل
t الدولة لفائدة اجلماعات احمللية

X3)  تـوزيع تــخـصـيص إجـمـالـي لـلـتـسـيــيـر فـيـمـا بـ
اجلماعـات احملليـة سنويا لـتغطيـة النفقـات اإلجبارية ذات

tاألولوية

4)  تـقد� مـساهمـات مالـية لـفائـدة اجلمـاعات احملـلية

الــــتـي يــــتــــعــــX عـــــلــــيــــهــــا أن جتـــــابه أحــــداث كــــوارث و/ أو
tطوارىء وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة

5) تـقــد� مـسـاهـمــات مـؤقـتـة أو نــهـائـيـة لــلـجـمـاعـات
احمللية ومؤسسـاتها إلجناز مشاريع جتهيز واستثمار في
Xـــــشــــــتـــــرك بـــــIاإلطـــــار احملــــــلي أو فـي إطـــــار الــــــتـــــعــــــاون ا

tالبلديات

t6) الوساطة البنكية لفائدة اجلماعات احمللية

7)  مـــنح إعـــانــات مـــالــيـــة لـــفــائـــدة الــبـــلــديـــات إلعــادة
tرفق العام احملليIتأهيل ا

8) القـيـام بـكل الدراسـات و الـتحـقـيقـات و األبـحاث
الـتي ترتـبط بتـرقيـة اجلمـاعات احملـليـة وإجنازها والـعمل

tعلى نشرها

9) الــــــمــــــســــــــاهـــــمـــــة في تـــــــمـــــويل أعـــــمــــــال تـــــكـــــويـن
اIـنـتـخـبX و اIـوظـفـX اIـنـتـمX إلدارة اجلـمـاعـات احملـلـية

tمستواهم Xوحتس

10) اIــشــاركــة فـي أعــمــال اإلعالم و تــبــادل اخلــبــرات

Xـــشـــتـــرك بــIوالـــلـــقـــاءات ال ســـيــمـــا في إطـــار الـــتـــعــاون ا
tالبلديات

11)  مـــبـــاشــــرة وإجنـــاز كل عـــمل مــــرتـــبط بـــهـــدفه أو

مـــخـــول له صــــراحـــة �ـــوجب الــــقـــوانـــX و الـــتــــنـــظـــيـــمـــات
اIعمول بها.

الفرع األولالفرع األول
في مجال التضامن ما بX اجلماعات احملليةفي مجال التضامن ما بX اجلماعات احمللية

اIـاداIـادّة ة 6  :   :  يــكـلف الـصـنـدوق فـي إطـار مـهـامهt بـدفع
اخملــصـصـات اآلتـيـة لـفـائـدة اجلــمـاعـات احملـلـيـة من صـنـدوق

التضامن للجماعات احمللية :

t% 60 : تخصيص إجمالي للتسيير -

- تخصيص إجمالي للتجهيز واالستثمار : 40 %.

�ـكنt عـنـد احلـاجةt الـقـيـام بـتـحـويل االعـتـمادات من
فـــــصل إلـى فـــــصل �ـــــوجـب مـــــقـــــرر مـن الـــــوزيـــــر اIـــــكـــــلف

بالداخلية بعد موافقة مجلس التوجيه.

  الفرع اجلزئي األول  الفرع اجلزئي األول
التخصيص اإلجمالي للتسييرالتخصيص اإلجمالي للتسيير

اIاداIادّة ة 7  :  : يوجه التخـصيص اإلجمالي للـتسيير إلى
قسم التسيير Iيزانيات البلديات و الواليات.

ويتضمن هذا التخصيص :

tمنح معادلة التوزيع بالتساوي -

tتخصيص اخلدمة العمومية -

tإعانات استثنائية -

- إعانات التكوين والدراسات و البحوث.

اIـاداIـادّة  8  :  : تـوجه مــنـحـة مـعـادلـة الــتـوزيع بـالـتـسـاوي
لتغطية النفقات اإلجبارية للبلديات والواليات.

Xتــؤخــذ بــعـ tحلــســاب مــعــادلــة الــتــوزيع بــالــتــســاوي
االعتبار اIعايير اآلتية : 

tعيار الد�وغرافيIا -

- اIعيار اIالي . 

و�كن مجلس التوجيه أن يعتمد معايير أخرى. 

حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اIـادة بقـرار من الـوزير
اIكلف بالداخلية.
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اIــــاداIــــادّة  9  :   : �ــــنـح تــــخــــصــــيـص اخلــــدمــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة
لــلــجــمــاعــات احملــلــيــة الــتـي تــعــرف صــعــوبــات في تــغــطــيــة

النفقات اإلجبارية اIرتبطة بتسيير اIرافق العامة.

ويــدفع هــذا الـتــخـصــيص لــلـجــمـاعــات احملـلــيـة بــهـدف
تلـبيـة االحتـياجـات ذات الصـلة بـاIهـام اخملولـة لهـا �وجب

القوانX والتنظيمات. 

حتــدد اIــعــايــيـر اIــتــبــعــة حلـســاب تــخــصــيص اخلــدمـة
العمومية بقرار من الوزير اIكلف بالداخلية.

اIـاداIـادّة  10  :   : �ـكن أن تـمنـح اجلمـاعـات احملـلـيـة إعـانات
اســتــثــنــائــيــة Iــواجــهــة الــكــوارث  و األحــداث الــطــارئــة أو

وضعية مالية صعبة جدا. 

حتـــدد اIـــعــــايـــيـــر اIـــقـــررة  لـــتـــحـــديـــد هـــذه اإلعـــانـــات
االستثنائية �وجب قرارمن الوزير اIكلف بالداخلية.

اIـاداIـادّة  11 :  : �ـكن أن تـمـنـح اجلـمـاعـات احملــلـيـة إعـانـات
للتكوين والدراسات وتشجيع األبحاث .

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
التخصيص اإلجمالي للتجهيز واالستثمارالتخصيص اإلجمالي للتجهيز واالستثمار

اIـاداIـادّة  12  :   : يـسـمح الـتــخـصـيص اإلجـمـالي لــلـتـجـهـيـز
واالســتــثــمـار لــلــجــمــاعــات احملــلـيــة بــإجنــاز بــرامج جتــهــيـز
واستـثمـار بهـدف اIـساعـدة في تطـويرهـا وخاصـة تطـوير

اIناطق الواجب ترقيتها. 

يــــتـــــضــــمـن الـــــتــــخـــــصــــيـص اإلجــــمـــــالي لـــــلــــتـــــجــــهـــــيــــز
واالستثمار :

 tإعانات التجهيز -

- مــســاهــمــات مــؤقــتــة أو نــهــائــيــة مــوجـهــة لــتــمــويل
اIشاريع اIنتجة للمداخيل.

اIاداIادّة  13  :   : توجه إعـانات الـتجـهيـز واالستـثمار إلى
tميزانـيات اجلمـاعات احملليـة بقسم التـجهيز واالسـتثمار
لـتـمكـيـنـهـا من دعم اIـرافق العـامـة احملـلـيـة من خالل إجناز

عمليات تكون من اختصاصها.

�ــكن مــنح إعــانـات لــلــتـجــهــيــز واالسـتــثــمـار لــفــائـدة
اIـؤســسـات الــعـمــومـيـة احملــلـيــة اIـكــلـفــة بـتــسـيـيــر اIـرافق

العامة.

يــحــدد مـــجــلس الــتــوجــيه الـــعــمــلــيــات اIــمــولــة بــهــذه
اإلعانات.

حتـــدد مــــدونـــة الــــعـــمـــلــــيـــات اIــــمـــولـــة فـي إطـــار هـــذه
اإلعانات �وجب قرار من الوزير اIكلف بالداخلية.

اIاداIادّة  14  :  : �كن اIشاركـة في تمويل إعانات التجهيز
واالستثمار �ساهمة مالية من اجلماعة احمللية اIعنية. 

 تــوضح كـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق أحــكـــام هــذه اIـــادةt عــنــد
احلاجةt �وجب قرار من الوزير اIكلف بالداخلية.

اIــــاداIــــادّة  15 :  : �ــــكن أن �ــــنح الــــصـــنــــدوق مــــســـاهــــمـــات
مــؤقـــتــة أو نــهـــائــيــة مــوجـــهــة لــتـــمــويل اIـــشــاريع اIـــنــتــجــة
للمداخيل لفائدة اجلماعات احمللية ومؤسساتها العمومية.
وتــــمـــنـح هـــذه اIــــســـاهــــمــــات في حــــدود االعـــتــــمـــادات

اخملصصة لهذا الغرض.
حتدد كـيفيات تـسييـر هذه اIساهـمات واستـرجاعها

بقرار من الوزير اIكلف بالداخلية.

اIـاداIـادّة    16  :   : يـعـاد إلى صنـدوق الـتضـامن لـلجـمـاعات
احملليةt ما يأتي :

- اIـبــالغ اIـتــبـقــيـة من اإلعــانـات واخملــصـصــات غـيـر
اIـــســـتـــعـــمـــلـــــةt الـــتي يـــزيـــد مـــبـــلــغـــهـــا عـن  خــمـــســـX ألف

t (50.000 دج)دينار
- اإلعـانـات غـيـر اIـسـتــعـمـلـة بـعـد ثالث ( 3) سـنـوات

tمن منحها
- اسـتـرجـاع اIـسـاهـمات اIـؤقـتـة اIـمـنـوحـة لـتـمويل

اIشاريع اIنتجة للمداخيل.

اIـاداIـادّة  17  :  : تــقـيــد اخملـصــصـات واإلعـــانـات اIــمـنــوحـة
من الـدولــــة لفـائـدة اجلـماعـات احملـليـــة بـتخـصـيـص خاص

وتسجل فـي صندوق التضامن للجماعات احمللية.
يـــــكـــــلـف الـــــصــــــنـــــدوق بـــــتــــــوزيع هـــــذه اخملــــــصـــــصـــــات

واإلعانات حسب احتياجات اجلماعات احمللية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
في مجال ضمان التقديرات اجلبائيةفي مجال ضمان التقديرات اجلبائية

اIــاداIــادّة    18 : : يـــوجه صـــنـــدوق الــــضـــمـــان لـــلـــجـــمـــاعـــات
احملــلــيـــة لــتــعـــويض نــاقص الـــقــيــمـــة في اIــوارد اجلـــبــائــيــة

بالنسبة Iبلغ التقديرات.

اIاداIادّة  19  :   : �ول صندوق الـضمان للجـماعات احمللية
بــاIـــســاهـــمـــات اإلجــبـــاريــة لـــلـــبــلـــديــات والـــواليـــات حــسب

الشروط اIذكورة في اIادة 20 أدناه.

اIاداIادّة  20  :   : حتدد نسب مسـاهمة البـلديات والواليات
في صــنـدوق الـضــمـان لـلـجــمـاعـات احملــلـيـة كل ســنـة بـقـرار
مشترك بX الوزيـر اIكلف بالداخلية ووزير اIالية بناء

على التقديرات اجلبائية للبلديات والواليات.
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اIــــاداIــــادّة  21 :  : يــــتـم تــــوزيع مــــوارد صــــنــــدوق الــــضــــمـــان
لـلـجـمـاعـات احملـلــيـة وكـذا حتـديـد كـيــفـيـات تـعـويض نـاقص
القيم اجلبائية العائدة للبلديات والوالياتt �وجب قرار

مشترك بX الوزير اIكلف بالداخلية ووزير اIالية. 

اIـاداIـادّة  22  :   : تـعـاد إلى صـنـدوق الـتـضـامن لـلـجـمـاعـات
احملــــلــــيــــة األرصــــدة الــــدائـــنــــة لــــصــــنــــدوق الــــضــــمــــان الــــتي
تـســتـخـلص في كـل سـنـة مــالـيـة بــعـد تـصــفـيــة وقـفل نـقص

القيمة اجلبائية العائدة للجماعات احمللية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
تنظيم الصندوق وسيرهتنظيم الصندوق وسيره

اIـاداIـادّة ة 23 :  : يـديـر الـصـنـدوق مـجـلس تـوجـيه ويـسـيره
مدير عام و يزود بلجنة تقنية.

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اIــــاداIــــادّة  24  :   : يــــضم مــــجــــلـس الــــتــــوجــــيه الــــذي يــــرأسه
الوزير اIكلف بالداخلية أو §ثله :

- سبعة (7) رؤساء مجالس شعـبية بلديـة ينتخبهم
tزمالؤهم مدة عضويتهم

- ثالثـــــة (3)  رؤســـــاء مــــــجـــــالس شـــــعــــــبـــــيـــــة والئـــــيـــــة
tينتخبهم زمالؤهم مدة عضويتهم

t(2) Xوالي -
- أربعة (4)  §ثلـX عن وزارة الداخليـة واجلماعات

tاحمللية
tاليةIعن وزارة ا Xثالثة (3) §ثل -

- §ثال (1) عن الوزارة اIكلفة بالتهيئة العمرانية.
يـــشــارك اIـــديـــر الــعـــام لـــلــصـــنـــدوق في اجــتـــمـــاعــات
مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس

التوجيه.
�ــكن مــجــلس الــتــوجــيه أن يــدعــو حلــضــور جــلــســاته
اسـتـشـاريـا أي شـخص بـحـكم وظـائـفه أو كـفاءتـه �كـنه أن

يساعده في اIناقشات. 
حتـدد كيـفيـات انتـخاب §ـثلي اIـنتـخبX بـقرار من

الوزير اIكلف بالداخلية.

اIاداIادّة    25 :  : يعـX أعضـاء مجـلس التـوجيه Iـدة خمس
(5)  سنوات �وجب قرار من الوزير اIكلف بالداخلية.

ويـعـX §ــثـلـو الـوزارات في مــجـلس الـتــوجـيه بـنـاء
على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

وفي حـــــالــــة انــــقــــطـــــاع عــــهــــدة أحــــد أعــــضـــــاء مــــجــــلس
التوجـيهt فإنه يسـتخـلف حسب األشكـال نفـسهاt ويـخلفه

العضو اجلديد اIعX إلى غاية انقضاء العهدة اجلارية.

اIاداIادّة    26 :  : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مـرتX (2) في الــسـنـة عـلى األقلt بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه. 

و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
اسـتــدعـاء من رئــيـسه أو بــنـاء عــلى طـلب من ثــلـثي (3/2)

أعضائه أو بناء على طلب من اIدير العام.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعــضـاء مــجــلس الــتــوجـيـه قـبـل  خـمــســة عــشـر (15)  يـومـا

على األقل من تاريخ االجتماع.

و�كن تقلـيص هذا األجل فيمـا يخص الدورات غير
العادية على أن ال يقل عن  خمسة (5) أيام.

يـحـدد رئــيس مـجـلس الـتـوجــيه جـدول األعـمـال بـنـاء
على اقتراح من اIدير العام للصندوق. 

27  :   : ال تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه إال اIــاداIــادّة  
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـــجــتــمع مــجـــلس الــتــوجــيـه بــعــد االســتــدعــاء
األول لــعــدم اكــتــمــال الــنـــصــاب الــقــانــونيt فــإن اIــداوالت
اIـتـخــذة بـعــد االسـتـدعــاء الـثـانـيt بـفـارق خــمـسـة (5) أيـام
عـــلى األقلt تـــعــتـــبــر صــحـــيــحـــة مــهـــمــا يـــكن عـــدد األعــضــاء

احلاضرين.

تتخذ مداوالت مجـلس التوجيه باألغلبية البسيطة
ألصــــوات األعـــضــــاء احلـــاضــــرينt وفـي حـــالــــة تـــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIاداIادّة    28  :  : يتداول مجلس التوجيهt فيما يأتي :
tمشروع النظام الداخلي -

tتعددة السنوات للصندوقIالبرامج السنوية وا -
tيزانيات التقديريةIمشاريع ا  -

-  مـشــاريـع اقـتـــنـاء األمـالك اIــنـقولـة والعـقارية
tو التنازل عنها

tالهبات والوصايا -
-  تقرير النشاط السنوي واحلسابات اإلدارية.

تدون مداوالت مجلـس التوجيه في محاضر يوقعها
رئــيس اجملــلس وكـاتـب اجلـلــســةt وتـســجل في دفــتــر خـاص

مرقم ومؤشر عليه.
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ترسل احملاضر إلى السلطة الوصية. 

Xتـكـون مــداوالت مـجـلس الـتـوجــيه نـافـذة بـعـد ثالثـ
(30)  يــــومـــا من تـــاريخ إرســــال احملـــاضــــر إلــى الـــســـلـــطـــــة
الــــوصـــيـــــة مـــا عـــدا فـي حـــالـــة اعـــتـــراض صـــريـح يـــبـــلغ في

اآلجال.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اللجنة التقنيةاللجنة التقنية

اIـاداIـادّة    29  :   : تـتـشكل الـلـجـنة الـتـقـنـية لـلـصـندوق من
تسعة (9) أعضاء :

 tرئيسا tدير العام للصندوقIا -

- خــمـسـة (5) §ــثـلــX عن رؤسـاء اجملــالس الـشــعـبــيـة
الـــبــــلــــديـــة و رؤســــاء اجملــــالس الــــشـــعــــبــــيـــة الــــوالئــــيـــة يــــتم
اخــتـــيـــارهم عـــلى أســـاس مـــؤهالتـــهم وخـــبـــرتــهـمt من غـــيــر

tأعضاء مجلس التوجيه

- ثالثـة (3) §ـثــلـX عن الــوزيـر اIــكـلـف بـاجلــمـاعـات
احمللية t من غير أعضاء مجلس التوجيه.

يــعــX أعـــضــاء الــلــجـــنــة الــتـــقــنــيــة �ـــوجب قــرار من
الوزير اIكلف بالداخلية Iدة خمس (5) سنوات.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

�ـكن الـلـجـنـة أن تـســتـعـX بـأي شـخص من شـأنه أن
يساعدها في مهمتها بحكم وظائفه أو اختصاصه. 

تتولى مصالح الصندوق أمانة اللجنة التقنية.

اIاداIادّة    30  :   : تكلف اللجـنة التقنيـة �مارسة الرقابة
الالحـقـة عـلى تـنـفـيـذ بـرامج ومـشـاريـع الـصـنـدوق حلـساب

مجلس التوجيه.

وتكلف لهذا الغرضt  �ا يأتي : 

- مــتـابـعـة وضــعـيـات تــنـفـيـذ الــتـخـصــيص اإلجـمـالي
tللتسيير

- مــتـابـعـة وضــعـيـات تــنـفـيـذ الــتـخـصــيص اإلجـمـالي
tللتجهيز واالستثمار

- مـتــابـعـة وضـعـيـات تـعـويض نــقص الـقـيم اجلـبـائـيـة
من طرف صندوق الضمان للجماعات احمللية.

جتـتــمع الــلـجـنــة الـتــقـنــيـة بــرئـاســة اIـديـر الــعـام في
نهـاية كل ثالثيt أو عـند احلـاجة بطـلب من اIديـر العام أو

على األقل من ثلثي (3/2) أعضائها.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضاء اللجـنة التقنيـة قبل  خمسة عشر (15)  يوما على

األقل من تاريخ االجتماع.

تقـدم اللـجنـة جمللـس التـوجيه كل رأي أو مالحـظة أو
توصية تهم تنفيذ برامج الصندوق ومشاريعه.

و تـبــدي رأيــهـا فـي الــتـقــاريــر الدوريـة للـمـتابـعة
و التنفيذ والتقييم التي يعدها اIدير العام.

اIاداIادّة  ة  31 : : يتـرتب عـلى اجتـماعـات الـلجـنة الـتـقنـية
إعداد محاضر تـرسل إلى مجلس التوجيهt ويحتفظ بهذا

وفقا للتنظيم اIعمول به.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اIدير العاماIدير العام

اIــــاداIــــادّة    32 :  : يـــــعـــــيـن الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام لــــلــــصــــنـــدوق
بــــــمـــــرســــــوم بـــــنـــــاء عـــــلـى اقـــــتـــــراح من الـــــوزيـــــر اIـــــكـــــلف

بالداخلية.

تصنف وظيفـة اIدير العام لـلصندوق ويدفع راتبه
استنادا إلى وظيفة مدير في اإلدارة اIركزية.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها. 

اIــاداIــادّة    33 : : يــســاعــد اIـــديــر الــعــام أربــعــة (4) رؤســاء
أقسام.

يـــعــX رؤســـاء أقــســـام الـــصــنـــدوق �ــوجـب قــرار من
الوزير اIكلف بالداخلية.

تــــصـــنـف وظـــائف رؤســــاء األقـــســــام في الــــصـــنـــدوق
وتدفع رواتبهمt طبقا للتنظيم اIعمول به.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اIــاداIــادّة ة 34 :  : اIـــديــر الــعــام مـــســؤول عن الــســـيــر الــعــام
لــلـــصــنــدوق وتـــســيــيـــرهt وتــخــول له الـــســلــطـــة الــســلـــمــيــة

.XستخدمIوالتأديبية على جميع ا

وبهذه الصفة :

- يعX اIسـتـخدمX اIوضـوعـيـن تـحــت سـلـطــته
tفيها Xوظائف لم تـقرر طريقة أخرى للـتعي Xو الشاغل

tوينهي مهامهم

- يـعـد مـشـروع الـنـظـام الـداخـلي لـلـمـجـلس والـلـجـنة
الـتـقـنـيـة ويـعـرضه عـلى مـجـلس الـتـوجـيه لـلـمـوافـقـة علـيه

tويسهر على تنفيذه
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- يــحــضــر اجــتــمــاعـــات مــجــلس الــتــوجــيه والــلــجــنــة
tالتقنية

tيتولى تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه -
tيزانية وحسابات الصندوقIيعد تقديرات ا -

- يـــلـــتـــزم بـــالـــنـــفـــقـــات ويـــأمـــر بـــصـــرفـــهـــا في حـــدود
tاالعتمادات اخملصصة

tيعد سندات اإليرادات -
- يـــبـــرم كـل صـــفـــقـــة أو اتـــفـــاق أو عـــقـــد أو اتـــفـــاقـــيـــة
tعمول بهIفي إطار التنظيم ا tتتصل بهدف الصندوق

- يـــعــد تـــقــاريـــر دوريـــة Iــتـــابــعـــة وتـــنــفـــيــذ وتـــقـــيــيم
tنشاطات الصندوق

- يعرض تقريـرا سنويا عن النـشاطات على مجلس
tكلف بالداخليةIالتوجيه والوزير ا

tيضمن األمن والنظام داخل الصندوق -
- �ـثل الــصـنـدوق أمــام الـقـضــاء وفي جـمــيع أعـمـال

احلياة اIدنية.
اIدير العام هو اآلمر بصرف ميزانية الصندوق.

و�ــــكـــنـه أن يـــفــــوض إمـــضــــاءه Iـــســــاعـــديـه في حـــدود
اختصاصاتهم.

الفرع الرابعالفرع الرابع
تنظيم الصندوقتنظيم الصندوق

اIاداIادّة    35  :   : يتكون الصندوق من الهياكل اآلتية :
tقسم اإلدارة العامة :- قسم اإلدارة العامة : يكلف بتسيير الصندوق -

- قــــــسم بــــــرامج الــــــتــــــســــــيــــــيـــــر :- قــــــسم بــــــرامج الــــــتــــــســــــيــــــيـــــر :  يـــــكــــــلـف بـــــتــــــوزيع
الـتـخـصـيص اإلجـمـالي لـلـتـسـيـيـر ومـخـصـصـات مـيـزانـيـة

 tالدولة لفائدة اجلماعات احمللية
- قــــسم بــــرامج الــــتـــجــــهـــيــــز واالســــتـــثــــمـــار :قــــسم بــــرامج الــــتـــجــــهـــيــــز واالســــتـــثــــمـــار : يـــكـــلف
بــتــوزيع الــتــخــصــيـص اإلجــمــالي لــلــتــجــهــيــز واالســتــثــمـار
وضـــمــــان اIـــوارد اجلـــبــــائـــيـــة الــــتي ســـجــــلت نـــاقـص قـــيـــمـــة

tجبائية
-  قـسم اإلحصاء و اإلعالم اآللي :قـسم اإلحصاء و اإلعالم اآللي :  يـكلـف بالـبرمـجة

وجمع اIعطيات اإلحصائية واIالية.
يــــســـاعـــد رؤســـاء األقـــســـام فـي أداء مـــهـــامـــهم رؤســـاء

مكاتب.

36 :  : يـــحــــدد الـــتـــنــــظـــيم الــــداخـــلي لــــلـــصـــنـــدوق اIــاداIــادّة  
�ـــوجب قــرار مــشــتــرك بــX الــوزيـــر اIــكــلف بــالــداخــلــيــة

ووزير اIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مالية أحكام مالية 

اIــاداIــادّة    37  :   : يــعـــرض مــشـــروع مــيــزانـــيــة الـــصــنــدوق
الذي يعده اIديـر العام على مجلس التوجيه للمداولة. ثم
يـرسل إلى السـلطـة الوصـية وإلى وزيـر اIالـية لـلمـوافقة

عليهt طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة    38 :  : تشتمل ميزانية الصندوق على :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- اإلعـانـات السـنـويـة اIمـنـوحة من مـيـزانيـة الـدولة
tلتسيير الصندوق

tالهبات والوصايا -

- كل مورد آخر مرتبط بنشاط الصندوق.

في باب النفقات :في باب النفقات :

tنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

39 : : تـمـسك محـاسـبة الـصـندوق حـسب قـواعد اIاداIادّة  
احملـــاســبــة الـــعــمــومــيـــة ويــســنــد تـــداول  األمــوال إلى عــون

محاسب يعينه  أو يعتمده الوزير اIكلف باIالية.

اIـاداIـادّة    40 :  : تـمــارس الـرقـابــة عـلى الــصـنـدوقt طــبـقـا
لألحكام التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIـاداIـادّة  41 :  : تـلـغى أحـكـام اIـرسوم رقم 86-266 اIـؤرخ
في 2 ربـيع األول عام 1407 اIـوافق 4 نـوفـمـبـر سـنة 1986

واIذكور أعاله.

يـعاد تـخـصـيص §تـلـكـات صنـدوق اجلـمـاعات احملـلـية
اIـــشــــتـــرك ومـــســـتـــخـــدمـــوه لـــفـــائــــدة صـــنـــدوق الـــتـــضـــامن
والـضـمـان لـلجـمـاعـات احملـلـيةt طـبـقـا لـلتـشـريع والـتـنـظيم

اIعمول بهما.

42 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في  مؤرخ في 22 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1435 ا اIـــــوافــق Iـــــوافــق 24 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة t2014 يــــحـــــددt يــــحـــــدد
مـبــالغ الــتـعــويــضــات و كــيـفــيـــات مـنــحــهــا ألعــضــاءمـبــالغ الــتـعــويــضــات و كــيـفــيـــات مـنــحــهــا ألعــضــاء
جلــان الـصـفــقـات وأعضــاء جلـان حتكـيـم اIسـابقـاتجلــان الـصـفــقـات وأعضــاء جلـان حتكـيـم اIسـابقـات
واIـــقــرريـن واIــســـؤولــX اIـــكـــلــفـــX بــكـــتــابـــات جلــانواIـــقــرريـن واIــســـؤولــX اIـــكـــلــفـــX بــكـــتــابـــات جلــان

الصفقات.الصفقات.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
tاليةIبناء على تقرير وزير ا -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اIـــادتــان 3-85
tو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شـــوال عـــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 
tـتممIـعدل واIا tتـضمن تـنظـيم الـصـفـقـات العـمومـيةIوا

tادتان 34 و 161 منهIال سيما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14 -111 اIؤرخ
في 11  جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق  13 مــارس سـنـة
 2014 واIــتــضـمـن تــكــلــيف وزيــر الــطــاقــة واIـنــاجـم �ــهـام

tالوزير األول بالنيابة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 92-238 اIؤرخ
t1992 ــوافق 6 يــونـــيــو ســـنــةIفي 5 ذي احلــجــة عــام 1412 ا
اIعـدل واIـتـممt الـذي يـحدد كـيـفـيـات تطـبـيق أحـكـام اIادة
140 من اIـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91-434 اIــــؤرخ في 9

نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1991 واIــــتـــضــــمن تــــنـــظــــيم الــــصـــفــــقـــات
tالعمومية

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

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقا ألحـكـام اIـادتX 34 و 161 من
اIـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ في 28 شـوال عـام
1431 اIـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة t2010 اIـــــعـــــدل واIــــتـــــمم

واIــذكـــور أعالهt يــهـــدف هــذا اIـــرســوم إلى حتـــديــد مـــبــالغ
الـتــعـويــضـات اجلـزافــيـة  وكــيـفـيــات مـنــحـهـا ألعــضـاء جلـان
الصـفقـات واIقـررين واIـسؤولـX اIكـلفـX بكـتابـات جلان

الصفقات وأعضاء جلان حتكيم اIسابقات.

اIــــادةاIــــادة  2 :   :  يـــحــــدد مــــبــــلغ الــــتــــعــــويـــضــــات اجلــــزافــــيـــة
للحضور واIشـاركة في أشغال اللجان الـوطنية واللجان
XسؤولIمنوحة ألعضاء اللجان واIالقطاعية للصفقات ا

اIكلفX بكتابات اللجانt عن كل حصةt كما يأتي :
tثالثة آالف دينار (3.000 دج) للرئيس -

- ألــــفـــان وخــــمــــســــمــــائــــة ديــــنـــار (2.500 دج) لــــنــــائب
tالرئيس

tألفان ومائتا دينار (2.200 دج ) للعضو -
- ألف وخـــمـــســـمــائـــة ديـــنــار (1.500 دج) لـــلـــمـــســؤول

اIكلف بالكتابة.

اIــــادة اIــــادة 3  :  : يـــحــــدد مــــبــــلغ الــــتــــعــــويـــضــــات اجلــــزافــــيـــة
للـحضور واIـشاركة في أشـغال جلان الـصفقـات الوزارية
والوالئـية واIـؤسسـة العـمومـية الـوطنـية ومـركز الـبحث
والــتــنــمـيــة الــوطــني والــهــيـكـل غـيــر اIــمــركــز لـلــمــؤســسـة
الــعـــمـــومـــيـــة الــوطـــنـــيـــة ذات الــطـــابع اإلداريt اIـــمـــنـــوحــة
ألعضاء اللجان واIـسؤولX اIكلفX بكتابات اللجانt عن

كل حصةt كما يأتي :
tألفان ومائتا دينار (2.200 دج) للرئيس -
tألف وثما©ائة دينار (1.800 دج) للعضو -

- ألف ديـــــــنــــــار (1.000 دج) لـــــــلــــــمـــــــســـــــؤول اIـــــــكـــــــلف
بالكتابة.

اIــــادة اIــــادة 4 : :  يـــحــــدد مــــبــــلغ الــــتــــعــــويـــضــــات اجلــــزافــــيـــة
لـلـحـضور واIـشـاركـة في أشـغـال جلـان الـصـفـقـات الـبـلـدية
واIــؤسـســة الــعــمــومـيـة الــمــحلــيـةt اIمــنـوحة ألعــضـاء
الــلـجــان واIـســؤولـX اIــكـلــفـX بــكـتــابــات الـلــجـانt عن كل

حصةt كما يأتي :
tألف وثما©ائة دينار (1.800 دج) للرئيس -
tألف وأربعمائة دينار (1.400 دج) للعضو -

- ثما©ائة دينار (800 دج) للمسؤول اIكلف بالكتابة.

اIــــادة اIــــادة 5 :  : يــــســــتــــفــــيــــد مـــقــــررو الــــلــــجــــان الــــوطــــنــــيـــة
لـلــصــفــقــات من تــعـويـض جـزافـي يـحــدد بــألف وثــمــا©ــائـة

دينار (1.800 دج) عن كل حصة.
ويـستـفيـد مقـررو اللـجان األخـرى للـصفـقات t زيادة
عـلى الـتـعـويض اجلزافـي للـحـضـور واIـشـاركـة في أشـغال
tمن تـــعـــويـض جـــزافي تـــكـــمـــيـــلـي عن كل حـــصـــة tالــــلـــجـــان

نسبته 40 % من التعويض اجلزافي للحضور.

اIادة اIادة 6 : :  يـستفـيد نـائب الرئيس اIـذكور في اIادة 2
أعالهt عـندمـا يـستـخـلف الرئـيسt من الـتعـويض اجلزافي

نفسه اIمنوح للرئيس.
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ويـسـتـفـيــد الـعـضـو اإلضــافيt اIـعـX قـانــونـاt عـنـدمـا
يــسـتـخـلف الــعـضـو الـدائـمt من الـتـعـويـض اجلـزافي نـفـسه

اIمنوح للعضو الدائم.

اIـادة اIـادة 7 : : يــتــقــاضى أعــضــاء جلـان حتــكــيم اIــســابــقـات
تعويضا جزافيا قدره :

- اثنـا عشر ألف دينار (12.000 دج) عن كل مـسابقة
 مـن اخــتــصــاص الــلــجـــان الــوطــنــيــة والــلـــجــان الــقــطــاعــيــة

tللصفقات
- ثــمــانــيــة آالف ديــنــار (8.000 دج) عن كل مـــســابــقــة
مـن اخــتــصــاص الــلــجـــنــة الــوزاريــة لــلــصـــفــقــات والــلــجــنــة
الوالئيـة للصفـقات وجلنة الصـفقات للـمؤسسة الـعمومية
الوطنية ومركـز البحث والتنميـة الوطني والهيكل غير
اIـــمــركــز لــلــمــؤســســة الــعــمــومــيــة الــوطــنــيــة ذات الــطــابع

tاإلداري
- سـتــة آالف ديــنـار (6.000 دج) عن كل مـســابــقـة من
اخــتــصـــاص جلــنـــة الــبــلـــديــة لـــلــصـــفــقــات وجلـــنــة اIـــؤســســة

العمومية احمللية للصفقات.

اIـادة اIـادة 8 : : تـدفع الــتــعـويــضـات اIــنـصــوص عــلـيــهـا في
هـــذا اIـــرســوم كـل ثالثــة (3) أشــهـــرt وحتـــسب عـــلى أســاس
قـائـمـة اســمـيـة مـرفـقـة بـبـطــاقـات احلـضـور §ـضـاة من كل

اIستفيدين احلاضرين.
و�ــضي الـقـائـمـة االســمـيـة لـلـحــاضـرين رئـيس جلـنـة

الصفقات أو رئيس جلنة التحكيمt حسب احلالة.

اIـادة اIـادة 9 : :  ال تـخـضع الــتـعــويـضـات اIــذكـورة في هـذا
اIرسوم الشتراكات الضمان االجتماعي.

اIــادة اIــادة 10 : :  يــتـــرتب عــلـى الــتــعـــويــضــات اIـــنــصــوص
عـلـيـهـا في هـذا اIـرسـوم  قـيــدهـا في الـنـفـقـة  اIـوافـقـة لـهـا
في مـيزانـية اIـصلـحة اIـتعـاقدة بـالنـسبـة للـجان صـفقات
اIـــصـــلـــحـــة اIـــتـــعـــاقـــدة وفي مـــيـــزانـــيـــة الـــوزارة اIـــعـــنـــيــة
بالنسبة للـجان القطاعية للصفقات وفي ميزانية وزارة

اIالية بالنسبة للجان الوطنية للصفقات.

11 : :  تـلــغــى أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفـيـــذي رقم اIـادة اIـادة 
92-283 اIؤرخ في 5 ذي احلجة عام 1412 اIوافق 6 يونيو

سنة t1992 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 12 :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

مرسـوم تنفيذي رقم رسـوم تنفيذي رقم 14-118 مؤر مؤرّخ في خ في 22 جمادى األولى جمادى األولى
عـام عـام 1435 ا اIــوافــق Iــوافــق 24 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة t2014  يــتـضـمن يــتـضـمن
إنـــشــاء مــؤســســـة تــهــيــئـــة مــديــنــتـــي عــX الـــنــحــاسإنـــشــاء مــؤســســـة تــهــيــئـــة مــديــنــتـــي عــX الـــنــحــاس
وعلـي مـنجلي ويحــدد مهامـهـا وتنظـيمها وكـيفياتوعلـي مـنجلي ويحــدد مهامـهـا وتنظـيمها وكـيفيات

سيرها.سيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة

tوالبيئة
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورt ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85

tو125  (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

tتممIعدل واIا tتضمن  القانون التجاريIوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

t تمّمIعدّل واIا tاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اIــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
االقتـصاديـةt اIعـدل واIتـممt  ال سيـما اIواد من 44 إلى47

tمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

 tباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اIــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

tتممIعدل واIا tتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-29 اIــــؤرخ  في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممIعدل واIا tتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممIعدل واIا tتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اIــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اIوافق 20 فبـراير سنة 2006 واIـتضمن

tالقانون التوجيهي للمدينة



2 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1219
2 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اIــــؤرخ في 16
رجب عام 1431 اIوافق 29  يونـيو سـنة 2010  واIـتضمن

tصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمIا
- و�قـتضى القانون رقم 11-10 اIؤرخ في 20 رجب
tتعلق بالبلديةIوافق 22  يونيو سنة 2011  واIعام 1432 ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اIــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

tتعلق بالواليةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

 tتممIعدل واIا tتضمن تنظيم الصفقات العموميةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الــقــعــدة  عــام 1434 اIــوافق 11 ســبـــتــمــبــر  ســنــة

 tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 11  جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق  13 مــارس سـنـة
 2014 واIــتــضـمـن تــكــلــيف وزيــر الــطــاقــة واIـنــاجـم �ــهـام

tالوزير األول بالنيابة
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 431-96
اIــــؤرخ في 19 رجـب عـــام 1417 اIــــوافــق 30  نــــوفــــمــــبــــــر
سـنة 2014 واIتـعلق بكـيفيـات تعيـX محافظـي احلسابات
في اIــــؤســـــســــات الــــعــــمــــومـــــيــــة ذات الــــطــــابـع الــــصــــنــــاعي
والتـجـاري ومـراكز الـبـحث والـتـنمـيـة وهـيئـات الـضـمان
االجـتـمـاعي والــدواوين الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـتـجـاري

tستقلةIؤسسات العمومية غير اIوكذا ا
tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -   

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية - الهدف - الوصاية - اIقرالتسمية - الهدف - الوصاية - اIقر

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تــنــشـأ مــؤســسـة عــمـومــيــة ذات طـابع
صــــنــــاعـي وجتــــاريt  تــــتــــمــــتع بــــالــــشــــخــــصــــيــــة اIــــعــــنــــويـــة
واالستقالل اIاليt حتت تسـمية "مؤسسة تـهيئة مدينتي
عـX النـحـاس وعـلي منـجـلي" بـوالية قـسـنـطيـنـةt  وتدعى

في صلب النص" اIؤسسة".

اIــــادة اIــــادة 2 :  : تــــوضـع اIــــؤســــســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيــــر
اIكلف باIدينة.

3 :  : تــخــضع اIــؤســســة لــلــقــواعـد اIــطــبــقــة عــلى اIـادة اIـادة 
اإلدارة فـي عالقــــاتــــهــــا مـع الــــدولــــة وتــــعــــتـــــبــــر تــــاجــــرة في

عالقاتها مع الغير.

اIادة اIادة 4 :  : يحدد مقر اIؤسسة في والية قسنطينة.

اIـادة اIـادة 5 :  : يــحــدد مـجــال تـدخـل اIـؤســسـة فـي بـلــديـتي
اخلــروب وعـــX الـــســمـــارة في اخملـــطط اIـــلـــحق بـــأصل هــذا

اIرسوم.

اIـادة اIـادة 6 : : اIـؤسـسـة أداة الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة إلعداد
Xمــخـــطط الــتـــهــيــئـــة ومــتـــابــعـــة تــنــفـــيــذه والـــتــنــســـيـق بــ
مـــخـــتـــلـف اIـــتـــدخـــلـــX في إجنـــاز مـــديـــنـــة عـــX الـــنـــحــاس

وحتسX وضعية مدينة علي منجلي.
وبهذه الصفةt تكلفt على اخلصوص �ا يأتي :

- إجنــاز الــدراســات الــعــامــة واخلــاصــة اIــنــبـثــقــة عن
مــخــطط تـــهــيــئــة مــديــنـــتي عــX الــنــحــاس وعـــلي مــنــجــلي
والـسـهـر عــلى إعـدادهـا واIـصـادقـة عــلـيـهـا طـبــقـا لـلـتـشـريع

tعمول بهما ومتابعة تنفيذهاIوالتنظيم ا
- االسـتــعــانـة عــنـد احلــاجـة بــاخلــبـرة الــوطـنــيـة و/ أو
األجـنـبـيـة في مـجـال تـصمـيم وهـنـدسـة عـمـلـيـات الـتـهـيـئة

tطلوبةIا
Xالـــنـــحـــاس وحتـــســـ Xتـــهـــيـــئــــة مـــوقع مـــديـــنــــة عـــ -
وضـعيـة مـوقع مديـنـة علي مـنجـلي في ظل احـترام أدوات

tالتعمير ومخطط التهيئة

- الـــســــهـــر عـــلـى جـــودة اإلطــــار اIـــعـــيــــشي والـــبــــيـــئـــة
tوترقية التشغيل

- ضمان التنـسيق اIشترك بـX القطاعات من أجل
إعــداد قــائـمــــة الــتـجــهــيــــزات اجلـمــاعــيــــة الـتــي يـجـب أن
تدمـج في إطار إعداد  مخطط تهيئة مدينة عX النحاس
وبــرنـامج حتــسـX وضــعـيــة مـديــنـة عــلي مــنـجــلي والـســهـر

tعلى تناسقها
- تـــشـــجـــيع تـــطـــويـــر الـــبـــرامج الـــتـــرقـــويـــة لـــلـــســـكن
والتجـهيـزات الضـرورية لتـحسـX اإلطـار اIـعيشــي فـي

مدينتــي عX النحاس وعلي منجلي.

اIـادة اIـادة 7 : : تــتـولـى اIـؤســســة مــهــمـة الــقــائم بــاألشــغـال
اIفوض.

اIــادة اIــادة 8 :  : يـــتم الــقــيــام بــتــبـــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة
اIوكـلة للمـؤسسة من قـبل الدولة أو اجلمـاعات اإلقلـيمية

طبقا ألحكام دفتر الشروط اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــــادة اIـــــادة 9 :  : تـــــكـــــلـف اIـــــؤســـــســـــة بـــــاســـــتالم اIـــــنـــــشـــــآت
األسـاســيــة والـتــجـهــيــزات ومـشــاريع الــتـهــيـئــة وتــوابـعــهـا
اجلــاهــزة لـالســتــغاللt حــسب الــقــواعــد الــفــنــيــة وحتــويــلــهـا
لـــلــــمـــؤســــســـات اIــــكـــلــــفـــة بـــتــــســـيــــيـــرهــــا حـــسـب الـــشـــروط

والكيفيات اIعمول بها.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اIــادة اIــادة 10 : : يـــديــر اIــؤســســة مــجـــلس إدارة يــدعى في
صلب النص "اجمللس"t ويسيرها مدير عام.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

tــادة 11 :  : يـــرأس اجملـــلس والي واليـــة قـــســـنـــطـــيـــنــةIــادة اIا
ويتشكل من :

tثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية§ -

tاليةIثل عن وزير ا§ -

tناجمIثل عن وزير الطاقة وا§ -

tائيةIوارد اIثل عن وزير ا§ -

tثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة§ -

tثل عن وزير النقل§ -

tثل عن وزير التربية الوطنية§ -

tثل عن وزير الفالحة والتنمية الريفية§ -

tثل عن وزير األشغال العمومية§ -

tثل عن وزيرة الثقافة§ -

tدينةIثل عن وزير السكن والعمران وا§ -

- §ــــــثـل عن وزيـــــــر الــــــصــــــحــــــة والــــــســـــــكــــــان وإصالح
tستشفياتIا

tثل عن وزير الشباب والرياضة§ -

- §ـــثل عن وزيـــرالـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــرقـــيــة
tاالستثمار

tرئيس اجمللس الشعبي الوالئي لوالية قسنطينة -

tرئيس اجمللس الشعبي البلدي لبلدية اخلروب -

Xرئـــيـس اجملـــلس الــــشـــعـــبـي الـــبـــلــــدي لـــبـــلــــديـــة عـــ -
السمارة.

يــشـــارك اIــديـــر الــعـــام لــلـــمــؤســـســة فـي اجــتـــمــاعــات
اجمللس بصوت استشاري ويتولى أمانته.

يشغل §ثلو القطاعات رتبة مدير مركزي.

tاجملــــلس بـــأي شـــخـص من شـــأنه Xـــكن أن يــــســـتـــعـــ�
بـحـكم كـفـاءتـهt مـسـاعـدته في اIـســائل اIـسـجـلـة في جـدول

األعمال.

tعــنــد احلــاجـة tاجملــلس Xــادة 12 :  : يــجب أن يــســتــعــIــادة اIا
�مثل أي وزير معني لدراسة اIلفات التي تندرج ضمن

اختصاصاته.

اIــــــــادة اIــــــــادة 13 :  : يـــــــعــــــX أعـــــــضــــــاء اجملـــــــلس Iـــــــدة ثالث (3)
ســـنــــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اIـــكـــلف
باIـديـنـةt بنـاء عـلى اقـتراح مـن السـلـطـات التي يـنـتـمون

إليها.
و في حالـة انقـطاع عـضويـة أحد أعـضاء اجملـلسt يتم
اســتــخالفه حــسب األشــكــال نــفــســهــا لــلــمــدة اIــتــبــقــيــة من

العهدة.

اIادة اIادة 14 :  : يتداول اجمللس على اخلصوصt فيما يأتي :
tالتنظيم العام للمؤسسة وسيرها -

- الــبـرامج الــسـنـويــة لـنـشــاط اIـؤســسـة واIـيــزانـيـة
tتعلقة بهاIا

- حــــصـــائل وحـــســــابـــات الـــنـــتـــائـج وكـــذا اقـــتـــراحـــات
tتخصيص النتائج

tوقع وتطويرهIمخطط تهيئة ا -
- مـــــشــــاريـع االتــــفـــــاقــــيـــــات اجلــــمـــــاعــــيـــــة اIــــتـــــعــــلـــــقــــة

tؤسسةIستخدمي ا�
tقبول الهبات والوصايا -

tقبول االعتمادات -
tاإلعارات والقروض -

tمحافظ حسابات وحتديد أجره Xتعي -
- اIــــســــاهــــمــــة في كل قــــطــــاع نــــشــــاطـــات مــــرتــــبــــطـــة

tوضوعه�
tإنشاء فروع وكل أشكال الشراكة -

- كل مــسـألـة يـعـرضـهـا عـلـيـه اIـديـر الـعـام من شـأنـهـا
حتـسX تنظيم اIـؤسسة وسيـرها أو من شأنهـا التشجيع

على حتقيق أهدافها.

اIـادة اIـادة 15 :  : يــجــتــمع اجملـلـس في دورة عــاديـة أربع (4)
مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويـجـتـمع في دورة غـير عـاديـةt إذا تـطـلبت مـصـلـحة
اIـؤسـسة ذلكt بـنـاء عـلى طلب من رئـيـسه أو �ـبادرة من

ثلثي (3/2) أعضائه.
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضاء اجملـلس قبل خـمـسة عـشر (15) يـوما على األقل من

تاريخ االجتماع.
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و�كن تقـليص هذا األجل إلى ثـمانية (8) أيامt فـيما
يخص الدورات غير العادية.

اIــــادة اIــــادة 16 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكـتـمل الـنـصـابt يـعـقـد اجـتمـاع جـديـد خالل
أجـل ثــمـــانـــيــة (8) أيـــام. وفـي هـــذه احلــالـــة تـــصـح مــداوالت

اجمللسt مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخــذ مــداوالت اجملــلس بــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضـاء
احلــاضـرين. وفي حــالـة تـعــادل عـدد األصـوات يــكـون صـوت

الرئيس مرجحا.

تـدوّن مـداوالت اجملـلس فـي مـحـاضـر يـوقــعـهـا رئـيس
اجللسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.

تـرسل احملـاضـر مــوقـعـة من رئـيس اجلـلــسـة وأمـيـنـهـا
إلى الوزيـر اIكـلف بـاIديـنة لـيوافـق علـيهـا خالل اخلمـسة

عشر (15) يوما التي تلي االجتماع.

تـكـون مـداوالت اجملـلس نـافـذة بـعـد ثالثX (30) يـوما
من تـاريخ استالم احملاضر من الـسلطة الـوصية باسـتثناء
احملـاضـر التـي تقـتـضـيهـا الـقـوانX واألنـظـمـة اIعـمـول بـها
اIـوافق عـليـها صـراحةt وال سـيـما مـنهـا اIـداوالت اIتـعلـقة
بـاIيـزانيـة التـقديـرية وحـصيـلة احملـاسبـة واIالـية والـذمة

اIالية للمؤسسة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اIدير العاماIدير العام

tـديــر الـعــام لـلــمـؤســسـة �ــرسـومIا Xـادة 17 :  :  يـعــIـادة اIا
بـناء عـلى اقـتـراح من الوزيـر اIـكـلف باIـديـنـة بالـتـشاور

مع وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIــــادة اIــــادة 18 :   :  يــــنـــــفــــذ اIـــــديـــــر الــــعـــــام قــــرارات اجملـــــلس
ومداوالته.

وبهذه الصفةt يقوم اIدير العام �ا يأتي :

- يــعــد الــتــنــظــيم الــعــام لــلــمــؤسـســة ويــقــتــرحه عــلى
tاجمللس

tــــدنـــيـــةIــــؤســـســــة في كل أعــــمـــال احلــــيـــاة اIــــثل ا� -
tو�كنه التقاضي

tيسهر على السير احلسن للمؤسسة -

- يـقترح مشـاريع برامج النـشاطات ويعـد الكشوف
tالتقديرية للمؤسسة

- �ارس السلطة الـسلمية على مجموع مستخدمي
tؤسسةIا

- يـعـX اIـسـتــخـدمـX الـذين لم تــقـرر طـريـقـة أخـرى
tلتعيينهم

- يـعــمل عـلـى فـتح وتــسـيــيــر كل احلـســابـات اجلــاريـة
والـتـسـبيـقـات و/ أو حسـابـات اإليـداع التي تـهم اIـؤسـسة
وفق الــشــروط الـــقــانــونــيــة اIــعــمــول بــهــاt لــدى الــصــكــوك

tالبريدية والؤسسات البنكية والقرض
- يــوقـع ويــقــبـل ويــظــهـــر كل األوراق والــســفـــتــجــات

tوالكمبياالت والصكوك واألوراق التجارية األخرى
- يــقـوم بـعـمـلـيــات سـحب الـكـفــالـة نـقـدا أو في شـكل

tآخر ويعطي اإليصاالت وإبراء الذمة
- يـــلـــتـــزم بـــنـــفـــقــات اIـــؤســـســـة ويـــقـــدم الـــضـــمــان أو

tالكفالة طبقا للقانون
- يـــوافق عــلى اIــشــاريع الـــتــقــنــيــة ويــقــوم �ــتــابــعــة

tتنفيذها
- يـــبــرم ويــوقـع الــصــفــقـــات والــعــقــود واالتـــفــاقــيــات
tعمول بهماIواالتفاقات في إطار التشريع والتنظيم ا

- يعـد في نـهـايـة كل سـنـة مـاليـة تـقـريـرا سـنـويا عن
الــنــشــاط مــرفــقــا بــاحلــصــائل وجــداول حــســابــات الــنــتــائج

ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة اجمللس.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

19 :  : تــــمـــنح اIـــســــاهـــمـــات الـــســــنـــويـــة اIـــقـــررة اIــادة اIــادة 
بـعـنـوان إجنـاز اIــشـاريع وفـقـا لـألحـكـام اIـنـصــوص عـلـيـهـا

في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة 20 : تـــشـــتــمـل مــيـــزانــيـــة اIـــؤســســـة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
tالتخصيص األولي -

- الــــعــــائــــدات واخلــــدمــــات األخــــرى اIــــؤداة بــــعــــنــــوان
tؤسسةIنشاطات ا

- مسـاهمات تبـعات اخلدمـة العمومـية التي تـضعها
الـدولــة عـلـى عـاتق اIــؤسـســة طــبـقــا لـلــخـدمــات احملـددة في

tعد لهذا الغرضIدفتر الشروط ا
- عائـدات خدمات الـقيـام باألشغـال اIفوضـة حلساب
tللقانون العام Xاخلاضع XعنويIالدولة أو األشخاص ا
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- اإلعـانـات احملتـمـلـة الـواردة من الـهـيئـات الـوطـنـية
tعنيةIوالدولية بعد موافقة السلطات ا

tاليةIالعائدات ا -
tالهبات والوصايا وأشكال األيلولة األخرى -

- كل اIوارد األخرى اIتصلة بنشاط اIؤسسة.

- في باب النفقات :- في باب النفقات :
tنفقات االستثمار والتجهيز -

tنفقات التسيير -
- الـنفـقات اIـتـرتبـة عـلى اIؤسـسـة لضـمان مـهـمتـها
كقائم بـاألشغال اIـفوضةt وكـذا التكـاليف العـامة اIتـعلقة

tبها واحملددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة
- اIــــســـاهـــمــــات اIـــالـــيــــة لـــشــــركـــات أو مـــجــــمـــوعـــات
tؤسسةIشركات التي يساهم موضوعها في إجناز مهام ا
- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف

اIؤسسة.

اIـادة اIـادة 21 :  :  تـمـسك محـاسـبة اIـؤسـسة حـسب الـشكل
التجاريt طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

تنفـذ اIؤسـسة قواعـد احملاسـبة العـمومـيةt في إطار
تسيير االعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اIراقبةاIراقبة

اIادة اIادة 22 : : يتـولى مراجـعة حسـابات التـسيـير اIالي
واحملــاسـبي لــلـمــؤسـســة ومـراقــبــتـهــا مـحــافظ حـســابـات أو

أكثر يتم تعيينهمt وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 23 : : تــخـضع اIـيـزانـيـة الـتــقـديـريـة لـلـمـؤسـسـة
إلى موافقة السلطة الوصيةt بعد موافقة اجمللس عليها.

اIـادة اIـادة 24 : : يـرسل اIــديـر الـعــام لـلــمـؤسـســة احلـصـائل
وحـــــســــابــــات الـــــنــــتــــائـج وقــــرارات تــــخــــصـــــيص الــــنـــــتــــائج
والتقرير السـنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو
مـحـافـظي احلـسـابـات إلى الـسـلـطـات اIـعـنـيـة بـعـد مـوافـقة

اجمللس عليها.

اIـــــادة اIـــــادة 25 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

اIلحقاIلحق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

ـــــــــــــــــــــــــ

اIادة األولى : اIادة األولى :  يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
تبـعات اخلـدمة الـعمـوميـة اIوكـلة لـلمـؤسسـة وكذا شروط

وكيفيات تنفيذها.

اIـادة اIـادة 2 : : تـتـضمـن تبـعـات اخلدمـة الـعمـومـية اIـوكـلة
لـلـمـؤسـسـة مــجـمـوع اIـهـام اIـسـنـدة إلــيـهـا بـعـنـوان نـشـاط

الدولة كما هي محددة في اIادة 6 من هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 3 :  : تـتـلـقى اIــؤسـسـة مـسـاهـمــة مـالـيـة من قـبل
الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات اخلدمة العمومية

اIوكلة إليها �وجب دفتر الشروط هذا.

اIــادة اIــادة 4 : : تــرسل اIــؤســســـة عن كل ســنـــة مــالــيــة إلى
الـوزيـر الوصي تـقـييـمـا لـلمـبـالغ التي يـجب أن تـخصص
لهـا لتغـطيـة األعبـاء احلقيـقيـة النـاجمة عن تـبعـات اخلدمة
الـعـمــومـيـة اIــفـروضـة عــلـيـهــا �ـوجب دفـتــر الـشـروط هـذا

وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يـحدد الـوزيـر الـوصي بـاالتصـال مع الـوزيـر اIـكلف
بــاIــالــيـة مــخــصــصــات االعــتــمــاداتt و�ــكن مــراجــعــة هـذه
االعــتــمــادات خالل الــســنــة اIــالــيــة في حــالــة مــا إذا عــدلت
أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها اIؤسسة.

اIادة اIادة 5 :  : تدفع اIسـاهمات الواجـبة األداء من الدولة
لـلــمـؤسـســة مـقـابـل تـكـفــلـهـا بــتـبـعــات اخلـدمـة الــعـمـومــيـة وفـقـا
لإلجراءات اIقررة �وجب التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 6 : : يجب أن تـكون مـساهـمات الـدولة مـوضوع
محاسبة منفصلة.

اIادة اIادة 7 : : يجب إرسـال حصـيلة اسـتعـمال مسـاهمات
الدولة إلى وزير اIالية عند نهاية كل سنة مالية.

8 :  : تـــعـــد اIـــؤســـســـةt عـن كل ســـنـــةt مـــيـــزانـــيـــة اIــادة اIــادة 
السنة اIالية اIواليةt التي تشتمل على ما يأتي :

- احلصيـلة وحسـابات النـتائج احملـاسبيـة التقـديرية
tؤسسة جتاه الدولةIمع التزامات ا

- بــــــــرنـــــــــامـج مــــــــادي ومـــــــــالي لـإلجنـــــــــاز فـي مــــــــجــــــــال
tالدراسات وإجناز البرامج

- مخطط التمويل.

اIــــادة اIــــادة 9 :  : تـــســــجـل اIـــســــاهــــمــــات الـــســــنــــويــــة احملـــددة
بـعنـوان دفتر الـشروط هـذا تبـعات اخلـدمة الـعمـومية في
مــيـــزانــيـــة الــوزارة الــوصـــيــةt طـــبــقـــا لإلجـــراءات اIــقــررة

�وجب التشريع والتنظيم اIعمول بهما.
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-119 مؤر مؤرّخ في خ في 22 جمادي األولى جمادي األولى
يـــــعـــــدل  tيـــــعـــــدل t2014 ـــــوافـق 24 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةIـــــوافـق اIعــــام عــــام 1435  ا
اIـــــرســــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقـم اIـــــرســــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقـم 03-269 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 8
جــمـــادى الــثــانــيـــة عـام جــمـــادى الــثــانــيـــة عـام 1424 اIــوافـق  اIــوافـق 7 غــشـت ســنـة غــشـت ســنـة
2003 الـــذي يـــحــدد شـــروط وكــيـــفـــيــات الـــتـــنــازل عن الـــذي يـــحــدد شـــروط وكــيـــفـــيــات الـــتـــنــازل عن

األمالك الــــعــــقــــاريــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة و لــــدواويناألمالك الــــعــــقــــاريــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة و لــــدواوين
الترقـية والتـسييـر العقـاري اIستـلمة أو اIـوضوعةالترقـية والتـسييـر العقـاري اIستـلمة أو اIـوضوعة

حيز االستغالل قبل أول يناير سنة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة 2004.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
tدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312  اIؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 11  جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق  13 مــارس سـنـة
 2014 واIــتــضـمـن تــكــلــيف وزيــر الــطــاقــة واIـنــاجـم �ــهـام

tالوزير األول بالنيابة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-269 اIؤرخ
في 8 جمادى الثانية عام 1424 اIوافق 7 غشت سنة 2003
الــــذي يـــــحــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات الــــتــــنـــــازل عن األمالك
الـعقـاريـة الـتـابعـة لـلـدولة ولـدواوين الـتـرقـيـة والتـسـيـير
الـعقـاري اIسـتلـمة أو اIـوضوعـة حيـز االستـغالل قبل أول

tعدلIا t2004 يناير سنة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-10 اIـؤرخ
في 22 ذي احلــجــة عـام 1427 اIـوافق 11 يــنــايــر ســنـة 2007
الـذي يـحـدد شــروط وكـيـفــيـات تـطـبــيق الـتـخـفيض فــي
سـعـر اإليجـار وسعـر بيع الـسـكنـات العـمـوميـة اإليجـارية

tلفائدة اجملاهديــن وذوي احلقوق
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIاIــــادة األولى : ادة األولى : يــهــدف هــذا اIــرســوم إلى تــعــديـل أحــكـام
اIرسوم الـتنفيذي رقم 03-269 اIؤرخ في 8 جمـادى الثانية
عــام 1424 اIــوافق 7 غـــشت ســـنـــة 2003 الـــذي يـــحـــدد شـــروط
وكــيـفــيــات الـتــنــازل عن األمالك الــعـقــاريــة الـتــابــعـة لــلــدولـة
ولـــدواوين الـــتـــرقـــيــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعــقـــاري اIـــســـتـــلـــمــة أو
اIوضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة t2004 اIعدل.

اIاداIادّة ة 2 : : تعـدل أحكام اIادة 9 من اIرسـوم التنفيذي
رقم 03-269 اIـــــؤرخ في 8 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1424

اIوافق 7 غشت سنة 2003 واIذكور أعالهt كما يأتي :

" اIــــادّة 9 : يــــســـتــــثـــنـى من االســــتـــفــــادة من األحــــكـــام
اIنـصـوص علـيهـا أعالهt فـيمـا يخص خـصم مـبالغ اإليـجار
اIدفـوعة والتـخفيـضات من سعـر التنازلt الـراغبون في
شـــراء مـــســــكن في إطــــار هـــذا اIـــرســــوم الـــذين ســــبق لـــهم
شـــراء مـــلك عـــقـــاري مـن الـــدولـــة أو اســـتـــفـــادوا من إعـــانـــة

مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن ".

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جــــــمـــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقـم 14-120 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 22 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2014 ــــــوافـق 24 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــةIــــــوافـق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يـعديـعدّل اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم ل اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03-374 اIـؤر اIـؤرّخ فـي خ فـي 4
رمـــضــان عــام رمـــضــان عــام 1424 اIــوافق  اIــوافق 30 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة 2003
واIــتــعـــلق بــالــتــصــريح الــتـــشــخــيــصي لــلــمــؤســســاتواIــتــعـــلق بــالــتــصــريح الــتـــشــخــيــصي لــلــمــؤســســات

الصغيرة واIتوسطة.الصغيرة واIتوسطة.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــنـــمــيـــة الـــصــنـــاعـــيــة

 tوترقية االستثمار
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

tادة 19 منهIال سيما ا tتوسطةIالصغيرة وا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 11 جــمــادى األولى  عـام 1435 اIــوافق 13 مــارس ســنـة
2014 واIــتــضــمن تـــكــلــيف وزيــر الــطـــاقــة واIــنــاجم �ــهــام

tالوزير األول بالنيابة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-374 اIؤرّخ
في 4 رمــضــان عــام 1424 اIــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 2003
واIتـعلق بـالتـصريح الـتشخـيصي لـلمـؤسسـات الصـغيرة

tتوسطةIوا
tوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIــــــــــاداIــــــــــادّة األولـى :ة األولـى :  يــــــــــعـــــــــــدّل ©ــــــــــــوذج الـــــــــتــــــــــصــــــــــريـح
التشخيصـي لـلمؤسســـات الصغـيـرة واIتوسطـة احملــدد
فـــي اIــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفــــيـــــــذي رقـم 03-374 اIـــــؤرّخ في 4
رمضان عام 1424 اIوافق 30 أكتـوبر سنة 2003 واIذكور

أعالهt بالنموذج اIرفق بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

1 - معلومات عن اIؤسسة
1- Renseignements sur l�entreprise

- اسم اIؤسسة .......................................................................................................................................
Nom de l�entreprise

- الطبيعة القانونية ...............................................................................................................................
Forme juridique

- رأسمال اIؤسسة .................................................................................................................................
Capital social

............................................................................................................................ XؤسسIلقب واسم ا -
Nom (s) et Prénom (s) des Fondateur (s)

- تاريخ اإلنشاء ......................................................................................................................................
Date de création

- تاريخ بداية النشاط الفعلي ...................................................................................................................
Date de début de l�activité réelle

- رقم القيد في السجل التجاري ...............................................................................................................
N° d�immatriculation au RC

- رقم التعريف اإلحصائي .......................................................................................................................
Numéro d�identification statistique

- النشاط الرئيسي .................................................................................................................................
Activité principale

- نشاطات ثانوية §ارسة ........................................................................................................................
Activités secondaires exercées

- عنوان مقر اIؤسسة .............................................................................................................................
Adresse du siège social

................................................................................(Fax) الفاكس........................................(Tél) الهاتف

.......................................(Site web) وقع اإللكترونيIا .......................................(E-mail) البريد اإللكتروني

- عنوان مقر وحدات اإلنتاج ....................................................................................................................

................................................................................................................ Adresse des unités de production

................................................................................(Fax) الفاكس........................................(Tél) الهاتف
- نوع اIنتوج أو اخلدمات اIقدمة ..............................................................................................................

Type de produits ou services offerts

2 - اIوارد البشرية
2- Ressources humaines

................................(Effectif total) XستخدمIأ - إجمالي ا
..............................(Permanents) الدائمون �
.................................(Vacataires) ؤقتونIا �
................................... (cadres)  اإلطارات �

                                                          حرر بتاريخ..................................
                                           التوقيع واخلتم
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12-370 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـام ـة عـام 1433 اIـوافـق  اIـوافـق 24 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة t2012 يــتـضـمـن إلـغـاء تــصـنـيفt يــتـضـمـن إلـغـاء تــصـنـيف
قطـع أراض فالحيـة وتخصيصها إلجنـاز مشاريـع عمومية للتنمية (استدراك).قطـع أراض فالحيـة وتخصيصها إلجنـاز مشاريـع عمومية للتنمية (استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الرسمية-العدد 59 الـصادر في 12 ذي احلجة عام 1433 اIوافق 28 أكتوبر سنة 2012.

الصفحة t13 العمود الرابعt السطر اخلامس.
- بدال من :- بدال من : 0 هـ 30 آ

- يقرأ - يقرأ : 3 هـ.

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسي ماسي مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 24 ج جــــــــــمــــــــــادى األولادى األولـى عى عــــــــام ام 1435
اIوافـق اIوافـق 26 مارس سنة  مارس سنة t2014  يt  يتضمن تغيير ألقاب.تضمن تغيير ألقاب.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بنـاء على الـدستـورt ال سيـما اIـادتان 77-8  و125

t(الفقرة األولى) منه
-  وبـــمــــقــــتـــضـى األمـــر رقـم 70-20 اIـــؤرخ فـي 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اIـــــوافق 19  فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970

tادتان 55 و56 منهIال سيما ا tدنيةIتعلق باحلالة اIوا
  - و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10
ربـــيع  الــــثـــاني عـــام  1391 اIــــوافق 3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1971
واIتـعـلق  بـتـغـيـير الـلـقبt اIـتـممt ال سـيـمـا اIواد 3 و4 و5

tمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخـص بـــــتـــــغـــــيــــيـــــر الـــــلـــــقـبt وفـــــقــــا
لــلـــمــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام
tـذكور أعالهIتـمم  واIا t1971 ـوافق 3 يونـيو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- لــوبـيــة ســعــادt اIــولــودة في 21 يــونــيــو ســنـة 1984
بـــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شـــــــــــــهـــــــــــــادة اIـــــــــــــيـالد رقـم
1984/00/07440 وتدعى من اآلن فصاعدا : اIهتدي سعاد.

- حلـمــاري ارزقيt اIـولـود في 15 مــارس سـنـة 1951
بـأزفــون (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة اIـيالد رقم 332 وعـقـد
الـــــزواج رقم 71 احملــــرر بـــــتــــاريخ 21 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1970
بالرويبـة (والية اجلزائر) ويدعى من اآلن فصاعدا : Iاري

أرزقي.
- حلمـاري كر�ـةt اIـولودة في أول يـنـاير سـنة 1973
بــالــرويــبـة (واليــة اجلــزائــر) شــهـادة اIــيالد رقم 09 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : Iاري كر�ة.

- حلـماري نـوالt اIـولودة في أول مـارس سـنة 1975
بـالــرويـبـة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIـيالد رقم 764 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : Iاري نوال.
- حلــمــاري ســـفــيــانt اIــولــود في 15 ديــســمـــبــر ســنــة
1978 بـالــرويــبـة (واليــة اجلــزائـر) شــهــادة اIـيالد رقم 3388

ويدعى من اآلن فصاعدا : Iاري سفيان.
- حلـــمــاري كـــمــالt اIـــولــود في 26 غــشت ســنــة 1981
بـالرويـبة (والية اجلـزائر) شـهادة اIيالد رقم 2617 ويدعى

من اآلن فصاعدا : Iاري كمال.
- التــامـن عـلـيt اIــولــود في أول أكــتــوبــر ســنـة 1953
بــتــمــاســX (واليــة ورقـلــة) شــهــادة اIــيالد رقم 1700 وعــقــد
الــــــزواج رقم 20 احملــــــرر بـــــــتــــــاريخ 6 مــــــارس ســـــــنــــــة 1975

بتماسX (والية ورقلة) وابنتاه القاصرتان : 
* أم اخليـرt اIولودة في 21 مايـو سنة 1996 بـسيدي

t70 يالد رقمIعامر (والية ورقلة) شهادة ا
* عــــبـــــيــــرt اIـــــولــــودة فـي أول فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 1999

t39 يالد رقمIبسيدي عامر (والية ورقلة) شهادة ا
tأمن أم اخلير tويدعون من اآلن فـصاعدا : أمن عـلي

أمن عبير.
- التــــامن ســــلـــيمt اIــــولـــود في 20 غـــشت ســـنـــة 1976
بــتـمــاسـX (واليــة ورقـلــة) شـهــــادة اIـيالد رقم 120 وعـقـــد
الــزواج رقم 101 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005
بـــتـــمـــاســـX (واليـــة ورقـــلـــة) وعــقـــد الـــزواج رقم 47 احملــرر
t(واليـة ورقــلـة) Xبــتــاريخ 30 مــارس ســنـة 2011 بــتــمـاســ

وابنتاه القاصرتان : 
* شـــذى أنــــاغـــيم فـــاطـــمـه الـــزهـــراءt اIـــولـــودة في 29
يــونــيــو ســنـة 2008 بــســيــدي عــامــر (واليــة ورقــلــة) شــهـادة

t281 يالد رقمIا
* مـرام سدره اIـنـتـهىt اIـولـودة في 5 فـبـرايـر سـنة
t35 يالد رقمI2012 بسيدي عامر (والية ورقلة) شهادة ا
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ويـــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : أمـن ســلــيمt أمن شــذى
أناغيم فاطمه الزهراءt أمن مرام سدره اIنتهى.

- التـــامن نـــوالt اIـــولــودة في 14 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1978
بتماسX (والية ورقلة) شهادة اIيالد رقم 192 وعقد الزواج
رقم 83 احملرر بتاريخ 28 يونـيو سنة 2008 بتـماسX (والية

ورقلة) وتدعى من اآلن فصاعدا : أمن نوال.
- التـامن فـيـروزt اIـولـودة في 27 أكـتـوبـر سـنة 1980
بـــتـــمـــاســـX (واليـــة ورقـــلـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 227 وعـــقـــد
Xالزواج رقم 01 احملرر بتاريخ 4 يناير سنة 2000 بتماس

(والية ورقلة) وتدعى من اآلن فصاعدا : أمن فيروز.
- التــامن وردهt اIـولـودة في 30 نـوفـمـبـر سـنـة 1982
بــتــمــاسـX (واليــة ورقــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 285 وتــدعى

من اآلن فصاعدا : أمن ورده.
- التــــامـن عــــامـــــرt اIــــولـــــود في 5 مـــــايــــو ســـــنــــة 1985
بـتمـاسX (والية ورقـلة) شـهادة اIيالد رقم 42 ويدعى من

اآلن فصاعدا : أمن عامر.
- التــامـن اIــشــريt اIـــولــود في 20 مــايـــو ســنــة 1989
بـسيدي عـامر (واليـة ورقلة) شـهادة اIيالد رقم 44 ويدعى

من اآلن فصاعدا : أمن اIشري.
- التــامـن احلــاجــةt اIــولــودة في 24 مــايــو ســنــة 1993
بـسيدي عـامر (واليـة ورقلة) شـهادة اIيالد رقم 51 وتدعى

من اآلن فصاعدا : أمن احلاجة.
- هـائــشــة مـحــمــدt اIــولـود في 10 يــنـايــر ســنـة 1957
بــقـــمــار (واليـــة الــوادي) شــهـــادة اIــيالد رقم 68/985 وعــقــد
الــزواج رقم 278 احملــرر بــتــاريخ 24 ديــســمــبــر ســنــة 1980

ببولوغX (والية اجلزائر)t وولداه القاصران: 
* تــوبـــةt اIــولــودة في 25 يـــنــايــر ســنــة 1998 بــقــمــار

t112 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
* عــبـــد اIــالكt اIـــولــود في 22 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2002

t1032 يالد رقمIبقمار (والية الوادي) شهادة ا
و يدعون من اآلن فصـاعدا : فرحات مـحمدt فرحات

توبةt فرحات عبد اIالك.
- هايـشة باللt اIولود في 20 مايـو سنة 1983 بباب
الــــوادي (واليــــة اجلــــزائــــر) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 733 وعــــقــــد
الــزواج رقم 1430 احملـــرر بـــتـــاريخ 31 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2011
بــــبـــســــكـــرة (واليــــة بــــســـكــــرة) ويـــدعـى من اآلن فـــصــــاعـــدا :

فرحات بالل.
- هــايــشــة يـــوسفt اIــولــود في 6 أبــريل ســنــة 1984
ببـولـوغX (واليـة اجلـزائر) شـهـادة اIيالد رقم 613 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : فرحات يوسف.

- هايشـة الطاهرt اIولود في 22 نوفـمبر سنة 1985
بـقمـار (واليـة الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 1599 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : فرحات الطاهر.
- هـايـشــة فـاطـمــة الـزهــراءt اIـولـودة في 2 نـوفــمـبـر
سـنة 1989 بـقـمـار (واليـة الـوادي) شـهـادة اIـيالد رقم 1514

وتدعى من اآلن فصاعدا : فرحات فاطمة الزهراء.
- هـايـشـة مـر�t اIولـودة في 23 نـوفـمـبـر سـنة 1990
بــــقـــمــــار (واليــــة الــــوادي) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 1729 وعـــقـــد
الزواج رقم 232 احملرر بتاريخ 7 يولـيو سنة 2011 بقمار

(والية الوادي) وتدعى من اآلن فصاعدا : فرحات مر�.
- هـايشـة بوثـيـنةt اIـولودة في 15 أبـريل سنة 1993
بقمـار (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 435 وعقد الزواج
رقم 63 احملــرر بـتـاريخ 9 مــارس سـنـة 2011 بـقــمـار (واليـة

الوادي) وتدعى من اآلن فصاعدا : فرحات بوثينة.
- خـمــاجـة عـبـد الـلهt اIـولـود سـنـة 1967 بـحـكم صادر
بـتاريخ 6 يـنـايـر سـنة 1973 بـاجلزار (واليـة بـاتنـة) شـهادة
اIـيالد رقم 0025 وعــقــد الـزواج رقم 47 احملــرر بــتـاريخ 25
أكتوبر سنة 1994 باجلزار (والية باتنة) وأوالده القصر :
* مــحــمـدt اIــولــود في 26 مـايــو ســنـة 1995 بـبــريــكـة

t1743 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا
* ابتـسامt اIولودة في 2 فبـراير سنة 1997 ببـريكة

t0625 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا
* أكــرمt اIــولــود في 16 مــارس ســنــة 2000 بــبــريــكــة

t0765 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا
* عـــبـــد الـــهـــاديt اIـــولـــود في 12 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

t1992 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا
* لــيـنــدةt اIــولـودة في 4 غــشت ســنـة 2007 بـبــريــكـة

t1996  يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا
ويـدعــون من اآلن فــصـاعــدا: درواز عـبــد الـلهt درواز
tدرواز عـبــد الـهـادي tدرواز أكـرم tدرواز ابــتـســام tمــحـمـد

درواز ليندة.
- شادي فاطـنةt اIولـودة سنة 1922 بالـنعامة (والية
النعـامة) شهادة اIيالد رقم 1930/22/01070 وعقد الزواج
رقم 075 احملـرر في 20 مـارس سـنة 1953 بـالـنعـامـة (والية

النعامة) وتدعى من اآلن فصاعدا : خثير فاطنة.
- خـــنـــونــــة نـــذيـــرt اIـــولـــود في 25 مـــايـــو ســـنـــة 1977
بــتـاشـودة (واليـة سـطــيف) شـهـادة اIـيالد رقم 175 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عراب نذير.
- زبالح إ�ـانt اIـولودة في 24 سـبـتمـبـر سـنة 1992
بــــبـــــرج مـــــنـــــايل (واليـــــة بـــــومــــرداس) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم
t1992/00/02235 وتدعى من اآلن فصاعدا : بلحاج إ�ان.
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- بن رخيس اعـمرt اIولود في 29 يولـيو سنة 1960
بـــاIــعـــاIــة (واليـــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 120 وعـــقــد
الــزواج رقم 089 احملـــرر بــتــاريخ أول أكـــتــوبــر ســنــة 1991

ب» خليل (والية البليدة)t وابنته القاصرة: 

* مـــــســــعــــودةt اIـــــولــــودة في 8 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2001
t202 يالد رقمIببوفاريك (والية البليدة) شهادة ا

tويــدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا : بـن بـــخـــيـس أعـــمــر
بن بخيس مسعودة.

- بن رخــيس فـاطــمــة الـزهــراءt اIــولـودة ســنـة 1961
بــحـكـم صـادر بــتـاريخ 7 غــشت سـنـة 1976 بـاIـعــاIـة (واليـة
اجلــــزائـــــر) شــــهــــادة اIـــــيالد رقم 53 وعــــقـــــد الــــزواج رقم 42
احملـــرر بـــتــاريخ 30 يــولـــيـــو ســـنــة 1989 بــ» خــلــيل (واليــة
الــبــلــيــدة) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا : بن بــخــيس فــاطــمـة

الزهراء.

- بـن رخــيس فــوضــيلt اIــولــود في 6 فــبــرايــر ســنـة
1963 باIـعـاIة (واليـة اجلزائـر) شهـادة اIيالد رقم 36 وعـقد

الـــــزواج رقم 58 احملـــــرر بــــتـــاريخ 22 غــــشـت ســــنـــة 1993
ب» خليل (والية البليدة) وأوالده القصر : 

* جــــــويـــــــدةt اIـــــــولـــــــودة في 5 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1996
 t1210 يالد رقمIببوفاريك (والية البليدة) شهادة ا

* باللt اIـولود في 20 مـارس سـنة 2001 بـبـوفاريك
t412 يالد رقمI(والية البليدة) شهادة ا

* مــــــروانt اIـــــــولــــــود في 7 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002
t1501 يالد رقمIببوفاريك (والية البليدة) شهادة ا

tويـــدعـــون مـن اآلن فــصــاعــدا : بن بــخــيس فــوضــيل
بن بخيس جويدةt بن بخيس باللt بن بخيس مروان.

- بن رخـــيس إ�ـــانt اIـــولـــودة في 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1994 بــبــوفـاريك (واليــة الــبـلــيـدة) شــهــادة اIـيالد رقم 958

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس إ�ان.

- بـن رخـيس حــمــيــدةt اIــولـودة في 19 يــولـيــو ســنـة
1964 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 1037

وعــقــد الــزواج رقم 057 اIـــحــــرر بــتــاريخ 23 غــشت ســنــة
1989 ببـوفاريك (واليـة البـليـدة) وتدعى من اآلن فـصاعدا

: بن بخيس حميدة.

- بن رخـيـس جـمـيـلـةt اIـولـودة في 23 فـبـرايـر سـنـة
1967 بــبــوفـاريك (واليــة الــبـلــيـدة) شــهــادة اIـيالد رقم 399

وعــقــد الــزواج رقم 201 احملــرر بــتــاريخ 21 أكـــتــوبــر ســنــة
1990 بــــوادي الــــعاليـق (واليــــة الـــبــــلــــيــــدة) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا : بن بخيس جميلة.

- بـن رخـــيس مــــونـــونt اIــــولـــودة في 7 مـــايــــو ســـنـــة
1969 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 1009

وعـــــقـــــد الــــزواج رقم 13 احملــــرر بــــتـــاريخ 18 أبــــريل ســــنـــة
1993 ب» خليل (واليـة البليدة) وتدعى من اآلن فصاعدا :

بن بخيس مونون.
- بـن رخـيس مــصــطــفىt اIــولـود في 8 يــونـيــو ســنـة
1971 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 1320

وعــقــد الـزواج رقم 83 احملــرر بــتـاريخ 17 ســبــتــمــبــر ســنـة
2000 ب» خليل (والية البليدة)t وابنته القاصرة : 

* رانــــــيـــــاt اIــــــولـــــودة في 6 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2001
t1738 يالد رقمIببوفاريك (والية البليدة) شهادة ا

tويـدعــيـان من اآلن فــصـاعــدا : بن بـخــيس مـصــطـفى
بن بخيس رانيا.

- بن رخــيس رشــيـدةt اIــولـودة في 25 يــولـيــو ســنـة
1973 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 1749

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس رشيدة.
- بن رخـيس بـوعـالمt اIولـود في 22 سـبـتـمـبـر سـنة
1975 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 2613

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس بوعالم.
- بن رخـيس تـوفـيقt اIـولـود في 15 ديـسـمـبـر سـنـة
1976 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 3558

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس توفيق.
- بن رخـيس كـلثـومt اIـولودة في 12 سـبـتمـبر سـنة
1980 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 3220

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس كلثوم.
- بن رخــيص مــحـــمــدt اIــولــود في 30 يـــونــيــو ســنــة
1992 بــالــبـلــيــدة (واليـة الــبــلـيــدة) شــهـادة اIــيالد رقم 4346

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس محمد.
- بن رخـيص رشـيـدt اIـولـود في 29 سـبـتـمـبـر سـنة
1993 بـبـوفـاريك (واليـة الـبـلـيـدة) شـهـادة اIـيالد رقم 1439

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن بخيس رشيد.
- زبـلي أم اخلـيرt اIـولـودة سـنة 1957 بسـلـيم (والية
اIــســيــلــة) بـــحــكم صــادر بــتــاريخ 10 ديــســمــبــر ســنــة 1971
شـــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم 5130 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 46 احملـــــرر
بــتــاريخ 21 نـوفــمــبـر ســنـة 1974 بـســلــيم (واليــة اIـســيــلـة)

وتدعى من اآلن فصاعدا : باهي أم اخلير.
- خــامج لــعــيــدt اIــولـود في 14 ديــســمــبــر ســنـة 1945
�ــتـــلـــيــلـي (واليــة غـــردايـــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 885 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 03 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 31 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1973
�ـــتــلـــيــلـي (واليــة غـــردايــة) وعـــقـــد الــزواج رقم 176 احملــرر
بــتــاريخ 14 أكــتـوبــر ســنـة 1987 �ــتـلــيــلي (واليــة غــردايـة)

ويدعى من اآلن فصاعدا : سانية لعيد.
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- خـامج حــمــيـدt اIــولـود في 7 ســبــتـمــبـر ســنـة 1982
�ـلـيـكة (واليـة غـردايـة) شـهـادة اIيالد رقم 653 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : سانية حميد.
- خامج صـوريةt اIـولودة في 20 فبـراير سـنة 1989
�تلـيلي (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 134 وتدعى من

اآلن فصاعدا : سانية صورية.
- خــامج حــنــانt اIـولــودة في 10 فــبـرايــر ســنـة 1991
�تلـيلي (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 139 وتدعى من

اآلن فصاعدا : سانية حنان.
- خــامـج نــور الـــدينt اIـــولـــود في أول يـــنــايـــر ســـنــة
1993 �ــــتــــلــــيــــلي (واليــــة غــــردايـــــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 07

ويدعى من اآلن فصاعدا : سانية نور الدين.
- خــامج جنــاةt اIــولــودة في 3 ســبــتــمــبــر ســنـة 1994
�تلـيلي (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 815 وتدعى من

اآلن فصاعدا : سانية جناة.
- حــــفــــرة لـــعــــيـــدt اIــــولـــود ســــنـــة 1964 بــــحــــكم صـــادر
بـتـاريخ 4 يـنـايـر سـنـة 1965 بـأوالد رحـمـة (واليـة بـسـكرة)
شــــــهــــــادة اIــــــيـالد رقم 82 وعــــــقــــــد الــــــزواج رقم 631 احملـــــرر
بـتاريخ 18 نوفـمبـر سنة 1992 بـبوسـعادة (واليـة اIسـيلة)

وأوالده القصر : 
* مر� إنـشراحt اIـولودة في 25 نوفـمبـر سنة 1999

t1335 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) لحIا Xبع
* بشـرى سعـادt اIولودة في 19 سـبـتمـبر سـنة 2003

t3048 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة
* نـصر الـله الـعمـراويt اIـولود في 21 فبـراير سـنة

t719 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) 2007 ببوسعادة

* آيـة الـرحـمـان إنـتـصـارt اIـولـودة فـي 19 ديـسـمـبـر
سـنــة 2009 بـبـوسـعـادة (واليـــة اIـسـيـلـــة) شـهــادة اIـيــالد

t5101 رقـم
tويــدعــون مـن اآلن فــصــاعــدا : عــبــد اجلـــلـــيـل لـــعـــيـــد
tعــبـد اجلـــلـــيـل بـــشـرى ســعـاد tعــبــد اجلـلــيل مــر� انـشــراح
عبـد الــجلـــيـل نـصــر الـلـه الـعــمـراويt عـــبــد الــجـلـيـل

آيـة الرحمان إنتصار.
- حـفـرة آمـنـة مالكt اIـولودة في 19 سـبـتـمـبـر سـنة
1994 بــعـX اIـلح (واليــة اIـسـيــلـة) شــهـادة اIـيالد رقم 1110

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد اجلليل آمنة مالك.
- جـــاهل مــحــمــد الـــطــيبt اIــولــود في 29 ســـبــتــمــبــر
سـنـة 1968  بـاIــسـيــلـة (واليــة اIـســيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم
1250 وعـقد الزواج رقم 415 احملـرر بتاريخ 29 غـشت سنة

1996 باIسيلة (والية اIسيلة)t وأوالده القصر : 

* أكـرمt اIـولـود في أول غـشت سـنـة 1997 بـاIـسـيـلـة
t3450 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

* مــر�t اIــولـودة في 7 غــشت ســنـة 1999 بــاIــســيــلـة
t3158 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

* مـرامt اIـولودة في 10 يـنـايـر سـنـة 2004 بـاIـسـيـلـة
t138 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

* مـــــنــــارt اIـــــولــــودة في 28 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2011
t7100 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) سيلةIبا

tويـدعـون من اآلن فصـاعـدا : عـزوزي محـمـد الـطيب
عزوزي أكرمt عزوزي مر�t عزوزي مرامt عزوزي منار.
- بـوعجـلة مـحمـدt اIولود في 27 أكتـوبر سـنة 1946
بـتـلـمـسـان (واليـة تـلـمـسـان) شـهـادة اIـيالد رقم 2181 وعـقد
الــــزواج رقم 109/1978 احملـــرر بـــتـــاريخ 22 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
1978 بتـلمسـان (والية تـلمـسان) ويـدعى من اآلن فـصاعدا :

بن منصور محمد.
- بـوعـجـلـة خـديـجـةt اIـولـودة في 17 سـبــتـمـبـر سـنـة
1979 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اIـيالد رقم 4580

وعـــقـــد الــزواج رقم 007 احملـــرر بـــتــاريخ 13 يـــنــــايــر ســـنــة
2010 بــــــالــــــرمــــــشي (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســـــان) وتــــــدعـى من اآلن

فـصـاعدا : بن منصور خديجة.
- بوعـجلـة محـمد بـوسيفt اIـولود في 13 سبـتمـبر
سـنـة 1980 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اIـيالد رقم
4554 ويــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا : بن مــــنــــصــــور مــــحــــمـــد

بوسيف.
- بـوعجـلـة سـليـمـةt اIـولودة في أول سـبـتـمبـر سـنة
1984 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اIـيالد رقم 4493

وعـــقـــد الــزواج رقم 793 احملـــرر بـــتــاريخ 24 يــونـــيـــو ســـنــة
2009 بــــتـــــلـــــمـــــســــــان (واليــــة تــــلـــــمــــســــان) وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا : بن منصور سليمة.
- بــوعــجــلــة ابــراهــيمt اIــولــود في 29 أكــتــوبــر ســنـة
1985 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اIـيالد رقم 5067

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن منصور ابراهيم.
- بــوعـــجــلـــة خــيــرة يـــاســمــtX اIـــولــودة في 22 مــارس
ســنــة 1994 بــتـلــمــســان (واليــة تـلــمــســان) شــهـادة اIــيالد رقم
.X1433 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن منصور خيرة ياسم

- ســوة نــوارt اIــولــود ســنــة 1938 بــبــوثــلــجــة (واليــة
الــطـــارف) شــهــادة اIــيالد رقم 154 وعــقــد الــزواج رقم 143
احملرر بتاريخ 23 مارس سنة 1964 �حمد بلوزداد (والية

اجلزائر) ويدعى من اآلن فصاعدا : سوحة نوار.
- ســــوة كــــر�ـــةt اIــــولــــودة في 28 مــــايــــو ســــنـــة 1968
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اIـيالد رقم 1823
وعــقــد الــزواج رقم 486 احملــرر بــتــاريخ 26 أكـــتــوبــر ســنــة
2006 بـحجـوط (واليـة تـيـبـازة) وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

سوحة كر�ة.
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- ســـوة مـــســــعـــودt اIـــولـــود في 5 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1970
�ــحــمــد بــلــوزداد (واليـــة اجلــزائــر) شــهــادة اIــيالد رقم 126

ويدعى من اآلن فصاعدا : سوحة مسعود.
- ســـوة ســـفــــيـــانt اIــــولـــود في 9 مــــارس ســــنـــة 1972
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اIـيالد رقم 1300

ويدعى من اآلن فصاعدا : سوحة سفيان.
- ســـوة وهــيـــبـــةt اIــولـــودة في 26 غـــشت ســـنــة 1974
بـشـرشـال (والية تـيـبـازة) شـهـادة اIيالد رقم 1184 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : سوحة وهيبة.
- ســوة ســعـادt اIــولــودة في 10 نــوفــمــبــر ســنـة 1977
بـشـرشـال (والية تـيـبـازة) شـهـادة اIيالد رقم 1779 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : سوحة سعاد.
- جـغل لعـبيـديt اIولـود سنة 1952 بالـرقيـبة (والية
الــوادي) شــهـــادة اIــيالد رقم 60/15641 وعــقــد الــزواج رقم
141 احملرر بتاريخ 13 أكتـوبر سنة 1981 بالـرقيبة (والية

الـــوادي) وعـــقـــد الـــزواج رقم 43 احملـــرر بـــتـــاريخ 15 غــشت
سنة 1989 بالنخلة (والية الوادي) وأوالده القصر : 

* جـــمـــيـــلــةt اIـــولـــودة ســـنــة 1995 بـــالــرقـــيـــبـــة (واليــة
t 95/519 يالد رقمIالوادي) شهادة ا

* الـعـيــدt اIـولـود في 8 أبــريل سـنـة 2003 بـالـرقــيـبـة
t211 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

* مــســـعــودةt اIـــولــودة في 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2005
t666 يالد رقمIبالبياضة (والية الوادي) شهادة ا

tويــدعـون من اآلن فــصــاعـدا : بن مــصـــبــاح لــعــبــيـدي
بن مصباح جميلةt بن مصباح العيدt بن مصباح مسعودة.
- جــغل لــزهـرt اIــولـود ســنـة 1978 بـالــرقــيـبــة (واليـة
الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 84/549 وعـقـد الزواج رقم 129
احملــرر بــتـاريخ 23 أكــتــوبــر ســنـة 1999 بــالــرقــيــبــة (واليــة

الوادي) وأوالده القصر: 
* رجـاءt اIـولودة في 27 غـشت سـنة 2001 بالـرقيـبة

t0496 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
* سمـيرt اIـولود في 28 غـشت سنة 2004 بالـرقيـبة

t454 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
* مـرادt اIولود في 15 أكتـوبر سـنة 2008 بالـرقيـبة

t0708 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
ويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : بن مـصــبـاح لــزهـرt بن

مصباح رجاءt بن مصباح سميرt بن مصباح مراد.
- جـغل هـواريt اIـولـود سـنة 1980 بـالـرقـيـبـة (والية
الوادي) بـحكم صـادر بتاريخ 4 نوفـمبـر سنة 1984 شـهادة
اIــيالد رقم 548 ويــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا : بن مـــصـــبــاح

هواري.

- جـغل الــسـعـيــدt اIـولـود في 21 فـبـرايــر سـنـة 1989
بــقــمــار(واليــة الــوادي) شـهــادة اIــيالد رقم 284 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : بن مصباح السعيد.
- جـــغل سالفt اIـــولـــودة في 19 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1990
بــالـرقــيـبــة (واليـة الــوادي) شـهــادة اIـيالد رقم 313 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مصباح سالف.
- جــغـل خــلــيــفــةt اIــولــود في 4 نــوفــمــبــر ســنــة 1992
بــالـرقــيـبــة (واليـة الــوادي) شـهــادة اIـيالد رقم 933 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مصباح خليفة.
- جـغل الــتــجـانيt اIــولـود في 20 يــولـيــو ســنـة 1994
بــالـرقــيـبــة (واليـة الــوادي) شـهــادة اIـيالد رقم 624 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مصباح التجاني.
- جــغل مـشــريt اIـولــود في أول فـبــرايـر ســنـة 1964
بــالــرقــيــبــة (واليـة الــوادي) شــهــــادة اIــيالد رقم 99 وعــقــــد
الـــــزواج رقم 41 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 29 مـــــارس ســــــنـــــة 1986
بـــالــرقـــيـــبــة (واليـــة الــوادي) وعـــقـــد الــزواج رقم 37 احملــرر
بــتــاريخ 27 مــارس ســنـة 1988 بــالــرقـيــبــة (واليــة الـوادي)

وأوالده القصر : 
* عـبـد الـرزاقt اIـولـود في 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2001

بالرقيبة (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 0534.
* أحالمt اIـولودة في 22 غـشت سنة 2003 بالـرقيـبة

(والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 0519.
* مـــصـــبــــاحt اIـــولـــود في 16 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2006

t0513 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
tويــدعـــون مـن اآلن فــصـــاعـدا : بن مــصــبـاح مــشـري
بن مـصـبـاح عـبـد الـرزاقt بن مـصـبـاح أحالمt بن مـصـبـاح

مصباح.
- جـــغل إبـــراهـــيمt اIـــولـــود في 6 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1987
بـالـرقـيبـة (واليـة الـوادي) شـهـادة اIيالد رقم 0014 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مصباح إبراهيم.
- جـغل ســمــيـرةt اIــولـودة في 17 يــولـيــو ســنـة 1990
بــالـرقــيـبــة (واليـة الــوادي) شـهــادة اIـيالد رقم 331 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مصباح سميرة.
- قـعـري مــحـمـد الــطـاهــرt اIـولـود في 6 أبــريل سـنـة
1964 بـــالـــرقـــيـــبـــة (واليــة الـــوادي) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 269

وعقد الزواج رقم 123 احملرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1985
بالرقيبة (والية الوادي) وولداه القاصران : 

* فــــتح الــــلهt اIــــولـــود في 15 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1995
t4048 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا

* وصـــــالt اIـــــولـــــودة في 28 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2002
t4462 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
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tويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا : قـوري مـحـمــد الـطـاهـر
قوري فتح اللهt قوري وصال.

- قــعــري فــريــدةt اIـولــودة في 13 يــنــايــر ســنـة 1986
بـقمـار (واليـة الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 73 وعـقـد الزواج
رقم 466 احملــــرر بــــتـــاريخ 19 أبــــريل ســــنـــة 2005 بـــالـــوادي

(والية الوادي) وتدعى من اآلن فصاعدا : قوري فريدة.
- قــعــري الـــعــيـــدt اIــولــود في 25 يـــونــيــو ســنــة 1987
بــقـمـار (واليــة الـوادي) شــهـادة اIـيالد رقم 915 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : قوري العيد.
- قـــعــري ســـفـــيــانt اIـــولــود في 27 مــايـــو ســنــة 1990
بــقـمـار (واليــة الـوادي) شــهـادة اIـيالد رقم 909 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : قوري سفيان.
- قـعـري إ�ـانt اIـولـودة في 15 ديـسـمـبـر سـنـة 1992
بـالـرقـيبـة (واليـة الـوادي) شـهـادة اIيالد رقم 1088 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : قوري إ�ان.
- خـنونـة نـور الـدينt اIـولود في 16 سـبـتمـبـر سـنة
1961 بــاألبـــيـــار (واليــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1200

وعقد الزواج رقم 137 احملرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1991
 بالقبة (والية اجلزائر) وابنته القاصرة: 

* رانـــــيــــةt اIـــــولــــودة في 30 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 1999
t2817 يالد رقمIباألبيار (والية اجلزائر) شهادة ا

tويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا : بن مـروان نـور الدين
بن مروان رانية.

- خــنــونـــة دنــيــاt اIــولــودة في 9 فــبــرايــر ســنـة 1993
بــاألبـيــار (واليــة اجلــزائــر) شــهـادة اIــيالد رقم 291 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن مروان دنيا.
- خنـونـة مهـدي عبـد الرؤوفt اIـولود في 12 أكـتوبر
سنة 1994 باألبيـار (والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم 3106
ويدعى من اآلن فصاعدا : بن مروان مهدي عبد الرؤوف.

- تــــيس مــــوفقt اIــــولــــود في 2 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1964
باجلـلفـة (واليـة اجللـفـة) شهـادة اIيالد رقم 00705/00/1964
وعــقــد الــزواج رقم 414 احملــرر بــتــاريخ 17 أكـــتــوبــر ســنــة

1995   �سعد (والية اجللفة) وأوالده القصر: 

* صــفــاء ســنــدسt اIـولــودة في 24 غــشت ســنـة 1996
t1598 يالد رقمIسعد (والية اجللفة) شهادة ا�

* زمـــزمt اIـــولـــودة في7 مـــارس ســـنــة 1998 �ـــســـعــد
t419 يالد رقمI(والية اجللفة) شهادة ا

* سـمـيـة إ�ـانt اIولـودة في 22 ديـسـمـبـر سـنة 1999
t2186 يالد رقمIسعد (والية اجللفة) شهادة ا�

* نـعيـمة شفـيقـةt اIولودة في 31 أكتـوبر سنة 2001
t1888 يالد رقمIسعد (والية اجللفة) شهادة ا�

* محمد خالدt اIولود في 6 غشت سنة 2004 �سعد
t1449 يالد رقمI(والية اجللفة) شهادة ا

* يــــاســـمــــtX اIــــولـــودة في 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2009
t2009/00/02478 يالد رقمIسعد (والية اجللفة) شهادة ا�
ويـدعون من اآلن فـصـاعدا: عـبـد الصـمـد موفقt عـبد
الـصـمـد صـفـــاء سـنـدسt عـبـد الـصـمـد زمـزمt عـبـد الـصـمـد
سـمـيــة إ�ـانt عـبــد الـصــمـد نـعـيـمــة شـفـيـقـةt عــبـد الـصـمـد

.Xعبد الصمد ياسم tمحمد خالد
- تـيس مـصـطـفىt اIـولـود في 15 مــارس سـنـة 1969
باجللفة (والية اجللفة) شهادة اIيالد رقم 371 وعقد الزواج
رقم 102 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1999 بــدار

الشيوخ (والية اجللفة) وولداه القاصران : 
* مـحـمد عـليt اIـولود في 20 ينـاير سـنة 2001 بدار

t29 يالد رقمIالشيوخ (والية اجللفة) شهادة ا
* ســـارةt اIـــولــودة في 18 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005 بــدار

t506 يالد رقمIالشيوخ (والية اجللفة) شهادة ا
tويــدعـون من اآلن فــصـاعـدا: عــبـد الــصـمـد مــصـطـفى

عبد الصمد محمد عليt عبد الصمد سارة.
- دالعــــــة عـــــــبــــــد الــــــقــــــادر بـن زيــــــانt اIــــــولــــــود في 27
سـبـتمـبـر سـنة 1934 بـبـوحـنـيفـيـة (واليـة مـعسـكـر) شـهادة
اIـــــــيــالد رقـم 0155 وعــــــــقـــــــــد الـــــــــزواج رقـم 17 اIـــــــــحــــــــرر
بــتاريخ 5 يونـيو سـنة 1964 ببـوحنـيفـيـة (والية مـعسـكر)
وعــقـد الـزواج رقم 05 احملــرر بـتـاريخ 4 مــارس سـنـة 1967
بــبـوحـنـيـفـيـة  (واليـة مـعــسـكـر) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

دلة عبد القادر بن زيان.
- دالعــة حــنـــفــيـــةt اIــولــودة في 4 يــنـــايــر ســـنــة 1969
ببـوحـنيـفـية (واليـة مـعسـكر) شـهـادة اIيالد رقم 006 وعـقد
الــــــزواج رقم 142 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 2 غــــــشـت ســــــنـــــة 2005
بــبـوحـنــيـفـيــة (واليـة مــعـسـكــر) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا :

دلة حنفية.
- دالعــة زوبــيـرt اIــولــود في 28 أكــتــوبــر ســنـة 1970
ببوحنيـفية (والية معـسكر) شهادة اIيالد رقم 0359 وعقد
الــزواج رقم 92 احملــرر بــتــاريخ 12 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2002

ببوحنيفية (والية معسكر) وأوالده القصر : 
* أمــــيــــنــــةt اIــــولــــودة في 12 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2003

t0196 يالد رقمIببوحنيفية (والية معسكر) شهادة ا
* يــــاســــtX اIــــولــــود في 27 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2005

t6845 يالد رقمIستغا¬ (والية مستغا¬) شهادة ا�
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* عــــــمـــــادt اIــــــولــــــود في 19 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2011
t5620 يالد رقمIعسكر(والية معسكر) شهادة ا�

tدلـة أمـيـنة tويـدعون من اآلن فـصـاعـدا : دلـة زوبيـر
دلة ياسtX دلة عماد.

- دالعـــة عـــمــــرt اIـــولـــود في 26 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1972
ببوحنيـفية (والية معـسكر) شهادة اIيالد رقم 0388 وعقد
الــــــزواج رقم 127 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 2 غــــــشـت ســــــنـــــة 2007

ببوحنيفية (والية معسكر) وابنتاه القاصرتان: 
* نسـيمةt اIولودة في 4 فبـراير سنة 2009 �عسكر

t472 يالد رقمI(والية معسكر) شهادة ا
* زهـــــــــــرةt اIـــــــــــولــــــــــودة فـي 5 أبـــــــــــريـل ســـــــــــنــــــــــة 2011

t055 يالد رقمIببوحنيفية (والية معسكر) شهادة ا
tدلـة نــسـيـمـة tويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا : دلــة عـمـر

دلة زهرة.
- دالعة خـديجةt اIولودة في 21 سبـتمبر سنة 1975
ببوحنيـفية (والية معـسكر) شهادة اIيالد رقم 0370 وعقد
الــــزواج رقم 057 احملــــرر بــــتـــاريخ 14 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2004
بــبـوحـنــيـفـيــة (واليـة مــعـسـكــر) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا :

دلة خديجة.
- دالعــة بــوبــكـــرt اIــولــود في 10 يــونـــيــو ســـنــة 1977
بـــبـــوحـــنـــيـــفــيـــة (واليـــة مـــعـــســـكــر) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 220

ويدعى من اآلن فصاعدا : دلة بوبكر.
- دالعـــــة أحــــمــــدt اIـــــولــــود في 26 غــــشـت ســــنــــة 1980
بـــبـــوحـــنـــيـــفــيـــة (واليـــة مـــعـــســـكــر) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 339

ويدعى من اآلن فصاعدا : دلة أحمد.
- دالعــــة مــــحـــمــــدt اIـــولــــود في 22 مـــايــــو ســـنـــة 1965
�عـسكـر (والية مـعـسكـر) شهـادة اIيالد رقم 10621 ويدعى

من اآلن فصاعدا : دلة محمد.

اIاداIاّدة  2 : : عمال بـأحكام اIادة 5 من اIـرسوم رقم 157-71
اIــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 اIــوافق 3 يــونــيــو
ســنــة t1971 اIـــتــمم واIــذكــور أعالهt يـــؤشــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اIدنيـة للمـعنيـX باأللقـاب اجلديدة اIـمنوحة
�ــــقــــتــــضـى هــــذا اIــــرســــوم وذلـك بــــنــــاء عــــلى طـــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اIـاداIـادّة  3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـــــديـــــر اإلدارة والــــــوســـــائل بــــــالـــــديـــــوان الــــــوطـــــنيمـــــديـــــر اإلدارة والــــــوســـــائل بــــــالـــــديـــــوان الــــــوطـــــني

لإلحصائياتلإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــنــــهى
مـــــهــــــام الــــسّـــــيـــــد مــــولـــــود روجt بـــــصـــــفــــتـه مــــديـــــرا لإلدارة
والــوســائـل بــالــديـــوان الـــوطــني لإلحــصــائــيــاتt إلحـالــتـه

على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
نــــــائـب مــــــديــــــر بــــــاIــــــركــــــز الــــــوطــــــنـي لإلعـالم اآللينــــــائـب مــــــديــــــر بــــــاIــــــركــــــز الــــــوطــــــنـي لإلعـالم اآللي

واإلحصائيات.واإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهى
مهــام السّـيـد نور الـدين عالقt بصـفتـه نائب مـدير مـكلّـفا
بـاإلحـصـائيـات والـتـحـالـيل بـاIـركز الـوطـني لإلعالم اآللي

واإلحصائياتt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مديرين ألمالك الدولة في الواليات.مديرين ألمالك الدولة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 15 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهى
مــهــام الـسّـادة اآلتــيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتــهم مـديـرين ألمالك

الدولة في الواليات اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخـرى :

tفي والية األغواط tالشيخ نواح -

tفي والية وهران tمحمد باعوش -

tفي والية تيسمسيلت tالعربي بن تركية -

tفي والية الطارف tيونس دربال -

tفي والية النعامة tمصطفى مداح -

- عبد القادر سعيديt في والية عX تموشنت.
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 تتضـمt تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مديرين للحفظ العقاري في الواليات.مديرين للحفظ العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابــتــداء من 22 أبــريل ســنـة t2013 مــهـام الــسّــيــدة فــضــيــلـة
بـــوحــوشt بــصــفــتـــهــا مــديــرة لـــلــحــفظ الـــعــقــاري في واليــة

تامنغستt بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 17 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــد عــبــد الــعــزيــز بــوســعــيــدt بــصــفــته مــديــرا لــلــحــفظ

العقاري في والية تلمسانt إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 17 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـيـد خـلـيف خـلـيفt بـصـفـتــه مـديـرا لـلـحـفـظ الـعـقــاري

في والية غردايةt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

رئيس ديوان وزير اIالية.رئيس ديوان وزير اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الـــسّــيــد فــــريــد زيـن الــديــن طــيـــايــبـــةt رئــيــســـا لــديـــوان

وزيـر اIالـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

مديرين جهويX للميزانية.مديرين جهويX للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما مديرين جهويX للميزانية :

tبالشلف tمحمد لكحل -

- محمد بن سعيدt ببشار.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

مديرين ألمالك الدولة في الواليات.مديرين ألمالك الدولة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الــــسّــــادة اآلتــــيــــة أســــمـــاؤهـم مــــديــــرين ألمالك الــــدولــــة في

الواليات اآلتية :
- مصطفى مداحt في والية األغواط.

tفي والية تيارت tعبد القادر سعيدي -
tفي والية جيجـل tيونس دربال -

tفي والية تيسمسيلت tمحمد باعوش -
tفي والية النعامة tالشيخ نواح -

- العربي بن تركيةt في والية عX تموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

مدير احلفظ العقاري في والية تامنغست.مدير احلفظ العقاري في والية تامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الـسّـيــد خـلـيف خـلـيـفt مـديـرا لـلـحــفظ الـعـقـاري في واليـة

تامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 
مديرين لبرمجة ومتابعة اIيزانية في الواليات.مديرين لبرمجة ومتابعة اIيزانية في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهـم مــديـــرين لـــبـــرمــجـــة ومـــتــابـــعــة

اIيزانية في الواليات اآلتية :
tفي والية الشلف tجمال حريري -

tفي والية األغواط tيوسف حفصي -
tفي والية البليدة tجنيب زقاري -

tفي والية البويرة tأحسن عمر خوجة -
tفي والية جيجـل tرابح عزايزية -
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tفي والية سكيكدة tعبد اجمليد عبد الصمد -

tفي والية سيدي بلعباس tحميد بوعزة منقور -

tفي والية قسنطينـة tعمر عقون -

tفي والية بومرداس tعبد الكر� جرمون -

tفي والية تيسمسيلت tسالم بوعدالوي -

tفي والية خنشلة tمحفوظ شندارلي براهم -

tفي والية تيبازة tحميد زدوري -

- قدور وداكt في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 
رئيسة دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.رئيسة دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 تــــعــــيّن
الـــسّــيـــدة نـــشــيـــدة مـــيالطt رئــيـــســـة دراســات لـــدى اIـــديــر
الـتــقـني إلحـصــاء الـسـكــان والـتـشــغـيل بـالــديـوان الـوطـني

لإلحصائيات.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 17   مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 
مدير اIركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات.مدير اIركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الـسّـيـد نـور الـدين عالقt مـديـرا لـلـمـركـز الـوطـني لإلعالم

اآللي واإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــومومــــان رئان رئــــاساســــــيّــــان مان مــــؤرؤّرخــــان في ان في 15  ج  جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــامام
Xنان تعيXيتضمّنان تعي tيتضم t2014 وافق 17  مارس سنة  مارس سنةIوافق  اI1435 ا

مديري دراسات بالديوان اIركزي لقمـع الفسـاد.مديري دراسات بالديوان اIركزي لقمـع الفسـاد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الـــسّــيـــد كــمـــال بــوزبـــوجــةt مــديـــرا لــلـــدّراســات بـــالــديــوان

اIركزي لقمع الفسـاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17  مــــارس ســــنــــة 2014 يــــعــــيّن
الــسّـــيــد ســـعـــيــد حـــمــدانـيt مــديـــرا لـــلــدّراســـات بــالـــديــوان

اIركزي لقمع الفسـاد.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 22  جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 24
مــــارس سارس ســــنــــة ة t2014 يt يــــــتــــعــــلـق بق بــــاIاIــــــمــــيــــزات الزات الــــــتــــقــــــنــــيــــة

لورقة التلورقة التّصويت لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.صويت لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tوزير الدّاخليّة واجلماعات احملليّة tإنّ وزير الدولة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمّـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

tاجلمهورية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 14-79 اIـؤرّخ
في 20 ربـيع الــثــاني عـام 1435 اIـوافق 20 فــبـرايــر  ســنـة
2014  الـذي يـحـدّد نصّ أوراق الــتّـصـويت الـتي تــسـتـعـمل

في االنـتــخـاب لـرئــاسـة اجلــمـهـوريــة لـيـوم 17 أبــريل سـنـة
t2014 و§يّزاتها التّقنيّة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 3 من اIـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 14 - 79 اIـؤرّخ في 20 ربـيع الــثــاني عـام
1435 اIوافق 20 فبـراير  سنة 2014 واIـذكور أعالهt حتدد

اIـمـيزات الـتـقـنـيـة لـورقة الـتـصـويت لالنـتـخـاب لـرئـاسة
اجلمهورية في اIلحق بهذا القرار.

اIاداIادّة ة 2 :  : ينـشر هــذا القـرار في اجلــريدة الـرّسـميّة
للجمهوريّــة اجلــزائريّة الدّ�قـراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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اIلحقاIلحق

اIميزات التقنية لورقة التاIميزات التقنية لورقة التّصويت التي تستعملصويت التي تستعمل
لالنتخاب لرئاسة اجلمهوريةلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية

أوأوّال - ورقة التصويت :ال - ورقة التصويت :

* بـالـنسـبة لـلدور األول :  بـالـنسـبة لـلدور األول : نوع الـورق ولونه : جنـمة
اجلنوبt أبيض.

* بــالـــنـــســبـــة لــلـــدور الـــثــاني :  بــالـــنـــســبـــة لــلـــدور الـــثــاني : نـــوع الـــورق ولــونه :
جنمة اجلنوبt أزرق.

- بعدا الورقة : الطول t° 160 العرض 110 °.

- وزن الورق : 70 غراما.

- الطباعة : لون أسود على الوجه.

ثانيا - اIعلـومـات التي تتضمنهـا ورقة التصويت :ثانيا - اIعلـومـات التي تتضمنهـا ورقة التصويت :

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

tنوع احلروف : مطبعي -

tالسّمك : 17 ضعيف -

2 - االنتخابات الرئاسية : - االنتخابات الرئاسية :

tنوع احلروف : مطبعي -

tالسّمك : 24 ضعيف -

3 - التاريخ والسنة : - التاريخ والسنة :

tنوع احلروف : مطبعي -

tالسّمك : 19 ضعيف -

4 - صـ - صــورة اIورة اIــــتــــرشح مرشح مــــطـبــــوعوعـة فة فـي إطي إطـار ذي بار ذي بــــعـديدي
.° .° 40 x °  ° 40

5 - ال - الـلـقب واالسم والقب واالسم والـكـنـيـة عة عـنـد االقد االقـتـضـاءt باءt بـالالـلـغـة
العربية :العربية :

tنوع احلروف : مطبعي -

tالسّمك : 21 ضعيف -

tاءt6 - ال - الــــــــــلــــــــــقب واالسقب واالسـم والم والــــــــــكــــــــــنــــــــيــــــــــة عة عــــــــــنــــــــــد االقد االقــــــــــتــــــــــضــــــــاء
باحلروف الالتينية :باحلروف الالتينية :

tنوع احلروف : مطبعي -

tالسّمك : 12 ضعيف -
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 22  جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 24
مارس سنة مارس سنة t2014 يرخص للt يرخص للـوالة تقد� توالة تقد� تـاريخ افتتاحاريخ افتتاح

االقتراع اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.االقتراع اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tوزير الدّاخليّة واجلماعات احملليّة tإنّ وزير الدولة

- �قتـضى القانـون العضوي رقم 12-01 اIؤرّخ في
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـتـعلق

tادة 30 منهIال سيما ا tبنظام االنتخابات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

tبالبلدية

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

tتعلق بالواليةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمّـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

tاجلمهورية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام اIــادة 30 من الــقــانــون
الــعـضــوي رقم رقم 12-01  اIـؤرّخ في 18 صــفــر عـام 1433
اIوافق 12 ينـاير سنة 2012 واIذكـور أعالهt يرخص لوالة
واليـــات أدرار واألغــــواط وبـــاتـــنــــة وبـــشــــار وتـــامـــنــــغـــست
وورقـــلــة وإيــلــيــزي وتــنــدوف والـــوادي والــنــعــامــة بــتــقــد�
تـــاريخ افــتـــتــاح االقـــتــراع اIـــتــعـــلق بـــاالنــتـــخــاب لـــرئــاســة

اجلمهورية باثنX وسبعX (72) ساعة على األكثر.
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وفي حـــــــالـــــــة ضـــــــرورة تــــــكـــــــيـــــــيف هـــــــذا اإلجـــــــراء مع
tـذكورة أعالهIكن والة الـواليات ا� tاخلصـوصيـات احمللـيّـة
حـسب احلـالـةt تـقـد� تـاريخ االقـتـراع إمـا بـأربع وعـشـرين

(24) ساعة و إما بثمان وأربعX (48) ساعة.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : حتــدد الــقـرارات اIــتــخـذة تــطــبــيـقــا ألحــكـام
اIـادة األولى أعـالهt قـائـمــة الـبـلــديـات اIــعـنـيــة والـتـواريخ
احملـددة الفـتــتـاح االقـتـراع في كل مـنــهـاt وكـذا عـدد مـكـاتب

التصويت.

تــنـشــر وتـعــلق هــذه الـقــرارات قــبل خـمــسـة (5) أيـام
عـلى األكـثـر من الـتـاريخ احملـدد الفـتـتـاح االقـتـراع وتـرسل
نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولةt وزير الدّاخليّة

واجلماعات احمللّيّة.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : يـــكــلـف والة الـــواليـــات اIــذكـــورة فـي اIــادة
األولى أعالهt كل فـيـمـا يـخـصهt بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـرار الذي
يـنـشـر في اجلـــريدة الــرّســمـيّة لـلـجمـهـوريّــة اجلـــزائـريّة

الدّ�قـراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 22 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1435 اIــوافق  اIــوافق 24
مــارس ســنـة مــارس ســنـة t2014 يــتــضــمt يــتــضــمّن تــأجــيـل الــتــظــاهـراتن تــأجــيـل الــتــظــاهـرات
الـريــاضـيــة و/ أو الــثـقــافـيــة اIــقـرالـريــاضـيــة و/ أو الــثـقــافـيــة اIــقـرّر إجــراؤهـا خاللر إجــراؤهـا خالل

الفترة اIمتدة من الفترة اIمتدة من 16 إلى  إلى 18 أبريل سنة  أبريل سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللّية tإن وزير الدولة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 247-94
اIـــــؤرّخ في 2 ربـــــــيع األوّل عــــــام 1415 اIـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة 1994 الــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــــر الــــداخـــــلــــيــــة

tواجلماعات احمللـية

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 104-14
اIؤرّخ في 10 جـمادى األولى عـام 1435 اIوافق 12 مارس
ســنــة 2014 واIــتـــضــمّن تــنــظـــيم اإلدارة اIــركــزيــة لــوزارة

tالداخلية واجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـــــــــــــــــــاداIـــــــــــــــــــادّة األولـى : ة األولـى : تــــــــــــــــــؤجــل إلــى تــــــــــــــــــاريــخ الحــق كـل
الـتـظـاهــرات الـريـاضـيـة و/ أو الــثـقـافـيــة اIـقـرّر إجـراؤهـا
خالل الفترة اIمتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة
صـفـر (00 سـا 00) إلى  18 أبــريل سـنـة 2014 عـلى الــسـاعـة
الـــســــادســــة صــــبـــاحـــا (06 ســا 00) عـــبــــر كــــامــل بــــلـــديـــــات

التـراب الـوطني.

اIاداIادّة ة 2 : : تعـاد برمـجة الـتظـاهرات التـي كانت محل
تـأجيلt من طـرف الـقـطـاع اIعـنيt وذلك طـبـقـا لإلجراءات

السارية اIفعول.

اIاداIادّة ة 3 : : يكلّف الوالة بتطبيق هذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 22 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1435 اIــوافق  اIــوافق 24
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة t2014 يــــتــــضــــمـن تــــنــــظــــيم األســــواقt يــــتــــضــــمـن تــــنــــظــــيم األســــواق
األسبـوعـية خالل  الـفـتــرة اIـمـتــدة مـن األسبـوعـية خالل  الـفـتــرة اIـمـتــدة مـن 16 إلى  إلى 18

أبريــل سنـة أبريــل سنـة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللّية tإن وزير الدولة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 247-94
اIـــــؤرّخ في 2 ربـــــــيع األوّل عــــــام 1415 اIـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة 1994 الــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــــر الــــداخـــــلــــيــــة

tواجلماعات احمللـية
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- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 104-14
اIؤرّخ في 10 جـمادى األولى عـام 1435 اIوافق 12 مارس
ســنــة 2014 واIــتـــضــمّن تــنــظـــيم اإلدارة اIــركــزيــة لــوزارة

tالداخلية واجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى ضـبط تــنـظـيم
األسـواق األسـبـوعـيــة خالل الـفـتـرة اIـمـتـدة من 16 إلى 18

أبريل سنة 2014 عبر كامل بلديات التراب الوطني.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تــغــلق األســواق األســبـــوعــيــة بــكل أنــواعــهــا
خالل الفترة اIمتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة
صــفــر (00 ســا 00) إلى  18 أبــريل سن 2014 عــلى الـــســاعــة

السادسة صباحا (06 سا 00).

اIـاداIـادّة ة 3 : : ال تـطـبق أحـكـام اIادّة 2 أعاله عـلى األسواق
الــيــومــيــة لــلــجـمــلــة ونــصف اجلــمــلــة والــتـجــزئــة لــلــخــضـر

والفواكه.

اIاداIادّة ة 4 : : يكلّف الوالة بتطبيق هذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 22 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1435 اIــوافق  اIــوافق 24
مـارس سـنة مـارس سـنة t2014 يـتـضمt يـتـضمّن تـنـظـيم سـير مـركـباتن تـنـظـيم سـير مـركـبات
نـقـل البـضائع خالل  الفـترة اIـمتدة من نـقـل البـضائع خالل  الفـترة اIـمتدة من 16 إلى  إلى 18

أبريــل سنـة أبريــل سنـة 2014.
ــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللّية tإن وزير الدولة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 247-94
اIـــــؤرّخ في 2 ربـــــــيع األوّل عــــــام 1415 اIـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة 1994 الــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــــر الــــداخـــــلــــيــــة

tواجلماعات احمللـية

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 104-14
اIؤرّخ في 10 جـمادى األولى عـام 1435 اIوافق 12 مارس
ســنــة 2014 واIــتـــضــمّن تــنــظـــيم اإلدارة اIــركــزيــة لــوزارة

tالداخلية واجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يـــهـــدف هــــذا الـــقــــــــــرار إلى تـــنــــظـــيم
سير مـركبـات نقـل الـبضـائع خالل الفـترة اIـمتدة من 16
إلى  18 أبـــريل ســـنــة 2014 عـــبـــر كـــامل بـــلـــديـــات الـــتــراب

الـوطني.

2 : : �ـــنع ســـيـــر كـل مــــركـــبـــة لـــنـــقل الـــبـــضـــائع اIــاداIــادّة ة 
(حــــصى ورمل وخــــشب ومــــشـــتــــقـــاته وكــل  مـــواد الــــبـــنـــاء
األخــرى..) وكـذا صــهـاريـج الـوقـــودt خالل الــفـتـــرة اIـمــتـدة
من 16 أبـريـل سنـة 2014 عـلى الساعــة صفـر (00 سا 00)
إلى  18 أبـريل سـنة 2014 عـلى الـسـاعـة الـسـادســة صـبـاحا

(06 سا 00).

اIـاداIـادّة ة 3 : : �ـنع مـنـعـا باتـا نـقل الـبضـائع عـبـر الـسكك
احلـديديـة خالل الفـتــرة اIمـتدة من 16 أبــريـل سنـة 2014
عـلى الـساعــة صفـر (00 سا 00) إلى  18 أبـريل سنة 2014

على الساعة السادسـة صباحا (06 سا 00).

4 : : ال تـــطــبـق أحــكـــام اIـــادّتــX 2 و3 أعـاله عـــلى اIــاداIــادّة ة 
اIـــركــبـــات اIــكـــلّــفــة بـــالــتـــمــويـن الــعـــادي لــلـــســكـــان بــاIــواد

الغذائية (حليب ودقيق وحلم وخضر وفواكه....)

اIاداIادّة ة 5 : : يكلّف الوالة بتطبيق هذا القرار.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 24 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 22  جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــامام
1435 اI اIـوافق وافق 24  مــــارس سارس ســــنـة ة t2014 يt يــــرخص لرخص لــــرؤسرؤسـاءاء

اIراكز اIراكز الدبلومالدبلومـاسية والقنصلاسية والقنصلـية تقد� تاريخ افتتاحية تقد� تاريخ افتتاح
االقتراع اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.االقتراع اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
tوزيـر الدّاخليّة واجلـماعات احمللّيّة tإنّ وزير الدولة

tووزير الشؤون اخلارجية
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 12-01 اIؤرّخ في
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـتـعلق

tادة 30 منهIال سيما ا tبنظام االنتخابات
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمّـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

tاجلمهورية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-24 اIؤرّخ في
أول ربـيع الــثـاني عـام 1435 اIـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2014
XـقيـمIا Xاجلزائـري XـواطنـIالـذي يحـدد شروط تـصويت ا
tفي اخلارج في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية وكيفيات ذلك

يقريقرّران  ما يأتي :ران  ما يأتي :
اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام اIــادة 30 من الــقــانــون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اIــــــؤرّخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اIــــوافق 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012 واIــــذكـــور أعـالهt يـــرخص
لـرؤسـاء اIـراكـز الـدبـلـومـاسـيــة والـقـنـصـلـيـة تـقـد� تـاريخ
افتـتـاح االقتـراع اIـتـعلق بـاالنـتـخاب لـرئـاسـة اجلمـهـورية

�ائة وعشرين (120) ساعة.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : تــنـشـر الـقـرارات اIــتـخـذة تـطـبــيـقـا ألحـكـام
اIـادة األولى أعالهt وتـعـلق �ـقر الـسـفـارات والـقنـصـلـيات
قـبل عـشرة (10) أيـام من تاريخ افـتـتاح االقـتـراع وترسل
نسخة منـها إلى وزير الدولةt وزير الدّاخليّة واجلماعات

احمللّيّة وإلى وزير الشؤون اخلارجية.
اIاداIادّة ة 3 :  : يـنـشر هـذا القرار في اجلـــريدة الـرّســميّة

للجمهوريّــة اجلــزائريّة الدّ�قـراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 24 مارس سنة 2014.

وزير الدولةt وزير الدوزير الدولةt وزير الدّاخلياخليّة
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 2  جــــمــــــادى الادى الــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 2
أبأبـريل سريل سـنة نة t2014 يt يـتـضـمن تمن تـعـيـX الX الـقـضـاة رؤساءاة رؤساء
وأعوأعــــضــــاء الاء الــــلــــجــــان االنان االنــــتــــخــــابابــــيــــة الة الــــوالئوالئــــيــــة والة والــــلــــجــــنـة
XــــــقــــــيــــــمــــIن اIاجلــــزائزائــــــريريـن ا Xاجل Xاالناالنــــــتــــــخــــــابابــــــيــــــة لة لــــــلــــــمــــــواطواطــــــنــــــ
باخلارج في االنتباخلارج في االنتـخاب لرئاسة اجلخاب لرئاسة اجلـمهورية ليوم مهورية ليوم 17

أبريل سنة أبريل سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tحافظ األختام tإنّ وزير العدل
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 12-01 اIؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1433 اIـوافق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واIــتـعـلق

tادتان 151 و159 منهIال سيما ا tبنظام االنتخابات
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمّـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

tاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-24 اIـؤرّخ
في أول ربيع الـثـاني عام 1435 اIوافق أول فـبرايـر سنة
Xاجلـزائـري XـواطـنـI2014 الـذي يـحـدد شـروط تـصـويت ا

اIــقـيــمـX في اخلــارج في االنـتــخـاب لــرئـاســة اجلـمــهـوريـة
tوكيفيات ذلك

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــــX الــــقـــــضـــــاة اآلتــــيـــــة أســــمـــــاؤهم

بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية الوالئية :

والية أدرار :والية أدرار :

والية الشلف :والية الشلف :

والية األغواط :والية األغواط :

السادة : 
 - باح أحمدt رئيسا

tعضوا tخلفاوي عبد الله -  
  - علوقة نصر الدينt عضوا.

السادة : 
tرئيسا tعبد الوهاب خالد - 
tعضوا tالعابدين مصطفى -  

  - بن عبد الله رضوانt عضوا.
السيدة و السيدان : 

 - بن عـــــــبـــــــد الــــــلـه مـــــــحــــــمـــــــد بن
tرئيسا tالعزري

tأحـــمـــد فـــواتـــيح عـــبـــد الـــقــادر - 
tعضوا

tعضوة tحلباوي فتيحة - 

- - 1

- - 2

- - 3
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واليـــــــةواليـــــــة
 أم البواقي : أم البواقي :

 والية باتنة والية باتنة : :
 

والية بجاية :والية بجاية :

 والية بسكرة : والية بسكرة :

والية بشار :والية بشار :

والية البليدة :والية البليدة :

والية البويرة :والية البويرة :

والية تامنغست :والية تامنغست :

والية تبسة :والية تبسة :

 واليـــــــة  واليـــــــة تلمسان :تلمسان :

السيدة والسيدان :
tرئيسة  tبلعطار آسيا  -

tعضوا tعاشوري عبد الوهاب  -
-  فاطمي فتحي t عضوا.

السادة : 
tرئيسا tبوعنيق حسان  -

tبـــوعــــزيـــز مـــحـــمــــد الـــصـــالح  -
tعضوا

-  عزيون محمودt عضوا.
السيدتان والسيد :

tرئيسة tقاسم نعيمة -
tعضوة tقارة سمية -

- كلوفي عزالدينt عضوا.
السادة : 

tرئيسا tالوافي يوسف -
tعضوا tتقار جموعي -

- بوعالق محمدt عضوا.
السادة : 

tرئيسا tعزيرية امحمد -
tعضوا tمنصور عالل -

- صديقي براهيمt عضوا.
السيدات : 

tرئيسة tجبالي مليكة -
tعضوة tدويب مليكة -
- محصر آسياt عضوة.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tصابر نصر الدين -

tبـــــورنــــــان عـــــبـــــد الــــــرحـــــمـــــان -
tعضوا

- غناي راضيةt عضوة.
السيدة و السيدان : 

tرئيسا tضامن احلاج -
tعضوا tخالدي بخالد -

- قنادسي فوزيةt عضوة.
السادة : 

tرئيسا tختال السعيد -
tعضوا tيعقوبي يوسف -

- دربال محمدt عضوا.
السيدتان والسيد : 

tرئيسة tبن جريو كر�ة -
tعضوة tبن معمر دليلة  -

- بن عالل الهواريt عضوا.

- - 4

- - 5
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- - 12
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والية تيارت :والية تيارت :
 

والية تيزي وزو :والية تيزي وزو :

 والية اجلزائر : والية اجلزائر :

والية اجللفة :والية اجللفة :

والية جيجل :والية جيجل :

والية سطيف :والية سطيف :

والية سعيدة :والية سعيدة :

والية سكيكدة :والية سكيكدة :

 والية والية
سيدي بلعباس :سيدي بلعباس :

السادة : 
tرحــــــــــمـــــــــانـي بن ابــــــــــراهـــــــــيم  -

tرئيسا
tعضوا tقالل بن عبد الله -
- سيد خلضر سعيدt عضوا.

السيدة و السيدان :
tلـــــعـــــمــــــراني أمــــــيـــــنـــــة أمـــــال - 

tرئيسة
tعضوا tبن عنان مصطفى -

- سواليلي عبد الرزاقt عضوا.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tرقاد محمد -

tعضوا tعمراني عبد النور -
- قرفي �ينةt عضوة.

السادة : 
tرئيسا tكندي عمار -

tعضوا tرزايقي عمار -
- جغنون إبراهيمt عضوا.

السادة : 
tرئيسا tقاسمي بوخميس -
tعضوا tالعرفي عز الدين -

- بغو عبد الفتاحt عضوا.

السادة : 
tرئيسا tفليغة أحمد   -

tعضوا tسعدي الطاهر -
- مزيود بوعالمt عضوا.

السيدة  و السيدان : 
tرئيسا tقليل سيدي محمد -

tعضوا tبلبروات محمد -
- رحماني نخلةt عضوة.

السادة : 
tرئيسا tعجول موسى -
tعضوا tسراج محمد -

- بوصبيعة ساعدt عضوا.

السيدتان و السيد : 
tرئيسا  tخليل أحمد -

tعضوة tبن شارف نورية  -
- شاوشي سميرةt عضوة.
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2 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

والية عنابة :والية عنابة :
 

والية قاIة :والية قاIة :

 والية  والية قسنطينة قسنطينة :

والية اIدية :والية اIدية :

والية مستغا¬ :والية مستغا¬ :

والية اIسيلة :والية اIسيلة :

والية معسكر :والية معسكر :

والية ورقلة :والية ورقلة :

والية وهران :والية وهران :

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tمامن ابراهيم  -
tعضوا tبوكاف منور -

- حناش عائشةt عضوة.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tصدوق عبد احلميد -

tعضوا tقزيري حبيب -
- هادف الزهراءt عضوة.

السادة : 
tرئيسا  tدريسي ابراهيم -
tعضوا tبن ادريس مراد -

- حداد فاروقt عضوا.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tمنصور عبد القادر -

tعضوا tمبروك محمد -
- كركار مسعودة t عضوة.

السادة : 
tرئيسا tحبيب أحمد -

tعضوا tبالطيب عبد العزيز -
- كوسى رشيدt عضوا.

السادة : 
tرئيسا tقارة عبد الوهاب -

tعضوا tبن دادة مختار -
- وشن العياشيt عضوا.

السادة : 
tرئيسا tبورقبة بلعباس -
tعضوا t بوشاقور محمد -
- ديابلو الهواري t عضوا.

السادة : 
tرئيسا tلوقاف محمد -

tعضوا tحروزي عز الدين -
- سماتي مصطفىt عضوا.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tباألبيض أحمد -

tعضوا tحس بو عبد الله  -
- بيازيد أمينةt عضوة.

- - 23
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والية البيض :والية البيض :
 

والية إيليزي :والية إيليزي :

 والية والية
برج بوعريريج :برج بوعريريج :

والية بومرداس :والية بومرداس :

والية الطارف :والية الطارف :

والية تندوف :والية تندوف :

والية تيسمسيلت :والية تيسمسيلت :

والية الوادي :والية الوادي :

 والية خنشلة : والية خنشلة :

 والية والية
سوق أهراس :سوق أهراس :

 

السيدة و السيدان : 
tرئيسا  tشقرون حبيب -
tعضوا tسنيني ميلود -
- حدادي رشيدةt عضوة.

السادة : 
tرئيسا tطاع الله عوني -
tعضوا tعشاش فاروق -

- بودفة عمارt عضوا.
السادة : 

tرئيسا tشوادر عبد الله -
tعضوا tأخناق مراد -

- بوخرباب محمدt  عضوا.
-السيدة و السيدان : 

tرئيسا tعياد عبد العزيز -
tعضوا tبوكروبة أحمد -

- لزار نصيرة أمينةt عضوة.
-السيدتان و السيد : 

tرئيسا tجبالي إسماعيل -
tعضوة tمنصوري جميلة -

- رسة جناةt عضوة.
السادة : 

tرئيسا  t قوميدي كر� -
tعضوا tدحام سيد أحمد -
- سبايس مرسليt عضوا.

السادة : 
tرئيسا tحطاب قادة -

tعضوا tبوديسة عبد احلق -
- لوصادي حسtX  عضوا.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tرحمون عدنان -
tعضوا tحا± عبد احلكيم -

- بن حابسة فتيحةt عضوة.
السيدة و السيدان : 

tرئيسة tبوغا¬ سعيدة -
tعضوا tبدر الدين Xزرق  -

tمــــــغــــــنـــــوس عــــــبــــــد الــــــوهـــــاب -
عضوا.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا  tسعيود عبد الوهاب  -

tعضوا  tخشانة لزهر -
- راشدي عائشةt عضوة.
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والية تيبازة :والية تيبازة :

 والية ميلة : والية ميلة :

والية والية عX الدفلى :عX الدفلى :

والية النعامة :والية النعامة :

واليةوالية
عX تموشنت :عX تموشنت :

والية غرداية :والية غرداية :

والية غليزان :والية غليزان :

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tكبابي بلقاسم -
tعضوا tجغلود محمد -
- مقران نورةt عضوة.

السيدة و السيدان : 
tرئيسا tحربي حميد -
tعضوا tطالل صالح -

- شالبي فطيمةt عضوة.
السادة : 

tرئيسا tزغيد طارق -
tعضوا tصخراوي يزيد -

- بن مشتة بوعالمt عضوا.
السادة : 

tرئيسا tحماد محمد -
tعضوا tبن فطوم عبد الغني -

- لكحل حبيبt عضوا.
السيدة و السيدان : 

tرئيسا tهاد عبد الكر� -
tعضوا tصحراوي عز الدين -

- قاسم �ينةt عضوة.
السيدة و السيدان : 

tرئيسا tدالباني محمد جنيب -
tعضوا tأحمد Xبوالط -

- بن لشهب سعادt عضوة.
السيدة و السيدان : 

tرئيسا tمناعي بغداد -
tعضوا tشاوش عبد احلميد -

- طاب سليمةt عضوة.

- - 42
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2 :  : يــعــX الــقــضــاة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصــفـتــهم اIـادة اIـادة 
رئـيـسـة وعـضـوين في الـلـجـنـة االنـتـخـابـيـة اIـكـلـفـة بـجـمع
نــــتــــائج االقـــــتــــراع في مـــــجــــمــــوع الــــدوائــــر االنـــــتــــخــــابــــيــــة

الدبلوماسية و القنصلية :

السيدتان و السيد : 
tرئيسة tحسبالوي فاطمة الزهراء -

tعضوة tدحو نصيرة -
- حمادوش أحمدt عضوا.

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435
اIوافق 2 أبريل سنة 2014.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 16 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1434
25 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمن إحـــداثt يـــتـــضـــمن إحـــداث اIــوافق اIــوافق 

مراكز والئية للتعليم والتكوين عن بعد.مراكز والئية للتعليم والتكوين عن بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإنّ األم
tووزير التربية الوطنية

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-265 اIؤرّخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

t1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

tاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-288 اIؤرّخ
في 6 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 24 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001
واIــتــضــمّن تــعـديل الــقــانــون األسـاسـي لـلــديــوان الــوطـني

tتمّمIعدّل واIا tللتعليم والتكوين عن بعد
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي  اIـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سنة 2002  واIتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في 25
صفر عام 1423 اIوافق 8 مايو سنة 2002 واIتضمن التنظيم

tالداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
28 ربـــيع األول عـــام 1423 اIــوافق 10 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2002

واIـتـضـمن إحـداث مـراكـز جـهـويـة للـتـعـلـيم والـتـكـوين عن
tتمّمIعدّل واIا tبعد

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 9 من اIـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 01-288 اIـــــؤرّخ في 6 رجب عـــــام 1422
اIوافق 24 سبـتمبـر سنة t2001 اIعـدّل واIتـمّمt واIذكور
أعالهt حتدث مراكز والئيـة للتعليم والتكوين عن بُعد في
واليـات سوق أهراس وباتـنة وعX الـدفلى وتيسـمسيلت

والوادي وتامنغست.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : عــمال بــأحـكــام اIـادة 32 مـكــرّر من اIــرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 01-288 اIـــــؤرّخ في 6 رجب عـــــام 1422
اIـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة t2001 اIـعـدّل واIـتـمّمt واIـذكور



أعالهt حتــول اIــراكــز اجلــهـــويــة لــواليــات الــشــلف واألغــواط
وبــجــاــــيــة وبــســـكــرة وبــشـــار وتــبــســـة وتــلــمـــســان وتــيــارت
وتيزي وزو واجلزائر وسـطيف وسعيدة وسكـيكدة وعنابة
وقـسـنـطـيـنــة واIـديـة وورقـلـة ووهـران ومــسـتـغـا¬ واجلـلـفـة

وأدرار إلى مراكز والئية للتعليم والتكوين عن بعد.
3 :  : عــمال بــأحــكــام اIـادة 32 مــكــرّر 1 مـن اIــرسـوم اIاIـادادّة ة 
التّـنفـيذيّ رقم 01-288 اIؤرّخ في 6 رجب عام 1422 اIوافق
tــذكــور أعالهIوا tــتـــمّمIــعــدّل واIا t2001 24 ســبـــتــمــبــر ســنــة

تـــبــقـى واليــات غـــردايــــة وجــيــــــجـل وتـــنــــدوف وخـــنــــشـــلــــة
وعـــX تـــمــوشـــنـت وبـــومــرداس والـــبـــويـــرة وتـــيـــبـــازة وبــرج
بـوعـريـريج والـبيـض والـنــعــامــة ومــعــســكــر ومـيـلــة وقـاIة
والـطارف وأم الـبـواقي والـبلـيـدة وإيـليـزي وسـيـدي بلـعـباس
وغـلــيـزان واIــسـيــلـةt الـتـي ال تـتـوفــر لـديــهـا مــراكـز لــلـتـعــلـيم
والــتــكــوين عـن بُــعــدt مــلــحــقــة بــاIــراكــز الــوالئــيــة احملــددة في
اجلــدول اIــلــحق بــهــذا الــقــرارt حــتى تــنــشــأ �ــقــراتــهــا مــراكـز

خاصة بها.

اIــاداIــادّة ة 4 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIــــؤرّخ في 28 ربـــيع األول عـــام 1423 اIــــوافق 10 يـــونـــيـــو

سنة t2002 اIعدّل واIتمّمt واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1434 اIـوافق 25

يونيو سنة 2013.
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