
العدد العدد 63
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 12  صفر عام صفر عام 1435هـهـ
اGوافق اGوافق 15 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 398 مـؤرخ في 23 مـحــرّم عـام 1435 اGـوافق 27 نــوفـمــبـر ســنـة q2013 يــتــضـمن حتــويل اعــتــمـاد إلى
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 13 - 399 مـؤرخ في 23 محـرّم عام 1435 اGـوافق 27 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـتضـمن إحـداث بابـX وحتويل
اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اGالية........................................................................................................
مـرســـــوم رئـاســي رقم 13 - 414 مـؤرخ في 12 صـفـــر عــــام 1435 اGـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يــتـعــلق بـنــشـر الـتــشـكــيـلـة
االسمية للمجلس الدستوري.........................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13 - 400 مـؤرخ في 23 مـحــرّم عـام 1435 اGـوافق 27 نــوفـمــبـر ســنـة q2013 يـحــدد شـروط مــنح الـوكــالـة
الوطنـية لتـثمX مـوارد احملروقـات (ألنفط) رخـصة استـثنـائية حلـــرق الغـاز والـعتبــة اGقـبـولــة وشــروط التعـريفات
اخلاصـة في اGناطق النائية أو اGعزولة...........................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 401 مـؤرخ في23 مـحـرّم عـام 1435 اGـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـحـدد كـيـفـيـات وشـروط إعـفـاء
الـشـركـات الـتي تـخـضع لـلقـانـون اجلـزائـري من الـتـزام الـضـمـان البـنـكي حلـسن الـتـنـفـيـذ الـذي يـغـطي مـبلـغ احلد األدنى
ألشغال البحث عن احملروقات........................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 402 مـؤرخ في27 مـحـرّم عـام 1435 اGـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـحـدد قـائـمة اGـنـاصب الـعـلـيا
للمحافظة الوالئية للغابات وشروط االلتحاق بهذه اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.........................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 403 مؤرخ في27 محرّم عام 1435 اGوافق أوّل ديسمبر سنة q2013 يعدل ويتمم اGرسوم التنفيذي
رقم 09 - 11 اGؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 اGوافق 4 يناير سنة 2009 واGتضمن إنشاء جامعة اGدية.........................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 - 404 مـؤرخ في27 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة q2013 يــتــمم قــائــمــة اGــؤســسـات
االسـتشفائـية لطب الـعيون اGلـحقة بـاGرسوم التـنفيذي رقم 12 - 281 اGؤرّخ في 19 شعـبان عام 1433 اGوافق 9 يوليو
سنة 2012 واGتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها..............................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام  1435 اGوافق 26 نوفمبر سنة q2013 يتضمن تغيير ألقاب.................................
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 اGوافق 12 ديسمبر سنة q2013 يتضمن تعيX كاتب للمجلس األعلى لألمن.......

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 اGوافق 21 نوفمبر سنة q2013 يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري..................................
........................Xعسكري Xقاضي Xيتضمنان تعي q2013 وافق 21 نوفمبر سنةGقراران مؤرخان في 7 محرّم عام 1435 ا

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 28 أبـريـل سـنة q2013 يـتـعـلّق بـتـصـنـيف بـعض الـطرق
البلدية ضمن صنف الطرق الوالئية في والية بسكرة.......................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 28 أبـريـل سـنة q2013 يـتـعـلّق بـتـصـنـيف طـريق بـلـدي
ضمن صنف الطرق الوالئية في والية بومرداس..............................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 28 أبـريـل سـنة q2013 يـتـعـلّق بـتـصـنـيف بـعض الـطرق
البلدية ضمن صنف الطرق الوالئية في والية سوق أهراس..............................................................................
قرار مؤرخ في 25 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 6 مايـو سنة q2013 يعدل ويـتمم القرار اGؤرّخ في 20 جمادى األولى عام
1433 اGوافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة األشغال العمومية.............

وزارة االتصالوزارة االتصال
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 2  شـعـبـان عام 1434 اGـوافـق 11 يـونـيـو سـنة q 2013 يـحـدّد تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة بـوزارة
االتصال في مكاتب....................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-51 اGـؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGــتــضــمن تــوزيع االعــتـمــادات اخملــصــصـة لــوزيــر الــعـدل
حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســيـــيــر �ـــوجب قــانــون

q2013 الية لسنةGا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعـتـماد قـدره مـلـيـار وسبـعـمـائة وسـبـعـة وثالثون مـلـيـونا
وأربعمائـة وثمانية وثمانون ألف دينار (1.737.488.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية الـتكـاليف اGشـتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اGــاداGــادّة ة 2 : : يــخــصـص Gـيــزانـيــة ســنـة 2013  
قــــــدره مــلـــيـــار وســـبـــعـــمـــائــة وســـبـــعـــة وثالثـــون مـــلـــيـــونــا
وأربعمائـة وثمانية وثمانون ألف دينار (1.737.488.000 دج)
 يــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيـة تـسيـيـر الـوزارتـX وفـي األبواب

اGبينة في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.
3 :  :  يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اGـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اGــــــاداGــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 27

نوفمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســوم رئـــاسي رقممـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 398 مــؤرخ في مــؤرخ في 23 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1435 اGــــوافق  اGــــوافق 27 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2013 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

حتويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.حتويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقــــتــضى الــــقــــانـــون رقم 84 -17 اGـؤرخ في
8 شـوال عـام 1404 اGـوافق 7  يـولـيــو سـنـة 1984 واGــتـعـلق

qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 13-48 اGـؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتضمن توزيع االعـتمادات اخملصـصة لوزير الـشؤون اخلارجية

q2013 الية لسنةGمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

93 -  -  34

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح اGوجودة في اخلارجاGصالح اGوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح اGوجودة في اخلارج - اإليجار..........................................

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

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية.....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية.....................

205. 000.000

205. 000.000

205. 000.000

205. 000.000

205. 000.000

205. 000.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 -  -  36

13 -  -  31

13 -  -  34

93 -  -  34

11 -  -  35

11 -  -  37

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة لتسيير اGدرسة العليا للقضاء..............................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح القضائيةاGصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGــصــالح الــقــضـائــيــة - اGــســتــخـدمــون اGــتــعــاقـدونq الــرواتبq مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................................

مجموع القسم األول
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
اGصالح القضائية - اللوازم..........................................................
اGصالح القضائية - اإليجار..........................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح القضائية - صيانة اGباني.................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGصالح القضائية - نفقات القضاء اجلنائي.....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلq حافظ األختام..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلq حافظ األختام..................

اجملموع العام لالعتمادات اخملصصة.................................................اجملموع العام لالعتمادات اخملصصة.................................................
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة اGـــالـــيـــة - الـــفـــرع األول- الـــفـــرع اجلـــزئي الـــثـــاني-

البابان اآلتيان:
- بـــاب رقــمه 34- 16 وعـــنــوانه " الـــديــوان اGـــركــزي

q"لقمع الفساد - التغذية
- بـــاب رقــمه 34- 17 وعـــنــوانه " الـــديــوان اGـــركــزي

لقمع الفساد - جتهيزات ومعدات النوم واGطعم".

2 : : يــلـغــى من مـيـزانيـــة ســـنـة 2013 اعـتماد اGـاداGـادّة ة 
قـدره عـشـرون مــلـيـون ديـنـار (20.000.000 دج) مــقـيّـــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGــاداGــادّة ة 3 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قـــدره عــشــرون مــلـيــون ديــنـار (20.000.000 دج) يـــقــــيّــــد
فـي ميـزانـية تـسيـيـر وزارة اGالـية وفي األبـواب اGـبيـنة

في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 4 : : يكـلف وزير اGـالية بـتنـفيذ هــذا اGرســوم
الــــذي يــــنـــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 27

نوفمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســوم رئـــاسي رقممـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 399 مــؤرخ في مــؤرخ في 23 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1435 اGــــوافق  اGــــوافق 27 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2013 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

إحـداث بابـX وحتويل اعـتمـاد إلى مـيزانـية تـسيـيرإحـداث بابـX وحتويل اعـتمـاد إلى مـيزانـية تـسيـير
وزارة اGالية.وزارة اGالية.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقــــتــضى الــــقــــانـــون رقم 84 -17 اGـؤرخ في
8 شـوال عـام 1404 اGـوافق 7  يـولـيــو سـنـة 1984 واGــتـعـلق

qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقــــتـــضـى اGــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقــم 13 -52
اGـؤرخ فـي 11 ربـيـع األول عـــام 1434 اGـوافــق 23  يـنـاير
سنة 2013 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اGـــالــيــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجـب قــانــون اGــالــيـة

q2013 لسنة

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

12 -  -  31

وزارة اGاليةوزارة اGالية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
الديوان اGركزي لقمع الفسادالديوان اGركزي لقمع الفساد

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

الديوان اGركزي لقمع الفساد - التعويضات واGنح اخملتلفة.................
مجموع القسم األول

12. 000.000

12. 000.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

13 -  -  33

16 -  -  34

17 -  -  34

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاGوظفون ــ التكاليف االجتماعية

الديوان اGركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي..........................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

الديوان اGركزي لقمع الفساد - التغذية..........................................
الديوان اGركزي لقمع الفساد - جتهيزات ومعدات النوم واGطعم........

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

مجموع االعتمادات اخملصصة.........................................................مجموع االعتمادات اخملصصة.........................................................
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

مـــــرســــــــوم رئـــــاســي رقم مـــــرســــــــوم رئـــــاســي رقم 13 -  - 414 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 12 صـــــفـــــر صـــــفـــــر
عــــام عــــام 1435 اGـوافق  اGـوافق 15 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة q2013 يــتـعـلقq يــتـعـلق

بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.
ــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدسـتورq السيما اGواد 77 - 8 و78 - 1
qو164 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 89 - 143
اGــؤرّخ في 5 مـــحـــرّم  عـــــــام 1410 اGــوافق 7 غـــشت ســـنــة
1989  واGــــتــــعــــلق بــــالــــقـــواعــــد اخلــــاصــــة بــــتـــنــــظــــيم اجملــــلس

الــدسـتـوري والـقــانـون األسـاسي لــبـعض مـوظــفـيهq اGـعـدّل
qتمّمGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 315
اGــؤرّخ في 9 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 15 ســبــتــمــبـر
سـنة 2013 واGـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

qالدستوري

- وبـــــنــــاء عـــــلـى مــــحـــــاضـــــر االنـــــتــــخـــــاب لـــــلـــــمــــجـــــلس
الـدسـتوري عـلـى مـستـوى مـجـلس األمـة واجملـلـس الشـعـبي

الوطني واحملكمة العليا.

يرسم يرسم ما يأتي ما يأتي :
مــــادة وحـــــيــــدة : مــــادة وحـــــيــــدة : تـــــنـــــشـــــر في اجلـــــريـــــدة الــــرســـــمـــــيــــة
لـلجـمهـورية اجلزائـرية الـد�قـراطيـة الشعـبيـةq التـشكـيلة

االسمية للمجلس الدستوري اآلتية :

السيدتان والسادة :

qرئيسا qمراد مدلسي -

qعضوة qحنيفة بن شعبان -

qعضوا qعبد اجلليل بلعلى -

qعضوا qإبراهيم بوتخيل -

qعضوا qداود Xحس -

qعضوا qعبد النور قراوي -

qعضوا qمحمد ضيف -

qعضوة qفوزية بن قلة -

- سماعيل بليطq عضوا.
حرر  بـاجلـزائر فــي 12 صـفر عـــام 1435 اGوافق 15

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 400 مـؤرخ في مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q q2013 يـحـدد شروطيـحـدد شروط

مــنح الــوكــالـة الــوطــنـيــة لــتـثــمــX مـوارد احملــروقـاتمــنح الــوكــالـة الــوطــنـيــة لــتـثــمــX مـوارد احملــروقـات
(ألـنـفط) رخصـة اسـتثـنـائيـة حلـــرق الغــاز والـعتـبـة(ألـنـفط) رخصـة اسـتثـنـائيـة حلـــرق الغــاز والـعتـبـة
اGـقبـولــة وشــروط التعـريفات اخلـاصـة في اGناطقاGـقبـولــة وشــروط التعـريفات اخلـاصـة في اGناطق

النائية أو اGعزولة.النائية أو اGعزولة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا  -

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

- و�ـــقـــتــــضـى الـــقـــــانـــون رقم 90-36 اGــــؤرخ في 14
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اGــوافق 31 ديــســمــبــــر ســنـــــة
1990 واGـتـضـمن قــــانــــــون اGـالـيــة لـسـنـة q1991 ال ســيـمـا

qادة 38 منهGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جمادى األولى عام 1424 الـموافـــــــق19 يولـيو سنة 2003
qـسـتـدامةGـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اGوا

qعدلGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيــمـا اGـادة 52

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
فـي 27 شــعــبــان عــام 1428 الـــمــوافــــق 9 ســبــتــمــبــر ســنـة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 52 من الـقانون
رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اGــــوافق
qتممGعدل واGا qتعلق باحملروقاتG28 أبريل سنة 2005 وا

يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـوم إلـى حتـــديـــد شـــروط مـــنح الـــوكـــالـــة
الـوطـنـيـة لـتـثـــمـX مـوارد اGــحـروقـات (ألـنــفــط) رخـصة
اســـتــثـنــائـيـة لـــحـرق الـــغـاز والـعــتــبــة اGـقـبــولـة وشـروط

التعريفات اخلاصة في اGناطق النائية أو اGعزولة.  

اGاداGادّة ة 2 : : يقدم اGـتعـامل طلب الـرخصـة االستـثنـائية
حلـــرق الــغــاز قـــبل كل عـــمــلــيـــة حــرق لــلـــغــاز  إلى الـــوكــالــة

الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).
وفــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات الـصــيــانـة واحلــفظ وجتـارب
البـئر إلى جـانب حرق الـغاز اGـنتـظم في وحدات اإلنـتاج

بسـبب مخاطـر استغـالل اGنشـآتq فإنه �كن اGـتعامل أن
يـــقـــدم طــلـــبـــا شــهـــريـــا واحــدا  لـــرخـــصـــة حــرق الـــغـــاز  لــكل
الـعـمــلـيـات اGـبـرمــجـة مـسـبـقــاq مع اإلشـارة إلى الـتـواريخ
الـــتــــقـــديــــريـــة إلجنــــاز هـــذه الــــعـــمــــلـــيــــات وكـــذا الــــكـــمــــيـــات

التقديرية للغاز احملروق.
يـــجب أن يــبـــX اGــتــعـــامل في طــلـــبه لــرخـــصــة حــرق
الـــغـــاز لـــلــــشـــهـــر اGـــوالـيq الـــتـــواريخ الـــتــــقـــديـــريـــة إلجنـــاز
الــعـمــلـيـات اGــبـرمـجــة لـذات الــشـهـر إلى جــانب الـكــمـيـات
الـــتــقــديـــريــة لـــلــغــاز اGـــقــرر حــرقـه. ويــجب أن يـــكــون هــذا
الطلب مرفقـا بكشف مفصل لكميات الغاز احملروق خالل
الـشـهــر الـســابق مع تـفــسـيـر الــفـوارق احملـتــمـلــة بـالـنــسـبـة
لـــلـــكــمـــيـــات الــتـــقـــديــريـــة الــتـي ¥ اإلبالغ بـــهــا فـي الــشـــهــر

السابق.

3 : : تـخضع الـرخـصة االسـتثـنـائيـة حلرق الـغاز اGاداGادّة ة 
الـتي منحتهـا الوكالة الوطـنية لتثـمX موارد احملروقات
(ألـــنــفط) لــلــمــتــعــامل Gـــدد مــحــدودة في مــنــاطق نــائــيــة أو
مــعـــزولــةq ال تــســمح بـــاســتــرجــاع و/أو تــفـــريغ الــغــازq إلى
شـروط تـعـريــفـات خـاصـة وفـقـا ألحـكـام الـفـقـرة 4 من اGـادة
52 من الـقانون رقم 05-07 اGؤرخ في 19 ربـيع األول عام

1426 اGوافق 28 أبريل سنة 2005 واGذكور أعاله.  

في حـــالــة عــمــلـــيــات حــرق الــغـــاز Gــدد قــصــيــرة و/أو
بـكمـيات ضـعيـفة الـتي تخـضع لدفع الـرسم اخلاص بـحرق
الــغــازq فــإنه يـــجب عــلى اGــتــعــامل الــذي يــطــلب الــرخــصــة
االسـتـثــنـائـيـة حلــرق الـغـاز في اGـنــاطق اGـذكـورة أعاله أن
يـسدد رسما خاصا غـير قابل للحـسمq للخزينـة العمومية

قدره :
- سبعة آالف دينار (7000 دج) لكل ألف متر مكعب
عـاد (1000 م3ع) من الــغـاز احملــروق q بــالـنــسـبــة لــلـمــنـاطق
الـــتي  تـــقع عـــلى أبـــعــاد تـــفـــوق أو تــســـاوي مـــائــة (100 كم)
وتــــقل عـن مـــائــــتي (200 كـم) من اGــــنــــشــــآت الــــتي تــــســــمح

qباسترجاع و/أو تفريغ الغاز
- ستـة آالف ديـنار (6000 دج) لـكل ألف مـتـر مـكعب
عـاد (1000 م3ع) من الــغــاز احملــروقq بــالــنــســبــة لـلــمــنــاطق
الــتي تــقع عــلـى أبــعــاد تــفــوق أو تــســاوي مــائــتي (200 كم)
وتـــقل أو تــســـاوي ثالثـــمــائــة (300 كـم) من اGــنـــشـــآت الــتي

qتسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز
- أربــــــعـــــة آالف ديــــــنـــــار (4000 دج) لــــــكـل ألف مــــــتـــــر
مــــكــــعب عـــاد (1000 م3ع) مـن الـــغــــاز احملـــروقq بــــالــــنـــســــبـــة
للـمناطـق التي تقع عـلى بعـد يفوق ثالثـمائة (300 كم) من

اGنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز.
اGـاداGـادّة ة 4 : : يـجب عـلى اGـتـعـامل أن يـقـدم مـسـبـقـا طلب
رخـصـة حـرق الغـاز Gـدد مـحـدودة قـبل الـقـيـام بـالـعـمـلـيات

اآلتية :
qجتارب آبار االستكشاف والتحديد -
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- االنــــطالقــــات األولــــيــــة (commissioning) لــــوحــــدات
إنـتــاج احملــروقـات ومــحــطــات إعـادة حــقن الــغــاز في حـدود
الـعـتـبـات الـتي حـددتـهـا الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـX موارد

q(ألنفط) احملروقات
- تـــســـلـــيـك اآلبـــار  بـــعـــد عــــمـــلـــيـــات الـــثــــقب واحلـــفـــر
والـــتـــنـــظــيف (snubbing) واحملــاكـــاة وإزالـــة اGـــلح وتـــفــريغ

qواد الكيماويةGا
- حتـــــيـــــيـــــد اآلبــــار قــــبل إحــــضــــار آلــــة االســــتــــرجـــاع

q(work-over)
qجتارب اآلبار في حالة االستغالل -

- أحــــواض تـــصـــفـــيــــة قـــنـــوات الـــتــــجـــمـــيـع وأنـــابـــيب
qالتجميع والتفريغ للصيانة

qجتارب صمامات الصيانة لقعور آبار الغاز -
- كل عملية أخرى تستلزم حرق الغاز.

و يــــجب عــــلـى اGـــتــــعــــامل أن يــــتــــخــــذ كل الــــتــــدابــــيـــر
الالزمــة الســتــرجــاع احملــروقــات الــســائــلــة وضــمــان سالمــة
عملية استرجـاع احملروقات السائلة وتفـريغها نحو مركز

اإلنتاج األقرب.
اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : : �ـــــكـن تـــــبـــــريـــــر شـــــروط مــــــنح الـــــرخـــــصـــــة
االســــتـــثــــنـــائــــيــــة  Gـــدد مــــحــــدودةq  خالل مــــرحـــلــــة الــــبـــحث
بـالـنـسـبـة لـعـمـلـيات جتـارب آبـار االسـتـكـشـاف والـتـحـديد
qــرحــلــة الـنــمــوذجــيـةGــا في ذلك اآلبــار الـتـي تـكــون في ا�

على اخلصوص �ا يأتي : 
- فـــــتح بـــــئـــــر عــــلـى مـــــحــــرقـــــة الـــــغـــــازq أثــــنـــــاء حـــــفــــر

qإلثبات وجود احملروقات qاالستكشاف
qتقييم إنتاجية آبار االستكشاف والتحديد -

- تـــقــــيـــيم إنــــتـــاجـــيــــة اآلبـــار الــــتي تـــكــــون جـــزءا من
اGـــــرحــــلــــة الــــنـــــمــــوذجــــيـــــة الــــتي تـــــخص احملـــــروقــــات غــــيــــر

التقليدية.
اGــــاداGــــادّة ة 6 : : �ـــكـن خالل مــــرحــــلـــة االســــتــــغاللq تــــبــــريـــر
qـدد مـحـدودةG شـــروط مــنـح الـــرخــــصــة االســتـــثــنــائـيــة

�ا يأتي :
qاالستغالل األول آلبار التطوير -

- ضــــرورة إجنـــاز الــــعـــمــــلــــيـــات عــــلى آبــــار في طـــور
qاالستغالل لغرض الصيانة الوقائية و/أو العالجية

- تقييم إنتاجية آبار التطوير.
q3 و4 أعاله XادتGادّة ة 7 : : بغض النـظر عن أحكام اGاداGا
�ـكن الـســمـاح بـحـرق الـغـاز في حـدود الــعـتـبـات اGـقـبـولـة
تقـنيـا حتدد حـسب طبـيعـة العـملـيات وفـقا لـلمواد 10 و11
و12 أدنــــاهq ألســــبــــاب سالمـــــة مــــنــــشــــآت آبــــار االســــتــــغالل
والـــتــــفـــريغ االحــــتـــمـــالي خـالل اشـــتـــغــــال وحـــدات اإلنـــتـــاج

ومحطات الضغط.   

وبــعـد اثــنـتـX وســبـعـX (72) ســاعـة عــلـى األكـثــر من
حتــسن الـــوضعq يــرسل اGـــتــعــامل إلـى الــوكــالــة الـــوطــنــيــة
لـتـثــمـX مـوارد احملــروقـات (ألــنـفط)q عـلـى سـبـيل تــسـويـة
الــوضعq طـــلــبـــا لــلـــتــرخــيـص بــحــرق الـــغــاز يـــكــون مـــرفــقــا
بـتقـرير مـفـصل يحـدد على وجـه اخلصـوص الظـروف التي
أدت إلـى حـرق الــغـازq وكــمــيـات الــغــاز احملـروق وكــذا مـدة

حرق الغاز. 
qــقــبــولــة لــكـمــيــات الــغــاز احملـروقGال حتــدد الــعــتــبـة ا
مـسـبقـاq بـالنـسـبة حلـرق الــغاز في حــالــة الـثــوران الـذي
ال �ــكن الـتـحـكـم فـيه. غـيـر أنـه  يـجب  عـلى اGـتــعـامل بـعـد
q(72) ساعة عـلى األكثر من بداية احلادث Xوسبع Xاثنت
أن يـقــدر اGــدة الالزمــة لـلــتــحـكم فـي ذلك الـثــوران ويــقـدم
إلى الـوكـالة الـوطـنـية لـتـثمـX مـوارد احملروقـات (ألـنفط)
بـرنـامــجـا لألشــغـال الـتي يــجب إجنـازهــا إلى جـانب آجـال

إجناز هذا البرنامج.  

اGـاداGـادّة ة 8 : : يـخـضع مـنح الـرخـصـة االسـتـثـنـائـيـة حلـرق
الغـاز خالل مرحـلة الـبحث q عـلى اخلصـوص إلى الشروط

اآلتية :
- يــجـب أن تــخـص عــمـــلـــيــة احلـــرق بـــرنـــامج جتــارب

qآبار االستكشاف و/أو التحديد
- في حـالــة بـرنـامج جتـارب آبــار االسـتـكـشـاف و/أو
الـتـحـديـد الـذي سـبق أن شـكل مـوضـوع تخـل مؤقـتq فإنه
يـجب أن يحتوي هـذا البرنامج وجـوبا على كمـيات الغاز
اGقـدرة لـلـحـرق وكـذا مـدة عـمـلـيـة احلـرق. ويـجب أن يـقدم
اGـتـعـاملq فـي هـذه احلـالـةq نـسـخـة من رخـصـة الـتـخـلي إذا
مــا تــمت هــذه الــعــمــلــيــة بـعــد صــدور الــقــانــون رقم 07-05
اGـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اGـــــوافق 28 أبـــــريل
ســــنــــة q2005 واGــــذكــــور أعـالهq وكــــذا نـــســــخــــة مـن رخــــصـــة

qتخلى عنهGاستعادة البئر ا
- إرســـال الــبـــرنـــامج اGــتـــعـــلق بــتـــجـــارب اآلبــار إلى

 q (ألنفط)موارد احملروقات Xالوكالة الوطنية لتثم
- حتــديـد اإلجـراءات األمـنـيـة اGـتـخــذة لـسـيـر عـمـلـيـة

qاحلرق
- تـقد¨ طـلب رخصة حلـرق الغـاز. ويجب أن يراعي

هذا الطلب مبدأ طلب واحد لكل بئر.
اGــــاداGــــادّة ة 9 : : زيــــادة عـــلـى الـــشــــروط احملــــددة في اGـــادة 6
أعالهq يجب أن يـكـون طلب الـرخـصة االسـتثـنـائيـة مرفـقا

�لف يحتوي على وجه اخلصوص اGعلومات اآلتية :
qXعنيGساحة والعقد اGا -

- تـقريـر حول مـوقع البـئر و/أو تـقريـر نهـاية سـبر
   qالبئر

 qتوقعة حلرق الغازGدة اGالتاريخ التقديري وا -
q قدرة حلرق الغازGالكميات ا -
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qفصل لتجارب البئرGالبرنامج التقني ا -
- اإلجــــراءات األمـــنـــيـــة اGــــقـــرر تـــنـــفــــيـــذهـــا وكـــذا كل

التدابير الالزمة اGطلوبة لكل نوع من العملية.

اGاداGادّة ة 10 : : حتدد الـعتـبات اGقـبولـة Gنح رخـصة حرق
الغـازq خالل مـرحـلـة الـبـحثq أثـنـاء عـمـلـيـات جتـارب آبار

االستكشاف و/أو التحديدq كما يأتي:
qبــالـــنــســبــة لـــعــمــلــيــة الـــتــفــريغ : ست (6) ســاعــات -

qابتداء من فتح البئر
- بـالــنــسـبــة لــعـمــلـيــة الــتـجــربـة : اثــنــتـا عــشـرة (12)
ساعة ألي فوهة ما مـنضمة للصبـيب ذات أقطار مختلفة

.(duse)

qــقـبـــولــة حلــرق الــغــازGـادّة ة 11 : : حتـــدد الـعــتـبـــات اGـاداGا
خــالل مــرحـــلــة االســـتــغــاللq أثـنــاء عــمــلـيــات حــرق الــغـاز
اGــرخـص  بــهــا في إطــار الـــشــروط اGــنــصــوص عـــلــيــهــا في

أحكام هذا اGرسومq كما يأتي :
أ) بالنسبة لتفريغ اآلبار :أ) بالنسبة لتفريغ اآلبار :

- حتدد اGدة الفعلـية لكل تفريغ للبئر بعتبة قدرها
qست (6) ساعات

- ال يـبـدأ تـفريـغ البـئـر إال بـعد الـرمي الـكـلي لـسائل
Xوجود في أنبوب تبطGاالكتمال غير القابل لاللتهاب ا

qالبئر
- تــقـــدر كــمـــيــة الــغـــاز احملــروق خالل اGـــدة الــفــعـــلــيــة
حلرق الغازq علـى أساس التدفق األقصى للغاز لكل ساعة
احملـصـل عـلــيه من الـتــجــربـة الــتـقــديـريــة أو من الـتــجـارب
خالل حـفــر األنـابـيب ( drill  stem test) أو بـنــاء عـلى تـدفق

الغاز لكل ساعةq للبئر في الظروف العادية لالستغالل.
ب)   بالنسبة لتجارب البئر :ب)   بالنسبة لتجارب البئر :

- يـتم حتديد كمـية الغـاز وفقا للـنقطة (أ) أعالهq في
qحالة عملية التفريغ التي تتم قبل جتربة البئر

-  يـجب أالّ تفوق مـدة اGعـايرة أربعـا وعشرين (24)
qساعة كاملة

-  تـعـادل كـمـيات الـغـاز احملـروق كمـيـات الـغـاز التي
¥ جـمـعـهـا عـنـد اخلـروج مـن فـاصالت الـتـجـارب خالل اGـدة

اإلجمالية لتجارب البئر.
ج) بـالـنـسـبـة لـقـنـوات التـفـريـغ و أنابـيـب الـتجـمـيعج) بـالـنـسـبـة لـقـنـوات التـفـريـغ و أنابـيـب الـتجـمـيع

وأنابيب التفريغ لتلبية احتياجات الصيانة :وأنابيب التفريغ لتلبية احتياجات الصيانة :
- حتدد كـميـات الغاز احملـروق  وفقـا ألحجـام أنابيب

qالتفريغ
- تـقـدر أحـجـام الـغاز احملـروق عـلى أسـاس الـكـمـيات
النظرية لقطع األنابيب اGعزولةq حسب احتياجات حرق

الـغــاز. ويـتم حتــويل هـذه الــكـمــيـات الـتـي ¥ حـسـابــهـا إلى
آالف األمــتـار اGـكـعــبـة الـعـاديـة (1000م3ع) مع أخـذ شـروط

الضغط وحرارة األنابيب بعX االعتبار. 
د) بــالــنــســبـــة لـــتــجــارب صــمــام احلـــمــايــة لــقــاع آبــارد) بــالــنــســبـــة لـــتــجــارب صــمــام احلـــمــايــة لــقــاع آبــار

الغاز :الغاز :
- يجـب أالّ تفــوق اGـــدة اGرخـص بـهـا  لتـجـهيـز بـئر

q(36) ساعة Xعتبة ست وثالث q جديد بصمـام احلماية
-  يـــجب أالّ تـــفـــوق اGـــدة اGــــرخص  بـــهـــا لـــلـــتـــجـــارب
الــدوريــة لالنــطالق عــتــبــة اثــنــتي عــشـرة (12) ســاعــة لـكل

qبئر
-  يــتم تــقـــديــر كــمـــيــات الــغــاز احملـــروق عــلى أســاس
الـتــدفق األقــصى إلنــتـاج الــبــئـر ضــمن ظــروف االســتـغالل

العادية وبناء على اGدة الفعلية حلرق الغاز.
هـ) بالنسبـة حلرق الغاز في منشآت إنتاج ومعاجلةهـ) بالنسبـة حلرق الغاز في منشآت إنتاج ومعاجلة

احملروقات وفي محطات ضغط الغاز :احملروقات وفي محطات ضغط الغاز :
qـدة ماG qـقـبـولـة حلـرق الـغـازGيـتم تـقـديـر الـعـتـبـة ا -
لــوحـــدة إنــتــاج أو مـــحــطـــة ضــغط  اGـــعــبـــر عــنه بـــالــنـــســبــة
اGــــئــــويـــة (%) بــــنــــاء عــــلى أســــاس كــــمــــيــــة الــــغــــاز احملـــروق
مـحسوبة في الكـمية اإلجمالـية التي ¥ إنتاجـها (منشآت
اإلنـتاج واGـعاجلـة)q أو الكـميـة اإلجمـاليـة التي تـمت إعادة

q(محطة الضغط ) حقنها
- يـــجـب أن تــشـــمـل الــكــمــــيـــات احملـــروقــة ألســبـــاب
أمنية أو لتفريغ اGنشآت لتحقيق عمليات الصيانةq في
تــقـــيــيم الـــكــمــيـــات الــتـي ¥ حــرقــهـــا شــهـــريــا في مـــنــشــآت
اإلنـــتــاج ومــعــاجلــة احملــروقــات ومــحـــطــات الــضــغطq كــمــيــة
الـغـاز اGـســتـهـلك إلبــقـاء لـهب اGــشـعل والـكــمـيـات  الـتي ¥
حــــرقـــهــــا خالل مــــراحل االنــــطالق غـــيــــر اGـــقــــررة Gـــنــــشـــآت

qاإلنتاج ومعاجلة احملروقات ومحطات الضغط
- ويــتـم خــفـض حــرق الـــغـــازq في الـــظــروف الـــعـــاديــة
لـلمـنشـآتq إلى احلجم الـوحيـد للـغاز الـذي ¥ حرقه إلبـقاء
اGــشــعل مـــوقــدا حتــســـبــا ألي تــوقف اضـــطــراري أو حلــاجــة
االنـطالق. وتـمثل الـنـسبـة الـدنيـا حلـرق الغـاز عـتبـة حرق

qالغاز لتصميم الوحدة
- يـــتم حتـــديــد الـــعـــتــبـــة اGـــقــبـــولـــة حلــرق الـــغـــاز لــكل
qمنشآت إنتـاج ومعاجلة احملروقات و كل محطات الضغط

q% 1 بنسبة تساوي qفي الظروف العادية لالستغالل
- لكل وحدة إنتـاج ومعاجلة احملـروقات أو كل محطة
ضــغطq عـــنــدمــا تــكــون الـــنــســبــة الـــشــهــريــة الــدنـــيــا لــلــغــاز
احملـروق الـتي ¥ حتـقـيـقـهـا في مـدة اثـنـى عـشر (12) شـهرا
متـتالـيا أقل من q% 1 فـإنه يتم حـيـنئـذ اعتـبـارها الـعتـبة

اGقبولة حلرق الغاز للوحدة أو احملطة.   
اGــــــاداGــــــادّة ة 12 : : تـــــــــــحــــــدد شـــــــروط مــــــنــــــح رخــــــصـــــــــــــة
حــــــــــرق الــــــغــــــازq فـــيـــمــــا يـــتـــعـــلــــــق بـــاالنـــطــــالقــــــــات
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األولـيــــــــــة   G  (commissioning)ـنشـآت إنـتاج ومـعـاجلــة
احملروقــات ومحطــات الضغط اGنصوص عليها فـي اGادة

7 أعالهq كما يأتي :
- يـجب أن تـظـهـر كـمـيـات الـغـاز اGـبـرمـجـة  لـلـحـرق
(commissioning) خـالل فـــــــــتـــــــــرة االنـــــــــطـالقـــــــــات األولـــــــــيــــــــة
لــلـمـنــشـآت الـتـي تـكـون مــعـفـاة مـن تـسـديــد الـرسم اخلـاص
إلى اخلزيـنة الـعمومـيةq طـبقا لـلمادة 52 من الـقانون رقم
05-07 اGـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اGـــــوافق 28

أبـريل سـنة 2005 واGـذكـور أعاله q في طـلب رخـصـة حرق
الـــغــــازq ويــــتـم تــــوزيـــعــــهــــا حــــسب الــــعــــمــــلــــيــــة الــــتي تــــمت

   qبرمجتها
- تــــــــــنــــــــــطــــــــــلـق أشــــــــــغــــــــــال االنــــــــــطـالقــــــــــات األولــــــــــيـــــــــة
(commissioning) لــلــمـــنــشــآت اGــذكـــورة أعاله عــنـــد نــهــايــة
الــتــجــارب اGـــيــكــانــيــكـــيــة بــحــقن احملـــروقــات في شــبــكــات
الـتـجــمـيع أو قـنـوات تــعـبـئـة األنــابـيب اGـتـفــرغـة الـواقـعـة

qعند دخول محطات الضغط
(commissioning) تنتـهي فترة االنـطالقات األولية -
لـلـمـنـشـآت فـور حـلــول تـاريخ االسـتالم اGـؤقت لـلـمـشـروع
تعاقديا. وفي حالة تأخر االستالم اGؤقت للمشروعq فإنه
يـــجب عـــلـى اGـــتـــعـــامل أن يــــقـــدم إلى الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
لــتــثــمـX مــوارد احملــروقــات (ألــنــفط) طــلــبــا جــديــدا Gـنــحه
رخـــصــة اســـتــثـــنــائـــيــة لـــتــمـــديــد حـــرق الــغـــاز مع تـــوضــيح
أســــبـــــاب هــــذا الــــتـــــأخــــر. وفـي حــــالـــــة تــــســــلـــــيم الـــــرخــــصــــة
االسـتـثـنـائـيـة حلـرق الـغـازq خالل فـتـرة الـتـمـديـد اGـذكورة
أعالهq  فإنه يـتعـX على اGـتعامل دفع الـرسم اخلاص طـبقا
لـــلـــمــادة 52 من الـــقـــانــون رقم 05-07 اGــؤرخ في 19 ربــيع
األول عــــام 1426 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة 2005 واGـــذكـــور

qأعاله
- تقـوم الـوكالـة الوطـنـية لـتثـمـX موارد احملـروقات
(commissioning) (ألــــنـــــفـط) أثــــنـــــاء االنــــطـالقــــات األولـــــيــــة
Gــنـــشــآت اإلنـــتــاج ومــعـــاجلــة احملــروقـــات ومــحـــطــات ضــغط
الغاز حـسب كل حالـة على حدةq بـتحديـد العـتبة الـقصوى
التي يـجب فيهـا على اGـتعامل الـذي حتصل على الـرخصة
االســتـثـنــائـيــة حلـرق الـغــازq إذا مـا جتــاوز هـذه الـعــتـبـة أن
يــــدفـع الــــرسـم اخلــــاص كـــــمــــا هـــــو مــــحـــــدد في اGــــادة 52 من
الــقـانـون رقم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول  عـام 1426

اGوافق 28 أبريل سنة 2005 واGذكور أعاله.
13 : : حتــــدد كـــيـــفـــيـــات إرســـال اGــــعـــلـــومـــات من اGــاداGــادّة ة 
اGـتعـامل إلى الوكـالة الـوطنـية لـتثـمX مـوارد احملروقات
(ألــنــفط) لــتــمــكــيــنــهــا من الــفــصل في طــلـب رخــصــة حـرق
Xعن طـريق إجراء تـتولى الـوكالـة الوطـنيـة لتـثم qالـغاز

    .XتعاملGموارد احملروقات (ألنفط) تبليغه إلى ا
اGــاداGــادّة ة 14 : : عــنـــدمــا يــقـــبل طــلـب رخــصــة حـــرق الــغــاز
الــذي يــكــون مــرفــقــا بــالــوثــائق اGــطــلــوبــةq تــقــوم الــوكــالــة

الــوطــنــيـــة لــتــثــمــX مـــوارد احملــروقــات (ألــنــفـط) بــتــبــلــيغ
اGـــتــعـــامل ردهـــا في أجل ال يـــتــعـــدى ســبـــعــة (7) أيـــام عــمل

ابتداء من تاريخ استالمه.
يـطـبق اإلجـراء نـفـسه في حــالـة طـلب شـامل كـمـا هـو
مــــنــــصــــوص عــــلــــيه فـي أحــــكــــام اGـــادة 3 من هــــذا اGــــرســــوم
بـالـنـسـبة لـعـمـلـيـات حرق الـغـاز اGـقـرر إجنـازهـا في إطار

االستغالل.  
اGــــاداGــــادّة ة 15 : :  إذا اقـــــتــــضى األمـــــر تــــقـــــد¨ مــــعـــــلــــومــــات
تـكميـليـة إلى الوكـالة الوطـنيـة لتثـمX مـوارد احملروقات
(ألـنفـط) لتـمـكـينـهـا من الـفصـل فـي طـلب اGـتـعــاملq فإنه
يتعX على هذا األخـير إكمال ملفه أو تـقد¨ التوضيحات
الـالزمـــة في أجل ال يـــتـــعـــدى خـــمـــســـة (5) أيـــام ابـــتـــداء من
تــاريخ  الــتــبــلــيغ من الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد

احملروقات (ألنفط).
يعـتـبـر طلب رخـصـة حـرق الغـاز مـلـغى إذا لم ترسل
الــتــوضــيــحــات أو الــوثـائـق اGـكــمــلــة لــلــمــلف إلى الــوكــالـة
الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مـوارد احملــروقــات (ألــنــفط) في األجل
اGــنــصــوص عــلــيـه أعالهq وعــنــدمــا لم  �ــنح أي تــمــديــد من

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).
تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
(ألـنفـط) بإعالم اGـتـعـامل برفـض طلـبه عـبـر تبـلـيـغه قرار

الرفض.
يـطبق اإلجـراء نـفـسه  في حـالة طـلب شـامل كـمـا هو
مــــنــــصــــوص عــــلــــيه فـي أحــــكــــام اGـــادة 3 من هــــذا اGــــرســــوم
بالنـسبة  لـعمـليات حـرق الغـاز  اGقرر إجنـازها في إطار

االستغالل.  

اGـاداGـادّة ة 16 : : تـتـكـفل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـX مـوارد
احملـروقات (ألـنفط) �ـراقبـة كمـيات الـغاز الـتي ¥ حرقـها

والتأكد من دفع الرسم اخلاص من  اGتعامل.
وتخص هذه اGراقبةq أساسا ما يأتي :

qكميات الغاز الذي ¥ حرقه فعال -
qمدة عملية حرق الغاز -

- التحقق من تـسديد اGتعامل للرسم اخلاص بحرق
الغاز.

وبــــهـــذه الــــصـــفــــةq  يــــرسل اGــــتـــعــــامل إلــى الـــوكـــــالـــة
الـوطـنـيـة لـتـثـمـX مـوارد احملــروقــات (ألـنــفـط) فـي أجـل
ال يتـعدى ثالثX (30) يومـا ابتـداء من نهـايـة عمـليـة حرق
الـــغـــازq مــلـــفــا تـــقـــنــيـــا مـــفــصال حـــول عـــمــلـــيـــة حــرق الـــغــاز
يـحتـوي خـصـوصا عـلى كـمـيات الـغـاز التـي ¥ حرقـهـا فعال

ومدة عملية حرق الغاز.
Xـتـعامل  إلى الـوكـالة الـوطـنيـة لـتثـمGكـمـا يرسل ا
موارد احملـروقات (ألـنفط) في أجل ال يـتعدى خـمسـة عشر
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(15) يومـا ابتـداء من تاريخ تـسديد الـرسم اخلاصq نـسخا
من التـصريح واإلذن بالـتحويل لـلرسم اخملصـصة Gصـلحة

الضرائب.
و عـنـد نــهـايـة الــسـنــة (ن)q يـرسل اGـتــعـامل  تــقـريـرا
ســنــويــا مـــفــصال إلى الــوكـــالــة الــوطــنــيـــة لــتــثــمــX مــوارد
احملـروقات (ألـنفط) في أجل ال يـتـعدى الـثالثX (30) يـوما
التي تلي الـتصـريح السنـوي لنـتائج السـنة (ن)q يـحتوي
عـلى كل تـفـاصـيل حـسـاب كل الـرسـوم والـتـسـديدات الـتي

¥ دفعها بعنوان السنة (ن).   

اGـاداGـادّة ة 17 : : يتـعX عـلى  اGتـعـاملـX أن يدرجـوا ضمن
احلـصـيـلة اخلـاصـة بـالـغـازq مـجـمـوع كـمـيـات الـغاز الـتي ¥
حرقها وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز.
اGاداGادّة ة 18 :  : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 27

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 401 مـؤرخ في مـؤرخ في23 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGوافق  اGوافق 27 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة q2013 يحـدد كيـفياتq يحـدد كيـفيات

وشــروط إعــفـــاء الــشــركـــات الــتي تـــخــضع لـــلــقــانــونوشــروط إعــفـــاء الــشــركـــات الــتي تـــخــضع لـــلــقــانــون
اجلــــزائـــــري من الــــتــــزام الـــــضــــمــــان الــــبــــنــــكـي حلــــسناجلــــزائـــــري من الــــتــــزام الـــــضــــمــــان الــــبــــنــــكـي حلــــسن
الـــتـــنــفـــيـــذ الـــذي يـــغـــطي مـــبــلـغ احلـــد األدنى ألشـــغــالالـــتـــنــفـــيـــذ الـــذي يـــغـــطي مـــبــلـغ احلـــد األدنى ألشـــغــال

البحث عن احملروقات.البحث عن احملروقات.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qناجمGبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اGؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واGــتـعـلق

qتممGعدل واGا qبالنقد والقرض
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيــمـا اGـادة 43

qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اGؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اGـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واGتعـلق بتعـيX حدود األمالك اGـنجـمية وتـصنيـفها إلى
qمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

qتممGعدل واGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
qمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 43 من الـقـانون
رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اGــــوافق
qتممGعدل واGا qتعلق باحملروقاتG28 أبريل سنة 2005 وا

يـهــدف هـذا اGــرسـوم إلى حتــديـد كــيـفــيـات وشــروط إعـفـاء
الــشــركــات الــتـي تــخــضع لــلــقــانــون اجلــزائــري من الــتــزام
الـضـمـان الـبـنـكـي حلـسن الـتـنـفـيـذ الــذي يـغـطي مـبـلغ احلـد

األدنى ألشغال البحث عن احملروقات.
اGــــاداGــــادّة ة 2 : : في حـــــالــــة مـــــا إذا كــــان عـــــقـــــد الــــبـــــحث عن
احملـروقـات واستـغاللـها مـبـرما مع شـركـة تخـضع لـلقـانون
اجلزائـريq حتـوز أمالكا خـاصـة في اجلزائـر تـفوق قـيـمتـها
مـبلـغ الضـمـان الـبـنكـيq يتم إعـفـاء هـذه الـشـركة بـصـفـتـها
مـتعاقدة من التـزام الضمان الـبنكي حلسن التـنفيذ الذي
يغطي مبـالغ احلد األدنى ألشغال البحث اGقررة خالل كل

مرحلة بحث.
اGاداGادّة ة 3 : :  يطـبق اإلعـفاء اGـنصـوص علـيه في اGادة 2
أعالهq فـــــقط عـــــلى الــــشـــــركــــات الـــــتي تـــــخــــضـع لــــلـــــقــــانــــون
اجلزائـري والـتي حتوزq عـلى اخلـصوصq أمالكـا خـاصة في
اجلــزائــرq تـفــوق قــيـمــتــهـا مــبــلغ الــضـمــان الــبـنــكي اGــقـرر
لـبـرنـامج احلد األدنى ألشـغـال الـبـحث اGـزمع إجنازه خالل

كل مرحلة بحث.
وإذا كـــانت الــشـــركـــة اخلــاضـــعــة لـــلــقـــانــون اجلـــزائــري
طــــرفـــــا في الـــــعــــديـــــد من عـــــقـــــود الــــبـــــحث عن احملـــــروقــــات
واسـتــغاللـهـاq فـإنـه يـجب أن تـفــوق قـيـمـة أمالكــهـا اخلـاصـة
مـبـلغ جمـيع الضـمـانات الـبنـكـية الـتي تـغطي بـرامج احلد
األدنى ألشـغـال جــمـيع الـعـقــود اGـبـرمـةq لـكي تــسـتـفـيـد من

اإلعفاء من التزام الضمان البنكي حلسن التنفيذ.
وتقـوم الـوكـالـة الـوطـنـية لـتـثـمـX مـوارد احملـروقات
qعــلى أســاس الـعــنــاصـر اآلتــيـة q(ألـنــفط) بــتــقـيــيم األمالك

على اخلصوص :
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- الـبـيـانـات اGـالـيـة والـتـقـاريـر الـسـنـويـة لـلـسـنوات
اGالـية الثالث (3)  األخيرة السـابقة لتـاريخ التوقيع على
الــعـقـد. وبــالـنـســبـة لـلــشـركـات حــديـثـة الــنـشـأةq الــبـيـانـات

qنتهيةGالية والتقارير السنوية للسنوات اGا
- وصف خــــطــــوط االئـــتــــمــــان اGـــتــــوفــــرة واتـــفــــاقـــات

qراجع البنكية األخرىGالقروض وا
- وصـف الـــــــــديـــــــــون طـــــــــويـــــــــلـــــــــة األجـلq �ـــــــــا فـي ذلك
Xااللــتــزامـات األســاســيـة اخلــاصــة بـقــرض اإليــجـار وتــعــيـ

qقدمة كضمان على القرضGاألصول األساسية ا
- وصـف اخلــصــوم الــتـي �ــكن أن يــكــون لـــهــا تــأثــيــر

qاليةGسلبي على صحتها ا
- خـبرة يـعدهـا مكـتب متـخصص عـلى نفـقة الـشركة
الــتي تـطــلب اإلعــفـاء من الــتـزام الــضــمـان الــبـنــكي حلـسن

qالتنفيذ تثبت قيمة األمالك اخلاصة لهذه الشركة
- كل معلـومة أو وثـيقـة إضافيـة من شأنـها اGـساعدة

في تقييم القدرة اGالية لصاحب الطلب.
زيــادة عـلـى الـوثــائق اGــذكــورة أعالهq تــقـدم الــشــركـة
لــلـــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثـــمــX مــوارد احملــروقــات (ألــنــفط)
نـســخـا من الــقـانــون األسـاسي والــسـجل الــتـجــاري  تـبـرر

وضعها كشركة تخضع للقانون اجلزائري.
اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــقــدم طـــلب اإلعـــفــاء مـن الــتـــزام الــضـــمــان
الـبـنـكي عـنـد تـقـد¨ الـشـركـة اخلـاضـعـة لـلـقـانـون اجلـزائـري
العـرض إلى الـوكـالـة الـوطـنـية لـتـثـمـX مـوارد احملـروقات
(ألــنــفط)q ويــكــون مــرفــقــا بــالـوثــائق الــثــبــوتــيــة اGــذكـورة
أعـالهq قـــبل الـــتـــوقـــيـع عـــلى عـــقـــد الــــبـــحث عن احملـــروقـــات

واستغاللها.
اGاداGادّة ة 5 : : في حالـة استـيـفاء طـلب اإلعـفاء من الـتزام
qــادة 3 أعالهGــذكــورة في اGالــضــمـــان الــبــنــكي لــلـــشــروط ا
تـقوم الوكالة الـوطنية لـتثمX مـوارد احملروقات (ألنفط)
 بتبليغ قرارهاq بعد موافقة الوزير اGكلف باحملروقات.
اGاداGادّة ة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1435 اGــوافق 27

نوفمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 402 مـؤرخ في مـؤرخ في27 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق أو اGـوافق أوّل ديـسمـبر سـنة ل ديـسمـبر سـنة q2013 يحـدد قائـمةq يحـدد قائـمة

اGـــنــاصب الـــعــلـــيــا لـــلــمـــحــافـــظــة الـــوالئــيـــة لــلـــغــابــاتاGـــنــاصب الـــعــلـــيــا لـــلــمـــحــافـــظــة الـــوالئــيـــة لــلـــغــابــات
وشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه اGـــنـــاصب وكـــذا الـــزيـــادةوشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه اGـــنـــاصب وكـــذا الـــزيـــادة

االستداللية اGرتبطة بها.االستداللية اGرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
qالريفية

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

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 اGؤرخ
في أول جمـادى الثانية عام 1416 اGوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واGتـضـمن إنـشـاء مـحافـظـة والئـيـة للـغـابـات ويـحدد

qتممGعدل واGا qتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 98-167 اGؤرخ
في 22 مـحـرم عام 1419 اGـوافق 19 مـايـو سـنـة 1998 الـذي
يحدد قائـمة اGنـاصب العليـا للمـحافظة الـوالئية لـلغابات

qوشروط االلتحاق بها وتصنيفها
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اGـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-127 اGؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات XنتمGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــــادة األولى : اGــــادة األولى :  يـــهـــدف هـــــذا اGـــرســـــوم إلــى حتـــديـــد
قــائــمــة اGـنــاصب الــعــلــيــا لــلـمــحــافــظــة الــوالئـيــة لــلــغــابـات
وشــــــروط االلــــــتــــــحــــــاق بــــــهـــــذه اGــــــنــــــاصـب وكــــــذا الــــــزيـــــادة

االستداللية اGرتبطة بها.
الفصل األولالفصل األول

قائمة اGناصب العلياقائمة اGناصب العليا
اGـادة اGـادة 2 :   :  حتـدد قـائـمــة اGـنـاصـب الـعـلـيــا لـلـمــحـافـظـة

الوالئية للغابات كما يأتي :
qرئيس مصلحة -

qرئيس مقاطعة الغابات -
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qرئيس مكتب �حافظة الغابات -
qرئيس مكتب �قاطعة الغابات -

- رئيس إقليم الغابات.
الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اGادة اGادة 3  :  : يعX رؤساء اGصالح :

: Xمن ب qصالح التقنيةGأ )  بعنوان ا: Xمن ب qصالح التقنيةGأ )  بعنوان ا

qعلى األقل qXرسـمG1 - محـافظي أقـسام الـغابـات ا
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

qموظف
Xالــرئـــيــســـيــ XــفـــتــشـــGالــرؤســـاء وا XــفـــتــشـــG2 - ا
لـلـغــابـاتq الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة

: Xمن ب qصالح اإلداريةGب )  بعنوان ا: Xمن ب qصالح اإلداريةGب )  بعنوان ا
qأو رتـــبــــة مـــعـــادلـــة Xالـــرئـــيــــســـيـــ XـــتـــصـــرفــــG1 - ا
اGــرسـمــX عــلى األقلq الــذين يــثــبــتـون ثالث (3) ســنــوات

qمن األقدمية بصفة موظف
2 - اGــتــصــرفـــX أو رتــبــة مــعــادلــةq الــذين يــثــبــتــون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اGـادة اGـادة 4 : : يـعـX رؤسـاء اGـكـاتب �ـحـافـظـات الـغـابات
ومقاطعات الغابات  : 

: Xمن ب qكاتب التقنيةGأ )  بعنوان ا: Xمن ب qكاتب التقنيةGأ )  بعنوان ا
qعلى األقل qXرسمG1 - محافظي أقسام الغابات ا
XــــفــــتــــشــــGالــــرؤســــاء لــــلــــغــــابــــات وا XــــفـــــتــــشــــG2 - ا
الــرئـيـسـيــX لـلـغــابـاتq الـذين يــثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

: Xمن ب qكاتب اإلداريةGب )  بعنوان ا: Xمن ب qكاتب اإلداريةGب )  بعنوان ا
qأو رتـــبــــة مـــعـــادلـــة Xالـــرئـــيــــســـيـــ XـــتـــصـــرفــــG1 - ا

 qعلى األقل XرسمGا
2 - اGــتـــصــرفـــX أو رتــبــة مـــعــادلــة الـــذين يــثـــبــتــون

ثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

 : Xرؤساء مقاطعات الغابات من ب Xادة 5 : : يعGادة اGا

qعلى األقل qXرسـمG1 - محـافظي أقـسام الـغابـات ا
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

qموظف
XــــفــــتــــشــــGالــــرؤســــاء لــــلــــغــــابــــات وا XــــفـــــتــــشــــG2 - ا
الرئـيـسـيـX لـلـغـابـاتq الـذين يـثـبـتون خـمس (5) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

 : Xرؤساء أقاليم الغابات من ب Xادة 6 : : يعGادة اGا
XــــفــــتــــشــــGالــــرؤســــاء لــــلــــغــــابــــات وا XــــفـــــتــــشــــG1 - ا

qXرسمGللغابات ا Xالرئيسي
2 - مـــفـــتـــشي الـــغـــابـــاتq الـــذين يـــثـــبـــتـــون ســـبع (7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - مــفــتــشي فــرق الــغـابــاتq الــذين يــثــبــتــون عــشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اGــــادة اGــــادة 7 :   :  حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اGــــرتـــبــــطـــة
qواد 3 و 4 و 5 و 6 أعالهGذكـورة فـي اGـنـاصب الـعـلـيـا اGبـا

وفقا للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةاGناصب العليا

الرقم االستداللي اGستوى

195

195

145

145

105

8

8

7

7

6

رئيس مصلحة

رئيس مقاطعة الغابات

رئـــــيس مـــــكــــتـب �ـــــحــــافـــــظــــة
الغابات

رئـــــيـس مـــــكـــــتـب �ـــــقـــــاطـــــعـــــة
الغابات

رئـــــــيـس إقـــــــلـــــــيـم الـــــــغـــــــابــــــات

الفصل الرابعالفصل الرابع
Xإجراء التعيXإجراء التعي

اGـادة اGـادة 8 : :  يـتم الـتـعـيـX في اGـناصب الـعـلـيـا لـرئيس
مـصـلـحـة ورئـيس مـقـاطـعـة الـغـابـات اGـنـصـوص عـلـيهـا في
هـذا اGـرسـومq بـقـرار من الـوزيــر اGـكـلف بـالـغـابـاتq بـنـاء
عــلى اقــتـراح من اGــديـر الــعـام لــلـغــابــاتq وتـنــهى مـهــامـهم

حسب األشكال نفسها.

اGـادة اGـادة 9 : :  يـتم الـتـعـيـX في اGـناصب الـعـلـيـا لـرئيس
مكتب �حافظة الغابات ورئيس مكتب �قاطعة الغابات
qـدير الـعـام للـغـاباتGقـرر من ا� qورئـيس إقـليـم الغـابـات
بــــنـــاء عـــلى اقــــتـــراح احملـــافظ الــــوالئي لـــلـــغــــابـــاتq وتـــنـــهى

مهامهم حسب األشكال نفسها.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGادة اGادة 10 : :  يستـفيـــد اGوظـــفــون اGـعيـنــون بـصفــة
قــانــونـيــــة في اGــنـاصـــب الـعــلــــيـا اGــذكــــورة في اGـــادة 2
أعالهq الـذيـن ال يـسـتـوفـون شــروط الـتـعـيـX اجلـديـدةq من
الـــزيــادة االســتــداللـــيــة احملــددة �ــوجـب هــذا اGــرســــوم إلى

غايــة إنهــاء مهامهــم في اGنصب العالي اGشغول.

اGــادة اGــادة 11 : :  يــســتـــفــيــد اGـــوظــفــون اGـــعــيــنـــون بــصــفــة
قـانـونـية إلـى غايـة تـاريخ نـشـر هـذا اGـرسـوم في اجلـريدة
الرسـمـية في اGـنـصب العـالي لـرئيس إقـليـم الغـابات من
الـزيـادة االســتـداللـيـة احملــددة �ـوجب هـذا اGــرسـوم ابـتـداء

من أول يناير سنة 2008.

اGــــادة اGــــادة 12 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اGرسـومq ال سيـما أحكـام  اGرسوم الـتنـفيذي رقم 167-98
اGــــؤرخ في 22 مـــحـــرم عـــام 1419 اGــــوافق 19 مـــايــــو ســـنـــة

1998 واGذكور أعاله.

13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اGـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 403 مـؤرخ في مـؤرخ في27 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGوافق أو اGوافق أوّل ديـسمبـر سنة ل ديـسمبـر سنة q q2013 يعـدل ويتمميعـدل ويتمم

اGرسوم الـتنـفيذي رقم اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09 -  - 11 اGؤر اGؤرّخ في خ في 7 مـحر مـحرّم
عــام عــام 1430 اGــوافق  اGــوافق 4 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 2009 واGـــتـــضــمن واGـــتـــضــمن

إنشاء جامعة اGدية.إنشاء جامعة اGدية.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها q اGعدل واGتممq ال سيما اGواد 3 و10
qو25 منه

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-11 اGـؤرخ
في 7 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

qديةGتضمن إنشاء جامعة اGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-11 اGـؤرخ في 7 مــحــرم عـام
1430 اGـوافق 4 يـنـايــر سـنـة 2009 واGــذكـور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

"اGادّة األولى : .............. (بدون تغيير)..............

يحـدد عدد الـكلـيات الـتي تتـكون مـنهـا جامـعة اGـدية
واختصاصاتهاq كما يأتي :

qكلية اآلداب واللغات -

qكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم
qالتسيير

qكلية احلقوق -

- كلية العلوم والتكنولوجيا".

اGـــــاداGـــــادّة ة 2  :    :  تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اGـــــادة 2 مـن اGـــــرســـــــوم
الــتـنــفــيـــذي رقــم 09-11 اGــؤرخ فـي 7 مــحــرم عــام 1430
اGـــوافـق 4 يـــنــــايــــر ســــنــة 2009 واGـــذكـــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اGادّة 2 : ................. ( بدون تغيير).................
يــــتــــكــــون مــــجــــلس إدارة جــــامــــعــــة اGــــديــــةq بــــعــــنــــوان

القطاعات اGستعملةª qا يأتي :

q........................................................ -
q........................................................ -
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- ªثل الوزير اGكلف بـالتنمية الصـناعية وترقية
qاالستثمار

q........................................................ -
- ªثل الوزير اGكلف باالتصال".

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 :   :  تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اGــــــادة 3 من اGـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-11 اGــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اGــوافق 4 يـــنــــايـــر ســــنـــة 2009 واGــــذكــــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة q2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهq تضم مـديريـة اجلامعـةq زيادة عـلى األمانة
الــعـــامــة واGــكـــتــبــة اGـــركــزيــةq أربع (4) نــيــابـــات مــديــريــة

تكلف على التواليq باGيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اGــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

qالعالــي في التدرج

- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

qالتدرج

- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
qواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اGـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 404 مـؤرخ في مـؤرخ في27 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق أو اGـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة ل ديـسمـبـر سـنة q q2013 يـتـمم قـائـمةيـتـمم قـائـمة

اGــؤســســات االســتــشــفــائــيــة لــطب الــعــيــون اGــلــحــقـةاGــؤســســات االســتــشــفــائــيــة لــطب الــعــيــون اGــلــحــقـة
بــاGـــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقم بــاGـــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقم 12 -  - 281 اGــؤر اGــؤرّخ في خ في 19
شــــعــــبــــان عــــام شــــعــــبــــان عــــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 9 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة 2012
واGــتــضـــمن إنــشــاء مـــؤســســات اســـتــشــفــائـــيــة لــطبواGــتــضـــمن إنــشــاء مـــؤســســات اســـتــشــفــائـــيــة لــطب

العيون وتنظيمها وسيرها.العيون وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
qستشفياتGا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممGعدل واGا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 281-12
اGــؤرخ في 19 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة
2012 واGــتــضـــمن إنــشــاء مـــؤســســات اســـتــشــفــائـــيــة لــطب

qتممGا qالعيون وتنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : تتـمم قائـمة اGؤسـسات االسـتشفـائية
لـطب الـعـيـون اGـلـحـقـة بـاGـرسـوم الـتـنـفيـذي  رقم 281-12
اGــؤرخ في 19 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة

2012 واGذكور أعالهq كما يأتي :

الوالية

اGاداGادّة ة 2  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اGـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGؤسسات

.........بدون تغيير.........

اGــــؤســــســـة االســــتـــشــــفـــائــــيـــة
لطب العيون بالوادي

الوادي
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 22 مـحر مـحرّم عامم عام 1435 اGوافق  اGوافق 26

نوفمبر سنة نوفمبر سنة q q2013 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.
ـــــــــــــــــــ

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

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

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا q دنيةGباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 71-157 اGــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتـعــلـق بــتــغــيـيـر الـلـقب q اGـتـممq ال سـيـمـا اGـواد 3 و4

qو5  منه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبq وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اGــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
qـذكـور أعالهGـتـمم واGا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- وكـريف بن عــودة q اGـولـود في 16 ديــسـمـبــر سـنـة
1935 �ـــنــداس ( واليــة غـــلــيـــزان) شــهـــادة اGــيالد رقم 1573

وعــقــد الــزواج رقم 21 احملــرر بــتــاريخ 2 مــايــو ســنــة 1972
بـسيدي مـحمد بن عـودة ( والية غلـيزان ) ويدعى من اآلن

فصاعدا : شهلول بن عودة.
- وكـريف أمـحمـدq اGـولود في 31 مـارس سنة 1963
بسيدي محـمد بن عودة (والية غليزان) شهادة اGيالد رقم
31 وعـقد الزواج رقم 48 احملـرر بتاريخ 25 سـبـتمـبر سـنة

1990 بــســيـدي مــحــمــد بن عـودة ( واليــة غــلــيـزان ) وأوالده

القصر :
* حميد q اGولود في 29 أكتوبر سنة 1996 بغليزان

 q3294 يالد رقمG( والية غليزان ) شهادة ا
* إ�ــان q اGـولـودة في 5 غــشت سـنـة 1998 بـغــلـيـزان

q2457 يالد رقمG(والية غليزان ) شهادة ا
* ســـــلــــيم q اGـــــولــــود في 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2000

q3353 يالد رقمGبغليزان ( والية غليزان) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فصـاعدا : شـهلـول أمحـمدq شـهلول

حميد q شهلول إ�ان q شهلول سليم. 

- وكـريف عــبـد اجلـلـيل q اGـولـود في 14 مـارس سـنة
1994 بــغــلــيــزان ( واليــة غــلــيــزان ) شــهــادة اGــيالد رقم 972

ويدعى من اآلن فصاعدا : شهلول عبد اجلليل.
- وكــريف مـحــمـد الـهــادي q اGـولـود في 30 ديـســمـبـر
سـنـة 1992 بــغـلـيــزان ( واليـة غـلــيـزان ) شـهــادة اGـيالد رقم

4927 ويدعى من اآلن فصاعدا : شهلول محمد الهادي. 

- ريـسكـو أحـمدq اGـولود في 21 ديـسـمبـر سـنة 1955
بـاGــنــيــعــة ( واليــة غــردايــة ) شـهــادة اGــيالد رقم 119 وعــقــد
الـــــزواج رقم 132 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 19 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1982

باGنيعة ( والية غرداية ) وابنتاه القاصرتان : 
* نـور الـهـدى q اGـولودة في 15 سـبـتمـبـر سـنة 1995

q122 يالد رقمGبزلفانة ( والية غرداية )  شهادة ا
* مـــســـعـــودة q اGـــولـــودة في 13 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1997

q24 يالد رقمGبزلفانة ( والية غرداية ) شهادة ا
qويـدعــون من اآلن فـصـاعـدا : أوالد أبـو اخلـيـر أحـمـد 

أوالد أبو اخلير نور الهدى q أوالد أبو اخلير مسعودة.
- ريــســكــو فـــاطــيــمـــة q اGــولــودة في 25 أبــريل ســنــة
1988 بــــــــأدرار ( واليــــــــة أدرار ) شــــــــهــــــــادة اGــــــــيـالد رقم 347

وتدعى من اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير فاطيمة. 
- ريــســكـو عــبــد الـوهــاب q اGــولـود في 16 ســبـتــمــبـر
سـنة 1991 بـحـاسي الـقـارة ( والية غـردايـة ) شـهـادة اGيالد
رقم 320 ويـدعى من اآلن فــصـاعــدا : أوالد أبـو اخلــيـر عــبـد

الوهاب.
- ريـسـكــو سـهـام q اGـولـودة في 25 أبـريل سـنة 1987
بــأدرار ( واليـة أدرار) شــهــادة اGــيالد رقم 328 وتــدعى من

اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير سهام.
- ريــــســـــكــــو بــــوجــــمـــــعــــة q اGــــولـــــود خالل ســــنــــة 1942
بـاGــنــيــعــة ( واليــة غــردايــة ) شـهــادة اGــيالد رقم 502 وعــقــد
الــزواج رقم 83 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1988

بحاسي القارة (والية غرداية) وأوالده القصر : 
* نــعـيـمــة q اGـولـودة في 9 مـايــو سـنـة 1996 بـحـاسي

 q181 يالد رقمGالقارة ( والية غرداية ) شهادة ا
* عـلي q اGـولود في 13 ديـسـمبـر سـنة 1998 بـحاسي

 q411 يالد رقمGالقارة ( والية غرداية ) شهادة ا
* أمـيـمـة q اGـولودة في 4 يـولـيـو سـنة 2008 بـحاسي

q193 يالد رقمGالقارة ( والية غرداية ) شهادة ا
ويـــــــدعـــــــون من األن فـــــــصـــــــاعــــــدا : أوالد أبـــــــو اخلـــــــيــــــر
qأوالد أبــو اخلـيــر عـلي qأوالد أبــو اخلـيــر نـعـيــمـة qبــوجـمــعـة

أوالد أبو اخلير أميمة. 
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- ريــسـكــو أســمــاء q اGــولــودة في 27 نــوفــمــبــر ســنــة
1993 بـحـاسـي الـقـارة ( واليـة غـردايــة ) شـهـادة اGـيالد رقم

424 وتدعى من اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير أسماء.

- ريــســـكــو مـــصــطـــفى q اGـــولــود في 12 أبـــريل ســـنــة
1991 بــاGـــنــيــعـــة ( واليــة غـــردايــة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 296

ويدعى من اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير مصطفى.
- ريـــســـكـــو عـــبـــد الـــقـــادر q اGـــولــود خـالل ســـنــة 1947
بـاGــنــيــعــة ( واليــة غــردايــة ) شـهــادة اGــيالد رقم 504 وعــقــد
الـــــزواج رقم 185 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 15 غـــــشـت ســـــنــــة 1974

باGنيعة ( والية غرداية ) وابنتاه القاصرتان : 
* هــــاجــــيــــرة q اGــــولــــودة في 18 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1997

بحاسي القارة ( والية غرداية ) شهادة اGيالد رقم 227 
* وردة q اGــــــولــــــودة فـي أول أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2003

q216 يالد رقمGبحاسي القارة ( والية غرداية ) شهادة ا
 ويــدعـــون من اآلن فــصــاعـــدا : أوالد أبــو اخلــيـــر عــبــد

القادرq أوالد أبو اخلير هاجيرة q أوالد أبو اخلير وردة. 
- ريـسكـو سهـيـلة q اGـولودة في 8 يونـيو سـنة 1994
بــحــاسي الــقــارة ( واليــة غــردايـة ) شــهــادة اGــيالد رقم 220

وتدعى من اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير سهيلة.
- ريـسكـو عـامرة q اGـولودة في 11 ينـاير سـنة 1987
بـــحــاسي الـــقـــارة ( واليــة غـــردايــة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 08

وتدعى من اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير عامرة .
- ريـســكــو بـشــيــر q اGــولـود في 9 يــنـايــر ســنـة 1982
بــاGـنــيــعــة ( واليـة غــردايــة ) شــهـادة اGــيالد رقم 28 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير بشير.
- ريسكـو عبد الـسالم q اGولود في 27 نوفـمبر سنة
1990 بـحـاسـي الـقـارة ( واليـة غـردايــة ) شـهـادة اGـيالد رقم

433 ويــــدعـى من اآلن فـــــصــــاعـــــدا : أوالد أبــــو اخلــــيـــــر عــــبــــد

السالم .
- ريسكـو فاطيمـة q اGولــودة في 13 نوفـمـبر سنـة
1978 بـاGـنيـعـة ( واليـة غردايـــة ) شـهـــادة اGيالد رقــم 901

وعـقــد الزواج رقــم 45 احملـرر بتاريـــخ 20 أبــــريل سنــة
1999 بـــــاGـــــنــــيـــــعـــــــة ( واليـــــــة غـــــردايــــــة ) وتـــــدعـى من اآلن

فصـاعدا : أوالد أبو اخلير فاطيمة .
- ريــســكـو مــحــمــد سـعــيــد q اGــولـود في 20 نـوفــمــبـر
سـنـة 1975 بــاGــنـيــعـة ( واليــة غــردايـة ) شــهــادة اGـيالد رقم
880 وعقد الزواج رقم 149/ 2007 احملرر بتاريخ 19 غشت

ســـــنــــة 2007 بـــــحــــاسـي الــــقـــــارة ( واليــــة غـــــردايــــة ) وأوالده
القصر : 

* مـــحـــمـــد رضـــا q اGـــولـــود في 6 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2008
q480 يالد رقمGنيعة ( والية غرداية ) شهادة اGبا

*  يـــــاســـــر q اGــــولـــــود في 21 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2009
q343 يالد رقمGبحاسي القارة ( والية غرداية ) شهادة ا

* شفاء بـيلسان q اGولودة في 8 ديسـمبر سنة 2011
q1323 يالد رقمGنيعة ( والية غرداية ) شهادة اGبا

ويــدعـون من اآلن فـصــاعـدا : أوالد أبــو اخلـيـر مــحـمـد
ســعـــيـــد q أوالد أبــو اخلـــيـــر مــحـــمـــد رضــاq أوالد أبـــو اخلـــيــر

ياسر q أوالد أبو اخلير شفاء بيلسان.
- ريـسـكــو نـاديـة q اGـولــودة فــي 21 ديـسـمـبـر سـنـــة
1984 بـــاGـــنـــيـــعـــة ( واليـــة غــردايـــــة) شـــهـــــادة اGـــــيالد رقــم

1296 وعـــقــــد الــزواج رقم 138 احملـــرر بـــتــاريخ 20 يـــونـــيــو

سـنـة 2010  بـحــاسي الــقـارة ( واليــة غـردايــة ) وتـدعى من
اآلن فصاعدا : أوالد أبو اخلير نادية .

- ريـسكـو سـعـاد q اGـولـودة في 22 يـولـيـو سـنة 1977
بـاGــنــيــعــة ( واليــة غــردايــة ) شـهــادة اGــيالد رقم 533 وعــقــد
الـــــزواج رقم 07 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 13 مـــــارس ســــــنـــــة 1999
بحاسي القـارة ( والية غرداية ) وتدعى من اآلن فصاعدا :

أوالد أبو اخلير سعاد.
- مـــــايـــــســـــوى ســـــالم q اGـــــولـــــود في 27 مـــــايـــــو ســـــنــــة
1974بـــتــيـــمــيـــمــون ( واليـــة أدرار) شــهـــادة اGــيالد رقم 309

وعــقــد الـزواج رقم 37 احملــرر بــتـاريخ 28 ســبــتــمــبــر ســنـة
2003 بأوالد سعيد ( والية أدرار) وأوالده القصر : 

* إكــــــــــرامq اGــــــــــولــــــــــودة في 12 غــــــــــشـت ســــــــــنـــــــــة 2004
q710 يالد رقمGبتيميمون ( والية أدرار) شهادة ا

* زوهــــــيـــــــر q اGــــــولـــــــود في 3 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2006
q640 يالد رقمGبتيميمون ( والية أدرار ) شهادة ا

* عــبــد احلـــمــيــد q اGــولــود في 11 يـــولــيــو ســنــة 2008
q685 يالد رقمGبتيميمون ( والية أدرار ) شهادة ا

qويــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : بـن ســـلــــيـم ســـالــم
بن سليم إكرامq بن سليم زوهير q بن سليم عبد احلميد.
- مـــايــســـوى مـــبـــروك q اGـــولـــود في 24 أبـــريل ســـنــة
1977 بـتــيــمـيــمــون ( واليـة أدرار ) شــهــادة اGـيالد رقم 257

وعقد الزواج رقم 256 احملرر بتاريخ 16 أبريل سنة 2008
بالشراقة ( والية اجلزائر) وولده القاصر : 

* عـبـد الــله q اGـولـود في 31 مـايــو سـنـة 2011 بـبـني
q3253 يالد رقمGمسوس ( والية اجلزائر) شهادة ا

qويـــدعـــيـــان من اآلن فـــصــاعــدا : بن ســـلــيم مــبـروك
بن سليم عبد الله. 

- مــــايـــســـوى مـــســـعـــودة q اGــــولـــودة خالل ســـنـــة 1960
بــــتـــيــــمـــيــــمــــون ( واليـــة أدرار ) بــــحـــكـم صـــادر بــــتـــاريخ 27
نـوفـمبـر سـنة 1976 شـهادة اGيالد رقم 83 وتـدعى من اآلن

فصاعدا : بن سليم مسعودة. 
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- نـتـونه مـسـعـود q اGـولـود خالل سـنة 1953 بـالـرباح
(واليــة الـوادي) بــحــكم صــادر في  6 ســبــتـمــبــر ســنـة 1962
شــهـادة اGــيالد رقم 62/138  وعــقـد الـزواج رقم 270 احملـرر
بـتاريخ 28 ديـسـمـبـر سـنة 1977 بـالـربـاح ( واليـة الوادي )

ويدعى من اآلن فصاعدا : جابر مسعود. 
- نـتـونه ابـراهـيم q اGـولود في 18 يـنـايـر سـنة 1993
بـالـبــيـاضـة ( واليـة الــوادي ) شـهـادة اGـيالد رقم 93 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : جابر ابراهيم.
- نـتونـه عـبـد الرؤوف q اGـولـود في 26 يـونـيـو سـنة
1983 بـــالــوادي ( واليـــة الـــوادي ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 3326

ويدعى من اآلن فصاعدا : جابر عبد الرؤوف.
- نتونه عـبد النور q اGولود في 5 أبريل سنة 1981
بـالـوادي ( واليــة الـوادي ) شـهـادة اGـيالد رقم 1924 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : جابر عبد النور.
- نـــتـــونه مـــر¨ q اGـــولـــودة في 7 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1991
بــالـوادي ( واليــة الــوادي ) شــهــادة اGــيالد رقم 203 وتــدعى

من اآلن فصاعدا : جابر مر¨.
- نــتــونه يـــســمــيــنـــة q اGــولــودة في 17 يـــولــيــو ســنــة
1988 بــــالـــوادي ( واليــــة الـــوادي) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 3121

وتدعى من اآلن فصاعدا : جابر يسمينة .
- نـتـونـه عـادل رشـيـد q اGـولـود في 30 أكـتـوبـر سـنـة
1984 بــــالـــوادي ( واليــــة الـــوادي) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 5278

ويدعى من اآلن فصاعدا : جابر عادل رشيد .
- نـــتــونه خــيــر الـــدين صــادق q اGــولــود في 15 مــايــو
ســـنــة 1979 بـــالــوادي ( واليـــة الــوادي ) شـــهــادة اGـــيالد رقم
2402 وعــــقــــد الــــزواج رقم 065 احملــــرر بــــتــــاريخ 14 مــــارس

سنة 2009 بالبياضة  (والية الوادي ) وولده القاصر :
* ســــلـــــمـــــان q اGــــولـــــود في 23 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2010

q1425 يالد رقمGبالوادي ( والية الوادي ) شهادة ا
ويــــدعـــيــــان من اآلن فــــصـــاعــــدا : جــــابـــر خــــيــــر الـــدين

صادقq جابر سلمان. 
- نـتـونه مـحـمـد الـبـشـيـرq اGـولـود في 16 مـايـو سـنـة
1978 بـــالــوادي ( واليـــة الـــوادي ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 2110

وعــقـد الـزواج رقم 118 احملــرر بـتـاريخ 26 سـبــتـمـبــر سـنـة
2004 بالدبيلة  ( والية الوادي ) وولداه القاصران : 

*  اGـعتـز بـالـله q اGـولـود في 11 نـوفـمـبـر سـنة 2006
بالوادي ( والية الوادي ) شهادة اGيالد رقم 5451 . 

* جهـينهq اGولودة في 19 أبـريل سنة 2010 بـالوادي
q2551 يالد رقمG( والية الوادي ) شهادة ا

q ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا: جـابــر مـحــمـد الـبــشـيـر
جابر اGعتز بالله q جابر جهينه. 

- بــوزوق حــسـان q اGــولــود في 8 مــارس ســنـة 1962
بـقـسـنــطـيـنـة (واليـة قـسـنـطــيـنـة ) شـهـادة اGـيالد رقم 2324
وعـقـد الزواج رقم 274 احملـرر بـتاريخ 10 مايـو سـنة 1990
بــــبــــرج بــــوعــــريــــريج  ( واليــــة بــــرج بـــوعــــريــــريج ) وأوالده

القصر : 
* نــــــبــــــيـل q اGــــــولــــــود في 24 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2000
q13323 يالد رقمGبقسنطينة ( والية قسنطينة ) شهادة ا
* هــاني q اGــولــود في 24 فــبــرايــر ســنـة 2003 بــبــئـر

q103 يالد رقمGمراد رايس ( والية اجلزائر ) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فـصـاعدا : بـورزق حـسـانq بورزق

نبيلq بورزق هاني.
- بــــوزوق مـحــمـد اGــهـدي q اGــولـود في 18 أكــتـوبـــر
سـنـــة 1994 بـقــسـنــطـيــنـــة ( واليــــة قـســنـطــيـنــة ) شـهـــادة
اGـــــيـــالد رقم 14319 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا بـــــورزق

محمد اGهدي.
- بـوزوق سـهـيـر q اGولـودة في 23 أبـريل سـنة 1993
بـقـسـنــطـيـنـة ( واليـة قـسـنـطــيـنـة) شـهـادة اGـيالد رقم 5338

وتدعى من اآلن فصاعدا : بورزق سهير. 
- نــيــقـــرو أحــمــد q اGــولــود في 25 يــنــايــر ســنـة 1958
بــالــعــزيــزيــة ( واليــة اGــديــة ) شــهــادة اGــيالد رقم 03 وعــقــد
الـــــزواج رقم 72 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 7 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1980

بالعزيزية (والية اGدية) وابنته القاصرة : 
* بـــــــشــــــــرى q اGـــــــولـــــــودة في 13 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 1995

q41 يالد رقمGشهادة ا ( ديةGوالية ا ) بالعزيزية
ويــدعــيـــان من اآلن فــصــاعــدا : بـــغــداد أحــمــد q بــغــداد

بشرى.
- نـــيــقـــرو أمـــq X اGــولـــود في 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1990
بـالـعـزيــزيـة ( واليـة اGـديــة ) شـهـادة اGـيالد رقم 61 ويـدعى

 . Xمن اآلن فصاعدا : بغداد أم
- نـيـقـرو سـيـد عـلي q اGـولـود في 12 سـبـتـمـبـر سـنة
1992 بــــالـــعـــزيـــزيـــة (واليــــة اGـــديـــة) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 58

ويدعى من اآلن فصاعدا : بغداد سيد علي. 
- نـيـقــرو عـيــسى q اGـولـود في 3 أكـتـوبــر سـنـة 1984
بـالـعـزيـزيـة ( واليـة اGـديـة) شـهـادة اGـيالد رقم 245 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد عيسى. 
- نــيـقــرو سـعــيـد q اGــولـود في 3 فـبـرايــر سـنـة 1983
بـــتـــابـالط ( واليـــة اGـــديـــة ) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 226 وعـــقـــد
الــــــزواج رقم 18 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2010

بالعزيزية ( والية اGدية)  وابنته القاصرة : 
* ريتـاج : اGـولودة في 22 يونـيو سـنة 2012 بـاGدية

q4130 يالد رقمGشهادة ا ( ديةGوالية ا )
ويــدعـيــان من اآلن فــصــاعــدا : بــغـداد ســعــيــد q بــغـداد

ريتاج. 



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 12 صفر عام   صفر عام  1435 هـ هـ
15 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م

- نـيقـرو احلـسـq X اGـولود في 23 يـونـيـو سـنة 1972
بـالــعـزيــزيـة ( واليــة اGـديــة ) شـهــادة اGـيالد رقم 231 وعـقـد
الزواج رقم 85 احملـرر بتاريخ 24 مايـو سنة 2005 بـسيدي

موسى (والية اجلزائر) وابنته القاصرة : 
* شــيـمــاء q اGــولـودة في 31 مـايــو ســنـة 2010 بــبــني

q1084 يالد رقمGشهادة ا ( ديةGوالية ا ) سليمان
ويـدعــيـان من اآلن فـصــاعـدا : بـغـداد احلــسـq X بـغـداد

شيماء.
- نـيــقــرو فـاطــنــة q اGــولـودة في 5 غــشت ســنـة 1967
بـالـعزيـزيـة ( واليـة اGديـة ) شـهـادة اGيالد رقم 190 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد فاطنة. 
- نـيــقـرو بـهــيـجــة q اGـولـودة في 7 أبــريل سـنـة 1978
بـالـعزيـزيـة ( واليـة اGديـة ) شـهـادة اGيالد رقم 115 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد بهيجة .
- نـــيـــقـــرو حـــمــيـــد q اGـــولـــود في 2 مـــايـــو ســـنــة 1976
بـالـعزيـزيـة ( واليـة اGديـة ) شـهـــادة اGيـالد رقم 156 وعـقد
الــــزواج رقم 24 احملــــرر بـــــتــــاريخ 11 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2008

بالعزيزية ( والية اGدية ) وولداه القاصران : 
Xــولـود في 15 أكــتــوبــر ســنـة 2010 بـعGا q ريــاض *

 q2176 يالد رقمGبسام ( والية البويرة ) شهادة ا
* فـــرحq اGـــولـــودة في 5 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2012 بـــســـور

q1343 يالد رقمGالغزالن ( والية البويرة ) شهادة ا
ويــدعــون من اآلن فـــصــاعــدا : بـــغــداد حــمـــيــد q بــغــداد

رياض q بغداد فرح. 
- نـيـقــرو أحـمــد q اGـولـود في 9 نــوفـمـبــر سـنـة 1967
بـالــعـزيــزيـة ( واليــة اGـديــة ) شـهــادة اGـيالد رقم 245 وعـقـد
الـــــزواج رقم 25 احملــــرر بـــــتــــاريخ 23 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2002

بالعزيزية (والية اGدية) وأوالده القصر : 
* أ�ن مــعــيــوف q اGـولــود في 17 يــولــيــو ســنـة 2003

q789 يالد رقمGبسام ( والية البويرة ) شهادة ا Xبع
* شريف يـونس q اGولود في 11 أكتـوبر سنة 2005

q1266 يالد رقمGبسام ( والية البويرة ) شهادة ا Xبع
* محمـد صهيب q اGولود في 16 نوفـمبر سنة 2010

q2402 يالد رقمGبسام ( والية البويرة ) شهادة ا Xبع
ويدعون من اآلن فصـاعدا : بغداد أحمد q بغداد أ�ن

معيوفq بغداد شريف يونسq بغداد محمد صهيب.
- نيقـرو فطيمة q اGولودة في 5 نوفـمبر سنة 1949
بـالــعـزيــزيـة ( واليــة اGـديــة ) شـهــادة اGـيالد رقم 196 وعـقـد

الـزواج رقم 193 احملــرر بــتـاريخ 23 ســبــتـمــبــر ســنـة 1981
بعـX بسـام   ( والية الـبويـرة ) وتدعى من اآلن فـصاعدا :

بغداد فطيمة. 
- نيـقـرو خـديـجـة q اGـولودة في 3 مـارس سـنة 1953
بــالــعــزيــزيــة ( واليــة اGــديــة ) شــهــادة اGــيالد رقم 77 وعــقــد
الــــــزواج رقم 36 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 27 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1973
بـالعزيزيـة (والية اGديـة) وتدعى من اآلن فصـاعدا : بغداد

خديجة . 
- نـــيـــقــــرو عـــامـــر q اGـــولـــود في 9 أبـــريل ســـنـــة 1964
بـالــعـزيــزيـة ( واليــة اGـديــة ) شـهــادة اGـيالد رقم 123 وعـقـد
الــــزواج رقم 09 احملــــرر بـــتــــاريخ أول يــــولــــيـــو ســــنـــة 1987

بالعزيزية ( والية اGدية) وولداه القاصران : 
* مـحـمــد إسالم q اGـولـود في 26 أكـتـوبــر سـنـة 1997

q1495 يالد رقمGبسام ( والية البويرة ) شهادة ا Xبع
Xـولــودة في أول يـونــيـو ســنـة 2006 بـعGا q خـولــة *

q724 يالد رقمGبسام ( والية البويرة ) شهادة ا
ويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا : بـــغــداد عـــامـــر q بـــغــداد

محمد إسالمq بغداد خولة.
- نــيــقــرو مــســعــودة q اGـولــودة في 18 فــبــرايــر ســنـة
1989 بـعX بسـام ( والية الـبويرة ) شـهادة اGيالد رقم 356

وعــقـد الـزواج رقم 376 احملــرر بـتـاريخ 27 سـبــتـمـبــر سـنـة
2010 بـــعــــX بــــســــام   (واليــــة الـــبــــويــــرة ) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا : بغداد مسعودة. 
- نـيقـرو خـديجـة q اGـولودة في 21 غـشت سـنة 1990
بـــعــX بـــســـام ( واليــة الـــبـــويــرة ) شـــهــادة اGـــيالد رقم 1503

وتدعى من اآلن فصاعدا : بغداد خديجة . 
- نــيـــقـــرو رابح q اGـــولــود في 29 مـــارس ســـنــة 1962
بالقلب الـكبير ( والية اGدية ) شهادة اGيالد رقم 50 وعقد
الــزواج رقم 26 احملــرر بــتــاريخ 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1985

بالعزيزية   ( والية اGدية ) وابنته القاصرة : 
* أمــــــيـــــرة q اGــــــولـــــودة في 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1996

q41 يالد رقمGشهادة ا ( ديةGوالية ا ) بالعزيزية
ويــدعـــيـــان من اآلن فـــصـــاعــدا : بـــغـــداد رابح q بـــغــداد

أميرة.
- نـيـقــرو هـشـام q اGـولـود في 25 أكـتـوبـر سـنـة 1988
بـالـعـزيــزيـة ( واليـة اGـديــة ) شـهـادة اGـيالد رقم 96 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد هشام. 
- نــيــقـــرو أســيــة q اGــولــودة في 14 مــايــو ســنــة 1986
بــالــعـزيــزيـة ( واليــة اGــديـة) شــهــادة اGـيالد رقم 75 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد أسية.  
- نـيـقــرو حـنــان q اGـولـودة في 8 فـبـرايــر سـنـة 1987
بــالــعـزيــزيـة ( واليــة اGــديـة) شــهــادة اGـيالد رقم 29 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد حنان.  
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- نــيـقـرو رمــزي q اGـولـود في 15 يـونـيــو سـنـة 1991
بـالـعـزيــزيـة ( واليـة اGـديــة ) شـهـادة اGـيالد رقم 41 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بغداد رمزي.
- بـــــوكـــــشــــاش مـــــحـــــمــــد q اGـــــولـــــود خالل ســـــنــــة 1957
�ــــشــــونش ( واليــــة بــــســــكــــرة ) بــــحــــكـم صــــادر بــــتــــاريخ 31
ديـســمــبـر ســنـة 1975 شــهـادة اGــيالد رقم 09 وعــقـد الـزواج
رقم 0003 احملــرر بــتـاريخ  8 يــنــايــر ســنـة 1980 �ــشــونش

(والية بسكرة) وولده القاصر : 

* نـذيــر q اGــولـود في 17 مـايــو ســنـة 1995 بـبــســكـرة
q2339 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

q ويــــدعـــيـــان من اآلن فــــصـــاعـــدا : رحـــمـــونـي مـــحـــمـــد
رحموني نذير.

- بــوكـشــاش ســعـاد q اGــولـودة في 5 ســبــتـمــبـر ســنـة
1982 �ــشــونش ( واليــة بـــســكــرة ) شــهــادة اGــيالد رقم 225

وعــقــد الــزواج رقم 100 احملــرر بــتــاريخ 28 أكـــتــوبــر ســنــة
2002 بـــزريــبــة الـــوادي ( واليــة بـــســكـــرة ) وتــدعى من اآلن

فصاعدا : رحموني سعاد. 
- بـــوكــشـــاش أحـــمــد q اGـــولــود في 14 أكــتـــوبــر ســـنــة
1984 بــبــسـكــرة ( واليـة بــســكـرة ) شــهــادة اGـيالد رقم 4650

ويدعى من اآلن فصاعدا : رحموني أحمد.
- بــوكـشــاش ولــيــد q اGــولـود في 27 ســبــتـمــبــر ســنـة
1986 بــبــسـكــرة ( واليـة بــســكـرة ) شــهــادة اGـيالد رقم 4186

ويدعى من اآلن فصاعدا : رحموني وليد.
- بـــوكــشـــاش وســـام q اGــولـــودة في 24 يــولـــيـــو ســـنــة
1989 بــبــسـكــرة ( واليـة بــســكـرة ) شــهــادة اGـيالد رقم 3254

وتدعى من اآلن فصاعدا : رحموني وسام.
- بوكشاش منير q اGولود في 4 نوفمبر سنة 1991
ببـسكـرة ( والية بـسكـرة ) شهـادة اGيالد رقم 5053 ويدعى

من اآلن فصاعدا : رحموني منير.
- ســابغ ذيــلــو بــشــيــر q اGــولــود في 20 يــونــيــو ســنـة
1968 بــجــمـــورة ( واليــة بــســـكــرة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 162

وعـقـد الزواج رقم 78 احملـرر بـتاريخ 27 غـشت سـنة 2006
بـــجـــمـــورة ( واليـــة بـــســـكـــرة ) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا :

سابغ بشير.
- سـابـغ ذيـلــو مـحــمـد q اGــولـود في 7 نـوفــمــبـر ســنـة
1973 بــجــمـــورة ( واليــة بــســـكــرة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 239

وعــقـد الـزواج رقم 105 احملــرر بـتـاريخ 21 سـبــتـمـبــر سـنـة
2010 بجمورة ( واليـة بسكرة ) ويدعى من اآلن فصاعدا :

سابغ محمد.

- ســــابـغ ذيــــلـــــو رشــــيـــــد q اGــــولـــــود خالل ســـــنــــة 1965
بـجـمورة ( واليـة بـسكـرة ) بـحكم صـادر بـتاريخ 7 فـبراير
ســنــة 1967 شـــهــادة اGـــيالد رقم 014 وعــقــد الــزواج رقم 53
احملــرر بــتــاريخ  2 ديــســمــبــر ســنــة 1993 بــجــمــورة (واليــة

بسكرة) وأوالده القصر : 

* إكـرام q اGـولودة في 5 أبـريل سـنة 1995 بـبـسـكـرة
q1724 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

* شــــــكـــــري q اGــــــولـــــود في 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1997
q1130 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة ) شهادة ا

* يـونس q اGولود في 18 يونـيو سنة 2000 ببـسكرة
q2660 يالد رقمG( والية بسكرة ) شهادة ا

*  إبـــــراهــــيـم q اGــــولـــــود في 11 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2005
q3557 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة ) شهادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : ســابـغ رشـــيــد q ســـابغ
إكرام qسابغ شكري q سابغ يونس q سابغ إبراهيم. 

- ســابغ ذيـــلــو مــبـــروكــة q اGــولـــودة خالل ســنــة 1984
بجمورة ( واليـة بسكرة ) بـحكم صادر بتاريخ 17 فبراير
سنة 1987 شهادة اGيالد رقم 74 وتدعى من اآلن فصاعدا :

سابغ مبروكة.

- سـابغ ذيــلــو مــسـعــودة q اGــولـودة في 29 ســبـتــمــبـر
سـنـة 1986 بــجـمــورة ( واليـة بــسـكــرة ) شـهــادة اGـيالد رقم

218 وتدعى من اآلن فصاعدا : سابغ مسعودة .

- سـابغ ذيلـو حكـيـمة q اGـولودة في 12 فبـراير سـنة
1990 بـــجـــمـــورة ( واليـــة بـــســـكـــرة ) شـــهـــادة اGـــيالد رقم 40

وتدعى من اآلن فصاعدا : سابغ حكيمة.  

- سـابغ ذيلـو الطـاهر q اGـولود في 22 نـوفـمبـر سـنة
1971 بــجــمـــورة ( واليــة بــســـكــرة ) شــهـــادة اGــيالد رقم 219

وعــقــد الــزواج رقم 71 احملــرر بــتــاريخ 16 ديــســمـــبــر ســنــة
1996 بجمورة  ( والية بسكرة ) وأوالده القصر : 

* صالح الــدين q اGـولـود في 27 نــوفـمـبــر سـنـة 1998
q5515 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة ) شهادة ا

* مــر¨ q اGـولـودة في 6 أبــريل سـنـة 2001 بـبــسـكـرة
q1749 يالد رقمG(والية بسكرة) شهادة ا

* كـر¨ q اGولود في 26 نوفـمبـر سنة 2003 ببـسكرة
q6187 يالد رقمG( والية بسكرة ) شهادة ا

* عـبـد الـوهـاب q اGولـود في 19 نـوفـمـبـر سـنة 2005
q6134 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة ) شهادة ا
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* عـبـد احلــافظ q اGـولـود في 16 نــوفـمـبــر سـنـة 2008
q7416 يالد رقمGببسكرة ( والية بسكرة ) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : ســابغ الــطــاهـر q ســابغ
صـالح الـــــديـن q ســـــابـغ مــــــر¨q ســـــابـغ كـــــر¨ q ســــــابغ عــــــبـــــد

الوهاب q سابغ عبد احلافظ. 

- بـــــوبـــــو عـــــلي q اGـــــولـــــود في 18 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1940
بالبلـيدة ( والية البليــدة ) شهــادة اGيالد رقم 615 وعقــد
الـــــزواج رقم 351 احملــــرر بـــــتــــاريخ 4 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1968
بــالــبــلـيــدة ( واليــة الــبــلــيــدة )  ويــدعى من اآلن فــصــاعـدا :

ميراوي علي.

- بـوبــو اســيـة q اGــولـودة في 27 فـبـرايــر سـنـة 1971
بالبلـيدة ( والية البليدة ) شهادة اGيالد رقم 1099 وتدعى

من اآلن فصاعدا : ميراوي اسية .

- بــوبــو ســـفــيــان q اGــولــود في 7 يـــولــيــو ســنــة 1972
بـــالـــبــــلـــيــــدة ( واليـــة الــــبـــلــــيـــدة ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 3287

ويدعى من اآلن فصاعدا : ميراوي سفيان.

- بــوبــو طـارق q اGــولــود في 28 أكــتــوبــر ســنـة 1974
بـــالـــبــــلـــيــــدة ( واليـــة الــــبـــلــــيـــدة ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 5081

ويدعى من اآلن فصاعدا : ميراوي طارق.

- بــوبــو ســعـــاد q اGــولــودة في 25 يــنـــايــر ســـنــة 1978
بـالـبـلـيـدة ( واليـة الـبـلـيـدة)  شـهـادة اGـيالد رقم 547  وعـقد
الزواج رقم 102 احملرر بتاريخ 22 غشت سنة 2002 ببني
مراد ( والية البـليدة ) وتدعى من اآلن فـصاعدا : ميراوي

سعاد.

- بـوبـو أمــال q اGـولـودة في 27 نــوفـمـبــر سـنـة 1980
بـــالـــبــــلـــيــــدة ( واليـــة الــــبـــلــــيـــدة ) شــــهـــادة اGــــيالد رقم 6412

وتدعى من اآلن فصاعدا : ميراوي أمال.

- بــــوبــــو فـــلــــة q اGــــولــــودة في 15 أبــــريل ســــنــــة 1989
بالبلـيدة ( والية البليدة ) شهادة اGيالد رقم 2281 وتدعى

من اآلن فصاعدا : ميراوي فلة.

- حليـلف عمار q اGولود خالل سنة 1943 بالـسطارة
( والية جيـجل) بحكم صادر بتاريخ 8 ديسـمبر سنة 1960
شـــهـــادة اGـــيالد رقم 0182 وعـــقـــد الـــزواج رقم 0076 احملــرر
بـتاريخ 7 سبـتمبـر سنة 1981 بالسـطارة ( واليـة جيجل )

وولداه القاصران : 

* شـــــــــراف q اGــــــــولـــــــــود في 30 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 1995
بقسنطينة (والية قسنطينة ) شهادة اGيالد رقم 4035.

* هــــــاجـــــــرq اGــــــولـــــــودة في 7 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2002
q1518 يالد رقمGبقسنطينة ( والية قسنطينة ) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصــاعـدا : صـهـيب عــمـار q صـهـيب
شراف q صهيب هاجر.

- حــلـيـلـف مـحـمــد q اGـولـود في 29 غــشت سـنـة 1982
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اGيالد رقم 11882

ويدعى من اآلن فصاعدا : صهيب محمد.
- حـــلــيـــلف وســام q اGـــولــودة في 19 ديــســمـــبــر ســنــة
1983 بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم

17235 وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب وسام.

- حـلـيــلف إبـراهــيم q اGـولـود في 8 مـايــو سـنـة 1986
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم 6427

ويدعى من اآلن فصاعدا : صهيب إبراهيم.
- حلـيلف مـر¨ q اGولودة في 2 سبـتمبـر سنة 1988
بـقسـنطـينـة ( والية قـسنطـينـة ) شهـادة اGيالد رقم 12913

وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب مر¨.
- حــلــيـــلف كــر�ــة q اGــولــودة في 6 مــايــو ســنــة 1990
بـقـسـنـطـيـنة ( واليـة قـسـنـطـيـنـة ) شـهادة اGـيالد رقم 6037

وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب كر�ة.

2 :  : عــــمال بـــــأحـــكـــام اGـــادة 5 من اGـــرســـوم رقم اGــاداGــادّة ة 
71-157 اGــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 اGــوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اGـــتــمّـم واGــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هــوامش عــــقـــود الــــحــالـــة اGـــدنــيـــة لــلـــمــعـــنــيـــX بــاأللـــقــاب
اجلـديــدة اGـمـنــوحـة �ـــقــتـــضى هــذا اGــرســوم وذلـك بـنــاء

عـلى طـلـب وكــيل اجلمهورية.

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

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــؤرمــرســوم رئــاسي مــؤرّخ في خ في 9 صــفــر عـام صــفــر عـام 1435 اGــوافق  اGــوافق 12
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة q2013 يتضمن تـعيX كاتب لـلمجلسq يتضمن تـعيX كاتب لـلمجلس

األعلى لألمن.األعلى لألمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 9 صـفـر عام1435
اGـوافق 12 ديـسـمبـر سـنة 2013 يـعX الـسـيد جـمـال الدين

بوزغايةq كاتبا للمجلس األعلى لألمن.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 7 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1435 اGــوافق  اGــوافق 21 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
سنةسنة q2013 يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـــــــمـــــــوجــب قــــــرار مــــــؤرخ في 7 مــــــحــــــرّم عــــــام 1435
اGــــوافق 21 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهـىq ابـــتـــداء من 10
سـبـتمـبـر سـنة q2013 مـهـام الـرائـد مـحمـد حـنـايـاq بـصـفته
قـاضـي حتـقـيق عـســكـري لـدى احملـكـمــة الـعـسـكــريـة الـدائـمـة

بقسنطينة / الناحية العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــراران مــــــؤرخــــــان في قــــــراران مــــــؤرخــــــان في 7 مــــــحــــــر مــــــحــــــرّم عــــــام م عــــــام 1435 اGــــــوافق  اGــــــوافق 21
Xقــاضــيـ Xيــتـضــمــنــان تــعــيــ qXقــاضــيـ Xيــتـضــمــنــان تــعــيــ q2013 نــوفــمـــبــر ســنــة نــوفــمـــبــر ســنــة

.Xعسكري.Xعسكري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 7 مــحـرّم عـام 1435 اGـوافق
qالــرائــد ســفــيــان بن ديب Xيــعـ q2013 21 نــوفــمـــبــر ســنــة

نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريــة لـــدى احملـــكـــمــة
qالـعسكرية الدائـمة بالبلـيدة / الناحيـة العسكرية األولى

ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 7 مــحـرّم عـام 1435 اGـوافق
21 نـوفـمـبـر سـنة q2013 يعـX الـرائـد فـوزي خالفq نـائـبا

لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
qالـدائــمــة بــتـامــنــغــست / الـنــاحــيــة الـعــســكــريـة الــســادسـة

ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2013.

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1434 اGـــــــــوافق  اGـــــــــوافق 28 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة  أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة q2013 يـــــــــتــــــــعـــــــــلq يـــــــــتــــــــعـــــــــلّق

بـــتـــصـــنـــيف بـــعـض الـــطـــرق الـــبـــلـــديـــة ضـــمن صـــنفبـــتـــصـــنـــيف بـــعـض الـــطـــرق الـــبـــلـــديـــة ضـــمن صـــنف
الطرق الوالئية في والية بسكرة.الطرق الوالئية في والية بسكرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير الداخـلـية واجلماعات احمللية

qووزير األشغال العمومية
- �ــــقـــــتــــضـى اGــــرســـــوم رقم 80 - 99 اGـــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اGـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qتمّمGعدّل واGا qتعلّق بتصنيف الطرقGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

qعنيةGوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
رقـم 80 - 99  اGــــــــؤرخ في 20 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1400
اGــــوافق 6 أبـــريل ســـنـــة q1980 اGـــعـــدّل واGــــتـــمّم واGـــذكـــور
أعالهq تـصنف بـعض الـطرق اGـصنـفـة سابـقا ضـمن صنف
الــطــرق الــبـــلــديــة واGـــذكــورة في اGــادة 2 من هــذا الــقــرار
ضـمن صـنف "الـطـرق الـوالئــيـة" وتـعـX بـالـتـرقـيم اجلـديـد

اGبX أدناه.
اGــادة اGــادة 2 :  :  تـــصـــنف ضـــمن صـــنف الـــطـــرق الـــوالئـــيــة

الطرق البلدية اآلتية :
X1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـــــطـــــريق  الـــــوالئـي رقم 36 ( ن.ك 38 + 000 ) والــــطـــــريق
الـــوطــني رقـم 83 ( ن.ك 700 + 278)q والـــبالـــــغ طــولــه
17,000 كــــلــمq كـــــطـــريـق والئي رقم 36 امــــتـــدادا لــــلــــطـــريق

الوالئي رقم 36 اGوجود.
تــقع نــقـطــة الـبــدايـة الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملــمل  الــطــريق الــوالئي رقم 36 عــنــد نــقــطــة تــقــاطــعه مع
الــــطـــــريـق الـــــوطـــــني رقم 3 ( ن.ك 354 + 000 ) ونـــــهـــــايـــــته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 55 + 000 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق الوطني رقم 83.
X2 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـــــــــطـــــــــريـق الـــــــــوالئـي رقم 2 أ ( ن.ك 12 + 000 ) واحلــــــــدود
qوالـــبــالـغ طــوله 33,000 كــلــم qالــوالئـــيــة مع واليـــة الــوادي
كـــطــريق والئي رقم 2 أ امـتــدادا لـلــطـريـق الـوالئي رقم 2أ

اGوجود.
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملــمل  الــطــريق الــوالئي رقم 2 أ عــنــد نــقــطــة تـقــاطــعه مع
الـطــريق الــوطـني رقم 2 ( ن.ك 7 + 000 ) ونـقــطــة نـهــايـته
الـكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 45 + 000 ) عـنـد احلـدود الـوالئـيـة مع

والية الوادي.
3 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 35 الـرابط
بـX الـطـريق الـوطني رقم 83 ( ن.ك 258 + 500 ) واحلـدود
qوالـــبــالـغ طــوله 53,000 كــلــم qالــوالئـــيـــة مع واليـــة بــاتـــنـــة

كـطريق والئي رقم 7.
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تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني رقم 83 ونـهـايته
الـكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 53 + 000 ) عـنـد احلـدود الـوالئـيـة مع

والية باتنة.
4 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 54 الـرابط
بــX الــطـــريق الــوالئي رقم 4 أ ( ن.ك 36 + 000 ) واحلــدود
qوالـــبــالـغ طــوله 38,000 كــلــم qالـــوالئــيـــة مع واليـــة اجلــلـــفــة

كـطريق والئي رقم 4 ب.
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـند نـقـطـة تـقـاطـعه مع الـطريق الـوالئي رقم 4 أ ونـهـايته
الـكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 38 + 000 ) عـنـد احلـدود الـوالئـيـة مع

والية اجللفة.
5 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 36 الـرابط
بــX الــطــريق الــوالئي رقم 6 ( ن.ك 19 + 800 ) والـــطــريق
الــــــــبـــــــــلـــــــدي رقم 35 ( ن.ك 000 + 33 )q والـــــــبـــــــالغ طـــــــوله

24,000 كلــمq كـطريق والئي رقم 6 أ.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـنــد نـقــطـة تــقـاطـعـه مع الـطــريق الـوالئي رقم 6 ونــهـايـته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 24 + 000 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق البلدي رقم 35.
6 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 13 الـرابط
بــــــــــX الــــــــــطــــــــــريـق الــــــــــوطــــــــــنـي رقم 46 ( ن.ك 269 + 900 )
والـــــطــــريق الــــوطـــــني رقم 3 ( ن.ك 300 + 340 )q والــــبــــالغ

q1 كـطريق والئي رقم qطوله 17,000 كلــم
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني رقم 46 ونـهـايته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 17 + 000 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق الوطني رقم 3.
X7 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــــــطـــــريـق الـــــوالئـي رقم 36 ( ن.ك 27 + 900 ) والــــــطــــــريق
الــــــــوطـــــــــنــي رقم 3 ( ن.ك 050 + 378 )q والـــــــبــــــــالغ طــــــــوله

21,000 كلــمq كـطريق والئي رقم 9.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـنـد نـقـطـة تـقـاطـعه مع الـطـريق الـوالئي رقم 36 ونـهـايته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 21 + 000 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق الوطني رقم 3.
8 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 55 الـرابط
بـX الـطـريق الـوالئي رقم 60 ( ن.ك 65 + 000 ) والـطـريق
الــــــــبــــــــلــــــدي رقم 56 ( ن.ك 000 + 0 )q والــــــــبـــــــــالغ طــــــــوله

20,000 كلــمq كـطريق والئي رقم 60 ب.

Xيصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلدي رقم 56 الـرابط ب
الـــــــطـــــــريـق الـــــــبــــــــلـــــــدي رقم 55 ( ن.ك 20 + 000 ) واحلــــــدود
qوالــبــالغ طــوله 30,000 كــلــم qمع واليــة اجلــلــفـــة qالــوالئـــيــة

كـطريق والئي رقم 60 ب.

تــقع نــقـطــة الـبــدايـة الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملـمل الـــطــريـق الــوالئـي رقم 60 ب عـنـد نـقــطـة الـتـقـاطع
مع الــطـريـق الـوالئي رقـم 60 ونهـايـتـه الكــيـلــومـتــريـة

( ن.ك 50 + 000 ) عند احلدود الوالئية مع والية اجللفة.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 28 أبريل سنة 2013.
عن وزير عن وزير الداخليةالداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1434 اGـــــــــوافق  اGـــــــــوافق 28 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة  أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة q2013 يـــــــــتــــــــعـــــــــلq يـــــــــتــــــــعـــــــــلّق

بـــــتــــصـــــنــــيف طـــــريق بـــــلــــدي ضــــمـن صــــنـف الــــطــــرقبـــــتــــصـــــنــــيف طـــــريق بـــــلــــدي ضــــمـن صــــنـف الــــطــــرق
الوالئية في والية بومرداس.الوالئية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخـلـية واجلماعات احمللية

qووزير األشغال العمومية

- �ــــقـــــتــــضـى اGــــرســـــوم رقم 80 - 99 اGـــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اGـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qتمّمGعدّل واGا qتعلّق بتصنيف الطرقGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

qعنيةGوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
رقـم 80 - 99  اGــــــــؤرخ في 20 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1400
اGــــوافق 6 أبـــريل ســـنـــة q1980 اGـــعـــدّل واGــــتـــمّم واGـــذكـــور
أعالهq يـــصـــنف الـــطـــريـق اGـــصـــنف ســـابـــقـــا ضـــمن صـــنف
Xالــطــرق الــبـلــديــة" في صــنف "الــطــرق الــوالئــيــة" ويــعـ"

بالترقيم اجلديد اGبيّن أدناه.

2 :  :  يــصــنف ويــرقـم الــطــريق الــبــلــدي الــرابط اGـادة اGـادة 
بـX الـطـريـق الـوطـني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) والـطـريق
الـوطـني رقم 29 ( ن.ك 500 + 72 )q والــبـالغ طـوله 17,500

كلــمq "كـطريق والئي رقم 147".

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول
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15 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـــــنـــد نـــــقـــطــــة تــقـــــاطـــعــه مــع الـــــطــــريــق الـــوطـــني
رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) ونــــهـــــايـــتـه الــــكــــــيــــلـــــومـــتــــريــــة
(ن.ك 17 + 500 ) عـــــنــــــد نــــــقـــــطــــة تـــــقـــــاطـــــعه مـع الــــطـــــريق

الوطني رقم 29.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 28 أبريل سنة 2013.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني رقم 16 ونـهـايته
الـكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 27 + 000 ) عـنـد احلـدود الـوالئـيـة مع

والية الطارف.
X2 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـــطـــريق الــــوطـــني رقم 81 ( ن.ك 118 + 000 ) والـــطـــريق
الـــــــــــوالئـي رقم 30 ( ن.ك 000 + 27 )q والـــــــــــبـــــــــــالغ طــــــــــوله

q7 كـطريق والئي رقم q29,500 كلــم

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني رقم 81 ونـهـايته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 29 + 500 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق الوالئي رقم  30.
X3 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الـــطـــريق الــــوطـــني رقم 16 ( ن.ك 110 + 800 ) والـــطـــريق
الــــــــوطــــــنـي رقم 16 ( ن.ك 200 + 103 )q والـــــــبــــــالـغ طــــــوله

4,700 كلــمq كـطريق والئي رقم 10.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــند نـقــطـة تـقــاطعــه مـع الـطــريق الـوطني رقم  رقم 16
( ن.ك 110 + 800) ونهايـته الكيلـومترية ( ن.ك 4 + 700 )
عــنــد نــقـطــة تــقــاطـعـه مع الــطـريـق الـوطــني رقم 16 ( ن.ك

.( 200 + 103

4 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 15 الـرابط
بــــــــــX الــــــــــطــــــــــريـق الــــــــــوطــــــــــنـي رقم 16 ( ن.ك 127 + 000 )
والـــــطــــريق الــــوطـــــني رقم 82 ( ن.ك 500 + 97 )q والــــبــــالغ

q8 كـطريق والئي رقم qطوله 32,000 كلــم
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــنـــد نــقـــطــة تـــقــاطــعـه مع الــطـــريق الـــوطــني رقم  رقم 16
ونــهـــايـــته الـــكـــيــلـــومـــتـــريــة ( ن.ك 32 + 000 ) عــنـــد نـــقـــطــة

تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 82. 
5 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 17 الـرابط
بـX الـطـريق الـبـلـدي رقم 15 ( ن.ك 06 + 000 ) والـطـريق
الـــــــبــــــــلــــــدي رقم 16 ( ن.ك 600 + 135 )q والـــــــبـــــــالغ طـــــــوله

10,000 كلــمq كـطريق والئي رقم 8 أ.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـنـد نــقـطـة تـقـاطـعه مـع الـطـريق الـبـلـدي رقم 15 ونــهـايـته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 10 + 000 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق الوطني رقم 16.
6 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 30 الـرابط
بــــــــــX الــــــــــطــــــــــريـق الــــــــــوطــــــــــنـي رقم 80 ( ن.ك 128 + 000 )
والـطريق الوالئي رقم 2 ( ن.ك 000 + 22 )q والبالغ طوله

q11 كـطريق والئي رقم q22,000 كلــم

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني رقم 80 ونـهـايته
الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 22 + 000 ) عـنــد نــقـطــة تــقـاطــعه مع

الطريق الوالئي رقم 2.

عن وزير عن وزير الداخليةالداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1434 اGـــــــــوافق  اGـــــــــوافق 28 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة  أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة q2013 يـــــــــتــــــــعـــــــــلq يـــــــــتــــــــعـــــــــلّق

بـــتـــصـــنـــيف بـــعـض الـــطـــرق الـــبـــلـــديـــة ضـــمن صـــنفبـــتـــصـــنـــيف بـــعـض الـــطـــرق الـــبـــلـــديـــة ضـــمن صـــنف
الطرق الوالئية في والية سوق أهراس.الطرق الوالئية في والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير الداخـلـية واجلماعات احمللية

qووزير األشغال العمومية
- �ــــقـــــتــــضـى اGــــرســـــوم رقم 80 - 99 اGـــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اGـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qتمّمGعدّل واGا qتعلّق بتصنيف الطرقGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

qعنيةGوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
رقـم 80 - 99  اGــــــــؤرخ في 20 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1400
اGــــوافق 6 أبـــريل ســـنـــة q1980 اGـــعـــدّل واGــــتـــمّم واGـــذكـــور
أعالهq تـصنف بـعض الـطرق اGـصنـفـة سابـقا ضـمن صنف
الــطــرق الــبـــلــديــة واGـــذكــورة في اGــادة 2 من هــذا الــقــرار
ضـمن صـنف "الـطـرق الـوالئــيـة" وتـعـX بـالـتـرقـيم اجلـديـد

اGبX أدناه.
اGــادة اGــادة 2 :  :  تـــصـــنف ضـــمن صـــنف الـــطـــرق الـــوالئـــيــة

الطرق البلدية اآلتية :
X1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــــــطــــــريـق  الــــــوطــــــنـي رقم 16 ( ن.ك 75 + 500 ) واحلـــــدود
qوالـبــالغ طـوله 27,000 كـلــم qالـوالئــيـة مع واليــة الـطــارف

q9 كـطريق والئي رقم

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول
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7 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 34 الـرابط
بــــــــــX الـــــــــطــــــــــريـق الـــــــــوطــــــــــنـي رقم 16 ب ( ن.ك 3 + 400 )
والـــطـــريق الـــوطـــني رقم 16 ( ن.ك 800 + 118 )q والـــبـــالغ

طوله 5,500 كلــمq كـطريق والئي رقم 13.
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـــنــــد نــــقـــطــــة تـــقــــاطـــعـه مع الــــطـــريـق الـــوطــــني رقم 16 ب
ونهايـته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 500 ) عند نـقطة تقاطعه

مع الطريق الوطني رقم 16.
8 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 40 الـرابط
بــX الــطــريق الــوالئي رقم 2 ( ن.ك 13 + 000 ) والـــطــريق
الـــــــوطــــــــنـي رقم 16 ( ن.ك 000 + 148 )q والــــــــبــــــــالـغ طــــــــوله

30,500 كلــمq كـطريق والئي رقم 14.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عند نقـطة تقاطـعه مع الـطـريـق الـوالئي رقـم 2 ونهايتـه
الكــيـلـومــتـريـة ( ن.ك 30 + 500 ) عـند نـقطـة تقـاطعه مع

الطريق الوطني رقم 16.
9 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 44 الـرابط
بــX الــطــريق الــوالئي رقم 2 ( ن.ك 13 + 000 ) والـــطــريق
الــــــــوطـــــــــنـي رقم 81 أ ( ن.ك 000 + 6 )q والــــــــبــــــــالـغ طــــــــوله

15,500 كلــمq كـطريق والئي رقم 12.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عند نقـطة تقاطـعه مع الـطـريـق الـوالئي رقـم 2 ونهايتـه
الكــيـلـومــتـريـة ( ن.ك 15 + 500 ) عـند نـقطـة تقـاطعه مع

الطريق الوطني رقم 81 أ.
10 - يصنف ويـرقم الطريق الـبلدي رقم 52 الرابط

بــــــــــX الــــــــــطــــــــــريـق الــــــــــوطــــــــــنـي رقم 80 ( ن.ك 123 + 000 )
والـــــطــــــريق الـــــوطـــــنـي رقم 32 ( ن.ك 000 + 8 )q والــــــبـــــالغ

طوله 12,000 كلمq كطريق والئي رقم 15.
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنــــد نـــقــــطــــة تــــقــــاطــــعه مـع الـــــطـــــريـق الــــوطــــني رقـم 80
ونـهـايــتـه الـكـــيــلــومـــتــريــة ( ن.ك 12 + 000 ) عـنـد نــقـطـة

تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 28 أبريل سنة 2013.

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 6
مايـو سنة مايـو سنة q2013 يعدل ويـتمم الـقرار اGؤرq يعدل ويـتمم الـقرار اGؤرّخ في خ في 20
جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 12 أبــــريل ســــنــــة أبــــريل ســــنــــة
2012 الـــذي يــــحـــدد تـــشـــكـــيــــلـــة الـــلـــجـــنــــة الـــقـــطـــاعـــيـــة الـــذي يــــحـــدد تـــشـــكـــيــــلـــة الـــلـــجـــنــــة الـــقـــطـــاعـــيـــة

للصفقات لوزارة األشغال العمومية.للصفقات لوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير األشغال العمومية

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010
qـتممGـعدل واGا qـتــضمن تـنظـيم الصـفقـات العـمومـيةGوا

qادة 152 مكرّر منهGال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 20 جـــمــادى األولى
عـــــام 1433 اGــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحـــــدد
تــشـكـيــلـة الـلــجـنـة الــقـطـاعــيـة لـلــصـفـقــات لـوزارة األشـغـال

qالعمومية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : يـعـدل هـذا القـرار ويـتـمم أحـكـام اGادة
2 مـن الــــــقـــــرار اGــــــؤرّخ في 20 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1433

اGوافق 12 أبريل سنة 2012 واGذكور أعاله.

اGــادة اGــادة 2 :  : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اGــادة 2 من الـــقـــرار
اGـؤرّخ في 20 جــمـادى األولى عـام 1433 اGـوافق 12 أبـريل

سنة 2012 واGذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اGـادة 2 :  حتــدد تــشـــكــيـــلــة الـلـــجــنـــة الــقــطـــاعــيــة
كما يأتي :

: Xبعنوان األعضاء الدائم: Xبعنوان األعضاء الدائم

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

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

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

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

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

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

- شفاي ناديةª qثلة وزير التجارةq عضوة.

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

عن وزير عن وزير الداخليةالداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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: XستخلفGبعنوان األعضاء ا: XستخلفGبعنوان األعضاء ا

qثل قطاع األشغال العموميةª qسناجقي مراد -

qثل قطاع األشغال العموميةª qرافعي محمد -

- صــبــيح حــســـيــنــةª qــثــلــة وزيـــر اGــالــيــة (اGــديــريــة
q(العامة للمحاسبة

- حـريدي مر¨ª qثـلة وزير اGالـية (اGديريـة العامة
q(للميزانية

- مختاري ليلىª qثلة وزير التجارة.

3 :  : يــنـــشــرهــذا الــقــرارفي اجلــريــدة الــرســمــيــة اGـادة اGـادة 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيةالشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 6 مايو  سنة 2013.

عمار غولعمار غول

وزارة االتصالوزارة االتصال
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1434
اGــــوافـق اGــــوافـق 11 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة q 2013 يــــحـــد q يــــحـــدّد تــــنــــظـــيمد تــــنــــظـــيم

اإلدارة اGركزية بوزارة االتصال في مكاتب.اإلدارة اGركزية بوزارة االتصال في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم

qاليةGووزير ا

qووزير االتصال

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-188 اGؤرّخ
في أوّل ذي احلـجّة عام 1410 اGـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــحــــدّد هــيـــاكـــل اإلدارة اGــركـــزيـــــة وأجــهــــزتــهــــا

qفـي الــوزارات

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-216 اGؤرّخ
في 10 رجب عام 1432 اGوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

qيحدّد صالحيات وزير االتصال

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-217 اGؤرّخ
في 10 رجب عـــــام 1432 اGـــــوافق 12 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011

qركزية لوزارة االتصالGتضمّن تنظيم اإلدارة اGوا

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
22 شـــوّال عـــــام 1425 اGــــوافــق 5 ديـــســـمــــبـــــر ســـنــــة 2004

واGـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزيـة لـوزارة االتـصـال في
qمكــاتب

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 9 من اGـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقـم 11-217 اGــؤرّخ في 10 رجب عـــام 1432
اGـوافق 12 يـونـيــو سـنـة 2011 واGـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
الــــقــــرار إلى حتــــديــــد تــــنــــظــــيـم اإلدارة اGــــركــــزيــــة لـــوزارة

االتصـال في مكـاتب.

2 : : مــــديــــريــــــة وســــائـل اإلعـالم الـــتي تــــشـــمـل اGــاداGــادّة ة 
ثالث (3) مديريات فرعية :

وتـتـشكّـل  qـكـتـوبةGديـريـة الـفـرعـيـة لـلصـحـافـة اGأ) ا qـكـتـوبةGديـريـة الـفـرعـيـة لـلصـحـافـة اGأ) ا
من ثالثـة (3) مكـاتب :

- مـــكــــتب مـــتـــابـــعـــة وحتـــلـــيـل الـــصـــحـــافـــة اGـــكـــتـــوبـــة
qكتوبةGوالعالقات مع سلطة ضبط الصحافة ا

qكتوبةGمكتب دعم الصحافة ا -

- مكتب االعتمادات والصحافة األجنبية.

ب) اGديـريـة الـفرعـيـة للـسـمعي الـبـصريq ب) اGديـريـة الـفرعـيـة للـسـمعي الـبـصريq وتـتـشكّـل
من ثالثة (3) مكـاتب :

- مـكـتب مـتـابعـة وحتـلـيل اإلعالم الـسمـعي الـبـصري
qوالعالقات مع سلطة ضبط السمعي البصري

qمكتب دعم وتطوير السمعي البصري -

- مكتب االعتمادات والترخيصات.

ج)  اGـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــنـــــشــــــاطـــــات اإلشـــــهـــــارج)  اGـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــنـــــشــــــاطـــــات اإلشـــــهـــــار
:: (2) Xوتتشكّـل من مكتب qواالستشارة في االتصال qواالستشارة في االتصال

qقننةGمكتب األنشطة ا -

- مــــكــــتب مــــتــــابــــعــــة وحتــــلــــيـل االتــــصــــال اإلشــــهـــاري
والعالقات مع هيئات الضبط.
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اGـاداGـادّة ة 3 : : مـديريـة االتـصـال اGـؤسـسـاتي الـتي تـشمل
ثالث (3) مديريات فرعية :

qـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــتـــنــســـيق أعـــمــال االتـــصــالGأ) اqـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــتـــنــســـيق أعـــمــال االتـــصــالGأ) ا
وتتشكـل من ثالثة (3) مكـاتب :

qؤسساتيGمكتب برامج االتصال ا -

qمكتب االتصال االجتماعي -

- مكتب العالقات العامة.

qديـريـة الـفرعـيـة لـلرصـد والـتـقـييم والـتـحـليلGب) اqديـريـة الـفرعـيـة لـلرصـد والـتـقـييم والـتـحـليلGب) ا
وتتشكّـل من ثالثة (3) مكـاتب :

- مـــكـــتب الـــرصـــد والـــتـــقـــيـــيـم والـــتـــحـــلـــيل اإلعالمي
qكتوبةGللصحافة ا

- مـــكـــتب الـــرصـــد والـــتـــقـــيـــيـم والـــتـــحـــلـــيل اإلعالمي
qلوسائل اإلعالم السمعية البصرية

- مـــكـــتب الـــرصـــد والـــتـــقـــيـــيـم والـــتـــحـــلـــيل اإلعالمي
للصحافة اإللكترونية والشبكات االجتماعية.

ج)  اGـديـريـة الفـرعـيـة لالتـصـال اخلارجيq ج)  اGـديـريـة الفـرعـيـة لالتـصـال اخلارجيq وتـتـشكّـل
:: (2) Xمن مكتب

qمكتب أنشطة االتصال اخلارجي -

- مكتب متابعة وتقييم االتصال اخلارجي.

Xـادّة ة 4 : : مـديـريـة التـطـويـر الـتي تـشـمل مـديـريـتGـاداGا
: (2) Xفرعيت

أ)  اGــديــريــة الــفــرعـــيــة لالسـتــثـمـاراتq أ)  اGــديــريــة الــفــرعـــيــة لالسـتــثـمـاراتq وتــتـشـكـّـل
:: (2) Xمن مكتب

qمكتب الدراسات والبرامج -

- مكتب التنسيق واحلصائل.

qــديــريــة الـــفــرعــيــة لــلـــتــطــويــر الــتـــكــنــولــوجيGب)  اqــديــريــة الـــفــرعــيــة لــلـــتــطــويــر الــتـــكــنــولــوجيGب)  ا
:: (2) Xوتتشكّـل من مكتب

- مــكـــتب تــرقــيـــة تــكــنــولــوجـــيــات اإلعالم واالتــصــال
qوالتقييس التكنولوجي

- مـكــتب مـتــابـعــة وتـقــيـيـم الـتــطـويــر الـتــكـنــولـوجي
وبنك اGعطيات.

اGـاداGـادّة ة 5 : : مــديـريــة الـتــعـاون والــتـكــوين الـتي تــشـمل
: (2) Xفرعيت Xمديريت

أ)  اGـــديـــريـــة الـــفـــرعــــيــة لـــلــتــعــاونq أ)  اGـــديـــريـــة الـــفـــرعــــيــة لـــلــتــعــاونq وتــتــشــكـّـل من
:: (2) Xمكتب

qمكتب التعاون الثنائي -
- مكتب التعاون اGتعدد األطراف.

ب) اGــديـــريـــة الــفــرعـــيــة لــلــتــكـــوينq ب) اGــديـــريـــة الــفــرعـــيــة لــلــتــكـــوينq وتــتــشــكّــل من
ثالثة (3) مكـاتب :

qستوى والرسكلةGا Xمكتب التكوين وحتس -
- مــــكــــتب مــــتــــابــــعــــــة الــــتــــمــــويــــل ومــــســــــاعـــــــدات

qأنشطــة التكوين
- مكتب تقييم أنشطة التكوين.

اGــاداGــادّة ة 6 : : مــديــريــة الــشــؤون الــقـــانــونــيــة والــتــوثــيق
واألرشيف التي تشمل ثالث (3) مديريات فرعية :

أ)  اGــديـــريـــة الــفـــرعــــيــة لـلــتــنــظــيمq أ)  اGــديـــريـــة الــفـــرعــــيــة لـلــتــنــظــيمq وتــتـشــكـّـل من
:: (2) Xمكتب

qمكتب إعداد النصوص القانونية -
qمكتب التنسيق والتلخيص -

ب)  اGــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة   لـــلـــدراســـات الــقـــانـــونـــيــةب)  اGــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة   لـــلـــدراســـات الــقـــانـــونـــيــة
:: (2) Xوتتشكّـل من مكتب qنازعاتGوا qنازعاتGوا

qمكتب الدراسات القانونية -
- مكتب اGنازعات.

qــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة  لــــلــــتــــوثــــيق واألرشــــيفGج)  اqــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة  لــــلــــتــــوثــــيق واألرشــــيفGج)  ا
:: (2) Xوتتشكّـل من مكتب

qمكتب الوثائق -
- مكتب األرشيف.

اGــاداGــادّة ة 7 : : مـــديـــريــة اإلدارة والـــوســـائل الـــتـي تــشـــمل
ثالث (3) مديريات فرعية :

أ)  اGــديــــريــــة الـــفــــرعـــــيـــة لـــلــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــاســـبــةأ)  اGــديــــريــــة الـــفــــرعـــــيـــة لـــلــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــاســـبــة
والصفقات العموميةq والصفقات العموميةq وتتشكّـل من ثالثة (3) مكـاتب :

qيزانيةGمكتب ا -
qمكتب احملاسبة -

- مكتب الصفقات العمومية.



وزير االتصالوزير االتصال
بلعيد محند أوسعيدبلعيد محند أوسعيد

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفةاGدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ب) اGـديــريــة الـفـرعــيـة لـلـوسـائل الـعـامة ب) اGـديــريــة الـفـرعــيـة لـلـوسـائل الـعـامة وتـتـشكّــل
من ثالثة (3) مكـاتب :

qمكتب الصيانة والتصليح -

qشتريات والتموينGمكتب ا -

- مكتب تسيير العتاد واGنقوالت.

ج) اGـديـريـة الـفرعـية لـلمسـتخدمqX ج) اGـديـريـة الـفرعـية لـلمسـتخدمqX وتـتشكّــل من
ثالثة (3) مكـاتب :

qمكتب تسيير مستخدمي التأطير -

qXستخدمGمكتب تسيير ا -

- مكتب االمتحانات واGسابقات.

اGــاداGــادّة ة 8 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGــــؤرّخ في  22 شــــوّال عـــــام 1425 اGــــوافـق 5 ديــــســــمــــبــــــر

سنــة 2004 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 11
يونيو سنة 2013.
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