
العدد العدد 05
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 2  ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 2 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مرسـوم رئاسي رقم  13 - 456 مؤرّخ في 27 صفـر عام 1435 اIوافـــق 30 ديـسمـبر سـنة r2013  يتـضـمـن حتويـل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..........................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  13 - 452 مـؤرّخ في 27 صـفــر عـام 1435  اIـوافـــق 30 ديـسـمــبـر سـنـة r2013 يـتــضـمـن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-453 مـؤرّخ في 27 صـفــر عـام  1435 اIـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة r2013 يــتــضــمـن نــقل اعـــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اIاليـة......................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13-454 مـؤرّخ في 27 صــفــر عــام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة r2013 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية............................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13-455 مؤرّخ في 27 صفـر عام 1435 اIوافق 30 ديسمـبر سنة r2013 يعـــدل تـوزيـــع نفقــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة r2013 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-20 مـؤرخ في 21 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة r2014 يـعدّل اIـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
11-18 اIـؤرّخ  في 20 صـفـر عـام 1432 اIـوافق 25 يــنـايـر سـنـة 2011 واIـــتـضــمن تـنـــظـيم اIـفــتـشــيـة الـعــامـة فـي وزارة

الصناعة واIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار وسيرها...............................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-21 مـؤرخ في 21 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة r2014 يـعدّل اIـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
11-19 اIـــؤرّخ  في 20 صــفــر عــام 1432 اIـــوافق 25 يــنــايــر ســنــة 2011 واIـــتـــضــمـن إنــشــاء مــديــريــة الـــواليــة لــلـــصــنــاعــة

واIـؤســسات الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار ومهامها وتنظيمها...........................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  14 - 22 مـؤرخ في 21 ربـيع األول عام 1435 اIـوافـق 23 يـنـايـر سـنة r2014 يـعـدل اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقــم 13-78 اIـؤرخ فـي 18 ربـيـــع األول عام 1434 اIـــوافق 30 يــنـاير ســنة 2013 واIـتــضمن تـنـظيم اإلدارة اIــركــزية
فـي وزارة التـعـليم الـعالي والبـحث الـعـلـمي.................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  14 - 23 مـؤرخ في 21 ربـيع األول عام 1435 اIـوافـق 23 يـنـايـر سـنة r2014 يـعـدل اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 13-79 اIـؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1434 اIـــوافق 30 يــنـايـرســنة 2013 الذي يـحـدد تـنظـيم اIـفـتـشيـة الـعـامة في
وزارة التعليم الـعالي والبـحث الـعـلـمي وسيرها............................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-24 مـؤرّخ في أول ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق أول فـبـرايـر سـنـة  r2014 يـحـدد شـروط تصـويت
اIواطنX اجلزائريX اIقيـمX فـي اخلـارج فـي االنتخاب لرئاسة اجلمهورية وكيفيات ذلك...................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-25 مـؤرّخ فـي أول ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق أول فـبــرايـر سـنـة r2014 يـحـدد كــيـفـيــات إشـهـار
الترشيحات في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية..................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14- 26 مؤرخ في أول ربـيع الثاني عام 1435 اIـوافق أول فبـراير سـنة r2014 يـتمم اIرسـوم التنـفيذي
رقم 99-47 اIــــؤرخ في 27  شــــوال عــــام 1419 اIــــوافـق 13 فـــبــــرايــــر ســـنـــة 1999 واIـــتـــعـــلق �ـــنح تـــعـــويـــضـــات لـــصـــالح
األشـخــاص الطبيعيX ضحايا األضـرار الـجسـدية أو اIـادية التـي حلـقت بــهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت
في إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم.........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 اIوافق أول ديسمبر سنة r2013 يتضمن تغيير ألقاب................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار مؤرّخ في 26  ربيع األوّل عام 1435 اIوافق 28 ينـاير سنة r2014 يـحدّد شكل ورقة التـصويت التي تستـعمل لالنتخاب
اجلزئي الستخالف عضو منتخب �جلس األمة على مستوى والية سيدي بلعباس و�يزاتها التقنية......................

نظم داخليةنظم داخلية
اللجنة الوطنية لإلشرافاللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات الرئاسيةعلى االنتخابات الرئاسية

النظام الداخلي اIؤرخ في  21 ربيع األول عام  1435 اIوافق  23 يناير سنة 2014 .........................................................



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم رئـــاسي رقممـــرســوم رئـــاسي رقم  13 -  - 456 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  صـــفـــر عــامصـــفـــر عــام
1435 اIــوافـــق  اIــوافـــق 30 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة r r2013  يــتــضــمـن يــتــضــمـن

حتويل اعــتمـاد إلى مـيزانـية تسـيير وزارة الـبريدحتويل اعــتمـاد إلى مـيزانـية تسـيير وزارة الـبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

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

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

r2013 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اIــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اIـــــوافـق 23  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2013
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2013 الية لسنةIا

- و�ـقتـضـى اIرسـوم الـتنـفيذي رقم 13-74 اIؤرخ
في 11 ربـــيع األول عــــام 1434 اIــــوافق 23  يــــنــــايـــر ســــنــــة
2013 واIــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيــات اإلعالم واالتــصـال مـن مـيــزانــيـة
r2013 الية  لسنةIالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2013 اعـتماد
قـــدره عشـــرون ملـيــون ديـنــار (20.000.000 دج)  مـقـيّــد
في ميـزانيـة التكـاليـف اIشتـركة وفي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـخـصـص Iـيزانيــة سـنـة 2013  اعـتـمـــاد
قــــدره عشــرون مـليــون ديـنـار (20.000.000 دج)  يــقــيّــد
في ميزانية تـسيير وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتــــصــــال وفي الــــبــــاب رقم 37-01 "اإلدارة اIــــركــــزيـــة -

اIؤتمرات واIلتقيات".

اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : : يــــكــــلـف وزيـــر اIــــالــــيــــة ووزيــــرة الــــبــــريـــد
rكل فـــيـــمـــا يــخـــصّـه rوتـــكـــنــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصـــال
بتنفيذ هـذا اIرسـوم الـذي ينـشــر في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 27 صــفــر عـام 1435 اIــوافـــق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم  13 -  - 452 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435  اIــوافـــق  اIــوافـــق 30 ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة r2013 يــتــضــمـنr يــتــضــمـن

نـقل اعـــتـمـاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيــر مـصـالح الـوزيـرنـقل اعـــتـمـاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيــر مـصـالح الـوزيـر
األول.األول.

ـــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

 r2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 49-13
اIـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اIـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنـــة  2013 واIـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــلـــوزيــر األول من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

r2013 الية لسنةIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مـــيــزانــيــــة ســنــــة 2013
اعــــــتــــــمـــــــــاد قــــــــدره مــــــائـــــة وأربــــــعـــــون مــــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــار
(140.000.000 دج) مــقـيّــــد فـي مـيـزانـيـة  تـسـيـيـر مصـالح
الـوزيـر األول وفي الـبـاب رقم 37-10 "الـنـفـقـات اIـتـعـلـقـة

باالتصال اIؤسساتي".
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اIــاداIــادّة ة 2 : : يــخــصـص Iــيـزانـيـــة ســنـة 2013  اعــتــمــاد
قـــدره مـــائــة وأربــعــون مـــلــيــون ديــنــــار (140.000.000 دج)
يـقـــيّــد فـي ميـزانيـة  تسيـير مصـالح الوزير األول وفي

األبواب اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 صــفـر عـام 1435  اIـوافـــق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مرسـوممرسـوم تنفيــذي رقم تنفيــذي رقم  13-453 مــؤر مــؤرّخ فيخ في  27 صـفـر عــــام صـفـر عــــام
يــتــضـــمـن  rيــتــضـــمـن r2013 ــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــةIــوافق اI1435  ا  

نقل اعـتـمــادنقل اعـتـمــاد  في ميزانيـة تسيير وزارة اIاليـة.في ميزانيـة تسيير وزارة اIاليـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ  

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

r2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-52 اIؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واIتضمن توزيع االعـتمادات اخملصصة لوزير اIالية من

r2013 الية لسنةIميزانية التسيير �وجب قانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغـى مــن مـــيـــزانـــيـــة ســــنـــة 2013
اعــتــــمــــاد قـــدره اثـــنـــا عــشـــر مـــلــيـــونـــا وخــمـــســـمـــائــة ألـف
ديــنـــار(12.500.000 دج) مــقـــــيّـــــد فـي مــيـــزانــيــة تــســـيــيــر
وزارة اIــــالـــــيــــة r الـــــفــــرع الـــــثــــانـي -  اIــــديـــــريــــة الـــــعــــامــــة
للمـحاسـبة - الـفرع اجلزئي الـثاني- اIـصالح الالمـركزية
التابعـة للدولة -  الـقسم اخلامسr وفي الباب رقم 11-35

"اIديريات اجلهوية للخزينة - صيانة اIباني".

2 : :  يــــــخــــــــصــــص Iــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــنــــــة 2013 اIـــــاداIـــــادّة ة 
اعـــتـــمــــاد قــــدره اثـــنــا عـــشـــر مــلـــيــونـــا وخــمـــســمـــائــة ألـف
ديـنـار(12.500.000 دج)  يــقـــيّـــد فــي مـيـزانـيــة تـسـيـيــــر
وزارة اIــــالــــيــــــةr الــــفــــرع الــــثــــانــي- اIـــديــــريـــــة الــــعــــامـــــة
لـلـمـحـاسـبـــةr وفــي الـبـابـX اIـبـيـنX فــي اجلـدول اIلـحق

بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 3 : : يـكلف وزيـر اIـاليــة بتـنـفيــذ هذا اIـرسـوم
الــــذي يــــنــــشـــر فــي اجلــــريـــدة الــــرّســــمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــــر فــي 27 صــفــر عــام 1435  اIــوافـــق

30 ديسمبر سنة 2013.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـــرســـوممـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم تـــنـــفـــيـــذي رقم  13-454 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اIوافق اIوافق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2013 يتـضــمـن نقلr يتـضــمـن نقل

اعــــتــــمــــاد فـي مـــيــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الــفـالحــةاعــــتــــمــــاد فـي مـــيــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الــفـالحــة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ـــــــــــــــــــــــــ  
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85 -3

rو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

r2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-60 اIؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واIـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون

r2013 الية لسنةIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـى مــن مـــيـــزانــيــــة ســــنــة 2013
اعــــتـــــمـــــاد قـــــدره أحــــد عــــشــــر مــــلــــيـــونــــا وثـالثـــمــــائــــة ألف

ديــنــار(11.300.000 دج) مــقــــيّــــد فـــي مــيــزانــيــة تــســيــيـــر
وزارة الـفالحــــة والـتــنـمـيــة الـريـفـيــة وفـي الـبـــاب رقــم

36 -42 " إعانة للمدرسة الوطنية للغابات".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Iــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــتــــمــــــاد قــــــدره أحــــد عـــشـــر مـــلــــيـــونـــا وثالثــــمـــائـــة ألف
ديـنار(11.300.000 دج)  يــقـــــيّـــــد فـي مـيـزانـيــة تـسـيـيــر
وزارة الــفالحـــة والـتــنــمــيــة الــريــفــيــة وفـي الـبــــاب رقــم

37-01 " اإلدارة اIركزية -  اIؤتمرات واIلتقيات".

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يــكـلــــف وزيـــر اIـالــيـــة ووزيـــر الـفالحــة
والــتـنــمـيــة الــريـفــيــةr كلّ فــيـــمــا يـخــصّـهr بـتــنـفــيــذ هـــذا
اIــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر فــي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر فـي 27 صــفــــر عـــام 1435  اIــوافـــق

30 ديسمبر سنة 2013.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقمرقم  13-455 مــؤر مــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1435  اIـــــوافق اIـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة r r2013 يـــــعـــــــدليـــــعـــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــاتتـوزيـــع نـفـقـــات ميـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةميـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
2013 حسب كـل  قطـاع. حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــ 
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اIــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
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-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صفر  عام 1434 اIوافق 26 ديسمبر سنة 2012 واIتضمن

r2013 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدّل

   rتممIوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2013
اعــتــمـاد دفـع قـدره أربــعــة وتـســعــون مــلـيــارا  وســبـعــمــائـة
وســـــتـــــة  وثـالثـــــون مـــــلــــــيـــــونـــــا وســــــتـــــمـــــائـــــة ألـف ديـــــنــــــار
(94.736.600.000 دج) ورخــصـــة بـرنــامــج قـــدرهـا خــمــســـة
وسبـعــون ملـيــارا وأربعـمائــة وواحـــد وعشرون مـليونا
ومــــائــــة ألف ديــــنــــار (75.421.100.000 دج) مــــقــــيـــــدان فــي
الـنــفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائـي (اIـنـصـــوص عـلـيـهـا  في
الـقانون رقم 12-12 اIؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اIوافق
26  ديـسـمـبـر سـنة 2012  واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة

r(2013  طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Iـيــزانـيــة سـنــة 2013  اعـتـمـاد
دفـع قــدره أربــعــة وتــســعـون مــلــيــارا  وســبــعــمــائــة وســتـة
وثـالثــــــــــون مـــــــــلــــــــيــــــــونــــــــــا وســــــــتــــــــمـــــــــائــــــــــة ألـف ديــــــــنــــــــــار
(94.736.600.000 دج)  ورخــصــة بـرنـامــج قـــدرهـا خـمـســـة
وسبـعــون ملـيــارا وأربعـمائــة وواحـــد وعشرون مـليونا
ومـــــائــــة ألـف ديــــنــــار (75.421.100.000 دج) يــــقـــــيـــــدان فــي
الـنــفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائـي (اIـنـصـــوص عـلـيـهـا  في
الـقانون رقم 12-12 اIؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اIوافق
26  ديـسـمـبـر سـنة 2012  واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة

r(2013   طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر فــي 27 صــفــــر عــام 1435  اIــوافـــق
30 ديسمبر سنة 2013.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحـــقاIلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

- اIـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االقـــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة

واإلدارية
- التربية والتكوين

- اIـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االجــــــــــــتـــــــــــمــــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة

والثقافية
- دعـم احلـــــــصـــــــول عــــــــلى

سكن
- الـبـرنـامج الــتـكـمـيـلي

لفائدة الواليات
- احـــتــيـــاطـي لـــنـــفـــقــات

غير متوقعة
اجملموعاجملموع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

50 484 800

-

-

-

8 914 400

16 021 900

75 421 100

26 000 000

18 000 000

30 000 000

13 587 800

4 235 200

2 913 600

94 736 600

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

- الصناعة 
- الفالحة والري 

- دعــم اخلــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات
اIنتجة

- اIــنــشــآت الــقــاعــديـة
االقتصادية واإلدارية
- التربية والتكوين

- اIــنــشــآت الــقــاعــديـة
االجتماعية والثقافية

- دعـم احلــــصـــــول عـــــلى
سكن

- اخملــطــطـات الــبــلــديـة
للتنمية

- دعـم الـــــــــــــــنــــــــــــــشــــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــادي
(تــخــصــيــصــات حلــسـاب
الـــــتـــــخــــــصـــــيص اخلـــــاص
وخفض نسب الفوائد)
اجملموعاجملموع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

1 870 000

15 530 000

10 604 000

6 652 300

7 762 200

15 352 600

14 650 000

3 000 000

-
75 421 100

-
-

-

-
-

-

-

3 000 000

91 736 600

94 736 600
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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-20 مؤرخ في  مؤرخ في 21 ربيع األول عام ربيع األول عام
1435  اIـوافق اIـوافق 23 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2014 يـعــدr يـعــدّل اIــرسـومل اIــرسـوم

التـنفيذي رقم التـنفيذي رقم 11-18 اIؤر اIؤرّخ  في خ  في 20 صـفر عام  صـفر عام 1432
اIــوافق اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2011 واIـــتــضـــمن تــنـــظــيم واIـــتــضـــمن تــنـــظــيم
اIـفـتـشيـة العــامـة فـي وزارة الصـناعـة واIؤسـساتاIـفـتـشيـة العــامـة فـي وزارة الصـناعـة واIؤسـسات
الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار وسيرها.الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار وسيرها.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــنــمـــيــة الـــصــنـــاعــيــة

rوترقية االستثمار
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اIـــؤرّخ في أوّل ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اIــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اIـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 11 - 18 اIؤرّخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIـتـضـمن تـنظـيم اIـفـتـشـيـة العـامـة في وزارة الـصـنـاعة
واIـؤسـســات الـصـغــيـرة واIـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار

rوسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 392
اIـؤرّخ في 21 مــحـرّم عـام 1435 اIـوافق 25 نـوفـمـبـر سـنـة
2013 الــذي يـحــدد صالحــيـات وزيــر الــتـنــمــيـة الــصــنـاعــيـة

rوترقية االستثمار
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 426
اIـؤرّخ في 15 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 18 ديـســمــبـر ســنـة
2013 الـذي يـعـدّل اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11 - 17 اIـؤرّخ

في 20 صــــفــــر عــــام 1432 اIــــوافق 25 يــــنــــايــــر  ســــنــــة 2011
واIـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اIـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
r ـتـوسـطـة وترقـيـة االسـتـثـمارIـؤسـسـات الـصغـيـرة واIوا

rتمّمIعدّل واIا
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 18 اIـؤرّخ في 20 صـفـر عام

1432 اIوافق 25 يناير سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2 : : تـســتــبــدل تـســمــيـة "اIــفــتــشـيــة الــعــامـة في
وزارة الــصـــنـــاعـــة واIـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واIـــتـــوســـطــة
وتـــــرقــــيـــــة االســــتـــــثــــمـــــار" الــــواردة فـي عــــنـــــوان اIــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 18 اIــــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام 1432
اIــــــوافق 25 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2011 واIــــــذكـــــــور أعالهr  بـ :
"اIفـتشـية الـعامة في وزارة الـتنـميـة الصـناعـية وتـرقية

االستثمار".

اIاداIادّة ة 3 : :  تعـدل اIـادة األولى من اIرسـوم التـنفـيذي
رقم 11 - 18 اIـــــؤرّخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 25

يناير سنة 2011 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIـــــادة األولى : يـــــهــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
تـنـظـيم اIـفـتـشـيـة الـعـامـة في وزارة الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـية

وترقية االستثمار وسيرها ".

اIـاداIـادّة ة 4 : :  تـعـدل اIادة 3 من اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
11 - 18 اIـؤرّخ في 20 صــفــر عـام 1432 اIـوافق 25 يــنــايـر

سنة 2011 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIادة 3 : تكلف اIفتشية العامة باIهام اآلتية :
XـتعلقIالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
rبصالحيات وزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار
- الـــتـــأكــد مـن تـــنـــفــيـــذ قـــرارات وتـــوجـــيـــهـــات وزيــر

rالتنمية الصناعية وترقية االستثمار ومتابعتها
.............(الباقي بدون تغيير).................".

اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
23 يناير سنة 2014.

عبد اIالك سالل عبد اIالك سالل 
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-21 مؤرخ في  مؤرخ في 21 ربيع األول عام ربيع األول عام
1435  اIـوافق اIـوافق 23 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2014 يـعــدr يـعــدّل اIــرسـومل اIــرسـوم

التـنفيذي رقم التـنفيذي رقم 11-19 اIؤر اIؤرّخ  في خ  في 20 صـفر عام  صـفر عام 1432
25 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 2011  واIــــتــــضـــمن إنـــشـــاءواIــــتــــضـــمن إنـــشـــاء اIــوافق اIــوافق 
مديـريـة الـواليـة للــصـنـاعـة واIــؤســسـات الـصـغـيرةمديـريـة الـواليـة للــصـنـاعـة واIــؤســسـات الـصـغـيرة
واIتوسطة وترقية االستثمار ومهامها وتنظيمها.واIتوسطة وترقية االستثمار ومهامها وتنظيمها.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــنــمـــيــة الـــصــنـــاعــيــة

rوترقية االستثمار



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ
2 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م م

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 -3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 11 - 19 اIؤرّخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن إنـشاء مـديـريـة الـوالية لـلـصـناعـة واIـؤسـسات
الــصـــغــيــرة واIـــتــوســطـــة وتــرقــيـــة االســتــثـــمــار ومــهـــامــهــا

rوتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 392
اIـؤرّخ في 21 مــحـرّم عـام 1435 اIـوافق 25 نـوفـمـبـر سـنـة
2013 الــذي يـحــدد صالحــيـات وزيــر الــتـنــمــيـة الــصــنـاعــيـة

rوترقية االستثمار

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 426
اIـؤرّخ في 15 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 18 ديـســمــبـر ســنـة
2013 الـذي يـعـدّل اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11 - 17 اIـؤرّخ

في 20 صــــفــــر عــــام 1432 اIــــوافق 25 يــــنــــايــــر  ســــنــــة 2011
واIـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اIـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
r ـتـوسـطـة وترقـيـة االسـتـثـمارIـؤسـسـات الـصغـيـرة واIوا

rتمّمIعدّل واIا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم  ما يأتي :  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 19 اIـؤرّخ في 20 صـفـر عام

1432 اIوافق 25 يناير سنة 2011 واIذكور أعاله.

2 : : تـــســـتــــبــــدل تـــســـمـــيــــة "مــــديـــريـــة الــــواليـــة اIــاداIــادّة ة 
لــلــصـنــاعــة واIــؤسـســات الــصــغـيــرة واIــتــوسـطــة وتــرقــيـة
االسـتـثـمـار" الــواردة في عـنـوان اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم
11 - 19 اIـؤرّخ في 20 صــفــر عـام 1432 اIـوافق 25 يــنــايـر

ســـنــة 2011 واIـــذكـــور أعالهr وكـــذا عـــلى مـــســـتـــوى مــجـــمل
أحكـامه بـ : "مديـرية الـوالية للـتنـميـة الصـناعـية وتـرقية

االستثمار".

اIاداIادّة  3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
23 يناير سنة 2014.

عبد اIالك سالل عبد اIالك سالل 

مـرسـوم تنـفـيذيمـرسـوم تنـفـيذي رقــم رقــم    14 - 22 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1435 ا اIـــــوافـق Iـــــوافـق 23 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة r2014 يـــــعــــدلr يـــــعــــدل
اIــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقــم اIــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقــم 13-78 اIــــؤرخ فـي  اIــــؤرخ فـي 18
ربـــيـــع األول عـــام ربـــيـــع األول عـــام 1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 30 يــــنـــايــــر ســــنـــة يــــنـــايــــر ســــنـــة
2013  واIــــتـــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركـــــزيــــة فـيواIــــتـــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركـــــزيــــة فـي

وزارة التـعـليم الـعالي والبـحث الـعـلـمي.وزارة التـعـليم الـعالي والبـحث الـعـلـمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
rالعلمي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 r( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في5 ذي القـعـدة عام 1434 اIوافق 11 سـبـتمـبر سـنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-78 اIـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rالعالي والبحث العلمي

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-81 اIـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يـــحــــدد مـــهـــام اIـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

rوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها

r و بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعــــدّل هــــذا اIـــــرســــوم بــــعض أحــــكــــام
اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13-78 اIـؤرخ في 18 ربـيع األول
عـام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 واIـتـضمن تـنـظيم
اإلدارة اIـــركـــزيـــة في وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث

العلمي.

اIـاداIـادّة ة 2 : : تـعـدل اIواد األولى و2 و3 و4 و5 و7 و9 من
اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13-78 اIـؤرخ في 18 ربـيع األول
rــذكــور أعالهIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 2013  واIعــام 1434 ا

وحترر كما يأتي :
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" اIــــادّة  األولى : تــــشـــــتــــمـل اإلدارة اIـــــركــــزيـــــة فــي
وزارة الـــتــعــلــيـم الــعــالي والــبـــحث الــعــلــمـيr حتت ســلــطــة

الوزيرr على ما يأتي:
1 - .........................( بدون تغيير)...................
2 - .........................( بدون تغيير)...................
3 -  .........................( بدون تغيير)..................
4 -  .........................( بدون تغيير)..................

5 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
 rXديرية العامة للتعليم والتكوين العاليIا -

- اIـــديــريـــة  الــعـــامــة لـــلــبـــحث الــعـــلــمـي والــتـــطــويــر
rويحكمها نص خاص rالتكنولوجي

rاجلامعات Xمديرية التعاون والتبادل ما ب -
- مـــديــريـــة الـــشـــبـــكـــات وأنـــظـــمــة اإلعـالم واالتـــصــال

 rاجلامعية
 rمديرية التنمية واالستشراف -

rمديرية الدراسات القانونية واألرشيف -
rوارد البشريةIمديرية ا -

rيزانية والوسائل ومراقبة التسييرIمديرية ا -
- مديرية حتسـX إطار حياة الطلـبة والتنشيط في

الوسط اجلامعي ".

"اIــادّة 2 : اIـــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــتـــعـــلـــيم والـــتـــكـــوين اIـــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــتـــعـــلـــيم والـــتـــكـــوين
العاليrXالعاليrX وتكلف �ا يأتي : 

- تــصــور الــسـيــاســة الــوطــنـيــة في مــيــدان الــتــعــلـيم
rXوالتكوين العالي

- تـصــور اسـتـراتـيـجـيـة تــنـمـيـة الـتـعــلـيم والـتـكـوين
rهنيIفي بعديهما األكاد�ي وا Xالعالي

r وضـع نــظـــام لـــلـــتـــوجـــيه الـــبــيـــداغـــوجي لـــلـــطـــلـــبــة -
rعنيةIباالتصال مع الهياكل والهيئات ا

- حتــــديــــد شــــروط فـــتـح مــــخـــتــــلف مــــيــــادين وشــــعب
وتخصصات التكوين وإغالقها وتنظيمها واIصادقة على
بـرامج التكـوين العالي في الـتدرج وما بـعد التدرج وفي

rاألطوار األول والثاني والثالث
- حتــديــد الــقــواعــد الــعــامــة وطــرق مــراقــبــة مــعـارف

rالطلبة وارتقائهم
- الـقـيـام بـكل دراسـة تـقـيـيـمـيـة واسـتـشـرافـيـة حول

rXتطوير التعليم والتكوين العالي

rبالـتشاور مع الهيئات والهياكل اخملتصة rالسهر -
على إدماج اآلليات واإلجراءات وأدوات ضمان اجلودة في

rكل أبعادها وترقيتها
Xالــقـــيــام بـــتــقـــيــيم الـــتــعـــلــيم والـــتــكـــوين الــعـــالــيــ -
وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين

rنح الشهادات الوطنيةI Xالعالي
- حتــــديــــد طــــرق وإجــــراءات الــــتـــــصــــديق واIــــعــــادلــــة

rواالعتراف باإلجازات والشهادات األجنبية
- القـيام بـتصـديق الـوثائق الـبيـداغوجـية اIـمنـوحة

rXمن مؤسسات التعليم والتكوين العالي
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين

rباسم الدولة Xالعالي
- الـــســـهـــر فـي مـــجـــال اخـــتـــصـــاصــــهـــاr عـــلى �ـــارســـة
الـوصـايـة البـيـداغـوجـيـة عـلى مـؤسـسـات الـتـكويـن العـالي

rالتابعة لقطاعات أخرى
- الـــقـــيـــام بـــاعـــتـــمــاد مـــؤســـســـات الـــتـــكـــوين الـــعـــالي

rاخلاضعة للقانون اخلاص
- الـســهـر عـلى حــسن سـيــر الـهـيــئـات الــبـيـداغــوجـيـة
والــعـلــمـيـة وجتــديـدهــاr طـبــقـا لــلـتـنــظـيم اIــعـمــول بهr عـلى

rXمستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العالي
- تــصـــور عــنــاصـــر الــســـيــاســـة الــوطـــنــيــة لـــلــتـــكــوين

r تواصلIا
- اقـتــراح كل مــشــروع نص تــشــريــعي أو تــنــظـيــمي

يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات:

1 - مديريــــة التعليــــم واIتابعـــــة البيداغوجيـــة - مديريــــة التعليــــم واIتابعـــــة البيداغوجيـــة
والتقييمrوالتقييمr وتكلف �ا يأتي :

- تــصــور عـنــاصـر ســيـاســة تـوجــيه الــطـلــبـة وحتــديـد
مـعــايـيــر الـقــبـول واالنــتـقــال اخلــاصـة بــكل مـيــدان وشـعــبـة

rوتخصص
- إعـــداد مـــســـارات الـــتــكـــويـن في مـــخـــتــلـف اجملــاالت

rالتعليمية للتكوين العالي
- الـــســــهـــر عـــلـى حتـــيــــX مـــحـــتــــوى الـــبـــرامـج بـــهـــدف

rهاراتIعارف واIستمر مع تطور اIتكييفها ا
- حتـديــد مــعـايــيــر فـتـح الـشــعب والــتـخــصــصـات في

rالتكوين العالي وإغالقها
- مــتـابـعـة سـيــر الـهـيـئـات الــبـيـداغـوجـيــة والـعـلـمـيـة

rوتقييمها
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- إجنــاز كـل دراســة تـــقــيـــيـــمــيـــة واســـتــشـــرافـــيــة في
rXمجال تطوير التعليم والتكوين العالي

- الـــقــيــام بـــالــتــقـــيــيم الـــدوري لــســـيــر الــتـــكــوين في
التدرج وفي الطورين األول والثاني.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعيةr وهي :
أ - اIديرية الفرعية للتعليمr أ - اIديرية الفرعية للتعليمr وتكلف �ا يأتي:

- تنفـيذ معايـير توجـيه الطلـبة وقبـولهم وانتـقالهم
rبالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص

- تــنــفــيــذ مــســارات الــتــكـويـن في مــخــتـلـف اجملـاالت
rالتعليمية للتكوين العالي والسهرعلى حتيينها دوريا

- تـنفيذ معـايير فتح شـعب التكوين والـتخصصات
rعنية وإغالقهاIا

  - تــنــســيـق ومــتــابــعـــة الــنــشــاطــات الـــبــيــداغــوجــيــة
rؤسسات التعليم العاليI والعلمية

- اIــــشـــــاركــــة فـي تــــقــــيـــــيم الــــتـــــعــــلـــــيم الــــذي تـــــقــــدمه
rمؤسسات التعليم العالي

- تقييم تنفيذ االتفاقيات ما بX القطاعات.
rــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــمـدارس خــارج اجلــامــعـةIب - اrــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــمـدارس خــارج اجلــامــعـةIب - ا

وتكلف �ا يأتي:
- حتـديد مـعـاييـر االلتـحاق �ـخـتلف اIـدارس خارج

rاجلامعة
- تـــنـــفــيـــذ وحتـــديـــد شــروط فـــتح مـــخـــتـــلف الـــشــعب
والـــتــخــصــصـــات وإغالقــهــا وكــذا تـــأهــيل بــرامـج الــتــكــوين

rرتبطة بهاIالعالي ا
r دارس خارج اجلامعةIضمان متابعة سير ا -

- اIـشــاركـة فـي تـقــيـيم الــتـعــلــيم الـذي تــضـمــنه هـذه
اIؤسسات.

rــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــلــتــقــيـــيم وضــمــان اجلــودةIج - اrــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــلــتــقــيـــيم وضــمــان اجلــودةIج - ا
وتكلف �ا يأتي:

- حتــديــد اإلطــار الــعــام لــلــمــراقــبــة وتــقـيــيـم مــعـارف
rالطلبة وانتقالهم

- الـــقــــيـــام بـــالــــتـــحـــالــــيل والــــتالخـــيـص والـــدراســـات
rرتبطة بتطوير القطاعIاالستشرافية ا

- مــــتــــابــــعــــة ضــــمــــان اجلـــودة فـي الــــتــــكــــوين الــــعــــالي
وتــنــفــيــذه وتــعــزيــزهr بــالــتــنــســيق مع الــهــيــئــات اIــعــنــيــة

rؤسسات اجلامعيةIوا
Xالـسـهـر عـلى حـسن سـيـر مـهـمـة اإلشـراف وحتـسـ -

كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية.

2 - مـــديـــريـــة الـــتـــكـــوين فـي الــدكـــتـــوراه والـــتـــأهـــيل- مـــديـــريـــة الـــتـــكـــوين فـي الــدكـــتـــوراه والـــتـــأهـــيل
اجلامعيrاجلامعيr وتكلف �ا يأتي :

- تـصــور سـيـاســة تـطــويـر الــتـكــوين في الــدكـتـوراه
في إطـــار األهـــداف احملـــددة لــلـــبـــرامج الـــوطـــنـــيـــة لـــلــبـــحث

rوتنفيذها
- اقــتـــراح فــتح مـــدارس الــدكـــتــوراه  وعــنـــد احلــاجــة

rإغالقها
- ضــمـان الــتــقـيــيم اIـنــتـظم وحــصــيـلــة الـتــكـوين في
الـدكتـوراهr واقتـراح كل تدبـير يـسمح بـتطـويره وضـمان

rفعاليته
- إعداد واقتراح كل اسـتراتيجية تهدف إلى ترقية

rالبحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي
Xمـــتــابــعــة الــتــأهــيل اجلــامـــعي لألســاتــذة الــبــاحــثــ -

rXالدائم Xوالباحث
- مـــتــــابـــعـــة الــــتـــكـــويـن في الـــدكــــتـــوراه في الــــعـــلـــوم

الطبية وتقييمه واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةr وهي:

rـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــتــكـــوين فـي الــدكـــتــوراهIأ - اrـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــتــكـــوين فـي الــدكـــتــوراهIأ - ا
وتكلف �ا يأتي:

- اقـــتــــراح كل اســـتــــراتـــيـــجــــيـــة في مــــجـــال تـــنــــظـــيم
دراســــات الــــتــــكــــوين في الــــدكــــتــــوراه ومــــا بــــعــــد الــــتـــدرج

rتخصص وتقييمهاIا

- اقـــتــراح كل تـــدبــيـــر تــنـــظــيـــمي يــتـــعــلق بـــتــنـــظــيم
وبـــرمــــجـــة الـــتــــكـــوين فـي الـــدكـــتــــوراه ومـــا بـــعــــد الـــتـــدرج

rتخصص وتنفيذهIا

- حتـديـد مـعـايـير تـأهـيل اIـؤسـسـات من أجل ضـمان
rالتكوين في الدكتوراه

- اIـــشـــاركـــة مـع الـــهـــيـــئــــات اIـــعـــنـــيــــة واIـــؤســـســـات
rاجلامعية في وضع نظام للتأهيل اجلامعي ومتابعته

- اIـشاركة في حتـديد شروط تـأهيل مخـتلف أ¢اط
التكوين ومدارس الدكتوراه.

ب - اIـديريـة الفـرعيـة للبـحث الـتكويـني والتـأهيلب - اIـديريـة الفـرعيـة للبـحث الـتكويـني والتـأهيل
اجلامعيr اجلامعيr وتكلف �ا يأتي:

- إعـداد مــخـطط قــطـاعـي لـلــتـكــفل األحــسن بـالــبـحث
الـــتــكـــويــنيr بـــاالتــصــال مـع مــؤســســـات الــتـــعــلــيـم الــعــالي

rعنيةIوالهياكل ا

- إعداد بـرامج البحث الـتكويـني وضمان مـتابعـتها
rوتقييمها
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- ضــمــان مــتـابــعــة إجنــاز اخملــطط الــقــطــاعي لــلـبــحث
rنتظم في مختلف جوانبهIالتكويني والقيام بتقييمه ا
- حتديـد واقـتـراح وسائل تـنـشـيط وتطـويـر الـبحث

rالتكويني
Xمـــتــابــعــة الــتــأهــيل اجلــامـــعي لألســاتــذة الــبــاحــثــ -

.Xالدائم Xوالباحث
rديـرية الـفرعـية لـلـتكـوين في العـلوم الـطبـيةIج - اrديـرية الـفرعـية لـلـتكـوين في العـلوم الـطبـيةIج - ا

وتكلف �ا يأتي:
- حتـديــد االحـتـيــاجـات واIــيـاديـن اجلـديـدة لــلـتــكـوين

rعنيIباالتصال مع القطاع ا rفي العلوم الطبية
- حتــديـــد شــروط ومـــعــايـــيــر الـــتــأهـــيل في مـــجــاالت
تــنـظـيم الـتـكــوين في الـعـلـوم الــطـبـيـة وضـمـان مــتـابـعـتـهـا

rوتقييمها
- اقتراح اإلجـراءات التـنظـيمـية الـتي حتكم الـسير
والـتسيير الـبيداغوجي والعـلمي في مختـلف مستويات
الـــتـــكــــوين في الـــعـــلـــوم الـــطــــبـــيـــة والـــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام

rتطبيقها
- الـــتـــنـــســـيـق والـــســـهـــرعـــلى حـــسن ســـيـــر مـــخـــتـــلف
هيـئات التشـاور والتقـييم واIداوالت في الـعلوم الـطبية

rوضمان متابعتها
- ضمـان متـابعـة االمـتحـانات واIـسابـقات الـوطنـية

اخلاصة باإلقامة .
3- مـــــديــــريـــــة الـــــشــــهـــــادات واIــــعـــــادالت والـــــتــــوثـــــيق- مـــــديــــريـــــة الـــــشــــهـــــادات واIــــعـــــادالت والـــــتــــوثـــــيق

اجلامعيrاجلامعيr وتكلف �ا يأتي:
Xـشـاركـة في تـقـيـيم الـتعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـيIا -
وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين

rنح الشهادات الوطنيةI Xالعالي
- حتــــديــــد طــــرق وإجــــراءات الــــتـــــصــــديق واIــــعــــادلــــة

rواالعتراف بالشهادات وباإلجازات األجنبية
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين

rباسم الدولة Xالعالي
- حتــديــد واقــتــراح الــســـيــاســة الــوطــنــيـــة لــلــتــوثــيق
الـــبـــيــــداغـــوجـي والـــعـــلــــمي والــــتـــقـــنـي اجلـــامــــعي وتـــقــــيـــيم

تنفيذها.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةr وهي:

أ - اIديرية الفرعية للشهاداتrأ - اIديرية الفرعية للشهاداتr وتكلف �ا يأتي :
- السـهـر علـى انسـجـام عروض الـتـكوين اIـقـدمة مع

rسلمةIالشهادات ا

- الـــســـهــر عـــلى احـــتـــرام الــتـــنـــظـــيم اIـــعــمـــول به في
rمجال منح الشهادات

- الــقـــيــام بــالـــتــصـــديق واIـــصــادقــة عـــلى الـــشــهــادات
rؤسسات اجلامعيةIسلّمة من اIا

- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين
rباسم الدولة Xالعالي

- ضمان مسك البطـاقية الوطنية لشهادات التعليم
العالي وحتيينها.

ب -  اIديرية الفرعية للمعادالتrب -  اIديرية الفرعية للمعادالتr وتكلف �ا يأتي:
- الـــســهـــر عــلى مـــطــابـــقــة الـــشــروط الـــبــيـــداغــوجـــيــة

rعمول بهاIعايير اIللتكوين مع ا
- ضـــمــان تـــصــديـق مــحـــتــويـــات الــبـــرامج اIـــعــتـــمــدة
والـــشـــهـــادات اجلـــامـــعـــيـــة اIـــســلـــمـــة مـن طـــرف مـــؤســـســات

rXالتعليم والتكوين العالي
- حتـــــــديــــــد شــــــروط وكـــــــيــــــفـــــــيــــــات مـــــــنـح اIــــــعــــــادالت

واالعتراف باإلجازات والشهادات األجنبية.
ج - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــوثـــيق الـــبـــيـــداغـــوجيج - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــوثـــيق الـــبـــيـــداغـــوجي

والعلميrوالعلميr وتكلف �ا يأتي:
- مـــتــابــعــة الــســيـــاســة الــوطــنــيــة لـــلــكــتــاب اجلــامــعي
والــتـــوثــيق الـــبــيـــداغــوجي والـــعــلـــمي والــتـــقــني اجلـــامــعي

rوتقييم تنفيذها
- اIـشـاركة مع الـهـيئـات اIـعنـيـة في حتديـد مـعايـير

rطبوعات اجلامعيةIتقييم وتصنيف اجملالت وا
- اقــتـراح عــنــاصـر الــســيـاســة الـقــطــاعـيــة في مــجـال
الـوسائل والوسـائط البـيداغـوجية والـتعـليمـية والـرصيد

rالوثائقي اجلامعي
- الــــــســـــهــــــر عـــــلـى نـــــشــــــر اIـــــعـــــلــــــومـــــات اIــــــتـــــعــــــلـــــقـــــة
بـــالــبـــيـــداغــوجـــيــة لـــفـــائــدة األســـرة اIــعـــنـــيــة بـــالــعـالقــة مع

اIؤسسات. 
4 - مديرية التكوين العاليr  - مديرية التكوين العاليr وتكلف �ا يأتي: 

- حتــديـــد عــنـــاصــر الـــســيـــاســة الـــوطــنـــيــة فـي مــجــال
الـتــكـوين اIـتـواصـل وإعـداد حـصـيــلـة دوريـة والــسـهـر عـلى

rتنفيذها
- ضـــمــــان الـــتــــحـــســــX اIـــســـتــــمـــر لــــنـــوعــــيـــة اIـــوارد
الــبــشــريـــة بــواســطــة تـــنــفــيـــذ ســيــاســة مـالئــمــة لــلـــتــكــوين

rتواصلIا
- ضـــمــان انــســـجــام اIـــنــظــومـــة الــوطـــنــيــة لـــلــتــعـــلــيم
والــــتــــكــــويـن الــــعــــالــــيــــX  بــــواســـــطــــة �ــــارســــة الــــوصــــايــــة

rالبيداغوجية
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- السـهـر عـلى �ـارسـة الـوصـاية الـبـيـداغـوجـيـة على
مـؤسسـات الـتكـوين الـعالي الـتـابعـة لـلقـطـاعات الـوزارية

r األخرى واحترام إجراءات �ارستها

- الــــســـــهــــر عـــــلى احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة الـتـي حتـكم الـتـكـوين الـعـالي الـذي تـضـمـنه

اIؤسسات اخلاضعة للقانون اخلاص.

و تضم مديريتX فرعيتr(2) X وهما : 

أ - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتكـويـن اIتـواصلأ - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتكـويـن اIتـواصلr وتـكلــف
�ا يأتي :

- اIـشـاركــة في حتـديـد عـنــاصـر الـسـيـاســة الـوطـنـيـة
r تواصل في كل أبعادهاIللتكوين ا

- اIــــشـــاركــــة في إعــــداد مـــخــــطط وطــــني لــــلـــتــــكـــوين
rــعـنـيـةIــؤسـسـات والـهــيـئـات اIبــاالتـصـال مع ا rـتـواصلIا

rومتابعته وتقييم تنفيذه

- اقـتـراح طـرق ووسـائل تـدعـيم الـتـكـوين اIـتـواصل
rوتطويرها

- اIـــشـــاركــــة في وضع بـــرامـج الـــتـــكـــويـن اIـــتـــواصل
وضمان متابعتها.

ب - اIـــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــوصــايـــة الــبــيـــداغــوجــيــةب - اIـــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــوصــايـــة الــبــيـــداغــوجــيــة
والـــتــكــويـن الــعــالـي الــذي تــضـــمــنه اIـــؤســســات اخلـــاضــعــةوالـــتــكــويـن الــعــالـي الــذي تــضـــمــنه اIـــؤســســات اخلـــاضــعــة

للقانون اخلاصr للقانون اخلاصr وتكلف �ا يأتي :

- السـهـر عـلى �ـارسـة الـوصـاية الـبـيـداغـوجـيـة على
مـؤسسـات الـتكـوين الـعالي الـتـابعـة لـلقـطـاعات الـوزارية

rاألخرى في ميدان اختصاصها

- الـسهر عـلى احترام اإلجراءات اIـرتبطـة �مارسة
rالوصاية البيداغوجية

- القـيـام بـالـتـقـييـم الدوري لـشـروط سـيـر الـوصـاية
rالبيداغوجية

- الــــقـــيـــام بـــإعــــداد الـــتـــراخـــيـص الـــضـــروريــــة لـــفـــتح
rمؤسسات التكوين العالي اخلاضعة للقانون اخلاص

- الـقــيــام بـاعــتــمــاد الـتــكــوين الــعـالي الــذي تــضــمـنه
rمؤسسات التكوين العالي اخلاضعة للقانون اخلاص

- الـــســــهـــر عــــلى احـــتــــرام اإلجـــراءات الـــتــــشـــريــــعـــيـــة
والـتـنـظـيـمـيـة الـتـي حتـكم الـتـكـوين الـعـالي الـذي تـضـمـنه

اIؤسسات  اخلاضعة للقانون اخلاص".

Xمـــــديـــــريـــــة الــــــتـــــعـــــاون والـــــتـــــبـــــادل بـــــXـــــادّة  3 : مـــــديـــــريـــــة الــــــتـــــعـــــاون والـــــتـــــبـــــادل بـــــIا "
اجلامعاتrاجلامعاتr وتكلف �ا يأتي :

- ضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطـــات الـــتـــكـــوين
وحتسـX اIـسـتـوى في اخلـارجr بـالـتـنـسـيق مع الـقـطـاعات
اIــعـــنـــيــةr واقـــتــراح آلـــيـــات تــســـهــيـل اإلدمــاج فـي الــوسط

rهنيIا
- حتـــضـــيــر وتـــنـــفـــيـــذ مــخـــطـــطـــات تــكـــوين الـــطـــلـــبــة
األجانب في مؤسسات الـتعليم العـالي اجلزائرية وضمان

r متابعتها
- الـــبـــحث عن اإلمــــكـــانـــيـــات والـــفـــرص اIـــتـــاحـــة في

rمجال التعاون والشراكة
- الـسـهر عـلى تـنـفيـذ اتـفاقـات الـتعـاون في اIـيادين

rوضمان تقييمها rالتابعة للقطاع
- اقــتــراح اآللــيـات الــتـي تـســمح �ــســاهــمــة اجلــالــيـة

rقيمة باخلارجIالعلمية اجلزائرية ا
- اقــتـراح كل نـص يـحـكـم تـنــظـيم الــتـكـويـن بـاخلـارج

وسيره.
و تضم أربع (4) مديريات فرعيةr وهي:

أ - اIــديـريـة الــفـرعــيـة لـلــتـكـويـن وحتـسـX اIــسـتـوىأ - اIــديـريـة الــفـرعــيـة لـلــتـكـويـن وحتـسـX اIــسـتـوى
في اخلارج واإلدماجrفي اخلارج واإلدماجr وتكلف �ا يأتي:

- تنـفـيذ مـخطـطـات التـكوين وحتـسـX اIسـتوى في
rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rاخلارج

- ضــمـان مــتــابـعــة الــطـلــبــة اIـســتــفـيــدين من مــنــحـة
XـستـخدمIوا rXالدائـم Xوالبـاحثـ Xواألسـاتذة الـباحثـ
rـستوى في اخلارجIا Xـستفيـدين من التكـوين أو حتسIا

rعنيةIوذلك باالتصال مع القطاعات ا
- تــــقـــديــــر احلـــاجــــات في مــــجــــال تـــمــــويل الــــتــــكـــوين

rستوى في اخلارجIا Xوحتس
- اقتـراح آليات تـسهيـل إدماج الطـلبة الـذين أتموا

تكوينهم في الوسط اIهني.
rــديــريـة الــفــرعـيــة لــتـكــوين الــطـلــبــة األجـانبIب - اrــديــريـة الــفــرعـيــة لــتـكــوين الــطـلــبــة األجـانبIب - ا

وتكلف �ا يأتي:
- حتديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة األجانب
فـي اجلــــزائــــرr بــــالــــتــــنــــســــيق مـع اIــــؤســــســــات اجلــــامــــعــــيـــة

  rعنيةIوالهيئات ا
- تـنـفـيـذ الـبـرنـامج الـسـنـوي لـلـمـنح لـفـائـدة الـطـلـبـة
األجـانـبr بـالـتـشـاور مـع وزارة اخلـارجـيـة والــتـنـسـيق مع

rمؤسسات التكوين وإدارة اخلدمات اجلامعية
- مــتـابــعــة وضع  تــنــفــيـذ نــشــاطــات تـكــوين الــطــلــبـة
األجـانـب بـالــتــنــســيق مع اIــؤســســات اجلـامــعــيــةr وضــمـان

rتابعة البيداغوجيةIا
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XـتـخـرجـIإعــداد بـطـاقـيـة الــطـلـبـة األجـانـب وكـذا ا -
األجانب وضبطها دوريا.

ج - اIـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتــعـاون الـثـنـائيr ج - اIـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـتــعـاون الـثـنـائيr وتـكـلــف
�ا يأتي :

- الـبــحث عـن فــرص الـتــعــاون والــتــبــادل في مــجـال
rالتكوين والبحث

- جـمـع اIـعـطـيـات واIـعـلـومـات الـضـروريـة اIـتـعـلـقـة
Xــشـتـركـة بـIبـإعـداد مـلـفــات الـتـعـاون فـي إطـار الـلـجـان ا

 rاحلكومات للتعاون

- إعـداد وتنفيـذ كل تدبيـر من شأنه تقويـة مشاركة
اIـــؤســــســــات اجلـــامــــعــــيـــة والــــبــــحث في بــــرامـج الـــتــــعـــاون

rالثنائي

- مـرافـقـة اIـؤسـسات الـوطـنـيـة لـلـتـعـليـم العـالي في
تـــرقــيــة الــتــبــادالت الــدولــيــة بـــX اجلــامــعــات في مــيــداني

rالتأطير البيداغوجي والبحث

- وضـع اآللـــيـــات الـــتـي تـــســـمح �ـــســــاهـــمـــة اجلـــالـــيـــة
الـعلـمـيـة الـوطنـيـة اIـقيـمـة بـاخلـارج في ميـداني الـتـأطـير

rالبيداغوجي والبحث

- تــنـــفــيـــذ اتــفـــاقــات الـــتـــعــاون وضـــمــان مـــتــابـــعــتـــهــا
وتقييمها.

rــتــعــدد األطـرافIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــتــعــاون اIد - اrــتــعــدد األطـرافIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــتــعــاون اIد - ا
وتكلف �ا يأتي:

- تنشـيط التـعاون مع اIـنظمـات الدولـية واجلـهوية
وغـيـر احلـكومـيـة وحتـضـيـر مـشـاركـة الـقـطـاع في مـختـلف

rنشاطاتها وترقيتها ودعمها

- اIــــشـــاركــــة في بــــرامج هــــذه اIـــنــــظـــمــــات وضـــمـــان
تـنفـيذهـا ومـتابـعتـهاr ونـشـر كل معـلـومة أو دراسـة تنـجز

rمن قبلها

 - تـشــجـيع مــشـاركــة مـؤســسـات الـقــطـاع فـي مـجـال
التـمثيل الـدوليr في اIناصب اخملـصصة قـانونا لـلجزائر

rعروضة للتنافس الدوليIأو ا

- ضـمـان تنـفـيـذ توصـيـات أشـغـال النـدوات الـدولـية
حـــول اإلشــكـــالــيـــات الــكـــبــرى لـــلــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحث

  rالعلمي وحتليلها وتلخيصها ومتابعتها

- حتــضــيــر اIــلــفــات وتــهــيــئــة الــشــروط الــضــروريــة
rشاركة القطاع في األحداث العلمية الدولية الكبرىI

- نـــشــر كل فـــرص الـــتــعـــاون الــدولـي اIــعـــروضــة من
طرف هذه اIنظمات ".

"اIــــادّة 4 : مــــديـــــريــــة الـــــشــــبــــكـــــات وأنــــظـــــمــــة اإلعالم: مــــديـــــريــــة الـــــشــــبــــكـــــات وأنــــظـــــمــــة اإلعالم
واالتصال اجلامعيةrواالتصال اجلامعيةr وتكلف �ا يأتي :

- ضــــمــــان إدمــــاج الــــهــــيــــاكل الــــقــــاعــــديــــة واألنــــظــــمــــة
  rعلوماتيةIوالشبكات ا

- تـنــفـيــذ اسـتــراتـيــجـيــة األمن اIــعـلــومـاتي لــلـقــطـاع
rعمول بهاIوضمان مطابقته للمقاييس والقواعد ا

- ضـمان حمـاية األنـظمـة اIعـلوماتـية لـلقـطاع بوضع
آلــيـــات مـــتـــبـــادلـــة لـــلــدفـــاع ضـــد الـــفـــيـــروســـات والــبـــرامج

rعلوماتية اخلبيثةIا

- وضـع مــجــمــوع الــعــنــاصــر اIـــســاهــمــة في تــســيــيــر
rعلومة داخل القطاع ومعاجلتها ونقلها ونشرهاIا

- تــرقـــيــة اســتـــعــمـــال بــرامـج مــفــتـــوحــة اIـــصــدر في
rمسارات التعليم والتكوين

- ضـــمـــان إنـــشـــاء احملــتـــويـــات الـــبـــيـــداغـــوجــيـــة لـــدعم
rفـي إطار مـيـثاق بـيـداغـوجي وطني rالتـكـوين احلـضوري

مع االحتفاظ بحقوق اIؤلف واحلقوق اجملاورة.

وتضم أربع (4) مديريات فرعيةr وهي:

rـديرية الفرعـية للهـياكل القاعديـة والشبكاتIأ - ا rـديرية الفرعـية للهـياكل القاعديـة والشبكاتIأ - ا 
وتكلف �ا يأتي:

- ضــــمــــان إدمــــاج الــــهــــيــــاكل الــــقــــاعــــديــــة واألنــــظــــمــــة
  rعلوماتيةIوالشبكات ا

- تــنـــفــيــذ مـــيــثــاق اســـتــعــمــال اIـــوارد اIــعــلـــومــاتــيــة
rللقطاع

- مــراقــبــة نــشــاطــات الــصــيــانــة وتــســيــيــر األنــظــمـة
rعلوماتية للقطاعIا

- وضع مـعـايـيـر من أجل إعـداد اIـواصـفـات الـتـقـنـيـة
للـشـبـكات احملـلـية والـتـجهـيـزات اIـعلـومـاتيـة لـلمـؤسـسات

rوالسهر على تنفيذها

- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.

ب - اIـديـريـة الـفــرعـيـة لألمن اIــعـلـومـاتيrب - اIـديـريـة الـفــرعـيـة لألمن اIــعـلـومـاتيr وتـكـلـف
�ا يأتي :

- الـــســـهـــر عـــلى األمن اIـــعـــلـــومــاتـي لـــلــقـــطـــاع طـــبـــقــا
لــلـــقــواعــد اIــعــمـــول بــهــاrمن خالل وضـع مــخــطــطــات األمن

 rادي للمواقعIا

- وضع آليـات وقائـية وعالجـية Iـعاجلـة احلسـاسيات
والـــتـــنـــبــيـــهـــات والـــهـــجــمـــات عـــلى الـــشـــبــكـــات واألنـــظـــمــة

  rعلوماتية للقطاعIا
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- الـتــقـيـيم الــدوري حلـاجـات الــقـطــاع في مـجـال أمن
األنـظـمة اIـعـلومـاتـية واآللـيات واIـقـاييس اخلـاصـة باألمن

rعلوماتيIا
- ضـمـان وقايـة األنظـمـة اIعـلـوماتـية لـلـقطـاع بوضع
آلــيـــات مـــتـــبـــادلـــة لـــلــدفـــاع ضـــد الـــفـــيـــروســـات والــبـــرامج

rعلوماتية اخلبيثةIا
- ضمـان متـابعـة تطـور اIـفاهـيم والتـكنـولوجـيا في
مـيـادين أمن الـهـيــاكل األسـاسـيـة والـشـبـكـات اIـعـلـومـاتـيـة

rمن أجل ترقيتها دوريا rقدمةIونوعية اخلدمة ا
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.

ج - اIــديــريــة الــفــرعــيــة ألنـظــمــة اإلعـالمr ج - اIــديــريــة الــفــرعــيــة ألنـظــمــة اإلعـالمr وتــكــلــــف
�ــا يأتي :

- الــــســــهـــــر عــــلى وضـع نــــظــــام تــــعـــــاوني لـالســــتــــغالل
rوحد في القطاعIواالتصال ا

- ضـمــان مـتــابـعـة مــواقع الــواب Iـؤســسـات الــقـطـاع
rمن أجل النشر األحسن للمعلومة

- نـــشـــر  كل مـــعـــلـــومـــة تـــتـــعـــلق بـــالـــقـــطـــاع بـــوســـائل
rتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الــــســـهــــر عـــلـى االشـــتــــراك في حــــقـــوق اســــتـــعــــمـــال
  rالبرمجيات

- السـهـر على تـرقيـة إنـتاج بـرامج مفـتـوحة اIـصدر
rؤلفIمع احترام حقوق ا

- اIـشـاركـة في تـنـفـيـذ اخلـدمـات عـبـر اإلنـتـرنت في
rإطار احلكومة اإللكترونية

- ضــمـان تــوفــيـر وتــرقـيــة اخلـدمــات عــبـر اإلنــتـرنت
Xالدائـم Xوالبـاحثـ Xلـفائـدة الـطلـبة واألسـاتذة الـباحـثـ

rومستخدمي القطاع
- ضــمــان تــوفـــيــر اخلــدمــات عــبــر اإلنــتــرنت لــفــائــدة

rواطنIا
- اIـــســاهــمــة فـي تــطــويــر بـــرامج مــفــتـــوحــة اIــصــدر
بــــواســـطـــة اIــــشـــاركـــة وتــــنـــظـــيـم الـــتـــكــــوين واIـــلــــتـــقـــيـــات

rوالندوات
- تـــســــهـــيل مــــشـــاركـــة الــــقـــطـــاع فـي دوائـــر مـــطـــوري

rصدرIبرامج مفتوحة ا
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.

د - اIـديـريـة الـفـرعـيـة ألنـظـمـة دعم اIـعـرفةr د - اIـديـريـة الـفـرعـيـة ألنـظـمـة دعم اIـعـرفةr وتـكلف
�ا يأتي :

- تــرقـــيــة اســتـــعــمـــال بــرامـج مــفــتـــوحــة اIـــصــدر في
rمسارات التعليم والتكوين

- دعم إنـشاء احملتويـات البيـداغوجية لـدعم التكوين
 rفي إطار ميثاق بيداغوجي وطني rاحلضوري

rالسهر على تطوير التكوين عن بعد -
- ضمـان حـوسـبة اIـكـتبـات اجلـامـعيـة وربـطـها فـيـما

rبينها
- ضمان االستـغالل اIشترك Iوارد اإلنـتاج وطباعة

rاحملتويات ونشرها وتوزيعها
- ترقية إنـشاء اإلعالم العلمي والتقني  ونشره من
خالل تـــطــويــر وســـائل الــتـــعــريف بـــاإلنــتــاج الـــوطــنيr مع

rؤلف واحلقوق اجملاورةIاالحتفاظ بحقوق ا
-  ضـــمــــان تـــوزيع اإلنـــتـــاج الــــعـــلـــمي الــــوطـــني عـــلى

rشبكة الواب
- وضع وتـطــويـر أدوات الـبــحث الـتــوثـيـقي وأدوات
دعم الــــقــــرارr لــــغــــرض حتــــســــX نــــوعــــيــــة اإلعالم الــــعــــلــــمي

rوالتقني
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها ".

"اIـادّة 5 : مـديـريـة الــتـنـمـيـة واالسـتـشـرافr مـديـريـة الــتـنـمـيـة واالسـتـشـرافr وتـكـلف
�ا يأتي:

- تـصـور تـطـويـر خـريـطـة الـتـعـلـيم الـعـالي في اIـدى
rتوسط والطويل ومتابعة تنفيذهاIالقصير وا

- ضمـان تخـطيط تـطـوير شـبكـة مؤسـسات الـتعـليم
 rالعالي والبحث العلمي وتوسيعها

- اقــتـــراح  أنــظــمـــة مــنــســـجــمــة  ووضـــعــهــا لـــتــوجــيه
rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rالطلبة

-  تــــنــــشـــــيط كـل دراســــة اســــتـــــشــــرافــــيـــــة ضــــروريــــة
وإجنـازها لـتـحـديد األهـداف اIـسـطرة ولـتـطـوير نـشـاطات

rالتعليم العالي والبحث العلمي
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واIــتـعــددة الــســنـوات

rلتطوير القطاع
- تـنفـيذ التـمويالت اخلـارجيـة احملصل عـليـها لـفائدة
أهــداف ومــخــطــطــات تــطـــويــر الــتــعــلــيـم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- مـتـابــعـة الـدراسـات اIـتــعـلـقـة بــتـحـديـد الــتـكـالـيف

  rنشآت األساسية والتجهيزات اجلامعيةIومقاييس ا
- ضمـان متـابعـة اإلجنازات ومـراقبـة االستـثمارات
اIــوجـــهــة لـــتــطـــويــر اIـــنـــشــآت األســـاســيـــة والــتـــجــهـــيــزات

 rاجلامعية
- الــســهــر عـــلى احملــافــظــة عـــلى اIــمــتــلـــكــات الــتــابــعــة

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
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و تضم أربع (4) مديريات فرعيةr وهي :
rـديــريـة الـفــرعـيــة لالسـتـشــراف والـتــخـطـيطIا -rـديــريـة الـفــرعـيــة لالسـتـشــراف والـتــخـطـيطIأ    - ا

وتكلف �ا يأتي:
- ضمـان كـل دراسة اسـتـشـرافـيـة ضـروريـة لـتـنـمـية

rالقطاع وتطويره
- تـــنـــظـــيم جـــمع ومـــعـــاجلـــة اIـــعــطـــيـــات اإلحـــصـــائـــيــة

rؤسسات التكوين العاليI
- اIـــشـــاركــة فـي إطــار ضـــبط الـــتــدفـــقــات الـــطالبـــيــة

وحتديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة.
ب - اIـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــبــــــرمـــــجـــــة وتــــــمـــــويلب - اIـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــبــــــرمـــــجـــــة وتــــــمـــــويل

االستثماراتrاالستثماراتr وتكلف �ا يأتي:
- دراســـة وحتــضـــيــر اIــعـــطــيـــات الــضـــروريــة إلعــداد
اIـشــاريع الـتــمـهــيـديــة لـلــمـخـطــطـات الــسـنــويـة واIــتـعـددة

rالسنوات لتطوير القطاع
- حتــضـــيــر مــلــفــات تــســجــيـل عــمــلــيــات االســتــثــمــار

rوالتجهيز
- الـقـيـام بـتمـويل ومـتـابـعـة تـنفـيـذ ومـراقـبـة برامج

rوإعداد حصيلة تنفيذها rاالستثمارات
- ضــمــان تـــنــســيق نـــشــاطــات الـــتــخــطــيـط وبــرمــجــة

تطوير القطاع وتنفيذها.
ج - اIــــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعــــــيـــــة Iـــــتــــــابـــــعـــــة الــــــبـــــنـــــاءاتج - اIــــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعــــــيـــــة Iـــــتــــــابـــــعـــــة الــــــبـــــنـــــاءات

والتجهيزات والتقييسrوالتجهيزات والتقييسr وتكلف �ا يأتي:
- مـتــابــعـة تــنـفــيــذ بـرامج االســتــثـمــارات اجلــامـعــيــة

rمركزةIغير ا
- حتــديـــد احملــتــوى اIــادي لــبــرامج حتــضــيــر الــدخــول

rاجلامعي
- إجنـاز تــلــخـيـص الـعــنــاصـر الــتــقــنـيــة الــتي تــسـمح

rبإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع
- اIـــبـــادرة بــدراســـات حتـــديــد تـــكــالـــيف ومـــقـــايــيس

rنشآت األساسية والتجهيزات اجلامعيةIبرامج ا
- مسـاعدة مـختـلف اIتـعامـلX في الـقيـام بعـملـيات

االستثمار.
د - اIـديــريـة الـفــرعـيــة لـلــمـحــافـظــة عـلى اIــمـتــلـكـاتد - اIـديــريـة الـفــرعـيــة لـلــمـحــافـظــة عـلى اIــمـتــلـكـات

اجلامعيةrاجلامعيةr وتكلف �ا يأتي:
- الـســهـر عــلى مـتـابــعـة تــطـبـيق اIــقـايــيس الـتـقــنـيـة
والتنـظيمـية في مجـال الصيـانة واحملافظـة على �ـتلكات

rالقطاع
-  الــقـيـام بــتـقـيــيم حـالـة �ــتـلـكــات الـقـطــاع والـسـهـر

 rعلى احملافظة عليها
- إعــداد بــطـاقــيـة لــلــمـمــتـلــكــات الـعــقـاريــة اجلــامـعــيـة

اIوجودة والقيام بتحيينها دوريا ".

"اIـادّة  7  : مـديــريــة اIــوارد الـبــشــريـــةr مـديــريــة اIــوارد الـبــشــريـــةr وتــــكــــلــف
�ا يأتي:

- تـصور واقـتراح سـياسـة تـطويـر اIوارد الـبشـرية
rللقطاع وتثمينها

- اIـــســـاهـــمـــة فـي إعـــداد ســـيـــاســـة عــــامـــة لـــتـــوظـــيف
rوتعيينهم وتسييرهم Xاألساتذة الباحث

- الـــــســـــهـــــر عـــــلـى تـــــطـــــبـــــيق األحـــــكـــــام الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
rتعلقة بعالقات العملIوالتنظيمية ا

Xـهـنـيـة لـلــمـسـتـخـدمـIـســارات اIضـمــان مـتـابـعـة ا -
rومتابعة التعدادات

rركزيةIضمان تسيير مستخدمي اإلدارة ا -
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

rاألجانب Xتعلقة بتشغيل األساتذة الباحثIا
- حتضـير وتـنظـيم دورات الـهيـئات اIـكلـفة بـتقـييم

rمن أجل ترقيتهم Xاألساتذة الباحث
- مــتـابــعــة تـنــظـيـم اIـســابـقــات الــوطـنــيــة لـتــوظـيف

rXاجلامعي Xاالستشفائي Xاألساتذة الباحث
- إعـــــداد وتـــــنــــفـــــيـــــذ مــــخـــــطـــــطـــــات وبــــرامـج تــــكـــــوين
اIـــســـتـــخـــدمـــX اإلداريــX والـــتـــقـــنـــيـــX وأعـــوان اIـــصـــالح

rمستواهم وجتديد معارفهم Xوحتس
- اقـــــتــــــراح كـل نص ذي طــــــابـع تـــــنــــــظــــــيــــــمي يــــــخص
rاألســــاســـيــــة اخلــــاصــــة �ـــســــتــــخــــدمي الــــقــــطـــاع Xالــــقــــوانــــ

باالتصال مع الهياكل واألجهزة اIعنية.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعيةr وهي :

أ - اIــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــخـطــيط اIــوارد الــبـشــريـةأ - اIــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــخـطــيط اIــوارد الــبـشــريـة
وتطويرهاr وتطويرهاr وتكلف �ا يأتي:

- اقـتـراح وتنـفـيذ سـيـاسة تـطـوير اIـوارد الـبشـرية
rوتثمينها

- اIـــســـاهـــمـــة فـي إعـــداد ســـيـــاســـة عــــامـــة لـــتـــوظـــيف
rوتعيينهم وتسييرهم Xاألساتذة الباحث

- إعـــداد مــخــطط تـــقــديــري واســتـــشــرافي لــتـــســيــيــر
rوارد البشريةIا

- تقيـيم عملـيات تسـييـر اIوارد البـشرية ووضـعية
rالتشغيل في القطاع

-  اIـــــشــــاركــــة في إعــــداد كـل نص يــــتــــعــــلـق بــــتــــوزيع
r التعدادات

- اقــتــراح آلــيــات تـوزيـع االعــتـمــادات مـن اIـنــاصب
rتخذةIوتنفيذ القرارات ا Xالية لألساتذة الباحثIا

- مــــسـك الـــبــــطــــاقــــيــــة اIــــركـــزيــــة جملــــمــــوع األســــاتـــذة
الباحثX في القطاع.
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ب - اIـديــريــة الـفــرعـيــة Iــتـابــعــة اIـســارات اIــهـنــيـةب - اIـديــريــة الـفــرعـيــة Iــتـابــعــة اIـســارات اIــهـنــيـة
للمستخدمX وتطورهاr للمستخدمX وتطورهاr وتكلف �ا يأتي:

- السهر على تطـبيق األحكام التنـظيمية في مجال
rوتسييرهم XستخدمIتوظيف ا

- ضـــمــــان مــــتــــابـــعــــة تــــســــيـــيــــر اIــــســــارات اIـــهــــنــــيـــة
rفي القطاع Xللمستخدم

- ضـمـان مــتـابـعـة وضـعـيـة مـسـتـخـدمي الـتـأطـيـر في
rالقطاع

rركزيةIضمان تسيير مستخدمي اإلدارة ا -
- متـابـعـة أي طعن أو أيـة قـضـية مـحل نـزاع تـرتبط

rوارد البشريةIبتسيير ا
- السهر على تـطبيق التشريع والتنظيم في مجال

rعنيةIمع الهياكل ا rعالقات العمل
- الــــقـــيــــام بــــتـــوظــــيف األســــاتـــذة األجــــانب وضــــمـــان

rهنيةIتسيير مساراتهم ا
- تـنـظـيـم اIـسـابـقــات الـوطـنــيـة لـتــوظـيف األسـاتـذة
الباحثX االستـشفائيX اجلامعيrX باالتصال مع القطاع

والهياكل اIعنية.
ج - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوىج - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى

وجتديد اIعارفr وجتديد اIعارفr وتكلف �ا يأتي:
- إعـــــداد وتــــطـــــبــــيـق مــــخــــطـــــطــــات وبـــــرامج تـــــكــــوين
اIـــســـتـــخـــدمـــX اإلداريــX والـــتـــقـــنـــيـــX وأعـــوان اIـــصـــالح

rمستواهم وجتديد معارفهم Xوحتس
- ضـمان دعـم ومتـابـعـة تطـبـيق مـخـططـات الـتـكوين

rؤسسات حتت الوصايةIفي ا
- تــطـــبــيق مــخــطـــطــات تــكــوين مـــســتــخــدمي اإلدارة

rمستواهم وجتديد معارفهم Xركزية وحتسIا
- الـــتـــقـــيـــيم الـــدوري خملــــطـــطـــات وبـــرامج الـــتـــكـــوين

وحتسX اIستوى التي يباشرها القطاع ".
"اIــادّة  9 : مـــديـــريـــة حتـــســــX إطـــار حـــيـــاة الـــطـــلـــبـــةمـــديـــريـــة حتـــســــX إطـــار حـــيـــاة الـــطـــلـــبـــة

والتنشيط في الوسط اجلامعيrوالتنشيط في الوسط اجلامعيr وتكلف �ا يأتي:
Xتـصــور عـنـاصـر اسـتـراتــيـجـيـة قـطـاعــيـة لـتـحـسـ -
ظـروف دراسـة  الـطـلـبـة وحـيـاتـهم في مـؤسـسـات الـتـعـلـيم

rالعالي
- اإلشــراف عـلى إصالح الــنـظـام الــوطـني لـلــخـدمـات

rعنيةIديريات اIباالتصال مع ا rاجلامعية
- اIشاركة في حتديـد السياسة القطاعية في مجال

rتطوير اخلدمات اجلامعية وضمان تقييمها الدوري
- ضــمــان مــتـابــعــة نــشـاطــات الــتــنـشــيط فـي الـوسط

rاجلامعي وتنسيقها

- إجنـــــاز أو طــــلـب إجنــــاز r عـــــنــــد احلـــــاجــــةr دراســــات
تـقـييم نـوعيـة اخلدمـات وسـير الـنظـام الـوطني لـلخـدمات

 rاجلامعية
- الــسـهــر عـلى االنــسـجــام الـشــامل ألهــداف اخلـدمـات

rاجلامعية ونشاطاتها ووسائلها
- ضـــــمــــان حتـــــلـــــيل وتـــــلــــخـــــيص أشـــــغـــــال الــــتـــــقــــيـــــيم
واحلــصـائـل والـتــقـاريــر الــتي تـنــجــزهـا الــهـيــئــات اIـؤهــلـة

rللتقييم
- إعــــداد بــــرامج الــــوقــــايــــة مـن األخــــطــــار وتــــنــــســــيق
تـطبـيقـهـا لدى مـؤسـسات الـقطـاعr بـاالتصـال مع الـهيـئات

اIعنية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعيةr وهي:

أ - اIـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــظـــروف الــدراســـة واحلــيــاةأ - اIـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــظـــروف الــدراســـة واحلــيــاة
للطلبةr للطلبةr وتكلف �ا يأتي:

- ضـــمــان مـــرافــقـــة الـــطــلـــبـــة في جـــمــيـع الــفـــضــاءات
rاجلامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي

- مــســاعــدة اIــؤسـســات اجلــامــعــيــة في وضع الــدلــيل
الـبــيـداغــوجي ودلـيـل اخلـدمــات اجلـامـعــيـة لــفـائــدة الـطــلـبـة

 rعنيةIبالتنسيق مع الهياكل ا
- الــســـهــر عـــلى مـــتــابـــعــة ســـيــر نـــشــاطـــات اخلــدمــات
اجلامعية ال سـيما في مجال اإلطعـام واإليواء واIنح طبقا

rطلوبة وتقييمهاIللمعايير ا
- اIــشـــاركــة في نـــشــر كل مـــعــلــومـــة تــتــعـــلق بــفــرص

 .Xهني للمتخرجIالعمل واإلدماج ا
ب - اIـــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة لـــلــــتـــنــــشـــيط فـي الـــوسطب - اIـــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة لـــلــــتـــنــــشـــيط فـي الـــوسط

اجلامعيrاجلامعيr وتكلف �ا يأتي: 
- ضــمــان مــتـابــعــة نــشـاطــات الــتــنـشــيط فـي الـوسط
اجلـامعيr ال سـيـمـا العـلـمـية مـنـهـا  والثـقـافـية والـريـاضـية

rوالترفيهية لفائدة الطلبة
- تنـظـيم نشـاطات الـتـبادل الـعلـمي والـثقـافي التي
تـــطـــورهـــا اIــــؤســـســـات اجلـــامـــعـــيـــة عـــلـى اIـــســـتـــوى احملـــلي

rواجلهوي والوطني وتنسيقها
- مــرافـقــة الــطـلــبــة إلنـشــاء نـواد عــلــمـيــة وجــمـعــيـات

rثقافية ورياضية في األوساط اجلامعية
- جـــمع اIــعـــطــيــات اخلـــاصــة بـــاIــنــظـــمــات الــطـالبــيــة
اIـعتـمدة ومـعـاينـة نشـاطـاتهـا اIرتـبـطة بـظروف الـدراسة

واحلياة.
rـديـريـة الـفـرعـيـة لـنـوعـيـة اخلـدمـات اجلـامـعـيةIج - اrـديـريـة الـفـرعـيـة لـنـوعـيـة اخلـدمـات اجلـامـعـيةIج - ا

وتكلف �ا يأتي:
- الـقــيـام أو طـلـب الـقــيـام بــكل دراسـة اســتـشــرافـيـة

rمن أجل تطوير اخلدمات اجلامعية
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- إجنــــاز أو طـــلـب إجنـــاز دراســــات تــــقـــيــــيم نــــوعــــيـــة
 rاخلدمات اجلامعية التي تقدمها اإلقامات اجلامعية

- ضمان حتليل وتـلخيص أعمال الـتقييم واحلصائل
والتقارير التي تنجزها الهيئات اIؤهلة للتقييم.

د - اIـديريـة الـفرعـيـة للـوقـاية من األخـطارr د - اIـديريـة الـفرعـيـة للـوقـاية من األخـطارr وتـكلف
�ا يأتي : 

- إعـداد الـبـرامج الـسـنـويـة واIـتـعـددة الـسنـوات في
rمجال الوقاية من األخطار وتنسيق تطبيقها

- الــســهـــر عــلى تـــطــبــيق الـــتــدابــيـــر الــتي يـــفـــرضــهــا
الــتــنــظـيـم اIـعــمــول به فــي مــجـــال الــوقــايــة من األخــطـار

rواألمن فـي مؤسسات التعليم العالي
rدعم تـنـظـيم حــمالت الـتـوعـيـة واإلعــالم والـوقـايـة -
ال ســـــيــــمـــــا فــي مــــجـــــاالت الــــصـــــحــــــة والـــــنــــظـــــافــــة واألمن

والوقاية من األخطار في مؤسسات التعليم العالي .
....................(الباقي بدون تغيير) ................ ".
اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق

23 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم  مـرسـوم تنـفـيذي رقــم  14 -  - 23 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 23 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة r2014 يـــــعــــدلr يـــــعــــدل
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 13-79 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 18  ربـيعربـيع
األول عـام األول عـام 1434 اIـــوافق  اIـــوافق 30 يــنـايــرســنـة  يــنـايــرســنـة 2013  الـذيالـذي
يـحـدد تـنـظــيم اIـفـتـشــيـة الـعـامـة فـي وزارة الـتـعـلـيميـحـدد تـنـظــيم اIـفـتـشــيـة الـعـامـة فـي وزارة الـتـعـلـيم

الـعالي والبـحث الـعـلـمي وسيرها.الـعالي والبـحث الـعـلـمي وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 r( الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في5 ذي القـعـدة عام 1434 اIوافق 11 سـبـتمـبر سـنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-78 اIـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rالعالي والبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-79 اIـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـذي يـحـدد تـنـظـيـم اIـفـتـشـيـة الـعــامـة في وزارة الـتـعـلـيم

rالعالي والبحث العلمي وسيرها
r و بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل اIادة 6 من اIـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 13-79 اIــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام 1434 اIــــوافق
30 ينـاير سـنة 2013 الذي يـحـدد تـنظـيم اIـفتـشـية الـعـامة

فـي وزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي والـــبــحث الــعــلـــمي وســيــرهــا
وحترر كما يأتي:

" اIـادّة  6 :   :  يــشــرف عـلى اIــفــتــشـيــة الــعـامــة مــفـتش
عامr يسـاعده ثمانية (8) مفتشـX يكلفونr على اخلصوص

�راقبة :
..................................-
..................................-
..................................-

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

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

حرّر بـاجلـزائر في 21 ربـيع األول عام 1435 اIـوافـق
23 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم مــــرســــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقـم تــــنـــــفــــيـــــذي رقـم 14-24 مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي أول ربــــيعخ فـي أول ربــــيع
r2014 ــوافق أول فــبـــرايــر ســنــةIــوافق أول فــبـــرايــر ســنــة اIالــثــاني عــام الــثــاني عــام 1435 ا
Xاجلــــزائــــريـــ XــــواطـــنــــIيـــحــــدد شــــروط تــــصــــويت اXاجلــــزائــــريـــ XــــواطـــنــــIيـــحــــدد شــــروط تــــصــــويت ا
اIــــقــــيـــــمــــX فـي اخلـــــارج فــي االنــــتــــخــــاب لــــرئــــاســـةاIــــقــــيـــــمــــX فـي اخلـــــارج فــي االنــــتــــخــــاب لــــرئــــاســـة

اجلمهورية وكيفيات ذلك.اجلمهورية وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rوزيــر الــدولـة Xـشــتــرك بـIبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -
وزيـــر الـــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلــيـــةr ووزيـــر الـــشــؤون

rاخلارجية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2)  منه
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- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واIـتــعـلق بــنـظــام االنـتــخـابــاتr ال سـيــمـا اIـواد 9 و16 و30

rو54 و158 و159 منه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـحدد هـذا اIـرسوم في إطـار األحـكام
اIنصـوص عليـها في اIواد 9 و16 و30 و54 و158 و159 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اIـؤرّخ في 18 صــفــر عـام
1433 اIوافق 12 ينـاير سنة 2012 واIـذكور أعالهr شروط

تصـويت اIـواطـنX اجلـزائـريـX  اIقـيـمـX في اخلارج في
االنتخاب لرئاسة اجلمهورية وكيفيات ذلك.

الفصل األولالفصل األول
القائمة االنتخابية وتسليم بطاقة الناخبالقائمة االنتخابية وتسليم بطاقة الناخب

2 : :  يـــعــــتـــبـــر نــــاخـــبــــا مـــقــــيـــمـــا فـي اخلـــارج كل اIــاداIــادّة ة 
مــــواطن جــــزائــــري تــــتــــوفــــر فــــيه الــــشــــروط الــــقــــانــــونــــيـــة
لــلـــتــســـجــيل فـي الــقـــائــمـــة االنــتـــخــابـــيــةr ويـــكــون مـــســجال
بـانـتـظـام لدى اIـمـثـليـة الـدبـلـوماسـيـة أو الـقـنصـلـيـة التي

يتبعها مكان إقامته.

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يـسـجل اIـواطـنـون اجلـزائـريـون اIـقـيـمـون
فـي اخلــارج اIـــســـتـــوفـــون الـــشـــروط اIــذكـــورة فـي اIــادة 2
أعـالهr في الــقــوائم االنــتـخــابــيــة اIــفــتــوحـة لــدى اIــمــثــلــيـة

الدبلومسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.

4 : :  تـــســـلّم بـــطـــاقـــة الـــنــــاخب الـــتي تـــصـــدرهـــا اIــاداIــادّة ة 
اIمثلية الـدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل

في القائمة االنتخابية.
وتــسـلّم بــطـاقــة الـنــاخب لـلــنـاخب في مــقـر اIــمـثــلـيـة
الـدبـلومـاسيـة أو القـنـصلـيةr وعـند االقـتـضاءr تـرسل إليه

عن طريق البريد في مقر سكناه.

اIــــــاداIــــــادّة ة 5 : :  ال �ـــــــكـن الــــــنـــــــاخـب أن �ــــــارس حـــــــقـه في
الــتــصـــويت إال في مـــكــتب الـــتــصـــويت احملــدد عـــنــوانه في

بطاقته.

اIـاداIـادّة ة 6 : :  يـنــبـغي أن تـشــمل بـطـاقـة الــنـاخب وجـوبـا
البيانات اآلتية :

- لـــــقب الـــــنـــــاخب واســـــمه وتـــــاريخ اIـــــيالد ومـــــكــــانه
rوعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها

rرقم تسجيل الناخب في القائمة االنتخابية -
- عـنـوان مـركـز الـتـصـويت ورقم مـكـتب الـتـصـويت

احملدد للناخب.

اIـاداIـادّة ة 7 : :  حتــفظ بــطـاقــات الـنــاخــبـX الــتي لم تــسـلّم
ألصـــحـــابـــهــا قـــبل ثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام عــلـى األقل من تـــاريخ
االقــتــراع لــدى اIـمــثــلــيــات الــدبــلــومـاســيــة أو الــقــنــصــلــيـة
وتـبــقى حتت تــصـرف الــنـاخــبــX اIـعــنـيــX إلى غـايــة يـوم

االقتراع.
في حالـة عدم وجـود بطـاقة الـناخبr �ـكن كل ناخب
�ـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجال في الـقـائـمـة
االنـتـخابـية. ويـجب أن يـحمل بـطـاقة الـتعـريف الـوطنـية

اخلاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثانيالفصل الثاني

اللجان االنتخابيةاللجان االنتخابية
القسم األولالقسم األول

اللجنة اإلدارية االنتخابيةاللجنة اإلدارية االنتخابية
اIــــــاداIــــــادّة ة 8 : :  حتــــــدث فـي إطـــــــار أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 16 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اIـؤرّخ في 18 صــفــر عـام
1433 اIـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واIـذكــور أعالهr جلــنـة

Xاجلـــزائـــريـــ XـــواطـــنـــIإداريـــة انـــتــــخـــابـــيـــة لـــتـــصـــويـت ا
اIقـيمـX في اخلارج عـلى مـستـوى كل �ثـليـة دبلـوماسـية

أو قنصلية.
يــــحـــــدد وزيــــر الـــــشــــؤون اخلـــــارجــــيـــــة �ــــوجـب قــــرار

التشكيلة االسمية ألعضاء اللجنة.
اIـاداIـادّة ة 9 : :  جتـتـمع الـلـجـنـة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة �ـقر
اIـمـثـلـية الـدبـلـوماسـيـة أو الـقـنصـلـيـة بـناء عـلى اسـتـدعاء

من رئيسها.
اIـاداIـادّة ة 10 : :  لـلـجـنة اإلداريـة االنـتـخابـيـة كـتابـة دائـمة
تـوضع حتت رقـابـة رئيس الـلـجنـة لـضمـان مـسك القـائـمة
االنــتـخــابــيــة طــبـقــا لألحــكــام الــتــشـريــعــيــة والــتـنــظــيــمــيـة

اIعمول بها.
اIــــاداIــــادّة ة 11 : :  تــــقــــوم الـــلــــجـــنــــة اإلداريــــة االنـــتــــخـــابــــيـــة
�ـراقــبــة الـقــائـمــة االنــتـخــابـيــة الـتـي تـعــد في كل �ــثـلــيـة

دبلوماسية أو قنصلية.
وتـضـبط الـلـجـنــة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة الـقـائـمـة بـعـد

مراقبتها.
تفـصل الـلجـنـة اإلدارية االنـتـخابـية فـي كل احتـجاج

يقدمه أي مواطن.
اIاداIادّة ة 12 : :  يؤدي أعضـاء مكتب التصويت واألعضاء
اإلضــــافـــــيــــون الـــــيــــمـــــX أمــــام رئـــــيس الـــــلــــجـــــنــــة اإلداريــــة
االنتـخـابـيـة حـسب األحـكـام اIنـصـوص عـلـيـهـا في اIادة 37
من الــقــانــون الــعــضــوي رقم 12 - 01 اIــؤرّخ في 18 صــفــر

عام 1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اللجان االنتخابية لدى اIمثليات الدبلوماسية أواللجان االنتخابية لدى اIمثليات الدبلوماسية أو

القنصليةالقنصلية

اIـاداIـادّة ة 13 : :  حتــدث جلـان انــتــخــابــيــة لـدى اIــمــثــلــيـات
الــدبــلــومــاســيــة أو الــقــنــصــلــيـــة تــكــلف بــإحــصــاء الــنــتــائج
احملــصل عـــلـــيــهـــا في جــمـــيع مـــكــاتـب الــتـــصــويت الـــتــابـــعــة

للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

يـحــدد وزيــر الــشــؤون اخلــارجــيــة �ــوجب قــرار عـدد
الـلـجـان االنتـخـابـية وتـشـكـيلـتـهـا على مـسـتـوى اIمـثـلـيات

الدبلوماسية أو القنصلية.

تـرسل الــنـتــائج احملـصل عــلـيــهـا في مــجـمـوع مــكـاتب
الــتـــصــويت في الـــدوائــر االنــتـــخــابــيـــة الــدبــلـــومــاســيــة أو
القـنصـلـية إلى الـلـجنـة االنـتخـابيـة لـلمـقـيمـX في اخلارج
اIنصـوص عليـها في اIادة 159 من القـانون الـعضوي رقم
12 - 01 اIـؤرّخ في 18 صــفــر عـام 1433 اIـوافق 12 يــنــايـر

سنة 2012 واIذكور أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات التصويتكيفيات التصويت

اIـاداIـادّة ة 14 : :  �ـارس الـنــاخـبـون اIــقـيــمـون في اخلـارج
حـــــقــــــهم فـي الـــــتـــــصــــــويت مــــــبـــــاشـــــرة لــــــدى اIـــــمـــــثــــــلـــــيـــــات

الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.

اIــــاداIــــادّة ة 15 : :  �ـــكن الـــنـــاخـــبـــX اIـــقـــيــمـــX فـي اخلــارج
الذين يتعذر عـليهم أداء حقهم في التصويت مباشرةr أن
�ــــارســـوا بـــطـــلب مــــنـــهمr حق الــــتـــصـــويت بــــالـــوكـــالـــة في
احلــاالت الـتـي حتـــددهــا اIـــادة 54 من الــقـانـــون الـعــضــوي
رقــم 12 - 01 اIــــؤرّخ في 18 صــــفــــر عـــام 1433 اIــــوافق 12

يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 16 : :  تــعـد الـوكـالـة بـعـقـد يــحـرر أمـام اIـمـثـلـيـة
الـدبلوماسيـة أو القنصـلية Iكـان إقامة اIوكلr ويجب أن
يـتـمـتع بـحـقـوقه االنـتـخـابـيـة ويـكـون مـسـجال في الـقـائـمة

االنتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب اIوكل.

اIــــاداIــــادّة ة 17 : :  تــــبــــتــــدىء مــــدة حتــــريــــر الــــوكــــاالت خالل
اخلـمـسـة عـشر (15) يـومـا اIـوالـيـة لتـاريخ اسـتـدعـاء هـيـئة
الــــنـــاخـــبـــX وتـــنــــتـــهي قـــبـل ثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام من تـــاريخ

االقتراع.

تــســجل الـــوكــاالت في ســجـل مــفــتــوح لـــهــذا الــغــرض
مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اIمثلية الدبلوماسية

أو القنصلية. 

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

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435
اIوافق أول فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14-25 مؤر مؤرّخ في أول ربـيع الـثانيخ في أول ربـيع الـثاني
1435 اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة  اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2014 يـــحـــدديـــحـــدد عــام عــام 
كيفـيات إشـهار التـرشيـحات في االنتـخاب لـرئاسةكيفـيات إشـهار التـرشيـحات في االنتـخاب لـرئاسة

اجلمهورية. اجلمهورية. 
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةr وزيــر الـداخــلــيـة
rواجلماعات احمللية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2)  منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 188 و189

rو191 و195 منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 04 اIـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باألحزاب السياسيةIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 89 - 28 اIــــؤرّخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1433 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واIــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واIـظـاهــرات الـعــمـومـيــةr اIـعـدّل

rتمّمIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يــونــيـو  ســنــة 2011 واIــتــعـلق

rبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يــحـدد هـذا اIــرسـوم كــيـفـيــات إشـهـار
الــتــرشــيــحــات فـي إطــار األحــكــام اIــذكــورة في اIــواد 188
و189 و191 و195 من الــــــقـــــانــــــون الــــــعـــــضــــــوي رقم 12 - 01
اIؤرّخ في 18 صفر عام 1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012

واIذكور أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 2 : :  يــــتـــحــــمل اIــــتــــرشـــحــــون نـــفــــقـــات إشــــهـــار
التـرشـيـحاتr زيـادة عـلى أشكـال اإلشـهار األخـرى اIـقررة
في التشريع والتـنظيم اIعمـول بهماr سواء كان ذلك عن
طـريق الــتـعــلـيقr أو كــان شـفــهـيــا أو دعـائم كــتـابــيـة أخـرى

كما هو منصوص عليه أدناه.

اIاداIادّة ة 3 : :  تبــدأ  عملـية الـتـعــليق مـع انطالق احلـملة
االنتـخـابيـةr وفقـا ألحكـام اIادة 188 من القـانون الـعضوي
رقم 12 - 01 اIـــــؤرّخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12

يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 4 : :  يكون الـتعـليق نـهارا من الـساعـة السـابعة
(7) صـبـاحا حـتى الـسـاعة الـثـامـنة (8) مسـاء و�ـبادرة من

.XترشحIا

اIــاداIــادّة ة 5 : :  يــحــدد الــعـــدد األقــصى لألمـــاكن اخملــصــصــة
للتعليق كما يأتي :

- خمـسة عـشر (15) مكـانـا في البـلديـات التي يـكون
rعدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أويقل عنها

- عـشـرون (20) مــكـانــا في الـبــلـديــات الـتي يــتـراوح
r20.001 و40.000 نسمة Xعدد سكانها ب

- ثالثــون (30) مــكــانــا في الــبــلــديــات الــتي يــتــراوح
r40.001 و100.000 نسمة Xعدد سكانها ب

- خـمــســة وثالثـون (35) مــكــانــا في الــبــلــديـات الــتي
r100.001 و180.000 نسمة Xيتراوح عدد سكانها ب

- مــــكــــانــــان إضــــافــــيـــان (2) لــــكل 10.000 نــــســــمــــة في
البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.

Xــــســــاواة بــــIـــــادّة ة 6 : :  حــــرصــــا عـــــلى اإلنــــصـــــاف واIـــــاداIا
اIــــتـــرشـــحـــX لـالنـــتـــخـــابr حتــــدد اIـــواقع اخملـــصــــصـــة لـــكل
مـــــتــــــرشح حتـت إشـــــراف الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــوالئـــــيـــــة Iـــــراقـــــبـــــة
االنــــتـــخـــابـــات قـــبـل خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومـــا من تـــاريخ

افتتاح احلملة االنتخابية.

يــجب عــلـى مــصــالح الــبـــلــديــة أن تــنـــهي في غــضــون
الـــثــمــانــيــة (8) أيـــام الــتي تــســـبق تــاريخ افــتـــتــاح احلــمــلــة

االنـتـخـابـيـة تـعـيـX اIــواقع اخملـصـصـة لـكل مـتـرشحr داخل
كل مـكان من األمـاكنr بنـاء على الـتوزيع احملـدد من طرف

اللجنة الوالئية Iراقبة االنتخابات.

يـحـدد رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي �ـوجب قـرار
اIواقع اخملصصة لكل مترشح.

Xــــســــاواة بــــIـــــادّة ة 7 : :  حــــرصــــا عـــــلى اإلنــــصـــــاف واIـــــاداIا
اIـــــتــــــرشـــــحــــــX لالنــــــتــــــخـــــابr تــــــكـــــلـف مـــــصــــــالح اIــــــراكـــــز
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة بــتــعــيــX اIــواقع اخملــصــصــة
لـــلـــتــــعـــلـــيـق عـــلى مـــســــتـــوى اIـــمــــثـــلـــيــــات الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة
والــــقــــنــــصــــلــــيــــة مـع إعالم الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة Iــــراقــــبــــة

االنتخابات بذلك.

اIــــاداIــــادّة ة 8 : :  يــــعـــتــــبـــر تــــوزيع اIــــنـــاشــــيــــر واIـــراسالت
االنــتـخـابـيـة كـذلـكr طـريـقـة من طـرق اإلشــهـار االنـتـخـابي

لصالح اIترشحX لالنتخابات.

9 : :  يــتــحــمل اIــتــرشــحــون مــســؤولــيــة إشــهــار اIـاداIـادّة ة 
الترشيحات مهما تكن الدعائم اIستعملة في ذلك.

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

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435
اIوافق أول فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14- - 26 مؤرخ في أول ربـيع الثاني مؤرخ في أول ربـيع الثاني
1435 اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة  اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2014 يـــتـــممr يـــتـــمم عــام عــام 
اIـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم اIـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 99-47 اIــــــؤرخ في  اIــــــؤرخ في 27
شـــوال عـــام شـــوال عـــام 1419 اIـــوافـق  اIـــوافـق 13 فــبــــرايـــر ســـنــة  فــبــــرايـــر ســـنــة 1999
واIــــتـــعــــلق �ــــنح تــــعـــويــــضــــات لـــصــــالح األشــــخـــــاصواIــــتـــعــــلق �ــــنح تــــعـــويــــضــــات لـــصــــالح األشــــخـــــاص
الــطـبـيـعـيـX ضـحـايــا األضـرار الــجـســديـة أو اIــاديـةالــطـبـيـعـيـX ضـحـايــا األضـرار الــجـســديـة أو اIــاديـة
التـي حلــقت بـهم نـتيـجة أعـمال إرهـابيـة أو حوادثالتـي حلــقت بـهم نـتيـجة أعـمال إرهـابيـة أو حوادث
وقعـت في إطار مـكافـحة اإلرهـاب وكذا لـصالح ذويوقعـت في إطار مـكافـحة اإلرهـاب وكذا لـصالح ذوي

حقوقهم.حقوقهم.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول  

- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةr وزيــر الـداخــلــيـة
rواجلماعات احمللية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr  ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدل واIا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدل واIا rبالتقاعد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدل واIا rهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا

- و�قتـضى اIرسوم التشريعي رقم 93 -01 اIؤرّخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة r1993 ال سـيـمـا اIـادة 145

rمنه

- و�قتـضى اIرسوم التشريعي رقم 93 -18 اIؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اIــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة r1994 ال سـيـمـا اIـادة 150

rمنه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اIـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اIــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1995 و اIـــتـــضــمن

 rادة 159 منهIال سيما ا r1996 الية لسنةIقانون ا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 03 - 22 اIـؤرّخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r2004 ال سـيــمـا اIـادة 62

rمنه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 99-47 اIـؤرخ
في 27 شـــوال عـــام 1419 اIــــوافق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
Xتـعـلق �ـنح تـعويـضـات لـصالح األشـخـاص الـطبـيـعـيIوا
ضـــحــــايـــا األضـــرار اجلــــســـديـــة أو اIـــاديــــة الـــتي حلــــقت بـــهم
نــــتـــيــــجــــة أعـــمــــال إرهـــابــــيــــة أو حـــوادث وقــــعت فـي إطـــار

rمكافحة اإلرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اIــــاداIــــادّة األولى  :ة األولى  : يــــهـــدف هــــذا اIــــرســــوم إلى  تــــتـــمــــيم
أحكام اIـرسوم التنفيذي رقم 99-47 اIؤرخ في 27 شوال
عـام 1419 اIــوافق 13 فــبــرايــر ســنـة 1999 واIــتــعــلق �ــنح

تعويضات لصـالح األشخاص الطبيـعيX ضحايا األضرار
اجلسدية أو اIاديـة التي حلقت بهم نتيـجة أعمال إرهابية
أو حـوادث وقعت في إطـار مكافـحة اإلرهاب وكـذا لصالح

ذوي حقوقهم.
اIاداIادّة ة 2 : : تتـمم أحكام اIادة 2 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 99-47 اIــــــؤرخ في 27 شــــــوال عــــــام 1419 اIــــــوافق 13
فـبـرايـر سـنـة  1999 واIــذكـور أعالهr  بـفـقــرة ثـانـيـة حتـرر

كما يأتي :
''اIادة2 :..................(بدون تغيير).....................
وتــــعـــتــــبـــر أيــــضـــا ضــــحـــيــــة عـــمـل إرهـــابـي كل امـــرأة

تعرضت لالغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية''.
اIــاداIــادّة ة 3 : : تــتــمّم أحــكـــام الــفــصل الــرابع من اIــرســوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 99-47 اIــــؤرخ في 27 شــــوال عــــام 1419
اIوافق 13 فبـراير سنة 1999 واIذكـور أعالهr بقسم رابع
عـــنــــوانه '' الــــتــــدابـــيــــر اIــــطـــبــــقــــة عـــلـى الـــنــــســــاء ضـــحــــايـــا
r167 مـــكــرر و67 مـــكــرر XـــادتــIيـــتـــضـــمن ا r"االغـــتـــصــاب

ويحرر كما يأتي : 
" القسم الرابع" القسم الرابع

التدابير اIطبقة على النساء ضحايا االغتصاب"التدابير اIطبقة على النساء ضحايا االغتصاب"
''اIـــــادة 67 مـــــكـــــرر : تـــــطـــــبق أحـــــكـــــام األقـــــســــام األول
والـــثــانـي والــثـــالث من هـــذا الــفـــصلr حــسـب احلــالـــةr عــلى
الــــنـــســــاء الـــلـــواتـي تـــعــــرضن لالغــــتـــصـــاب مـن إرهـــابي أو

جماعة إرهابية.
rعــنـد تــكـوين مــلف الــتـعـويـض الـذي يـودع rغــيـر أنه
في كـل احلاالت لـدى الـواليr مـحل إقـامـة الـضـحـيـةr تـعفى
هــذه األخــيــرة من تــقـدª أي دلــيل إثــبــات لالغــتــصــاب عـدا

محضر مصالح األمن".
''اIـادة 67 مـكرر 1 : بغض الـنـظـر عن أحـكـام األقـسام
األول والثـاني والثـالث أعالهr يـحسب الـتـعويض اIـدفوع
للنـساء ضحـايا االغـتصاب عـلى أساس نـسبة عـجز جزئي

دائم جزافية حتدد بـ 100 % .
يــــتـــكـــفل صـــنــــدوق تـــعـــويض ضـــحــــايـــا اإلرهـــاب عـــلى
مـــســــتـــوى واليـــة اإلقــــامـــةr بـــدفع الــــتـــعـــويـض اIـــذكـــور في

الفقرة أعاله".
اIاداIادّة ة 4  :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435
اIوافق أول فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- جحيـش بسمةr اIولودة في 12 أكتـوبر سنة 1986
بــبـرهـوم (واليــة اIـسـيــلـة) شـهــادة اIـيالد رقم 282  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: شعباني بسمة.

- جـــحـــيـش فـــؤادr اIـــولـــود في 19 غـــشت ســـنـــة 1988
باIـسيـلة (واليـة اIسـيلـة) شهـادة اIيالد رقم  3472 ويدعى

من اآلن فصاعدا: شعباني فؤاد.

- جـحـيش كـر�ـةr اIـولودة في 15 يـولـيـو سـنة 1992
باIـسيـلة (واليـة اIسـيلـة) شهـادة اIيالد رقم 3193  وتدعى

من اآلن فصاعدا: شعباني كر�ة.

- جــحـيـش عـبــد الــلهr اIــولـود في 10 نــوفــمــبــر ســنـة
 1966بـــبـــرهـــوم (واليـــة اIـــســـيـــلـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 278

وعــقــد الـزواج رقم 111 احملــرر بــتـاريخ 29 ديـســمــبـر ســنـة
1996 ببرهوم (والية اIسيلة) وأوالده القصر:

* شــــيــــمـــاءr اIــــولــــودة في 12 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1997
r4904 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) سيلةIبا

*  شــــرف الـــديـنr اIـــولــــود في 22 غــــشت ســــنـــة 2000
r572 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببرهوم

*  شــــروقr اIــــولــــودة في 30 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2001
r1135 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببرهوم

*  نــور اإلسالمr اIــولـود في 30 نـوفــمــبـر ســنـة 2006
r1029 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببرهوم

rويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: شــــعـــبـــانـي عـــبــــد الـــله
rشعـباني شروق rشعـباني شـرف الدين rشعـباني شيـماء

شعباني نور اإلسالم.

- جــحــيش اخلــيــرr اIــولـود في 30 مــارس ســنـة 1969
بــبـــرهــوم (واليــة اIـــســيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 121 وعــقــد
الــــــزواج رقم 91 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 19 غــــــشـت ســــــنـــــة 2002

ببرهوم ( والية اIسيلة) وولداه القاصران:

* ريــانr اIــولـود في 21 غــشت ســنـة 2003 بــاIـســيــلـة
r3907 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

* ســـلــســـبــيلr اIـــولــودة في 26 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005
r7010 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) سيلةIبا

ويـدعون من اآلن فصـاعدا: شعـباني اخليـرr شعباني
ريانr شعباني سلسبيل.

مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435 اIــوافق اIــوافق
أول ديسمبر سنة أول ديسمبر سنة r2013 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اIـادتـان 77-8 و125

r(الفقرة األولى)  منه
-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rادتان 55 و56 منهIال سيما ا r دنيةIباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 71-157 اIــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واIـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب r اIـتممr ال سـيـمـا اIواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب r وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
rـذكـور أعالهIـتـمم واIا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- جــحــيـش مــحــمــودr اIــولــود في 30 ديــســمــبــر ســنــة
1957 بـــبـــرهـــوم (واليـــة اIـــســـيـــلـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 132

وعــقــد الـزواج رقم 104 احملــرر بــتـاريخ 18 ديـســمــبـر ســنـة
1979 ببرهوم (والية اIسيلة)r وولداه القاصران:

* صالح الـــدينr اIـــولــود في 25 فــبـــرايــر ســـنــة 1997
�قرة (والية اIسيلة) شهادة اIيالد رقم 229.

* خالصr اIـولـود في 5 أكـتـوبـر سـنـة 2003 بــبـرهـوم
r771 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

rويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا: شــــعــــبــــانـي مــــحــــمـــود
شعباني صالح الدينr شعباني خالص.

- جـحــيش صــابـرr اIــولـود في 23 مــارس ســنـة 1981
بــبـرهــوم (واليــة اIــسـيــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 151 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: شعباني صابر.
- جـــحـــيـش شــهـــرزادr اIـــولـــودة في 26 يــنـــايـــر ســـنــة
1983 بــــبـــرهــــوم (واليــــة اIـــســــيـــلــــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 48

وتدعى من اآلن فصاعدا: شعباني شهرزاد.
- جــحـــيش شــريـنr اIــولــودة في 11 ديــســمـــبــر ســنــة
1984 بـــبـــرهـــوم (واليـــة اIـــســـيـــلـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 603

وتدعى من اآلن فصاعدا: شعباني شرين.



2 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2405
2 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م م

- جـحــيش خلـضــرr اIـولـود في 8 أكـتـوبــر سـنـة 1973
بــبـــرهــوم (واليــة اIـــســيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 357 وعــقــد
الـــــزواج رقم 11 احملــــرر بـــــتــــاريخ 24 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2006
بـــبــرهـــوم   ( واليـــة اIـــســـيـــلـــة) ويــدعـى من اآلن فـــصـــاعــدا:

شعباني خلضر.
- جـــحـــيـش أحـــمـــدr اIــــولـــود في 4 مـــايــــو ســـنـــة 1964
بــبـــرهــوم (واليــة اIـــســيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 145 وعــقــد
الــزواج رقم 87 احملـــرر بـــتـــاريخ 17 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1993

ببرهوم ( والية اIسيلة) وبناته القاصرات: 

* أمــالr اIــولــودة في 9 مــايــو ســنــة 1999 بـــاIــســيــلــة
r1799 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

* أسـمــاءr اIـولـودة في 8 غــشت سـنـة 2002 بــبـرهـوم
r614 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

*  دعـاءr اIولودة في 26 فبـراير سـنة 2006 بـبرهوم
r157 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: شعـباني أحـمدr شـعباني
أمالr شعباني أسماءr شعباني دعاء.

- كــبش مــحــرزr اIـولــود في 25 أكــتــوبــر ســنـة 1972
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1146 وعــقــد
الــــزواج رقم 405 احملــــرر بــــتـــاريخ 26 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1995

بغرداية ( والية غرداية) وأوالده القصر: 

* إلـيــاسr اIــولـود في 18 مـايــو ســنـة 1997 بــغــردايـة
r913 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

* مــــــاريـــــةr اIــــــولـــــودة في 12 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2001
r260 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* مـــامهr اIـــولــودة في 4 غــشت ســنــة 2005 بــغــردايــة
r1145 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

rويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا: عــبـــد الــســالم مــحــــرز
عبد السالم إلياسr عبد السالم ماريةr عبد السالم مامه.
- بــوبـو مــحــمــدr اIــولـود في 15 فــبــرايــر ســنـة 1947
بــالـبــلــيــدة (واليــة الـبــلــيــدة) شــهـادة اIــيالد رقم 290 وعــقــد
الـــــزواج رقم 136 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 8 مـــــارس ســــــنـــــة 1963
بـــالـــبـــلــيـــدة ( واليـــة الـــبــلـــيـــدة) ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا:

ميراوي محمد.
- بـوبو مـونـيـةr اIـولودة في 10 نـوفـمبـر سـنة 1974
بــالـبــلـيـدة (واليــة الـبـلــيـدة) شـهــادة اIـيالد رقم 5296 وعـقـد
الــــزواج رقم 2420 احملـــرر بـــتـــاريخ 30 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2007
بـــالـــبـــلــيـــدة ( واليـــة الـــبــلـــيـــدة) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا:

ميراوي مونية.

- بـــوبـــو ســــهـــامr اIــــولـــودة في 21 مـــايــــو ســـنـــة 1978
بــالـبــلـيـدة (واليــة الـبـلــيـدة) شـهــادة اIـيالد رقم 2729 وعـقـد
الــــزواج رقم 634 احملــــرر بـــــتــــاريخ 3 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2004
بـــالـــبـــلــيـــدة ( واليـــة الـــبــلـــيـــدة) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا:

ميراوي سهام.
- بوبو صبرينةr اIولودة في 2 سبتمبر سنة 1982
بالـبلـيدة (والية الـبلـيدة) شـهادة اIيالد رقم  5260 وتدعى

من اآلن فصاعدا: ميراوي صبرينة.
- بــوبـــو مــحـــمــد أمــrX اIـــولــود في 20 مـــارس ســـنــة
1988 بــالــبـلــيــدة (واليـة الــبــلـيــدة) شــهـادة اIــيالد رقم 1604

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: ميراوي محمد أم
- بـوبو مـحـمـد عـبد الـلـطـيفr اIـولود في 17 مـارس
سـنـة  1991بــالــبـلــيــدة (واليـة الــبــلـيــدة) شــهـادة اIــيالد رقم
 1862ويــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: مــــيـــراوي مــــحـــمــــد عـــبـــد

اللطيف.
- لــهــوايـش عــبــد الــلهr اIــولــود في 2 نــوفــمــبــر ســنــة
1982 بـــأوالد ســعــيــد (واليــة أدرار) شـــهــادة اIــيالد رقم 192

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوبكر عبد الله.
- لــهـوايـش خـديــجـةr اIــولـودة في 25 نـوفــمــبـر ســنـة
 1979 بـأوالد ســعــيـد (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم 163

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوبكر خديجة.
- لـهـوايـش عـائـشــةr اIـولـودة في 28 سـبــتـمـبــر سـنـة
 1977 بـأوالد ســعــيـد (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم 118

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوبكر عائشة.
- لــهـوايـش فـاطــمــةr اIــولـودة في 30 نــوفــمــبــر ســنـة
 1985 بـأوالد ســعــيـد (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم 232

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوبكر فاطمة.
- لــهـــوايش مــرrª اIـــولــودة في 2 أبــريل ســنــة 1988
بــأوالد سـعـيــد (واليـة أدرار) شــهـادة اIـيالد رقم 77 وتـدعى

.ªمن اآلن فصاعدا: بوبكر مر
- لــهـوايش مـحـمــدr اIـولـود سـنـة 1955 بـأوالد ســعـيـد
(واليـة أدرار) شــهــادة اIـيالد رقم 3768 وعــقــد الـزواج رقم
690 احملــرر بــتــاريخ 24 أكـــتــوبــر ســنــة 1976 بــتــيـــمــيــمــون

(واليــــة أدرار) وعــــقــــد الــــزواج رقم 10 احملــــرر بــــتــــاريخ 18
يـــنـــايــــر ســـنـــة 1983 بـــتــــيـــمــــيـــمــــون (واليـــة أدرار) وولـــداه

القاصران:
* عــبــد الــقــادرr اIــولــود في 2 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1997

r83 يالد رقمIبأوالد سعيد (والية أدرار) شهادة ا
* حـــــــمــــــــوr اIـــــــولـــــــود في 19 أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2009

r1262 يالد رقمIبتيميمون (والية أدرار) شهادة ا
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ويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا: بــوبــكـر مــحــمـدr بــوبــكـر
عبد القادرr بوبكر حمو.

- لــهـوايـش بــوبــكـرr اIــولــود في 3 غــشت ســنـة 1979
بـأوالد سعـيـد (والية أدرار) شـهـادة اIيالد رقم 106 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوبكر بوبكر.
- لـهـوايش أحـمـدr اIـولود في 12 فـبـرايـر سـنة 1987
بــأوالد سـعـيــد (واليـة أدرار) شــهـادة اIـيالد رقم 40 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوبكر أحمد.
- لـهوايـش عـثـمانr اIـولـود في 17 يـنـايـر سـنة 1992
بــأوالد سـعـيــد (واليـة أدرار) شــهـادة اIـيالد رقم 16 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوبكر عثمان.
- لــهـوايـش فـاطــمــةr اIــولـودة في 13 نــوفــمــبــر ســنـة
 1994 بـأوالد ســعــيـد (واليــة أدرار) شــهـادة اIــيالد رقم 130

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوبكر فاطمة.
- بـعـرة مــصـطـفىr اIـولـود في 17 يـولـيـو سـنـة 1969
بــأوالد جالل (واليـة بــسـكـرة) شــهـادة اIـيالد رقم 345 وعـقـد
الــــزواج رقم 205 احملــــرر بــــتـــاريخ 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1992

وولده القاصر: 
*  إســــحــــاقr اIــــولــــود فـي أول فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2000

r215 يالد رقمIبأوالد جالل (والية بسكرة) شهادة ا
ويـدعيان من اآلن فـصاعدا: فـايزي مصـطفىr فايزي

إسحاق.

- بـــعــرة فـــاطـــنــةr اIـــولــودة في 4 يــنـــايــر ســـنــة 1993
بـأوالد جالل (واليـة بـســكـرة) شـهـادة اIـيالد رقم 15 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: فايزي فاطنة.

- بــعـرة صـالح الـديـنr اIـولــود في 9 ديــســمــبــر ســنـة
 1993 بـأوالد جالل (والية بـسـكرة) شـهـادة اIيالد رقم 2203

ويدعى من اآلن فصاعدا: فايزي صالح الدين.

- بـــعــرة رشـــيـــدr اIــولـــود في 31 يــولـــيـــو ســـنــة 1975
بــأوالد جالل (واليـة بــسـكـرة) شــهـادة اIـيالد رقم 492 وعـقـد
الــزواج رقم 255 احملــرر بــتــاريخ 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2008

بأوالد جالل (والية بسكرة) وابنته القاصرة:
* ســــارةr اIــــولـــودة في 10 مــــايــــو ســــنـــة 2009 بــــأوالد

r1214 يالد رقمIجالل (والية بسكرة) شهادة ا
ويــدعـيــان من اآلن فــصـاعــدا: فـايــزي رشــيـدr فــايـزي

سارة.
- بـعرة مـحـمدr اIـولود في 9 مايـو سـنة 1977 بأوالد
جالل (واليــة بـــســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 441 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : فايزي محمد.

- بعـرة نور الدينr اIولود في 30 مـارس سنة 1980
بـأوالد جالل (واليـة بـسـكـرة) شـهـادة اIـيالد رقم  392 وعـقد
الــزواج رقم 531 احملـــرر بـــتــاريخ 5 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2006

وولداه القاصران:
* آسـيـاr اIـولـودة في 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007 بـأوالد

r2349 يالد رقمIجالل (والية بسكرة) شهادة ا
* أنسr اIـــولــود في 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2009 بــأوالد

r3301 يالد رقمIجالل (والية بسكرة) شهادة ا
rويـــــدعــــون من اآلن فـــــصــــاعــــدا: فــــايـــــزي نــــور الــــدين

فايزي آسياr فايزي أنس.
- بعرة إسماعيلr اIولود في 21 نوفمبر سنة 1981
بـــــأوالد جالل (واليـــــة بـــــســـــكـــــرة) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 1308

ويدعى من اآلن فصاعدا: فايزي إسماعيل.
- بـعـرة صـلــيـحـةr اIـولـودة في 17 مــارس سـنـة 1985
بأوالد جالل (والية بـسكرة) شـهادة اIيالد رقم 435 وتدعى

من اآلن فصاعدا: فايزي صليحة.
- بــعــرة نــبــيــلــةr اIـولــودة في 22 يــونــيــو ســنـة 1989
بأوالد جالل (والية بـسكرة) شـهادة اIيالد رقم 951 وتدعى

من اآلن فصاعدا: فايزي نبيلة.
- بـعــرة عـبـد الــعـزيــزr اIـولـود في 26 نــوفـمـبــر سـنـة
 1991 بـأوالد جالل (والية بـسـكرة) شـهـادة اIيالد رقم 1988

ويدعى من اآلن فصاعدا: فايزي عبد العزيز.
- بــعـــرة عـــيـــسىr اIـــولــود في 18 مـــارس ســـنــة 1955
بأوالد جالل (والية بـسكرة) شـهادة اIيالد رقم 417 ويدعى

من اآلن فصاعدا: فايزي عيسى.
- بــعـــرة مــرrª اIـــولــودة في 26 فــبـــرايــر ســـنــة 1956
بأوالد جالل (والية بـسكرة) شـهادة اIيالد رقم 275 وتدعى

.ªمن اآلن فصاعدا: فايزي مر
- بوحـمـار بوتـخـيلr اIولـود سـنة 1973 باحلـساسـنة
(واليــــة ســـعــــيــــدة) شـــهــــادة اIــــيالد رقم 37 ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: بوعمار بوتخيل.
- بــوحـمــار بــوعــبــد الــلهr اIــولـود في 18 مـايــو ســنـة
1961 بـقـديـل (واليـة وهـران) شــهـادة اIـيالد رقم 140 وعـقـد

الــــــزواج رقم 63 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 27 غــــــشـت ســــــنـــــة 1989
بـــزهـــانـــة (واليـــــة مــــعــــســــكـــر) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا:

عفيفي بوعبد الله.
- بـوحـمـار مـحـمـد أمـrX اIولـود في 17 يـولـيـو سـنة
 1990بــــزهـــانـــة (واليـــة مـــعــــســـكـــر) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 234

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: عفيفي محمد أم
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- بــوحــمــار عــبــد الــقــادرr اIــولــود في 27 مــايــو ســنــة
 1977بــــوهـــران (واليــــة وهــــران) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 6531

ويدعى من اآلن فصاعدا: عفيفي عبد القادر.
- بـــوحــمـــار الـــهــواريr اIـــولــود في 13 يــونـــيــو ســـنــة
1960 بــــوهـــران (واليــــة وهــــران) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 5641

وعـــقـــد الــزواج رقم 1464 احملـــرر بـــتــاريخ 26 أبـــريل ســـنــة
 1987 بـوهــران (واليــة وهـران) ويــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عفيفي الهواري.
- بــوحــمــار شـــهــيــنــازr اIــولــودة في 17 يـــنــايــر ســنــة
1993 بـــــوهــــران (واليـــــة وهـــــران) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 572

وتدعى من اآلن فصاعدا: عفيفي شهيناز.
- بـوحـمــار أسـامـةr اIـولـود في 20 أبــريل سـنـة 1988
بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهــادة اIـــيالد رقم 3724 مـــكــرر

ويدعى من اآلن فصاعدا: عفيفي أسامة.
- بـوحمـار طـاهـرr اIـولود في 22 أكـتـوبـر سـنة 1938
بـــزهــانـــة (واليـــة مــعـــســـكــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 967 وعـــقــد
الــزواج رقم 782 احملـــرر بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1958
بـوهران(واليـة وهـران) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا: عـفـيفي

طاهر.
- بــوحــمـار فــتــيـحــةr اIــولـودة في 8 ســبــتـمــبـر ســنـة
 1962 بـــوهـــران (واليــــة وهـــران) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 4412

وعــقــد الـزواج رقم 3101 احملــرر بــتـاريخ 23 أكــتـوبــر ســنـة
1982 بــوهــران (واليــة وهــران) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

عفيفي فتيحة.
- بوحمـار وهيبـةr اIولودة في 31 ينـاير سـنة 1967
بــــوهـــران (واليــــة وهـــران) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 734 مـــكـــرر
وعــقــد الــزواج رقم 2864 احملــرر بــتــاريخ 26 يـــولــيــو ســنــة
1997 بــوهــران (واليــة وهــران) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

عفيفي وهيبة.
- بـوحـمـار بــاهـيـةr اIـولـودة في 30 مـايــو سـنـة 1973
بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهــادة اIـــيالد رقم 6716 مـــكــرر

وتدعى من اآلن فصاعدا: عفيفي باهية.
- بــوحــمـــار بــراهــيـمr اIــولــود في 9 ديــســمـــبــر ســنــة
1970 بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 12544

مــكـــرر وعــقـــد الــزواج رقم 3208 احملــرر بــتــاريخ 21 غــشت
سنة 2001 بوهران (والية وهران) وولده القاصر:

*  ولــيــدr اIــولــود في 16 غــشت ســنـة 2002 بــوهــران
r8405 يالد رقمI(والية وهران) شهادة ا

ويـدعيـان من اآلن فـصاعـدا: عفـيفي بـراهـيمr عفـيفي
وليد.

- بوحـمـار مـحـمـدr اIـولود في 21 يـونـيـو سـنة 1975
بــوهـران (واليــة وهــران) شــهــادة اIــيالد رقم 6806 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: عفيفي محمد.

- تـيس طــارقr اIـولـود في 17 سـبــتـمـبــر سـنـة 1978
بــأمـــجــدل (واليــة اIـــســيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 263 وعــقــد
الـزواج رقم 106 احملــرر بــتـاريخ 13 ســبــتـمــبــر ســنـة 2005

بدار الشيوخ (والية اجللفة) وابنتاه القاصرتان:
* مروةr اIولودة في 23 نوفمبر سنة 2006  باجللفة

r7940 يالد رقمI(والية اجللفة) شهادة ا
* نــور اإل�ــانr اIــولــودة في 6 ديــســمــبــر ســنــة 2009

r00480  يالد رقمIبدار الشيوخ (والية اجللفة) شهادة ا
rويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا: عـــبـــد الــصـــمـــد طـــارق

عبد الصمد مروةr عبد الصمد نور اإل�ان.
- بـوشـحـمـة أحـمـدr اIـولـود في 23 أبـريل سـنة 1929
بــاIـــيــلــيـــة (واليــة جــيـــجل) شــهـــادة اIــيالد رقم 0947 وعــقــد
الــزواج رقم 1433 احملــرر بــتــاريخ 2 نــوفــمـــبــر ســنــة 1965
بـقسـنـطيـنـة (والية قـسـنـطيـنـة) ويدعى من اآلن فـصـاعدا:

بوشامة أحمد.
- بوشحـمة نفيـسةr اIولودة في 5 ينـاير سنة 1966
بــقـســنــطــيــنـة (واليــة قــســنـطــيــنــة) شــهـادة اIــيالد رقم 225

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة نفيسة.
- بــوشـحـمــة صـوريــةr اIـولـودة في 3 نــوفـمـبــر سـنـة
 1967 بـقـسـنـطــيـنـة (واليـة قــسـنـطـيـنــة) شـهـادة اIـيالد رقم

10509 وتدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة صورية.

- بـــوشــحـــمــة بـــديسr اIـــولــود في 16 فــبـــرايــر ســـنــة
 1969 بـقـسـنـطــيـنـة (واليـة قــسـنـطـيـنــة) شـهـادة اIـيالد رقم

1965 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة بديس.

- بوشحـمة أمـالr اIولودة في 6 نوفـمبر سنة 1970
بقـسـنـطـينـة (واليـة قـسـنطـيـنـة) شـهـادة اIيالد رقم 11442 

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة أمال.
- بـوشـحـمـة نـبـيلr اIـولـود في 20 يـنـايـر سـنـة 1972
بــقـســنــطــيــنـة (واليــة قــســنـطــيــنــة) شــهـادة اIــيالد رقم 709

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة نبيل.
- بـوشـحــمـة مـلـيــكـةr اIـولـودة في 29 ديـسـمـبـر سـنـة
 1974 بـقـسـنـطــيـنـة (واليـة قــسـنـطـيـنــة) شـهـادة اIـيالد رقم

15227 وتدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة مليكة.

- بــوشــحــمــة هــشــامr اIــولــود في 27 نــوفــمــبــر ســنــة
1980 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم

 15416 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة هشام.

- كـــبــيـــر الــراس خــديـــجــةr اIـــولــودة في 26 أكــتــوبــر
سـنـة  1973 بــاحلـمــاديـة (واليــة تـيــارت) شـهــادة اIـيالد رقم

 271وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد احلكيم خديجة.

- زبــالـح مــصــطـــفىr اIــولـــود في أول فــبــرايـــر ســنــة
1958 بـــلـــقـــاطـــة (واليـــة بـــومـــرداس) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 35

وعــقـد الـزواج رقم 13 احملــرر بـتـاريخ 8 يـولـيــو سـنـة 1984
بلقاطة (والية بومرداس) وأوالده القصر:
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Xــــولـــودة في 11 أبــــريل ســــنـــة 1998 بـعـIا rهـــاجـــر *
r680 يالد رقمIطاية (والية اجلزائر) شهادة ا

* مــوسى رســـيمr اIــولــود في 28 يـــولــيــو ســنــة 2002
r0801  يالد رقمIببرج منايل (والية بومرداس) شهادة ا

ويـدعون من اآلن فـصـاعدا: بـلحـاج مصـطـفىr بلـحاج
هاجرr بلحاج موسى رسيم.

- زبـالح فـهيـمـةr اIـولودة في 14 أكـتـوبـر سـنة 1985
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 4076

وتدعى من اآلن فصاعدا: بلحاج فهيمة.
- زبـــالح نـــبــيـــلــةr اIـــولــودة في 3 يــنـــايــر ســـنــة 1987
بــبــرج مـــنــايل (واليـــة بــومــرداس) شــهـــادة اIــيالد رقم 032

وتدعى من اآلن فصاعدا: بلحاج نبيلة.
- زبــــــالح بـاللr اIـــــولــــــود في 27 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1992
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 0990

ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحاج بالل.
- زبــالح عــبــد الــقـادرr اIــولــود في 12 أكــتــوبــر ســنـة
 1964 بــلــقــاطــة (واليــة بـومــرداس) شــهــادة اIــيالد رقم 145

وعقد الزواج رقم 29 احملرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1998
بلقاطة (والية بومرداس) وأوالده القصر:

* إكـرامr اIولودة في 9 غـشت سنة 1999 بعـX طاية
r1829 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

* عـبـد اIـالكr اIـولود في 2 يـولـيـو سـنة 2003 بـبرج
r636 يالد رقمIمنايل (والية بومرداس) شهادة ا

* جنـــيب فـــتح الـــلـهr اIــولـــود في 5 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
r2430 يالد رقمIطاية (والية اجلزائر) شهادة ا X2007 بع 

rويـــدعـــون من اآلن فــــصـــاعـــدا: بـــلـــحـــاج عـــبـــد الـــقـــادر
بلحاج إكرامr بلحاج عبد اIالكr بلحاج جنيب  فتح الله.

- زبــالح نــصــيــرةr اIــولـودة في 12 مـايــو ســنـة 1962
بــلــقــاطـة (واليــة بــومــرداس) شــهـادة اIــيالد رقم 131 وعــقــد
الــزواج رقم 53 احملــرر بــتــاريخ 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1982
بــــــسي مــــــصــــــطـــــفـى (واليـــــة بــــــومــــــرداس) وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: بلحاج نصيرة.
- زبــالح زهـــورr اIــولــودة في 24 يـــنــايــر ســنــة 1967
بــلــقــاطـة (واليــة بــومــرداس) شــهـادة اIــيالد رقم 112 وعــقــد
الــزواج رقم 55 احملــرر بــتــاريخ 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1987
بـــجـــنــــات (واليـــة بــــومـــرداس) وتــــدعى من اآلن فــــصـــاعـــدا:

بلحاج زهور.
- زبـالح مـحـمـدr اIـولود في 31 ديـسـمـبـر سـنة 1979
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 4427
وعـقد الزواج رقم 114 احملـرر بتاريخ 12 غـشت سنة 2008

بلقاطة (والية بومرداس) وولده القاصر:

* هــــــــــيـــــــــثـمr اIـــــــــولــــــــــود في 21 أبــــــــــريـل ســـــــــنـــــــــة 2011
r343 يالد رقمIببومرداس( والية بومرداس) شهادة ا

ويـدعــيـان من اآلن فـصــاعـدا: بـلـحــاج مـحـمــدr بـلـحـاج
هيثم.

- مخنـز دهان أمحـمدr اIولود في 17 ديسـمبر سنة
 1952 �ـــنــداس (واليــة غـــلــيـــزان) شــهـــادة اIــيالد رقم 1725

وعــقـد الـزواج رقم 43 احملــرر بـتـاريخ 13 مـايــو سـنـة 1979
بـسـيـدي مـحـمـد بن عـودة (واليـة غـلـيزان) ويـدعى من اآلن

فصاعدا: براشد أمحمد.
- بــهـــلـــول عـــليr اIـــولــود في 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة  1966
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعــسـكـر) شـهـادة اIـيالد رقم 1571 وعـقـد
الــــــزواج رقم 73 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 25 غــــــشـت ســــــنـــــة 1996
بحـاسي مامـاش (والية مـسـتغـا¬ ) وعقـد الزواج رقم 453
احملــــرر بــــتـــاريخ 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1999 بــــســــيق (واليـــة

معسكر) وولده القاصر:
* عــبــد الــهــاديr اIــولــود في 5 ســبــتــمــبــر ســنـة 1998
بحاسي ماماش ( والية مستغا¬) شهادة اIيالد رقم  289
ويدعيان من اآلن فـصاعدا: بن جلول عليr بن جلول

عبد الهادي.
- بــهـلــول خــيــرةr اIــولــودة في 17 أبــريل ســنــة 1959
بـاحملــمــديـة (واليــة مــعــسـكــر) شــهـادة اIــيالد رقم 423 وعـقـد
الــــزواج رقم 1980/208 احملــــرر بــــتـــاريخ 4 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة
1980 بالـرويبـة (والية اجلـزائر) وتـدعى من اآلن فـصاعدا:

بن جلول خيرة.
- بـهـلـول فــاطـمـةr اIـولـودة في 29 يـنـايــر سـنـة 1964
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعـسـكـر) شـهـادة اIـيالد رقم 179 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن جلول فاطمة.
- بـهلـول فتـيحـةr اIولودة في 4 ديسـمبـر سنة 1967
باحملـمديـة (والية مـعسـكر) شهـادة اIيالد رقم 1648 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن جلول فتيحة.
- بهـلـول حـفيـظـةr اIـولودة في 21 يونـيو سـنة 1970
بـاحملـمـديـة (واليـة مـعــسـكـر) شـهـادة اIـيالد رقم 1055 وعـقـد
الــزواج رقم 514 احملـــرر بـــتـــاريخ 4 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991
بـاحملــمـديــة (واليـة مــعـســكــر) وتــدعــى مــن اآلن فــصـاعـــدا:

بن جلول حفيظة.
- بـعــرة حــســrX اIـولــود ســنـة 1959 بــاحلــوش (واليـة
بــســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 2604 وعــقــد الـزواج رقم 738
احملـــرر بـــتــاريخ 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 1982 بــبـــســكـــرة (واليــة

بسكرة) وولداه القاصران:
* أميـمةr اIـولودة في 20 ينـاير سـنة 1997 ببـسكرة

r410 يالد رقمI(والية بسكرة) شهادة ا
* إبراهـيمr اIولود في 17 ينـاير سنة 1999 ببـسكرة

r361 يالد رقمI(والية بسكرة) شهادة ا
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ويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا: نـــــايل حـــــســــrX نـــــايل
أميمةr نايل إبراهيم.

- بـــعـــرة ســــنـــاءr اIـــولـــودة في 18 أبـــريل ســـنـــة 1986
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اIـيالد رقم 1946 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل سناء.
- بـــعــرة يـــعـــقــوبr اIـــولــود في 27 غـــشت ســـنــة 1988
بـبسـكـرة (واليـة بـسـكـرة) شـهادة اIـيالد رقم 6115  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل يعقوب.
- بــعـــرة صالح الــدينr اIــولــود في 8 نــوفــمــبــر ســنــة
1991 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اIــيالد رقم 5135

ويدعى من اآلن فصاعدا: نايل صالح الدين.
- بــعــرة مـحــمــدr اIـولــود ســنـة 1955 بــاحلــوش (واليـة
بــســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 2603 وعــقــد الـزواج رقم 104
احملــرر بـتـاريخ 6 يـونـيـو سـنـة 1979 بـســيـدي عـقـبـة (واليـة

بسكرة) ويدعى من اآلن فصاعدا: نايل محمد.
- بـعـرة صــونـيــةr اIـولـودة في 2 أكـتـوبــر سـنـة 1978
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اIـيالد رقم 3737 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل صونية.
- بـــعــرة خـــالـــدr اIــولـــود في 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 1984
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اIـيالد رقم 1091 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل خالد.
- بــعــرة زهــيــرةr اIــولــودة في 16 يــنــايــر ســنـة 1986
بــبـســكــرة (واليــة بـســكــرة) شــهـادة اIــيالد رقم 347 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل زهيرة.
- بعرة الـشريفr اIولـود سنة 1951 بـاحلوش (والية
بــســـكـــرة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 2602 وعـــقـــد الــزواج رقم 17
احملـرر بـتاريخ 28 يـنـايـر سـنـة 1978 بـسـيـدي عـقـبـة (والية

بسكرة) ويدعى من اآلن فصاعدا: نايل الشريف.
- بـــعــرة ســـهـــامr اIــولـــودة في 11 يــنـــايـــر ســـنــة 1974
بسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 43 وتدعى

من اآلن فصاعدا: نايل سهام.
- بـــعــرة رشـــيـــدr اIــولـــود في 14 يــولـــيـــو ســـنــة 1976
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 339

ويدعى من اآلن فصاعدا: نايل رشيد.

- بــعـرة عــقــبــةr اIــولــود في 25 نــوفــمــبــر ســنـة 1978
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اIـيالد رقم 4492 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل عقبة.
- بــعــرة نــور الــدينr اIــولــود في 27 نــوفــمــبــر ســنــة
 1980 بــبـــســكــرة (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اIــيالد رقم5886

ويدعى من اآلن فصاعدا: نايل نور الدين.
- بــعــرة مـــفــيــدةr اIــولــودة في 21 يــنــايــر ســنـة 1983
بــبـســكــرة (واليــة بـســكــرة) شــهـادة اIــيالد رقم 462 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل مفيدة.
- بــعــرة فـوزيr اIــولــود في 16 نــوفــمــبــر ســنـة 1986
بـالـوطـايــة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اIـيالد رقم 166 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: نايل فوزي.
- بــعـــرة يــوسفr اIـــولــود في 7 أكـــتــوبــر ســنــة 1992
بالوطايـة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 86 ويدعى من

اآلن فصاعدا: نايل يوسف.
- دبـــة ســهــامr اIــولــودة في 6 مــارس ســنــة 1974 بــأم
الـــــبـــــواقي (واليـــــة أم الـــــبـــــواقـي) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 274

وتدعى من اآلن فصاعدا: دباح سهام.
- دبــة حــمـزةr اIــولــود في 6 فــبـرايــر ســنـة 1985 بـأم
الـــــبـــــواقي (واليـــــة أم الـــــبـــــواقـي) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 282

ويدعى من اآلن فصاعدا: دباح حمزة.
2 :  : عـــمال بـــأحـــكـــام اIـــادة 5 مـن اIـــرســـــوم رقم اIــاداIــادّة ة 
71-157 اIـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اIـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اIـــتــمـم واIــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اIـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اIــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اIــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اIـوافق أول

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قرارات5 مقرّرات5 آراء
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 14-02 اIـؤرّخ
في 4 ربـــيع األوّل عــام 1435 اIــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2014
واIــتـضــمّن اســتـدعــاء الـهــيـئــة االنـتــخـابــيـة لــواليـة ســيـدي
بــلـعــبــاس لالنــتــخـات اجلــزئي الســتــخالف عـضــو مــنــتـخب

rجلس األمـة�

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 28
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة r2014 يــحــدr يــحــدّد شـــكل ورقــة الــتــصــويتد شـــكل ورقــة الــتــصــويت
التي تستـعمل لالنتخاب اجلزئي الستخالف عضوالتي تستـعمل لالنتخاب اجلزئي الستخالف عضو
مـنـتـخب �ـجـلس األمـة عـلى مـسـتـوى واليـة سـيـديمـنـتـخب �ـجـلس األمـة عـلى مـسـتـوى واليـة سـيـدي

بلعباس و�يزاتها التقنية.بلعباس و�يزاتها التقنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإن وزيرالدولة
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من لـون أبيضr وزنه 72 غـرامـاr وحتتـوي عـلى وجه واحد
أو عـــدّة أوجـه حــسـب عـــدد اIـــتـــرشـــحــX اIـــتـــنـــافـــســـX في

الدائرة االنتخابية.

تـكـتـب الـبـيـانـات اآلتـيـة بـالـلـغـة الـعـربـيـة في األعـلى
وعلى اجلهة اليمنى بحروف مطبعية :

1 - اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية : - اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :

rالسّمك : 18 ضعيف -

2 - انــــتـــخــــاب جـــزئـي الســـتــــخالف عـــضــــو مـــنــــتـــخب - انــــتـــخــــاب جـــزئـي الســـتــــخالف عـــضــــو مـــنــــتـــخب
�جلس األمـة :�جلس األمـة :

rالسّمك : 20 ضعيف -

3 - تاريخ االنتخاب : - تاريخ االنتخاب :

- الـــسّـــمك : 18 ضـــعـــيف (بـــالــــنـــســـبـــة لـــلـــشـــهـــر) و14
r(بالنسبة لليوم والسنة) ضعيف

4 - والية : .................... - والية : ....................

rالسّمك : 18 ضعيف -

5 - جـــدول مـــكـــون من ثـالثــة  - جـــدول مـــكـــون من ثـالثــة (3) أعـــمـــدة مـــخـــصـــصـــة أعـــمـــدة مـــخـــصـــصـــة
للمترشحX من اليمX إلى اليسار :للمترشحX من اليمX إلى اليسار :

العمود األول :

rوأسـمــاؤهم وعــنــد االقــتــضـاء XــتــرشــحــIألــقـاب ا -
كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب األبجدي.

rالسّمك : 14 خشن -

- حتت لقب اIترشح واسـمه باللغة الـعربيةr يكتب
لقب اIترشح واسمه باحلروف الالتينية.

rالسّمك : 8 خشن -

العمود الثاني :

- كتـابة التسـمية الـكاملة لـلحزب الـسياسي اIزكّي
للمترشح أو عبارة "حر" باللغة العربية.

rالسّمك : 14 خشن -

- كتـابة التسـمية الـكاملة لـلحزب الـسياسي اIزكّي
للمترشح أو عبارة "حر" باحلروف الالتينية.

rالسّمك : 8 خشن -

الـعـمـود الـثـالث :  يـخـصص الخـتــيـار الـنـاخب بـوضع
.(X) عالمـة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-412 اIؤرّخ
في 25 مـــحـــرّم عــام 1434 اIــوافق 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012
XنتخبIتعلّق بتنـظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة اIوا

rادّة 13 منـهIال سيّما ا rوسيره
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــكـــــــون أوراق الـــــــتـــــــصــــــويـت الـــــــتي
تــسـتــعـمل لالنــتـخــاب اجلـزئي الســتـخالف عــضـو مـنــتـخب

�جلس األمة من لون وشكل موحّدين.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـكــون ورقـة الــتّـصــويت الــتي تـوضع حتت
تصرف الناخبX لوالية سيدي بلعباس من وجه واحد أو
عدّة أوجهr ويـتم إعدادهـا في شكل قائـمة اسـمية تـتضمّن

مجموع اIترشحX في الدائرة االنتخابية اIعنية.
اIـــــاداIـــــادّة ة 3 :  : يـــــتم تـــــرتـــــيب اIـــــتـــــرشـــــحــــX عـــــلـى ورقــــة
XـترشـحــIالـتّصـويت حسب الـتّـرتيب األبـجدي أللـقاب ا

و أسمائهم باللغة العربية.
وتكـتب تـسمـيـة احلزب الـسـياسي اIـزكّي لـلمـترشح

في اخلانة اخملصصة لذلك.
 وبالنسبة للمترشحX األحرارr تكتب عبارة "حر"

حتت اسم و لقب اIترشح.
وتـــــكــــتـب كــــذلـك ألــــقــــاب اIـــــتــــرشـــــحــــX وأســـــمــــاؤهم
وتـســمـيــة احلــزب الـســيـاسي اIــزكّي لــلـمــتـرشح أو عــبـارة

"حر" باألحرف الالتينية حتت الكتابة باللغة العربية.
وتــــوضـــع قــــبــــالــــــة لــــقـب كـــل مــــتــــــرشــح واســــمـــه
خـــانـــــة مـــخــــصـــصـــــة لــــلـــتــــعـــبـــــيــــر عن اخــــتــــيـــار الــــنـــاخب

.(X) بتسجــيل عالمـة
اIـاداIـادّة ة 4 :  : تـوضّح اIــمـيـزات الــتّـقــنـيـة األخــرى لـورقـة

التّصويت في اIلحق بهذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في 26 ربـــــــــيـع األوّل عــــــــام 1435

اIوافـق 28 يناير سنة 2014.
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
اIميزات التاIميزات التّقنية لورقة التقنية لورقة التّصويت التي تستعملصويت التي تستعمل

لالنتخاب اجلزئي الستخالف عضو منتخبلالنتخاب اجلزئي الستخالف عضو منتخب
�جلس األمة�جلس األمة

تـطـبـع ورقـة الــتـصـويـت الـتي تــسـتـعــمل لالنــتـخـاب
اجلزئي الستخالف عـضو منتخب �جلس األمة على ورق
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اللجنة الوطنية لإلشرافاللجنة الوطنية لإلشراف
على االنتخابات الرئاسيةعلى االنتخابات الرئاسية

الــــنـــظــــام الــــداخـــلـي اIـــؤرخ في الــــنـــظــــام الــــداخـــلـي اIـــؤرخ في  21 ربـــيع األول عـــام  ربـــيع األول عـــام 1435
اIوافق اIوافق  23 يناير سنة  يناير سنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن اللـجـنة الـوطـنـية لإلشـراف عـلى االنتـخـابات في
r2014 نعقدة بتاريخ  23 يناير سنةIجمعيتها العامة ا

- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04 - 11 اIـؤرخ
في  21 رجب عــام  1425 اIــوافق 6 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2004

rتضمن القانون األساسي للقضاءIوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بنظام االنتخاباتIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 12-68 اIـؤرخ
في 18 ربــــيـع األول عـــام 1433 اIــــوافق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
 2012 الـــــــــذي يـــــحــــــــــدد تــــنـــــظــــيـــم و ســــيـــــــر الـــــلــــجـــــنــــــة

الـــوطـــنـــيــــة لـإلشــــــراف عـــلــى االنـــتـــخـــابــــاتr الســـيـــمــــــا
rادتــان 4 و5 منهIا

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

rاجلمهورية
- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 14- 09 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنـة 2014
واIـتضـمن تعيـX أعضـاء اللـجنـة الوطـنية لـإلشراف على

r2014 االنتخابات الرئاسية لسنة
rداولة طبقا للقانونIو بعد ا -

تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه:تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه:
اIــــادة األولى: اIــــادة األولى: يـــســــري هـــذا الـــنـــظــــام الـــداخـــلي الـــذي
يـوضح كيفيات تـنظيم و سيـر اللجنة الـوطنية لإلشراف
عـلى االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة لـسـنـة r2014 الـتي تـدعى في
صـــلـب الــنـص "الـــلـــجــنـــة" عـــلـى جلــانـــهـــا الـــفـــرعـــيـــة احملـــلـــيــة
وأمــانــتــهــا وأعــضــائــهــا واألشــخــاص اIــدعــوين Iــســاعــدتــهــا

واIستخدمX اIوضوعX حتت تصرفها.
اIادة اIادة 2 :  :  تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.

الفصل األولالفصل األول
مهام اللجنة و التزامات أعضائهامهام اللجنة و التزامات أعضائها

اIادة اIادة 3 :  : تـتولى الـلجـنة مـهـمة اإلشـراف على تـنفـيذ
أحـكـام الـقــانـون الـعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1433 اIـوافق  12 يـنـايـر سـنـة 2012  واIـتـعـلّق بـنـظـام
االنتخـابات والنـصوص الـتطبـيقـية ذات الصـلةr من قبل

نظم داخلية
جــمــيع اIـتــدخــلــX في الــعـمــلــيـة االنــتــخــابـيــة من هــيــئـات
Xومـــؤســــســـات إداريــــة وأحـــزاب ســـيــــاســـيــــة ومـــتــــرشـــحـــ
ونـــاخـــبـــrX من تــــاريخ إيـــداع الـــتـــرشـــيــــحـــات إلى نـــهـــايـــة

العملية االنتخابية.
اIـادة اIـادة 4 :  : تـتـولى الـلـجـنـة في إطـار اIـهـام اخملـولـة لـها
في الـــقــــانـــون الـــعـــضـــوي رقم 12-01 اIــؤرخ في 18 صـــفــر
عــام 1433 اIــوافق  12 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 واIـــذكــور أعاله

السيما:
- الـــتـــأكـــد من تـــطـــبـــيق أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي

اIتعلّق بنظام االنتخابات و نصوصه التطبيقية.
- القـيـام بزيـارات ميـدانـية و السـيمـا عـلى مسـتوى
مراكـز و مكاتب الـتصويت بـغرض الوقـوف على مطـابقة
الــعـمــلـيـة االنــتـخـابــيـة مع أحــكـام الـقــانـون الــعـضـوي رقــم
12-01  اIــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنــايــر

سنة 2012 واIذكور أعالهr و نصوصه التطبيقية.
- اإلشـــراف عــــلى الـــتــــرتـــيــــبـــات الــــتـــنـــظــــيـــمــــيـــة في

مختلف مراحل العملية االنتخابية.
- تــــلـــــقـي أي احــــتـــــجـــــاج من أي نـــــاخب أو مـــــرشح أو
�ثـله أو من الـلجـنة الـوطنـية Iـراقـبة االنـتخـابات أو من

أي هيئة إدارية مشاركة في العملية االنتخابية.
- كـمــا �ـكن الـلـجـنـة أن تـتـدخـل تـلـقـائـيـا التـخـاذr في

حدود اختصاصهاr القرار اIناسب.
- تـتبـادل مع الـلجـنـة الـوطنـيـة Iراقـبـة االنتـخـابات

كل معلومة تتعلّق بتنظيم االنتخابات وسيرها.
5 :  : �ــكـن الــلــجــنــةI rــمــارســة مــهــامــهــاr االطالع اIـادة اIـادة 
عــلى جــمـــيع اIــعــلـــومــات والــوثــائـق اIــتــعــلّـــقــة بــالــعـــمــلــيــة

االنتخابية.
اIادة اIادة 6 :  : يـلتزم أعضـاء اللجنـة �ناسبـة أداء مهامهم

�ا يأتي:
- الـواجبات اIنـصوص علـيها في الـقانون األساسي
لـــلــقـــضــاءr ال ســـيــمــا بـــواجب الــتـــحــفظ واحلـــيــاد والـــتــجــرّد
rباد¯ العدالةI والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي

rعلومات التي يطلعون عليهاIداوالت و اIسرية ا -
- حـضــور االجـتـمــاعـات اIـبــرمـجـة مـن طـرف رئـيس

اللجنة.
- اIساهمة في تكوين مساعدي اللجنة.

اIـادة اIـادة 7 :   :  يـلـتـزم أعـضـاء اللـجـنـة بـعـدم اIـشـاركـة في
الــنــدوات أو اإلدالء بــأي تـــصــريــحـــات إال بــإذن من رئــيس

اللجنة.
اIــادة اIــادة 8 :  : يـــلــتــزم الـــقــضــاة و اIــوثـــقــون و احملــضــرون
القضـائيون ومـحافظو الـبيع باIـزاد العلني واIـترجمون
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- مـــسك مـــحــاضـــر اجــتـــمــاعـــات الــلـــجـــنــة و الـــوثــائق
rالصادرة عن أشغالها و السهر على حفظ أرشيفها

- الـــقـــيــام بـــأي مـــهـــمــة إداريـــة أو تـــقــنـــيـــة مــرتـــبـــطــة
rبأشغال اللجنة

- حتــــضــــيــــر وجتــــمـــيـع الــــوثـــائـق اIــــفـــيــــدة فـي إعـــداد
التقرير النهائي للّجنة.

اIــادة اIــادة 16 :  : عالوة عــلى اIـــهــام اIــذكـــورة أعالهr تــكــلف
األمانة الرئيسيـة للّجنة على اخلصوص �ا يأتي:

- تـوفـيـر الـوسـائل الـضــروريـة حلـسن سـيـر الـلـجـنـة
rواللجان الفرعية احمللية

- الـــتــنـــظــيم  والـــتــكـــفل بـــالــنـــقل واإليــواء واإلطـــعــام
rساعدتهاI دعوينIألعضاء اللجنة واألشخاص ا

rالسهر على حفظ وصيانة األجهزة والعتاد -
- الــــســــهــــر عـــلـى االســــتــــعـــمــــال الــــعــــقالنـي لــــلــــمـــوارد
الــبـــشــريــة واIــالــيــة واIـــاديــة لــلّــجــنــة والـــلــجــان الــفــرعــيــة

rاحمللية
rيزانيةIتعلّقة بصرف اIتنفيذ العمليات ا -
rإعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة -

- إدارة وتسيير اIوقع اإللكتروني للّجنة.
الفصل الثالثالفصل الثالث
سير اللجنةسير اللجنة

اIادة اIادة 17 :  : يتـولى تـسيـير الـلجـنـة واللـجان الـفرعـية
احملـلـيـة رؤسـاؤهـاr و تـتـدخل تـلـقـائـيـا أو بـناء عـلـى إخـطار
من اIـتــدخـلـX في الـعـمــلـيـة االنـتـخــابـيـة وفـقـا لــلـكـيـفـيـات

احملددة في هذا الفصل.
القسم األولالقسم األول

مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية احملليةمهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية احمللية
اIادة اIادة 18 :  : يتولى رئيس اللجنة على اخلصوص:

- السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجان الفرعية
احملـليـة ودعوتـهـا عنـد االقـتضـاء لالنعـقـاد في جمـعـية عـامة

rرتبطة بنشاط اللجنةIسائل اIللنظر في ا
rناقشاتIرئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة ا -

rالسهر على فرض االنضباط -
rهام بينهمIنائب له أو أكثر وتوزيع ا Xتعي -

- تعيX رؤساء وأعـضاء اللجان الفرعية احمللية من
rأعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم Xب

rمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة -
- األمر بصرف نفـقات اللجنـةr و�كنه تفويض ذلك

إلى رؤساء اللجان الفرعية احمللية.
اIادة اIادة 19 :  : يعيّن رئيس الـلجنة القضاة ومستخدمي
Xواحملـــضـــريـن الـــقـــضــــائـــيـــ XـــوثـــقــــIأمـــانــــات الـــضـــبـط وا
Xالرسـمـي XـترجـمـIـزاد الـعلـني واIومـحافـظي الـبيـع با
اIـدعـوين Iسـاعـدة اللـجـنة بـنـاء على طـلب رؤسـاء اللـجان

الفرعية احملليةr و�كنه تفويض ذلك لهم عند االقتضاء.

الـــرســـمـــيـــون و مــســـتـــخـــدمـــو أمـــانـــات الــضـــبـط واألعــوان
الـدبـلومـاسـيـون والقـنـصلـيـون اIـدعوون Iـسـاعـدة اللـجـنة
أو اللجان الفرعـية احمللية وكذا اIسـتخدمون اIوضوعون
حتت تــصـرفــهــاr بـالــســر اIـهــني وعــدم إفـشــاء أي مــعـلــومـة

اطلعوا عليها في إطار �ارسة مهامهم.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيمالتنظيم
اIادة اIادة 9 :  : طبـقا ألحـكام اIادة 5 من اIرسـوم الرئاسي
رقم 12-68 اIــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1433 اIــــوافق
 11 فـبـرايــر سـنـة 2012  واIــذكـور أعالهr تــمـارس الـلــجـنـة

مـــهــامــهــا في مـــقــرهــا بــاجلـــزائــر الــعــاصـــمــة أو في مــقــرات
اللجان الفرعية احمللية.

اIـادة اIـادة 10 :  : تـتـفـرع أمانـة الـلـجنـة إلى أمـانـة رئيـسـية
عـلى مسـتـوى مقـر اللـجـنة وأمـانات مـحـليـة عـلى مسـتوى

مقرات اللجان الفرعية احمللية.
القسم األولالقسم األول

اللجان الفرعية احملليةاللجان الفرعية احمللية
اIـادة اIـادة 11 :  : لـلّــجـنــة عـلـى مـسـتــوى كل واليــة ومـنــطـقـة

انتخابية جلنة فرعية محلية.
غــيــر أنه �ــكن رئــيـس الــلــجــنــة تــنــصــيب عــدة جلــان

فرعية في نفس الوالية.
اIـادة اIـادة 12 :  : تـمـارس الـلـجـان الـفـرعـيـة احملـلـيـة مـهـامـهـا

باIقرات اخملصصة لها.
القسم الثانيالقسم الثاني

األمانةاألمانة
اIادة اIادة 13 :  : تـتشـكل أمانة الـلجـنة من ثالثة (3) قـضاة
عــلى األقل من بـيــنـهم أمــX رئـيـسيr يــعـيـنــون �ـقـرر من

رئيس اللجنة.
اIادة اIادة 14 :  : تتـشكل أمانـة اللجـنة الفـرعية احملـلية من
ثالثـة (3) أعــوان عـلى األقل من سـلك مــسـتـخـدمي أمـانـات
الـــضــبط من بـــيــنــهم أمــX رئـــيــسيr يــعــيـــنــون �ــقــرر من

رئيس اللجنة الفرعية احمللية.
يــتــولى أمــانــة الــلــجــنــة الــفــرعــيــة احملــلــيــة بــاIــنــاطق
االنتخابية بـاخلارج األعوان الدبلوماسيون والقنصليون

اIوضوعون حتت تصرفها.
اIـادة اIـادة 15 :  : تـكــلف أمـانـة الــلـجـنـة الــوطـنـيــة والـلـجـان

الفرعية احمللية على اخلصوص باIهام اآلتية:
- تـســجــيل اإلخـطــارات واإلبالغــات في ســجل خـاص
مــرقم ومــؤشـــر عــلــيه من قــبل رئـــيس الــلــجــنــة أو رئــيس

rمقابل وصل إيداع rاللجنة الفرعية احمللية
rتسجيل حاالت التدخل التلقائي للّجنة -

rتسجيل بريد اللجنة -
rادي الجتماعات اللجنةIالتحضير ا -



اIـادة اIـادة 20 :  : يـتــولى رئــيس الــلـجــنــة الـفــرعــيـة احملــلــيـة
على اخلصوص:

rتنسيق عمل اللجنة الفرعية احمللية -
- رئـاسة اجـتمـاعات الـلجـنة الـفرعـية احملـلية وإدارة

rناقشاتIا
rالسهر على فرض االنضباط -

rمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية احمللية -
- �ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

rاللجنة الفرعية احمللية
- تـــعــيـــX الــقـــضـــاة ومــســـتــخـــدمي أمـــانــات الـــضــبط
واIـــوثـــقــX واحملـــضــرين الـــقـــضــائـــيــX ومـــحــافـــظي الـــبــيع
باIـزاد العـلني واIـتـرجمـX الرسـميـX اIدعـوين Iسـاعدة

اللجنة الفرعية احمللية في حدود أحكام اIادة 19 أعاله.
اIادة اIادة 21 : : �كن رئـيس اللـجنـة تـبادل اIـعلـومات مع

رئيس اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات.
و �ـــكـن رؤســـاء الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة احملـــلـــيـــة تـــبـــادل
اIــعــلــومـات مـع نـظــرائــهم في الــلــجــنــة الــوطـنــيــة Iــراقــبـة
االنتـخابات مع إخـطار رئيس الـلجنـة الوطنـية لإلشراف

على االنتخابات بذلك.
القسم الثانيالقسم الثاني
إخطار اللجنةإخطار اللجنة

اIـــــادة اIـــــادة 22 :  : تـــــودع اإلخـــــطــــــارات و اإلبالغــــــات حـــــسب
احلالةr بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية احمللية.

حتـــــتــــوي اإلخــــطـــــارات واإلبالغـــــات عــــلى اسـم ولــــقب
وصــــفـــة وتــــوقـــيـع اIـــعــــني وعـــنــــوانه الــــذي قـــد يــــبـــلّـغ فـــيه

ومضمون اإلخطار و عناصر اإلثبات.
اIـادة اIـادة 23 :  : �ــكن إخــطـار الــلـجــنـة �ــقـرهــا أو �ـقـرات
جلانـها الـفـرعيـة احملـليـة من قـبل اللـجنـة الـوطنـيـة Iراقـبة
االنــــــتــــــخــــــابــــــات بــــــالــــــقــــــضــــــايــــــا الــــــتي تــــــدخـل فـي مــــــجـــــال

اختصاصاتها.
اIـــــادة اIـــــادة 24 :  : �ــــــكن إبـالغ الـــــلــــــجـــــنـــــة بــــــكل خــــــرق �س
�ـصـداقيـة وشـفـافـيـة االنـتخـابـات بـكل الـوسـائل �ـا فـيـها

اإللكترونية.
القسم الثالثالقسم الثالث

التدخل التلقائي للالتدخل التلقائي للّجنةجنة
اIـادة اIـادة 25 :  : عـنـدمـا يـعـاين أعـضـاء الـلـجـنـة خـرقـا �س
�صداقـية وشفافـية العمـلية االنتـخابيةr فـإنهم يحررون
تـــقـــريـــرا مـــفـــصالr  يـــرفـع حــسـب احلـــالـــةr إلى الـــلـــجـــنــة أو
الــــلـــجــــنــــة الــــفــــرعــــيــــة احملـــلــــيــــةr لــــلــــفــــصل فــــيه فـي اآلجـــال

القانونية.
ويــتــضـمـن الـتــقـريــر بــدقـة تــاريخ و ســاعــة االنـتــقـال
واألمــاكـن أو اIــواقع الــتي زاروهــا واIـالحــظــات اIــعــايــنــة

واألدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.

القسم الرابعالقسم الرابع
كيفيات اتخاذ القراراتكيفيات اتخاذ القرارات

اIـادة اIـادة 26 :  : يـعـX رئـيس الـلـجـنـة مـقـررا يـتولـى جمع
كل اIـــعــلـــومـــات والـــوثــائـق اIــتـــعـــلــقـــة بـــاIـــلف و�ـــكــنه أن
يـــســـتـــمع ألي شــــخص أو ســـلـــطـــة أو هـــيــــئـــة مـــشـــاركـــة في
الـــعــمــلــيــة االنــتــخـــابــيــة و/ أو يــطــلب كـل مــعــلــومــة يــراهــا

ضرورية.
و �كن تكليف نفس اIقرر بعدة ملفات.

بـــعـــد انــتـــهـــاء الـــتـــحـــقـــيق فـي اIـــلفr يـــحـــرر اIـــقــرر
تــقــريــرا يــعــرضه حــسب احلــالــةr عـلـى الــلـجــنــة أو الــلــجــنـة

الفرعية احمللية.
اIادة اIادة 27 :  : جتتـمع اللجـنة أو اللـجان الفـرعية احملـلية
بـــــدعـــــوة مـن رئـــــيـــــســـــهـــــا لـــــلـــــفـــــصـل في اIـــــلـف في اآلجـــــال

القانونية.
وعليها أن تفصل في احلX يوم االقتراع.

28 :  : ال تـــــصـح مــــداوالت الـــــلـــــجـــــنــــة والـــــلـــــجــــان اIــــادة اIــــادة 
الفرعية احمللية إال بحضور ثالثة (3) أعضاء على األقل.

تـصـدر الــقـرارات بـأغـلــبـيـة األصــوات ويـكـون صـوت
الرئيس مرجحا عند تساوي األصوات.

عـــنــدمـــا تــرى الـــلــجــنـــة أن واقــعـــة من الــوقـــائع الــتي
اكـتـشـفــتـهـا أو أخـطـرت بـهــا حتـتـمل وصـفـا جــزائـيـاr فـإنـهـا

تبلغ بها النائب العام اخملتص فورا.
اIـادة اIـادة 29 :  : تـبـلّغ الـلـجـنـة قـراراتـهـا بـكل الـوسـائل �ـا
فــيــهــا اإللــكــتــرونــيـة أو الــفــاكس أو الــهــاتف أو عن طــريق

النشر في اIوقع اإللكتروني للّجنة.
30 :  : يـــتـــعـــيّن عــــلى اIـــتـــدخـــلـــX فـي الـــعـــمـــلـــيـــة اIــادة اIــادة 
االنـتخـابيـة االمـتثـال لقـرارات الـلجـنة والـلـجان الـفرعـية
احمللـية في اآلجال الـتي حتددهـاr وفي حالة االمـتناع تـنفذ

هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية.
اIـادة اIـادة 31 :  : يــوقع رئــيس ومـقــرر الـلــجـنــة أو الـلــجـنـة
الـفرعية احملـلية محـاضر االجتمـاعات وحتفظ في أرشيف

اللجنة.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

32 :  : تــرفع الــلــجــان الــفــرعــيــة احملــلــيــة تــقــاريـر اIـادة اIـادة 
دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة.

اIـادة اIـادة 33 :  : تـقـوم الـلـجـنـة عنـد انـتـهـاء مـهـامـهـا بـإعداد
تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة.

اIادة اIادة 34 :  : يخضع تعـديل هذا النظام الداخلي لنفس
القواعد التي تمت �وجبها اIصادقة عليه.

اIـادة اIـادة 35 :  : يــنـشـر هــذا الـنـظــام الـداخـلـي في اجلـريـدة
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
23 يناير سنة 2014. 
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