
العدد العدد 06
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

األربعاء األربعاء 12 ربيع الثاني  ربيع الثاني  عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق  12  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
مرسوم رئـاسـي رقــم  14 - 71  مؤرّخ فـي 11 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 11 فبراير سنة r2014 يتضمن إعالن حداد وطني.
مـرســوم تــنــفــيـذي رقــم 14 - 27 مــؤرخ في أول ربــيع الــثــاني عـام 1435 اIـوافــق أول فـبــرايــر ســنـة r2014 يــحــدد اIــواصــفـات
العمرانية واIعمارية والتقنية اIطبقة على البنايات في واليات اجلنوب............................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 اIوافق أول ديسمبر سنة  22013  يتضمن تغيير ألقاب.............................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 ربــيع األوّل عـام 1435 اIـوافق 12 يـنــايـر ســنـة r2014 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام الــكـاتـب الـعــامّ لـدى
رئيس دائرة مفتاح في والية البليدة..............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 ربــيع األوّل عـام 1435 اIـوافق 12 يـنــايـر ســنـة r2014 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام مـكـلّــفـة بــالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة العدل.............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10  ربيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 يناير سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام �جلس احملاسبة..........
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10  ربـيع األوّل عام 1435 اIوافق 12 يـنـاير سـنة r2014 يـتضـمّن تعـيX مـفتـشة بـاIفـتشـية الـعامّـة
لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.................................................................................................................

قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 21 رمـضــان عـام 1433 اIـوافق 9 غـشـت سـنـة r2012 يــحـدد قــائـمــة الـتـجــهـيــزات اIـقــتـنـاة في
السـوق احملـليـة أو اIسـتوردةr اIـوجهـة ألنـشطـة البـحث الـعلـمي والتـطويـر الـتكـنولـوجي للـمـراكز واIـؤسسـات وغيـرها
من هيئات البحث اIؤهلة واIعتمدةr اIعفاة من احلقوق والرسوم.......................................................................

وزارة وزارة ا;وارد ا;ائيةا;وارد ا;ائية
قــرار مـؤرّخ في 21  صـفــر عـام 1435 اIـوافـق 24  ديــسـمــبـر ســنـة r2013 يـتــضـمّن اIــصـادقــة عـلـى الـتــنـظــيم الـداخــلي لـلــديـوان
الوطني للتطهير.......................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مؤرّخ في 16  ربـيع األول عام 1433 اIـوافـق 9 فـبـرايـر سـنة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـديوان
الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي...............................................................................................
قـرار مؤرّخ في 16  ربـيع األول عام 1433 اIـوافـق 9 فـبـرايـر سـنة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـديوان
الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف...............................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 16  ربـيع األول عام 1433 اIـوافـق 9 فـبـرايـر سـنة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـديوان
الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت...........................................................................................
قـرار مؤرخ في 16 ربـيع األول عام 1433 اIوافق 9 فـبـراير سـنة r2012 يـتضـمن تشـكيـلة اجملـلس التـوجيـهي للـديوان الـوطني
للحظيرة الثقافية للتاسيلي.........................................................................................................................
قـــرار مــؤرخ في 16 ربـــيع األول عـــام 1433 اIـوافــق 9 فـبــرايـر ســنـة r2012 يـتــضــمن تــشـكــيــلـة اجملــلس الــتــوجـيــهي لــلــديـوان
الوطني للحظيرة الثقافية لألهقار................................................................................................................
قرار مؤرخ في 16 ربيع األول عام 1433 اIوافق 9 فبراير سنة r2012 يتضمن فتح دعوى تصنيف "اIوقع األثري تسيليل"..

Bوزارة التكوين والتعليم ا;هنيBوزارة التكوين والتعليم ا;هني
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 7 جــمــادى األولـى عـام 1434 اIـوافق 20 مــارس ســنــة r2013 يــحــدد كــيــفــيــات تــنـظــيم دورات
التكوين اIهني األولي اIقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها.....
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ربـــــيع مـــــرســـــوم رئــــــاســي رقــم  مـــــرســـــوم رئــــــاســي رقــم  14 -  - 71  مـــــؤر  مـــــؤرّخ فـي خ فـي 11 ربـــــيع 
r2014 ــوافق 11 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــةIــوافق  اIالـــثـــاني عـــام الـــثـــاني عـــام 1435 ا

يتضمن إعالن حداد وطني.يتضمن إعالن حداد وطني.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77- 8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 63 -  145 اIـؤرخ في 25

rأبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 97- 365 اIؤرخ
في  25 جـــمـــادى األولى عــام  1418 اIــوافق  27 ســبـــتـــمـــبــر

rتعلق بشروط استعمال العلم الوطنيIسنة  1997 وا
- ونـظـرا لـتـحـطم طـائـرة الـنـقل الـعـسـكـريـة من نـوع
(هـرقل س-130) فـوق جـبل فـرطــاس بـعـX مـلــيـلـة (واليـــة

rأم البواقي) الذي أدى إلى وفاة ركاب
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــلن حـــداد وطـــنـي أيــام 12 و13 و14
فبراير سنة 2014.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــنــكّس الــعـــلم الــوطـــني في كـــامل الــتــراب
الـوطـني عــلى الـبــنـايـات الــتي تـأوي اIــؤسـسـاتr الســيّـمـا
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 365-97
اIــــــــؤرخ في  25 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام  1418 اIــــــــوافق 27

سبتمبر سنة  1997 واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 11 فبراير سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم 14 -  - 27 مــــؤرخ فـي أول ربــــيع مــــؤرخ فـي أول ربــــيع
r2014 ــوافـق أول فــبــرايــر ســنـةIــوافـق أول فــبــرايــر ســنـة  اIالــثــاني عـام الــثــاني عـام 1435 ا
يـحـدد اIواصـفـات الـعـمـرانـيـة واIعـمـاريـة والـتـقـنـيةيـحـدد اIواصـفـات الـعـمـرانـيـة واIعـمـاريـة والـتـقـنـية

اIطبقة على البنايات في واليات اجلنوب.اIطبقة على البنايات في واليات اجلنوب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
-   وبـنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيــمــاr اIــادتـان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى  عام1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990
واIـتـعــلق بـالـتــهـيـئــة والـتـعــمـيـرr اIـعــدل واIـتـمـمr السـيـمـا

 rادتان 46 و47 منهIا
- و�قتضى اIرسوم التشريعي رقم 94-07  اIؤرخ
في 7 ذي احلـــجـــة عـــام  1414 اIــوافق 18 مـــايـــو ســـنـــة 1994
واIــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اIـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة
اIـهندس اIعـماريr اIعـدل واIتممr ال سيـماr اIادتان 5 و6

 rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عـام  1419 اIـوافق 15 يــونــيــو ســنـة 1998 واIــتــعـلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اIــــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام  1423 اIــوافق  8 مـــايـــو ســـنـــة 2002 واIـــتـــعـــلق

rدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اIــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اIوافق  20 فبراير سنة 2006 واIتضمن

rالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

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

rتعلق بالواليةIوا
-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام  1434 اIوافق11 سبـتمبر سنة 2013

  rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-175 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991

rالذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-176 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـذي يــحـدد كــيـفـيــات حتـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة
الــتـــجــزئــة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة الـــبــنـــاء وشــهــادة

rتممIعدل واIا rطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-177 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد اخملـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rتعلقة بهIومحتوى الوثائق ا rصادقة عليهIوالتعمير وا

rتممIعدل واIا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل األراضي
واIـصادقـة عـلـيـها ومـحـتـوى الوثـائق اIـتـعـلـقة بـهـاr اIـعدل

rتممIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اIؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اIـوافق أول يـوليـو سـنة
r2008 الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات وزيـــر الـــســـكن والـــعـــمــران

rتممIعدّل واIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
اIـواصـــفـات الـعـمـرانيـة واIـعـمـاريـــة والـتـقـنـيـة اIـطـبـقــة
XـادتIطـبقـا ألحـكام ا rعلى الـبـنايـات في واليـات اجلنـوب
46 و47 من الــــقـــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14 جــــمــــادى

األولى  عـام1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة r1990 اIـعدّل
واIــــتــــمم واIــــذكــــور أعالهr الــــتي تــــدعـى في صــــلب الــــنص

"اIواصفات".
2 :  : تــطــبق أحــكــام هـــذا اIــرســوم عــلى بــلــديــات اIـاداIـادّة ة 

واليات اجلنوب باستثناء بلدية مقر الوالية. 
حتـدد واليـات اجلـنــوب اIـعـنـيـة بـأحـكـام هـذا اIـرسـوم

�وجب قرار من الوزير اIكلف بالعمران.
اIاداIادّة ة 3 :  : ال تطبق أحكام هذا اIرسوم على:

 - اIـدن اجلـديـدة اIـنـشـأة طـبـقـا لـلـقـانـون رقم 08-02
اIـؤرخ في 25 صــفـر عـام 1423 اIـوافق 8 مـايــو سـنـة 2002

rذكور أعالهIوا
 - اIمتـلكـات الثقـافيـة احملميـة �وجب الـقانون رقم
98-04 اIــؤرخ في 20 صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يــونــيــو

rذكور أعالهIسنة 1998 وا
 - الــبــنــايــات الــعــســكــريــة اIــنـشــأة مـن طـرف وزارة
الـدفـاع الـوطـني أو اIـنـجـزة حلسـابـهـا اخلـاضـعـة Iـواصـفات

خاصة.
  اIـاداIـادّة ة 4 :  : تـطـبق اIـواصـفـات اIـلـحـقـة بـهـذا اIـرسوم
فـي مــجـــال اســتـــعـــمــال األراضي وتـــنـــظــيم اإلطـــار اIـــبــني

و�ط البنايات.
الفصل األولالفصل األول

اIواصفات العمرانيةاIواصفات العمرانية
الفرع األولالفرع األول

تنظيم اإلطار اIبنيتنظيم اإلطار اIبني
اIاداIادّة ة 5 :  : يتم فرض اIواصـفات  عند إعـداد ومراجعة
أدوات التعميـر وتطبق عند إجناز جميع أنواع البنايات
وتغيـيرها وترميـمها وتوسـيعها وكذا عـند تهيـئة الفضاء

العمومي في بلديات واليات اجلنوب. 

اIـاداIـادّة ة 6 :  : �ـكن أن يـتـم رفض تـسـلــيم رخـصـة الــبـنـاء
إذا كـانت البـنـاياتr بـسـبب وجهـتـها وبـنـيتـهـــا وأبعـادهــا

ال تتطابق مع أحكام هذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــجب أن يـتــكـون مــخـطـط الـتـهــيـئــة اIـوجه
إلحـــداث مـــنـــاطـق جـــديــدة جتـب تـــهـــيـــئــتـــهـــاr مـن فـــضــاءات
عـمـومـيـة وجــمـاعـيـةr ومن شــبـكـة لـلــطـرق واIـمـرات الـتي
تــشــكل مــجـــمــوعــة من الــتــجــزئـــات  و يــســمح هــذا اخملــطط
بـــتـــثـــمـــX الــــعالقـــات واالنـــتـــقـــال مـن الـــفـــضـــاء الـــعـــام إلى

الفضاء اخلاص.
يــتـعــX عـلى اجلـمــاعـات احملــلـيـة اIــعـنــيـة بـأحــكـام هـذا
اIــرســومr أثــنــاء تــصــمـــيم مــخــطط الــتـــهــيــئــة اIــذكــور في
الـفـقرة أعـالهr  إعداد دفـتـر اIواصـفـات اخلاصـة الـعمـرانـية

والهندسية والتقنية اIطبقة على البنايات  واعتماده.
يـجب أن تـقـدم الـفضـاءات الـعـمـومـيـة أشـكـال تتالءم
مع الـظرف الـطبـيعـي واIنـاخي واالجتـماعي الـذي يسـاعد
عـلى التـقلـيص من تأثـير الـرياح الـسائـدة ومن اIسـاحات
اIعرضة ألشعـة الشمس من خالل توجه ومقاس البنايات

التي حتدها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

استعمال األراضياستعمال األراضي
اIـاداIـادّة ة 8 :  : يـجب أن ال تـقل اIــسـاحـة الـدنــيـا اخملـصـصـة

لكل قطعة أرض مخصصة للبناء عن 250 مترا مربعا.
غــــيـــر أنـه حـــسـب تـــوفــــر األوعـــيــــة الـــعــــقـــاريــــةr �ـــكن
تــقــــلــيص اIــسـاحــــة اIــذكــورة فــي الــفــقـــرة أعالهr بــصــفـة
اسـتـثـنـائـيـةr في بـعض واليـات اجلـنـوب �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف بالعمران.  
9 :  : يـجـب أن يــكـون مــوقع اIــنــطــقــة اخملــصــصـة اIـاداIـادّة ة 
لـلـتـهيـئـة أو إلنـشـاء جتـزئـات جـديـدة بـالـقـرب من شـبـكات
الـتهيئـة اIوجودةr ويجب أن يـتم إجناز الهيـاكل القاعدية
اخلـاصـة بـشــبـكـة الـتــهـيـئــة الـثـالـثــة حتت مـراقـبـة الــبـلـديـة

التي يتم إجناز اIشروع فيها.
اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : �ـــــكن أن تــــتـم  بــــرمــــجــــة الـــــتــــجــــهــــيــــزات
اIـرافـقـة والـفـضـاءات الـعـمـومـيـة الـضـروريـة في اIـنـطـقـة

ضمن إطار مخطط التهيئة.
�كن أن تتكون اIـباني اخملصصة لالستعمال اIهني
واإلداري واIـــبـــاني اخملـــصـــصـــة لـــوظـــيــفـــة رئـــيـــســـيـــة غـــيــر
السكنr  وبصـفة استثـنائيةr من ثالثة (3) طوابق مـبنية

على األكثر.
الفصل الثانيالفصل الثاني

اIواصفات اIعمارية والتقنيةاIواصفات اIعمارية والتقنية
الفرع األولالفرع األول

تصميم البناياتتصميم البنايات
اIــاداIــادّة ة 11 :  : يـــجب تـــصـــمـــيم اجلـــدران اخلـــارجـــيــة لـــكل
الـــبــنـــايــات وإجنــازهـــا بــشـــكل يــقـــلل من تـــعــرضــهـــا ألشــعــة
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الـشـمس ويـحـد من الـتــسـرب احلـراري إلـيـهـا و�ـكـنـهـا من
استغالل اإلضـاءة الطبـيعيـة  وضمـان الرفاهـية الصـوتية

والتهويةr على اخلصوص.
اIاداIادّة ة 12 :  : يوصى بتوجـيه البنايـات حسب التوجيه
شـــمـــال/جـــنــــوبr بـــشـــكل يـــســـمـح بـــأن  تـــتـــكـــون الـــواجـــهـــة

الشرقية والغربية للبناية من جدران مشتركة.
يجب تـقليص مـساحة الـنوافذ اIـوجهة غـربا وشرقا

.Xإلى احلد األدنى �ا يسمح بإضاءة وتهوية كافيت
اIـاداIـادّة ة 13 :  : �ــنع مـنـعــا بـاتـا اســتـخـدام نـظــام الـسـتـار

الزجاجي على الواجهة في هذه اIناطق.
اIــاداIــادّة ة 14 :  : يـــتم ضــبط احلـــد األدنى Iـــســاحــة الـــنــوافــذ
وفق الــفــحــوص الـتــنــظـيــمــيــة اIـتــعــلـقــة بــالـقــيم الــقــصـوى
لــلــتـســرب احلــراري في الـشــتــاء والـقــيم الــقـصــوى لــنـسب

أشعة الشمس في الصيف.  
يوصى باستخدام نوافذ زجاجية مزدوجة.

Xتراوح ما  بIادّة ة 15 :  : يوصى باستـعمال اللون اIاداIا
الفـاحت ولون الـطX األحمـر في هذه اIـناطق.  كـما يوصى
بـتـفـضـيل الـلـون الطـبـيـعي لـلـمـواد الـتـقـليـديـة اIـسـتـعـمـلة

محليا كطالء خارجي.
الفرع الثانيالفرع الثاني
�ط البنايات�ط البنايات

اIاداIادّة ة 16 :  : يـتمـثل �ط السـكن الذي �ـكن إجنازه في
مـنــاطق اجلــنــوبr مــهــمـا تــكن طــريــقــة تــمــويـلـه أو صـاحب
Xفي الــســكن الــفــردي ذي طــابــقــ rــشــروع الــذي يــنــجــزهIا
عـلى األكـثرr يـعـلـوه سطح سـهل اIـنـفـذr يحـمـيه جـدار على

احلافة ال يتجاوز ارتفاعه مترين (2 م). 
اIاداIادّة ة 17 :  : يـجب أن تتطـابق اIساحـة األولية الـقابلة
لــــلـــســــكن مع اIــــواصـــــفــــات احملـــددة فـــي إطــــار الــــتـــنــــظـــيم
اIــعــمــول بهr في كل بــرنــامج ســكـني مــبــاشــر فــيه و�ـول

�ساعدة من الدولة بصفة نهائية.
rيـجـب أن يـتـكـون هـذا الــسـكن  في مـرحــلـته األولـيـة

من العناصر اآلتية :
rقاعة اجللوس -

r(2) إلى ثالث (3) غرف Xغرفت -
rمطبخ إلعداد الوجبات وتقد�ها -

- حــمـام ومــرحـاض ســهل اIـنــفـذ مـن الـفــنـاءr إذا كـان
rذلك �كنا
rر� -

rوحدات التخزين -
rعند االقتضاء rقبو -

rفناء مركزي أو جانبي -
- سطح سهل اIنفذ وجوبا.

اIــاداIــادّة ة 18 :  : يـــســـمح بـــتــوســـيع الـــســـكنr ضـــمن احلــدود
التي تسمح به مسـاحة قطعة األرض والقواعد العمرانية

وكذا دفتر اIواصفات اخلاصة اIتعلقة بالبيئة احمللية.
كـــمــــا يــــجب أن يــــتم تــــوســـيع الــــســــكنr ضــــمن حـــدود
تــنــظـيم مــخــتــلف الـوظــائف الــداخــلـيــة واالنــسـجــام الــعـام

لإلطار اIبني.
19 : :  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

ــــــــــــــــــــ
اIلحق اIلحق 

اIــواصــفــات الـعــامــة اIــطــبـقــة عــلى الــبــنــايــات في واليـاتاIــواصــفــات الـعــامــة اIــطــبـقــة عــلى الــبــنــايــات في واليـات
اجلنوباجلنوب

الفصل األولالفصل األول
استعمال األراضي وتنظيم اإلطار اIبنياستعمال األراضي وتنظيم اإلطار اIبني

الفرع األولالفرع األول
استعمال األراضياستعمال األراضي

اIــادة األولى : اIــادة األولى : يــجب اعـــتــمــاد اIــواصــفـــات الــتــقــنــيــة
اIـتـعـلـقة بـتـحـديـد اIـواقع الـقـابـلة لـلـبـنـاء وتـنـظـيم اإلطار
اIـبني واألشكال الـعمرانـية اIبرمج إجنـازهاr التي يجب
rــنـاخـيـةIاالعـتـبــار الـعـوامل الــطـبـيــعـيـة وا Xأن تــأخـذ بـعــ
كــاإلشـعـاع الـشـمـسي وتـسـاقـط األمـطـار والـريـاح الـرمـلـيـة
والـفيـضـانات وصـعـود اIـياه اجلـوفـية واألتـربـة العـدوانـية

والطX اIنتفخ.
اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــجب إدمــاج الــتـــنــظــيم الــفـــضــائي اجلــديــد
ضــمن اإلطــار اIــبــني اIــوجـود. كــمــا يــجب إدراج شــبــكـات

التهيئة الثالثة في الشبكات اIوجودة باIوقع.
اIـاداIـادّة ة 3 : يـتـم إحـداث مـنـاطق و/أو جتـزئـات سـكـنـيـة
جديـدةr عن طريق امـتدادهـا مع اخملـطط اIوجـود. وتتـمثل
هــذه الـــعــمـــلــيـــات اجلــديـــدة في بــرمـــجــة األراضـي الــقـــابــلــة
لـلـتـعـمـيـر وإدمــاج الـفـضـاءات اIـعـمـرة وتـوزيع الـسـكـنـات

والتجهيزات اIرافقة.
4 : : يـــــجب أن جتـــــمـع األشــــكـــــال الـــــعـــــمـــــرانـــــيــــة اIــــاداIــــادّة ة 
والهندسـية اIقـترحة بـX األشكال التـقليـدية واIتـطلبات
اIعاصـرة للمسـتعملـX سواء تعلق األمـر بجمالـية اIظهر

أو بالرفاهية. 
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�ــنع إجنــاز الــبـــنــايــات اIــتــبــاعــدة الـــتي تــســتــوجب
شبكات تهيئة مكلفة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
من الفضاء اجلماعي إلى القطعة األرضيةمن الفضاء اجلماعي إلى القطعة األرضية

اIـاداIـادّة ة 5 : : يـجب أن يــتم تـنــظـيم اIـبــنى في فـضـاءات
عمومية وفضاءات جماعية انتقاليةr وحتدد كما يأتي :

- الـفـضـاءات الـعـمـومـيـة : - الـفـضـاءات الـعـمـومـيـة : سـاحـات وطـرق وسـاحـات
صغـيـرةr تسـمح �رور اIـركـبات الـتي توزع الـتـجهـيزات
العمـومية واخلـدمات والـنشاطـات احلرفـية وكذا الـتجارة

rاخملتصة
- الفـضاءات اجلـماعـية االنـتقـالية :- الفـضاءات اجلـماعـية االنـتقـالية : ساحـات صغـيرة
ال تسمح �رور اIـركبات (إال في حالة الطوار¦ واحلماية
اIـــدنــــيــــة)r والـــطــــرق اIــــؤديــــة لـــلــــتــــجـــمــــعــــات الــــســـكــــنــــيـــة
والــفـــضـــاءات االجـــتــمـــاعـــيـــة اIــشـــكـــلــة عـن طــريـق تــرتـــيب
اجملــمــوعـات أو  الــوحـدات أو الــتـجــمـعــات الــسـكــنـيــة الـتي

حتتوي على محالت جتارية وخدمات جوارية مدمجة. 
اIـــــاداIـــــادّة ة 6 : : يــــــجب أن يــــــتـم حــــــســـــاب أبــــــعــــــاد الــــــطـــــرق
واIـمرات الـضـيقـة بصـفة عـقالنيـة وتـكون مـظلـلة  وتـمنح
األفــضــلــيــة لــلــراجـلــX وتــســمح بــالــدخــول إلى الــســكــنـات.
و�ـكن إجنـاز مـعـاجلـة األرضـية بـواسـطـة طـبـقـة من الـرمل

أو احلجارة اIسطحة أو أي تبليط محلي آخر.
اIاداIادّة ة 7 : : يجب احترام األولـوية أثناء تصميم شبكة
rـمرات الـضيـقةIالـطرق بـداية من احملـاور الرئـيسـية ثم ا

إلى الطرقات اIسدودة.
يـــجب مـــراعـــاة تـــطـــبـــيق الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اIـــعـــمـــاريــة
والــتــقــنــيــة اIــســتــوحــاة من الــتــراث احملــلي عــنــد تــصــمــيم
r وعـنــد مـعـاجلـتـهـا Xـغـطـاة اخلـاصــة بـالـراجـلـIالـفــضـاءات ا
وذلك قـصد إحـداث مـنـاطق مـظـلـلـة وحـواجـز لـلـريـاح وكذا
تـــقـــلـــيـص اIـــســـاحـــات اIـــعـــرضـــة من اجلـــدران اخلـــارجـــيـــة .
ويـجب أن يكـون موقـعهـا في الـنسـيج العـمراني مـدروسا

بشكل مالئم. 
8 : : يــجب تــفــضــيل مــبــدأ الــتــنــظــيم الــفـضــائي اIـاداIـادّة ة 
اIـغلق على مستـوى كل منطقـة جتب تهيئـتها سواء كانت
مـــخــصـــصــة لـــلــســـكن أو لـــلــتـــجــهـــيــزات الـــعــمـــومــيـــة قــصــد

التقليص من احتياجات الطاقة.
اIــــاداIــــادّة ة 9 : : يــــجب أن يــــحـــــدد حــــجم الــــقـــــطع األرضــــيــــة

حسب:
rواصفات اخلاصة احملددة لكل منطقةIنطقة واIا -

rالنشاط الذي يتم تخصيصه لها -
- �ط السكن اIبرمج.

اIــاداIــادّة ة 10 : : يــجب اعـــتــمـــاد مــبـــدأ تــوســـيع اIـــســاحــات
الـعقارية وإقامـة البنايات كـمبدأ أساسي إلنشـاء تركيبة

مدمجة ومتجانسة. 

يــجب أن تــكــون الــبــنــايــات مــلــتـصــقــة فــيــمــا بــيــنــهـا
بـــأكــــبـــر قـــدر �ــــكن ( مـــبــــدأ اجلـــوار)r ال ســـيــــمـــا في اجلـــزء
اIـــركــــزي وذلك لـــتــــقـــلــــيص اIـــســــاحـــات اIــــعـــرضــــة ألشـــعـــة

الشمس. 
اIــاداIــادّة ة 11 : : بــهــدف إنـــشــاء أشــكــال هـــنــدســيـــة مالئــمــة

لألرضياتr يجب أن يتم:
rرورIتفضيل مساحات التجمع على فضاءات ا -

rعــنــد تـــهــيــئـــة الــفــضــاءات rاالعــتــبـــار Xاألخــذ بــعـــ -
rاألشخاص ذوي احلركة احملدودة

- تـــخــصـــيـص مــســـاحـــات الـــلـــعب والـــتـــرفــيـه جلــمـــيع
شـــرائح اجملـــتــمـع (فــضـــاءات الـــلــعـبr فــضـــاءات الـــتـــعــايش

r (واللقاءات والترفيه
- تـخـصـيص تلـبـيـسات مالئـمـة ألرضـيات الـطـرقات

 rداخلIوا
- تــــــخــــــصــــــيص عــــــدد كــــــاف مـن مــــــســــــاحــــــات تــــــوقف

rالسيارات
- جتــــنب تـــداخل الــــفـــضـــاءات اخملـــصــــصـــة Iـــســـاحـــات

اللعب وللراجلX مع تلك اخملصصة حلركة اIركبات.
الفرع الثالثالفرع الثالث

التهيئات اخلارجية - النباتاتالتهيئات اخلارجية - النباتات
12 : : يــــجب غــــرس أنـــواع نــــبـــاتــــيـــة تــــتالءم مع اIــاداIــادّة ة 
الــعـوامل اIــنـاخـيــة احملـلــيـة. ويـســتـحـسـن اسـتـعــمـال أنـواع
الـنبـاتـات احملـلـيـة اIتـواجـدة بـاIـنـطقـة اIـعـنـيـةr ويجب أن
تـكـون نـوعـيـة الـنـبـاتـات اخملـتـارة مـدروسـة جـيـداr إلحداث
الـــظـل عـــلى األرض واجلــــدران ولـــرفع نــــســـبـــة اســــتـــعـــمـــال

السكان لهذه الفضاءات العمومية. 
يـــجب أن يــــتم غـــرس األشــــجـــارr ســـواء تــــعـــلق األمـــر
بالـتـشجـيـر التـقـلـيدي أو اخلـاص بـاIنـظـرr أو باحلـمـاية أو
الــتــشــجـيــر الــنــفــعي أو اخملــصص لــتـقــلــيص الــضــوضـاء أو
الـــريـــاحr وفق الـــتــنـــظـــيم اIـــعــمـــول به اIـــتـــعـــلق بـــتــهـــيـــئــة

اIساحات اخلضراء والغرس. 
يـجب احـتـرام مــسـافـة دنـيـا بــX األشـجـار اIـغـروسـة

واجلدار اخلارجي لكل بناية.
الفصل الثانيالفصل الثاني
أشكال البناياتأشكال البنايات
الفرع األولالفرع األول
�ط البنايات�ط البنايات

اIــــاداIــــادّة ة 13 : : يــــجـب ضــــمـــــان الــــتــــصـــــفــــيف عـــــلى طــــول
الطـرقات واIمـرات  الضيـقة عن طريق هـيكل البـناية أو
الـسياجr لذا يـجب أن يتم توسيع الـسكنات عـلى مستوى

اجلهة اخللفية للقطعة.
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يــجـب أن يــتـالءم الـــتــنـــظـــيم الـــفـــضــائـي لــلـــســـكن مع
النمط اIعيشي احمللي.

يـــســمـح الـــســكـن اIــغـــلق بـــتـــجـــنب عـــوامل الـــتـــعــرض
للشمس والرياح الرملية وكذلك احلفاظ على اخلصوصية

بداخله.
يـــجب الـــتـــمـــكـن من عـــزل اجلـــزء اIـــؤهل الســـتـــقـــبـــال
الــزوار عـن اجلــزء اخملــصص حلـــيــاة الــعــائــلـــة اخلــاصــةr عــنــد

تنظيم اIساحات الداخلية للسكن. 
rــنــاطقIــكن اســتــعــمــال الــقــبــو كــســكـن في بــعض ا�
ويـجب أن تـكون تـهـويـته حسب اIـعـاييـر اIـطبـقـة في هذا
الشأن. غير أنه يـجب أن تكون الغرف الرئـيسيةr ما عدا

اIطبخr غير متصلة مباشرة بالقبو.
يــــــجـب أن تـــــــكـــــــون اإلجــــــراءات الـــــــتـي تــــــنـــــــظـم هــــــذه
اإلمـكانـيـة مفـصلـة في دفتـر اIـواصفـات اخلاصـة واIتـعلـقة

بالبيئة احمللية.
يـــجب إضـــاءة الــغـــرف وتـــهـــويـــتـــهــا مـن خالل الـــفـــنــاء

اIتمركز حسب األماكن. 
يــجب أن يـتم تــصـمــيم مــدخل اIـطــبخ بــشـكل يــسـمح

بالدخول إليه من الفناء مباشرة.
يــجب أن تــكــون مــسـاحــة الــفــنــاء أو الـفــنــاء اIــركـزي
معتـبرةr تسمح بـالقيام بـالنشاطـات اIنزليـة اليومية أو
االسـتــثـنـائــيـة. ويـخــتـلف دور الــفـنـاء والــعالقـة بــX عـلـوه

وعرضه حسب اIناطق ومستوى الرفاهية.
�ــكن تـخــصــيص حــديـقــةr �ـســاحــة مـعــقــولـةr لــغـرس
أشـــجـــار مـــثــمـــرة و نـــبـــاتــات الـــتـــزيـــX تــتـالءم مع اIـــنــاخ

احملليr قصد حتسX اIنظر العام للسكن.
�ــــكن تــــخــــصــــيص فــــضــــاءات حــــسـب االحــــتــــيــــاجـــات
اIـتــعــلـقــة بــعـادات وتــقــالـيــد اIـنــطــقـة. كــمــا �ـكـن الـســمـاح
بتـخـصـيص فـضـاءات لتـربـيـة احلـيوانـات األلـيـفـة (أسوار
وحظائر...) على مـستوى السكنات اIتواجدة في اIناطق

ذات الطابع الفالحي احملض.
14 : : عــنـدمــا تــكــون الــبـنــايــات مــعــزولــة r فـإنه اIـاداIـادّة ة 
البــد من أن تــكــون الــنــســبـة بــX احلــجـم اIــبـنـي ومــســاحـة
الـغالف اخلـارجي مـرتفـعـة قـدر اإلمكـان قـصد الـتـقـليل من

اIساحات اIعرضة ألشعة الشمس.
اIـــــاداIـــــادّة ة 15 : : فـي حـــــالـــــة تــــــصـــــمــــــيم ســــــكـن بـــــعـــــيــــــد عن
الــــرصــــيفr يــــتم الــــدخــــول إلـــيـه عن طــــريق فــــنـــاء وســــيط
مـتصل بـالـفـناء اIـركـزي �ـمر مـغـطى. ويـجب حمـايـة هذا
الـفـضاء الـوسـيط بـسيـاج يـحتــوي عـلــى فتـحـــاتr حيــث

ال يجب أن يتعدى ارتفاع جزئه الصلب مترين (2 م).

الفرع الثانيالفرع الثاني
توجيه البناياتتوجيه البنايات

اIـاداIـادّة ة 16 : : قـصـد حـمـايـة الـبـنـايـة من الـشـمسr يـجب
تـــوجـــيه مـــحـــورهـــا الـــطــــولي في اجتـــاه شـــرق /غـــربr مـــا

يسمح بتوجيه النوافذ للجهة الشمالية واجلنوبية.
اIاداIادّة ة 17 : :  يـجب حمايـة السطح الـذي يستـقبل أكبر

نسبة من أشعة الشمس بتجهيز مالئم.
اIــــاداIــــادّة ة 18 : : يـــــجب حــــمـــــايــــة الــــواجــــهـــــات من األشــــعــــة
الـشــمـسـيـة عـن طـريق واجـهــات الـسـكـنــات اجملـاورة لـهـا أو

عن طريق أي جهاز واق.
Xــادّة ة 19 : : يــجب أن يــأخــذ تــوجـــيه الــســكــنــات بــعــIــاداIا
االعــــتـــبــــار اIـــنــــاخ الــــداخـــلـي وشـــكـل األرضـــيــــة واIـــنــــاظـــر
والـريــاح الـســائــدة قـصــد حتـقــيق شــروط الـرفــاهـيــة الـتي
تــوفــرهــا الــعــنــاصــر الــطــبــيــعــيــة وكــذا الــســمــاح بــاحــتــرام

التوجيهات اIفضلة لقاعات اجللوس واIطابخ.
الفرع الثالثالفرع الثالث
نوعية الفتحةنوعية الفتحة

اIـاداIـادّة ة 20 : : يــجب تـهـويــة وإضـاءة كل غــرفـة رئـيــسـيـة
عن طـريق الــنـوافــذ اIـطــلـة عــلى فـنــاء أو فـنــاء مـركـزي أو
فـضـاء متـعـدد اخلـدماتr زيـادة عـلى فتـحـة أو عدة فـتـحات
تـطل عــلى اخلـارج r ال يـتـعـدى مــجـمـوعـهـا مــسـاحـة قـدرهـــا

12/1 من مساحة الغرفة.

يـجب أن تــكـون فــتـحــات الـغــرف الـرئــيـســيـة مـزودة
بجهاز يضمن حماية ناجعة من أشعة الشمس. 

اIاداIادّة ة 21 : : يجب تـقلـيص أبعـاد النـافذة وشـكلـها  إلى
rعـلى مـسـتوى الـواجـهـات الغـربـيـة والشـرقـية rأقـصى حد
كـمـا يجب تـزويـد النـوافـذr حسب احلـالـةr بواقـيـات أفقـية

وعمودية. 
�كن اسـتعـمال جـهاز واق من أشـعة الـشمس يـغطي
مـسـاحة الـنـافـذة كـلـهـاr مع ضـمان تـوفـر الـضـوء الـطـبـيعي

من خالل الفتحات.
22 : : �ــكن اعــتــمــاد تــرتــيــبــات وقـائــيــةr حــسب اIـاداIـادّة ة 
احلــالـةr عـنـد بـدايــة الـتـصـمـيم r ال ســيـمـاr بـإدراج األسـقف
الـفــائــضــة أو الـواقــيــة الـشــمــســيـة أو اIــصــارع من الــنـوع
القابل لتعديل الستائر أو الستائر الثابتة أو احلاجب...
تسـمح هـذه التـرتـيبـات في الـوقت نفـسهr بـتقـليص
تعرض الـفتحـات ألشعة الـشمس ومـعاجلتـها على مـستوى

الواجهات اIعرضة ألشعة الشمس.
23 : : �ــكـن الــســمــاح بــإجنــاز فــتــحــات صــغــيــرة اIـاداIـادّة ة 
وقلـيلـة على مـستـوى الواجـهات اIـعرضـة للـرياح الـسائدة

وألشعة الشمس.
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24 : : يـــتم حتــــديـــد اIـــســـاحـــة الـــدنـــيـــا لـــلـــنـــوافـــذ اIــاداIــادّة ة 
بــالــنـســبـة لــلــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــةr عــلى أسـاس حــسـاب
يـــســـمح بـــاحلـــصــول عـــلى اIـــســـتـــوى اIــطـــلـــوب من الـــضــوء
وانــتــقـــال الــهــواء الــكــافـي الــذي يــضــمن حـــسن اســتــعــمــال

الفضاء.
يـجب الـتــحـقق من احلـســابـات اخلـاصـة بــاحلـمـايـة من
أشعة الـشمسr عنـد بداية اختـيارات التـصميم والتـنفيذ

ونوع البناية ومخطط الكتلة.
اIـاداIـادّة ة 25 : :  يـوصى بــاســتــخـدام الــزجــاج اIـزدوجr مع
الـــتــأكـــد من احــتــرام خــصــائــصهr ال ســـيــمــا تــلك اIــتــعــلــقــة
�ــعــامل االنــتــقــال احلــراري وعــامل الــشــمس وانــعــكــاسـات

الضوء وتنقله. 
26 : : يجب أن تـنجـز النـجـارة �واد تـستـجيب اIاداIادّة ة 
لـــلــمـــتــطــلـــبــات الـــتــقــنـــيــة ( اIـــقــاومــة واألداء واالســـتــدامــة

واIساكة واألداء احلراري والصوتي).
الفرع الرابعالفرع الرابع

الغالف اخلارجيالغالف اخلارجي
27 : : يتـطـلب الـتقـلـيص من احتـيـاجات الـطـاقة اIاداIادّة ة 
للتسخX والـتبريدr تعزيز الدور احملافظ لغالف البناية.

ويتم هذا التعزيز عن طريق:
- احلـــــد من الـــــتـــــســـــرب احلـــــراري من خـالل اجلــــدران

rمكوناتها وحمايتها من الرياح السائدة Xبتحس
 r(أو التسرب اخلطي) احلد من اجلسور احلرارية -

- احلــد من الــتــســرب من خالل الــزجــاجr حــيث �ــكن
تـــطــبـــيق هــذا احلـــد بــتـــفــضـــيل اIــســـاحــات الـــزجــاجـــيــة في
الــواجــهـــات اجلــنــوبــيـــة وتــقــلـــيص الــزجــاج فـي الــواجــهــات

rاألخرى التي هي بحاجة إلى إضاءة طبيعية
- رفع اIـقـاومـة احلـراريـة لـلـجـدران عن طـريق وضع
عازل في اخلارج إلزالة الـتسرب اخلطـي وحماية اجلدران

rمن الصدمات احلرارية
- تــخـفـيض تــسـرب الــهـواء غـيــر اIـنـضــبط بـتــوفـيـر

جنارة مالئمة مع ضمان متابعة جيدة في اإلجناز.
اIاداIادّة ة 28 : : يجب ضـمان هـذه احلمـايـة بدمج الـعنـاصر
اIـعـمـاريـة الــتي تـسـمح بــإخـفـاء أشـعـة الــشـمس (مـقـدمـات

أفقية أو عمودية).
يـجب أن حتـدد أبـعـاد احلـجب اIـرتـقـبـة وكـذا سـاعـات
الــتـعـرض لـلــشـمس حـسب بــعـد اIـوقع اIــعـني. ويـتم رصـد

فعاليتها بواسطة مخطط اخلرائط الشمسية.
اIــــــاداIــــــادّة ة 29 : : يـــــــجب الـــــــعـــــــمـل عــــــلـى الـــــــتــــــوزيـع اIـالئم
لـلــفـضـاءات. ويـجب أن يــسـتـوفي كل ســكن شـروط أحـكـام

الـفـحــوص الـتــنـظـيــمـيـة احملــددة في إطـار األحــكـام الـواردة
في الوثائق التقنية التنظيمية اIعمول بها.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اللون والزخرفةاللون والزخرفة

اIاداIادّة ة 30 : : يـنصح باستـعمال اللـون الطبيـعي للمواد
اIـستعـملـة كطالء. كـما يـوصى باستـعمـال اللـون الفاحت أو
لــون الــطــX �ــخــتـــلف ألــوانه اIــتــفــاوتــة مــا بــX األبــيض

ولون الطX األحمر على مستوى واليات اجلنوب.
31 : :  زيـادة على لـون الـواجهـاتr يـجب أن يتم اIاداIادّة ة 
استنباط العناصر الهيكلية للواجهةr من اIراجع احمللية.
�ـكن اسـتـعــمـال عـنـاصــر اIـعـاجلـة والـزخــرفـة احملـلـيـة

في تصميم الواجهاتr في مشاريع التجهيزات مثل: 
rركزية التي تؤطر األبواب والنوافذIالتشكيلة ا -
- اIظلة اIـوجودة فوق باب الدخولr وحاجب مخرم

rوواقيات شمسية
rاألقواس واألقبية -

- زخـرفـة األبـواب وعـنـاصـر الـنـجـارة اIـسـتـمـدة من
النماذج احمللية.

الفرع السادسالفرع السادس
االرتفاع واIقاساتاالرتفاع واIقاسات

32 : : يجب أن يـكون اIـنـظر ذا مـقـاس معـماري اIاداIادّة ة 
ال يتـجاوز ارتفاعه 9 أمتار بالـنسبة لـلسكنات و12 مترا

للتجهيزات العمومية.
يــــســــمـح بــــبــــنـــــاء مــــبــــان ذات عـــــدة طــــوابقr بـــــصــــفــــة
اســتـثـنـائــيـةr لـلـتــجـهـيـزات أو الــبـنـايـات ذات االســتـعـمـال

اIهني. 
الفصل الثالثالفصل الثالث

اIواصفات التقنية للبناءاIواصفات التقنية للبناء
الفرع األولالفرع األول

أنظمة البناء واستعمال اIواد احملليةأنظمة البناء واستعمال اIواد احمللية
اIـاداIـادّة ة 33 : : يــوصى بــشـدة بــاســتـخــدام الـهــيــكل اIـدعم
اIــشــكـل من بــنــايــات بــالــطــابــوك احلــامل واIــدعم في هــذه
اIناطق نظرا للمـعطيات الزلزالية واIناخية التي تميز

واليات اجلنوب.
يتـكـــون هـــذا الـنظــام من الـهـيـاكل اIـدعمـة اIـشـكـلة
من اآلجـر واحلجـارة الطبـيعـية أو اIـستـخرجـةr اIتـرابطة

فيما بينها واIتسلسلة أفقيا وعموديا.
�ـــكن أن يــــوفـــر الــــطـــابـــوك احلــــامل واIـــدعـم جـــمـــودا
كــبــيــرا يــســاعــد عـلـى الـفــعــالــيــة الــطــاقــويـة لــلــغالف. وتــتم
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دراسة كتل اجلدران اخلارجيـة والداخلية وفقا للمعطيات
اIناخية اخلاصة باIواقع اIعنية. 

يـــوصى بـــاســـتــــعـــمـــال الـــطـــX واآلجـــر اIـــصـــنـــوع من
الـطــوب اIــســتــقــر واحلـجــر في تــشــكــيل اجلــدران اIــدعــمـة
rـــكــــونـــات من خـالل الـــســـمـك الـــضـــروريIوتـــضـــمـن هـــذه ا
اســتــقــرار الــبــنــاء وقــصـورا ذاتــيــا حــراريــا كــبــيــرا يـنــظم
احلـرارة. ويـسـمح اسـتـعـمـال الـقـصـور الذاتـي في اجلدران
الـداخــلـيـة بــتـخـزيـن الـسـعــرات احلـراريـة فـي الـشـتــاء كـمـا
يــحـفـظ الـبــرودة اخملـزنــة عن طـريـق الـتــهـويــة الـلــيـلــيـة في

الصيف. 
يجب احـترام اIـواصفـات التـقنـية احملـددة عن طريق
التـنـظـيم إلجنـاز الـطـابوك احلـامل واIـدعمr ال سـيـمـا مـنـها
األحــكــام الـــتــنــظــيــمــيــة اIـــعــتــمــدة في الــوثــيـــقــة الــتــقــنــيــة

التنظيمية اIتعلقة بقواعد البناء وحساب البناء.
اIــاداIــادّة ة 34 : :  بــالـــنـــســبـــة لــلـــتـــجــهـــيــزات االجـــتـــمــاعـــيــة
التربوية أو الـرياضية أو اإلدارية أو التجارية أو غيرها
يسـمح باجنـاز الهـيكل اIـدعم بتـطبـيق اخلرسـانة اIـسلـحة
(أعـمــدة وعـارضــة �ــلـوءة) أو أي نــظـام بــنــاء آخـر مــطـابق

للتنظيم اIعمول به. 
يــجب اتــخــاذ إجــراءات خــاصــة بــتــطــبــيق اخلــرســانــة
اIــسـلـحـةr ال سـيـمـا فـيــمـا يـخص األرضـيـات ذات عـدوانـيـة
كــبـــيــرة (األراضي اجلـــبــســيـــة) ورصف وإجنــاز اخلـــرســانــة
اIـــســلـــحـــة في أوقـــات حـــارة وبـــاردة وتـــنــفـــيـــذ الـــطالء في
ظـــروف مـــنـــاخـــيـــة قــصـــوى (احلـــرارة اIـــرتـــفـــعـــةr والـــريــاح

القوية).
اIــاداIــادّة ة 35 : : يــجب وضـع أحــكــام خــاصـــة تــتــعـــلق بــعــزل
مــواد الــبــنــاء عــلى مــســتــوى واليــات اجلــنــوبr مــهـمــا تــكن

طبيعة الهيكل اIدعم اIعتمد.
اIاداIادّة ة 36 : : يجب إيالء عناية خاصة إلجناز الطالء.

 يــجب أن يـتالءم الــطالء مع مـادة بـنــاء احلـائط ويـتم
إجنـازه بواسطـة الطـX اIثـبت بالـنسبـة للـجدار الـطيني
وبـــخــلـــيط اإلســـمــنـت الــلـــX بــالـــنـــســبـــة لــلـــحــائـط اIــنـــجــز
بـاحلـجـارةr وخــلـيط اجلـبس بـالـنـسـبـة لـلـحـائط اIـتـعـلق به.
ويـــــجب أن يــــضــــمـن هــــذا الــــواقي عـــــزال تــــامــــا من اخلــــارج

لغالف البناية.
اIــاداIــادّة ة 37 : : يـــجب اتـــخــاذ احــتـــيــاطـــات تــقـــنــيـــةr وفــقــا
للـتـنظـيم اIعـمـول بهr عنـد إجناز أسـاسـات اIشـروع الذي

» إجنازه على تربة حساسة.
اIاداIادّة ة 38 :  : مـهمـا تـكن االختـيارات اIـعـتمـدة والنـظام
اIتـبع ومواد البنـاء اIستـعملـةr  فإنه يجب أن تـستجيب
هذه األخـيـرة للـمـعايـيـر واإلجـراءات التـنـظيـمـية اIـعـمول
بـــهــا من حـــيث األمن واالســتـــقــرار واIـــقــاومــة والـــد�ــومــة

وشروط الرفاهية احلرارية والصوتية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
السطحالسطح

39 :  : يـــجب أن تـــكـــون ســـطـــوح الـــبـــنـــايـــات في اIــاداIــادّة ة 
شكل سطوح مستوية أو قباب.

يــجب أن تــكـــون الــســطــوح اIــســتــويــة ســهــلــة اIــنــفــذ
ومــقـاومـة لــلـمــيـاه ومـبــنـيـة حــسب الـتــقـنـيــة اIـتــكـونـة من
األجــســام اجملــوفــة والــبالط الــضــاغط ومــحــمــيــة بــاIــســاكــة

الصحراوية.
الفرع الثالثالفرع الثالث

التهويةالتهوية
اIـاداIـادّة ة 40 : : يـوصى بـتــحـديــد تـهـويــة مالئـمــة لـلـبــنـايـة
rعــلى أســــاس حتــــديــد اجتـاه الــريــاح الــســائـدة وســرعــتــهـا

وذلك بالتحكم فيمـا يأتي:
rموقع الفتحات حسب اجتاه الرياح -

- أبـــعـــاد الــفـــتــحـــات حـــسب نــســـبـــة انــتـــشــار الـــهــواء
rتنقل وسرعة الرياحIا

- إدماج ملحقات النوافذ قصد حتسX التهوية.
يــوصى بـتــهـويـة األجــزاء الـرئــيـسـيــة لـلــبـنـايــة بـاجلـو

الرطب (مخطط مائيr نافورة ماء...).
41 :  : من أجل تــهــويـة مـالئـمــة لــلــبــنــايـة يــوصى اIـاداIـادّة ة 

بـما يأتي:
- إدراج فـــتــــحـــات صــــغـــيــــرة ضـــد الــــريـــاح الــــســـائـــدة
وفـتـحات كـبيـرة في اجلـهة اIـعـاكسـةr مدخل لـلـهواء أصـغر

rمن مخرجه يضمن سرعة قصوى لالنتشار
- يوصى بـإدراج فتـحات صـغـيرة في اجلـزء السـفلي
والــعـلـوي لـهــذه اجلـدران بـطــريـقـة تــسـمح بـتــسـرب الـهـواء

rXاجلهت Xوذلك بوجود جدران داخلية ب
- تــقـديــر ارتــفـاع الــفــتـحــات بـطــريــقـة جتــنب ظــهـور
اجلــيــوب الــهـــوائــيــة الــســاخــنــة بــX أســـكــفــة عــتــبــة الــبــاب

وسقف السكن.
اIــــــاداIــــــادّة ة 42 :  : يـــــــجــب أن تــــــكــــــــون تـــــــهـــــــويـــــــة الــــــــغــــــرف
rالــرئـيـسـيـة التـي تـسـتـعـمل لـلـطـبخ والـراحـة أو لـلـتـهـيـئة

نشيطة وفعالةr وال سيما الصطحاب الهواء البارد.
يجب االلتزام باألحكام التنظيمية اIنصوص عليها
فـي الـوثـائق الــتـقـنــيـة الـتــنـظـيــمـيـة واIــتـعـلــقـة بـالــتـهـويـة
الطبيعيـة للمحالت ذات االستعمـال السكنيr وذلك فيما
يخص مـنشـآت التهـوية الـتي يجب إجنـازها في مـشاريع

السكن أو اIرافق العمومية.
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مــمــرســوم رئـــاسي مــؤررســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435 اIــوافق اIــوافق
أول ديسمبر سنة  أول ديسمبر سنة  r2013  يتضمن تغيير ألقاب.  يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــ
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�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 71-157 اIــؤرخ 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 :
- قـــردة طـــارقr اIـــولــود في 4 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1986
بـقمـار (واليـة الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 1491 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش طارق.
- قـردة جنــاةr اIــولـودة في 26 ســبــتـمــبـر ســنـة 1984
بـقمـار (واليـة الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 1256 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش جناة.
-  قـردة أم اخلـيـرr اIـولـودة في 22 يـنـايـر سـنـة 1968
بــقــمــار (واليــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 63 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش أم اخلير.
- قــردة عـبــد الــرحـمنr اIــولـود في 17 فـبـرايــر سـنـة
 1969 بـقـمـار (واليـة الـوادي) شـهـادة اIـيالد رقم 120 وعـقد

الــزواج رقم 194 احملــرر بــتــاريخ 19 ديــســمــبــر ســنــة 1994
بقمار (والية الوادي ) وأوالده القصر:

* مـــحــمـــد نــوفلr اIـــولــود في 31 يــولـــيــو ســـنــة 1998
r435 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* طه األمــــrX اIــــولــــود في 15 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2000
r29 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

* مـحـمـد رفـيقr اIـولود في 20 سـبـتمـبـر سـنة 2001
r553 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

*  أحـــمـــد يــــاســـrX اIــــولـــود في 7 مــــايــــو ســــنــــة 2005
بقمار (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 425.

rويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا: درقــيش عـبــد الـرحـمن 
درقيش مـحمـد نوفلr درقـيش طه األمـrX درقيش مـحمد

.Xدرقيش أحمد ياس rرفيق
- قردة حكـيمـةr اIولودة في 23 سبـتمبـر سنة 1970
بــقـمـار (واليــة الـوادي) شــهـادة اIـيالد رقم 860 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش حكيمة.
- قــردة يـســمـيــنـةr اIــولـودة في 18 مـايــو سـنـة 1972
بــقـمـار (واليــة الـوادي) شــهـادة اIـيالد رقم 208 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش يسمينة.
- قــردة فــاطــمــةr اIــولــودة في 22 يـــنــايــر ســنــة 1976
بــقــمــار (واليــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 58 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش فاطمة.
- قردة عـمرr اIـولود في 6 مـارس سنة 1977 بـقمار
(واليــة الـوادي) شــهــادة اIـيالد رقم 131 وعــقــد الـزواج رقم
265 احملــرر بـتـاريخ 21 نــوفـمـبــر سـنـة 2006 بـقــمـار (واليـة

الوادي ) وابنته القاصرة:

* ســــارةr اIـــــولــــودة في 23 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
بالوادي (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 4767.

 ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: درقيـش عـمرr درقـيش
سارة.

 - قردة إسـمـاعـيلr اIـولـود سـنة 1980 بقـمـار (والية
الــــــــوادي) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم 85/778 ويــــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: درقيش إسماعيل.
- قـردة عـبد الـلهr اIـولود في 10 نوفـمبـر سنة 1981
بـقمـار (واليـة الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 1138 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش عبد الله.
- قــردة عــثــمــانr اIــولــود فـي أول مــارس ســنـة 1983
بــقـمـار (واليــة الـوادي) شــهـادة اIـيالد رقم 371 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش عثمان.
- قــردة عــبـــد الــوهــابr اIــولــود في 10 يـــولــيــو ســنــة
1984 بـــــقـــــمـــــار (واليـــــة الـــــوادي) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 1110

ويدعى من اآلن فصاعدا: درقيش عبد الوهاب.
- قـــردة ســفـــيـــانr اIــولـــود في 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1989
بـقـمـار (واليـة الـوادي) شـهـادة اIـيالد رقم  781 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش سفيان.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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- قـــردة ديـــدةr اIـــولـــودة في 19 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1990
بـقمـار (واليـة الوادي) شـهـادة اIيالد رقم 1543 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: درقيش ديدة.
- بــعــرة ولــيــدr اIــولــود في 22 ديــســمــبــر ســنــة 1984
بــســيـــدي عــقــبـــة (واليــة بــســـكــرة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1223

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي وليد.
- بــعــرة ســهــامr اIــولــودة في 21 فــبــرايــر ســنـة 1982
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 186

وتدعى من اآلن فصاعدا: حمادي سهام. 
- بـعـرة الـزهــرةr اIـولـودة سـنـة 1971 بـسـيـدي عـقـبـة
(واليــة بــســـكــرة) شــهـــادة اIــيالد رقم 123  وتــدعى من اآلن

فصاعدا: حمادي الزهرة. 
- بــعــرة حــســانr اIــولــود في 18 فــبــرايــر ســنـة 1980
بسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 98 ويدعى

من اآلن فصاعدا: حمادي حسان.
- بــعـرة مــفــتــاحr اIــولــود ســنـة 1975 بــســيــدي عــقــبـة
(واليــة بـســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 28 وعــقــد الـزواج رقم
255 احملـــرر بـــتــاريخ 9 غـــشت ســـنــة 2007 بـــســيـــدي عـــقـــبــة

(والية بسكرة) وولده القاصر: 
*  محمـد رياض الدينr اIولود في 12 نوفـمبر سنة

 2008 بطولقة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم  3260. 

ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: حـمـادي مـفـتـاحr حـمـادي
محمد رياض الدين.

- بــعــرة زهــيــةr اIــولــودة ســنـة 1973 بــســيــدي عــقــبـة
(والية بسـكرة) شهادة اIيالد رقم 29 وعقد الزواج رقم 41
احملــــرر بــــتـــاريخ 12 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2005 بــــأومــــاش (واليـــة

بسكرة) وتدعى من اآلن فصاعدا: حمادي زهية. 
- بعرة عبد اجلليلr اIولود في 12 يونيو سنة 1988
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 439

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي عبد اجلليل.
- بـوخـنـونـة عـبـد اجملـيدr اIـولـود في 24 مـارس سـنة
 1979 �ــعــســكــر (واليـة مــعــســكــر) شـهــادة اIــيالد رقم 1152

وعـقـد الزواج رقم 1105 احملـرر بـتاريخ 24 سـبـتمـبـر سـنة
2002 �ستغا¯ (والية مستغا¯ ) وأوالده القصر:

* أيوبr اIولود في 14 مارس سنة 2005 بتـيغنيف
r538 يالد رقمI(والية معسكر) شهادة ا

*  أكــــــرمr اIـــــــولــــــود في 29 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
r3208 يالد رقمIبتيغنيف (والية معسكر) شهادة ا

* مـــاريـــة أنـــفـــالr اIـــولـــودة في 4 مـــارس ســـنــة 2008
بتيغنيف (والية معسكر) شهادة اIيالد رقم 704. 

rويــــدعـــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: مـــحـــسـن عـــبـــد اجملـــيـــد
محسن أيوبr محسن أكرمr محسن مارية أنفال.

- بـوخـنـونــة ارقـيـةr اIـولـودة في 4 مـايـو سـنـة 1981
�ـــســــتـــغـــا¯ (واليــــة مـــســــتـــغــــا¯) شـــهـــادة اIــــيالد رقم 2413

وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن ارقية.
- بـوخــنـونــة فـاطــمـة الــزهـرةr اIــولـودة في 15 مـايـو
سـنة  1984 �ـسـتغـا¯ (واليـة مسـتـغا¯) شـهـادة اIيالد رقم

 2395 وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن فاطمة الزهرة.

- بـــوخــنـــونــة مـــحــمـــد األمــrX اIـــولــود في 21 أبــريل
سـنة  1987 �ـسـتغـا¯ (واليـة مسـتـغا¯) شـهـادة اIيالد رقم

.X1611 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن محمد األم 

- بــوخــنــونــة احلــســـrX اIــولــود في أول أبــريل ســنــة
1993 بـتــيـغــنـيـف (واليـة مــعـســكـر) شــهــادة اIـيالد رقم 848

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: محسن احلس
- بــلــحــمــاري خلــضــرr اIـولــود في 9 ســبــتــمــبــر ســنـة
1941 بـــاألغـــواط (واليـــة األغــــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 388

وعقد الزواج رقم 264 احملرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1971
باألغـواط (واليـة األغواط ) ويـدعى من اآلن فصـاعدا: عـبد

العزيز خلضر. 
- بـلـحـمـاري عـائـشـةr اIولـودة في 31 ديـسـمـبـر سـنة
1972 بــاألغــواط (واليـــة األغــواط) شــهــادة اIــيالد رقم 1820

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد العزيز عائشة.
- بــلــحــمــاري مــحــمــد مـيــلــودr اIــولــود في 14 مـارس
ســنــة 1976 بــاألغـواط (واليــة األغــواط) شــهــادة اIــيالد رقم
459 وعـــقـــد الــزواج رقم 9 احملـــرر بـــتــاريخ 3 مـــارس ســـنــة

2003 بحاسي الرمل (والية األغواط ) وابنته القاصرة:

- إكــــــرامr اIـــــــولــــــودة في 13 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســــــنــــــة 2004
بـــــــاألغــــــواط (واليـــــــة األغــــــواط) شـــــــهـــــــادة اIــــــيـالد رقم 3264
rويـدعــيـان من اآلن فـصــاعـدا: عــبـد الـعــزيـز مــحـمـد مــيـلـود

عبد العزيز إكرام.
- بـلـحـمــاري حـمـزةr اIـولـود في 16 مـايـو سـنـة 1978
بـاألغـواط (واليــة األغـواط) شـهـادة اIـيالد رقم 926 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد العزيز حمزة.
- بــلـــحـــمــاري ربـــيــعـــةr اIـــولــودة في 18 غـــشت ســـنــة
1979 بــاألغــواط (واليـــة األغــواط) شــهــادة اIــيالد رقم 1472

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد العزيز ربيعة.
- بــلــحــمــاري ســلــيــمـانr اIــولــود في 20 أبــريل ســنـة
1983 بـــاألغـــواط (واليـــة األغــــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 845

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد العزيز سليمان.
- بلحـماري سميةr اIولودة في 18 غشت سنة 1984
باألغواط (واليـة األغواط) شـهادة اIيالد رقم 1919 وتدعى

من اآلن فصاعدا: عبد العزيز سمية.
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- بــلــحــمــاري ســعــدةr اIــولــودة في 15 فــبــرايــر ســنـة
1990 بـــاألغـــواط (واليـــة األغــــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 427

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد العزيز سعدة.
- بــلــحـمــاري فــاطـمــة الـزهــرةr اIــولـودة في 4 أبـريل
سـنـة  1991 بــاألغـواط (واليــة األغــواط) شـهــادة اIـيالد رقم
837 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا: عــــبــــد الــــعــــزيــــز فــــاطــــمـــة

الزهرة.
- بـلـجــرو الـطـيبr اIـولـود في 17 يـونـيـو سـنـة 1977
بـ° داود (واليــة بـرج بــوعـريــريج) شـهــادة اIـيالد رقم 690
وعــقــد الــزواج رقم 496 احملــرر بــتــاريخ 30 أكـــتــوبــر ســنــة

2002 بالبويرة (والية البويرة) وأوالده القصر:

* الـــــصــــديـقr اIــــولـــــود في 31 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2003
r2003/4294 يالد رقمIبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

* مـحـمـدr اIـولود في 20 أبـريل سـنة 2006 بـسـطيف
r3816 يالد رقمI(والية سطيف) شهادة ا

* بــــــشـــــرىr اIــــــولــــــودة في 17 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2008
بسطيف (والية سطيف) شهادة اIيالد رقم 7790.

rويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الــغــفــــار الــطــيب
عــبــد الـغــفـار الــصــديقr عـبــد الــغـفــار مـحــمــدr عـبــد الـغــفـار

بشرى.
- جـحـوشي مـرادr اIـولـود في 2 نـوفـمـبـر سـنة 1966
بــالـقـصــبـة (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم 2320 وعـقـد
الــــزواج رقم 037 احملــــرر بـــــتــــاريخ 16 مــــارس ســــنــــة 1999

بوادي قريش (والية اجلزائر) وأوالده القصر:
* رمـيـسـاءr اIـولـودة في 20 يـنـايـر سـنـة 2000 بـباب

r187 يالد رقمIالوادي (والية اجلزائر) شهادة ا
* أ�ـنr اIـــولــــود في 10 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2003 بــــبــــاب

r1872 يالد رقمIالوادي (والية اجلزائر) شهادة ا
* عمـادr اIولود في 31 يولـيو سنة 2005 باحلـمامات

(والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم 2514.
ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: جـاوشـي مـرادr جــاوشي

رميساءr جاوشي أ�نr جاوشي عماد.
- جـــاجــة مـــحـــمـــدr اIـــولـــود في 2 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1939
بـعقاز (واليـة معـسكر) شـهادة اIيالد رقم 11 وعـقد الزواج
رقم  235 احملــرر بــتــاريخ 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1963 بــســيق
(واليـــة مـــعـــســـكـــر) ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا: بن عـــيـــسى

محمد.
- جــاجـة بـالحـةr اIــولـود في 8 ديـسـمــبـر سـنة 1967
بــســـيق (واليـــة مـــعــســـكـــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1987 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 098 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 11 غـــــشـت ســـــنــــة 2004

بسيدي العبدلي (والية تلمسان) وولداه القاصران:

Xـــــــولــــــــود في 8 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 2005 بــــعــــIا rأ�ـن *
r2305 يالد رقمIشهادة ا (تموشنت Xوالية ع) تموشنت

* فـــراحr اIـــولـــودة في 25 مـــايـــو ســـنـــة 2008 بـــســـيق
(والية معسكر) شهادة اIيالد رقم 979.

rويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــــدا: بـــن عــيـــسى بالحـــــة 
بن عيسى أ�نr بن عيسى فراح.

- جـاجـة فـتـيـحةr اIـولـودة في 24 يناير سنة 1969
بـــســــيق (واليـــة مـــعــــســـكـــر) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 149 وعـــقـــد
الــــزواج رقم 332 احملــــرر بــــتـــاريخ 8 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1990
بــســيــق (واليـــة مــعــسـكــــر) وتـدعـــى مــن اآلن فـصــاعــــدا:

بن عيسى فتيحة.

- جـاجــة فوزيـةr اIـولـودة في 22 أبــريل سنة 1973
بـــســــيق (واليـــة مـــعــــســـكـــر) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 656 وعـــقـــد
الزواج رقم 33 احملـرر بتاريخ 26 ينـاير سنة 1995 بـسيق
(واليـــة مـــعـــســـكـــر) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا: بن عـــيـــسى

فوزية.

- جـــاجـــة زهـــرةr اIـــولـــودة في 21 أبـــريل ســـنـــة 1974
بـــســــيق (واليـــة مـــعــــســـكـــر) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 678 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 56 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 30 مـــــارس ســــــنـــــة 1999
بــســيق (واليـة مــعــسـكــــر) وتـدعـــــى مــــن اآلن فـصــاعــــدا:

بن عيسى زهرة.

- جــاجـة عــلي الــشـريفr اIــولـود في 23 يـنـايــر سـنـة
1977 بــــســــيق (واليــــة مــــعــــســــكـــــر) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 179

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عيسى علي الشريف.

- قــرد عـمــارr اIــولـود فـي 20 ديـسـمـبـر سـنـة 1952
بـــــقـــمــــار (واليــــة الـــوادي) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 1883 وعـــقـــد
الـزواج رقم  991 احملــرر بــتـاريخ 26 ديــســمــبــر ســنـة 1979

بورقلة (والية ورقلة) وأوالده القصر:

*  وليـدr اIـولود في 20 يولـيو سـنة 1996 بالـرقيـبة
r0466 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

*  ســــارةr اIــــولــــودة في 11 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2002
r0484 يالد رقمIبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

*  أحـــمــد الـــعـــيـــدr اIـــولـــود في 24 غـــشت ســـنـــة 2004
بالوادي (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 3460.

 ويدعون من اآلن فصـاعدا: احلاج أحمـد عمارr احلاج
أحمد وليدr احلاج أحمد سارةr احلاج أحمد أحمد العيد.

- قــــرد هـــنــــاءr اIــــولـــودة في 26 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1984
بورقلـة (والية ورقلـة) شهادة اIيالد رقم 1861 وتدعى من

اآلن فصاعدا: احلاج أحمد هناء.
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- قــرد مــصــبــاحr اIـولــود في 26 فــبــرايــر ســنـة 1986
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 1025 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد مصباح.

- قـــرد عــائـــشــةr اIـــولــودة في 2 أكــتـــوبــر ســـنــة 1987
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 3737 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد عائشة.

- قــــرد لـــيــــلىr اIــــولـــودة في 14 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1990
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 2734 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد ليلى.

- قـــرد فــاطـــمــةr اIـــولــودة في 4 فــبـــرايــر ســـنــة 1993
بـالـرقـيبـة (واليـة الـوادي) شـهـادة اIيالد رقم 0131 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد فاطمة.

- هـــايــشـــة غــوتيr اIـــولــود في 18 غـــشت ســـنــة 1950
بـتـلـمـسـان (والية تـلـمـسـان) شـهادة اIـيالد رقم 2085 وعـقد
الــزواج رقم 0452 احملـــرر بـــتــاريخ 11 يــونـــيـــو ســـنــة 1977
بتلمسـان(والية تلمسان) ويدعى من اآلن فصاعدا: حجاج

غوتي.

- هــايـشــة مـحــمـدr اIــولـود في 5 أكـتـوبــر سـنـة 1978
بتلمـسان (والية تلمـسان) شهادة اIيالد رقم 4966 ويدعى

من اآلن فصاعدا: حجاج محمد.

- هـايـشــة شـعــيبr اIـولـود في 6 فـبـرايــر سـنـة 1982
بتـلـمـسان (واليـة تـلـمسـان) شـهـادة اIيالد رقم 756 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: حجاج شعيب.

- هــايـشـة عـبـد الــرحـيمr اIـولـود في 16 يــونـيـو 1985
بتلمـسان (والية تلمـسان) شهادة اIيالد رقم 2686 ويدعى

من اآلن فصاعدا: حجاج عبد الرحيم.

- كبش رابحr اIولود في 11 ينـاير سنة 1951 ببرج
مــنـــايل (واليــة بـــومــرداس) شـــهــادة اIـــيالد رقم 039 وعـــقــد
الــزواج رقم 414 احملــرر بــتــاريخ 10 ديــســمــبــر ســنــة 1979
ببـرج منـايل (واليـة بومـرداس) ويـدعى من اآلن فصـاعدا:

كباش رابح.

- كـبش أمــrX اIــولـود في 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 1980
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 3428

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: كباش أم

- كــبش إ�ـــانr اIــولــودة في 5 نــوفــمـــبــر ســنــة 1981
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 3961
وعـــقـــد الــزواج رقم 0241 احملـــرر بـــتــاريخ 7 يــونـــيـــو ســـنــة
2009 بـــبـــرج مــــنـــايل (واليــــة بـــومـــرداس) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: كباش إ�ان.

- كبش وفـاءr اIولودة في 23 مايـو سنة 1984 ببرج
مـنـايل (واليـة بـومـرداس) شـهـادة اIـيالد رقم 2067 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: كباش وفاء.

- كـبش كــهـيـنـةr اIـولـودة في 24 فـبـرايـر سـنـة 1988
بــبــرج مـــنــايل (واليـــة بــومــرداس) شــهـــادة اIــيالد رقم 614

وتدعى من اآلن فصاعدا: كباش كهينة.

- كـبش مـصـطـفىr اIـولـود في 30 يـولـيـو سـنـة 1989
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 2022

ويدعى من اآلن فصاعدا: كباش مصطفى.

- كـــبش رفـــيـقr اIـــولـــود في 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1991
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 2405

ويدعى من اآلن فصاعدا: كباش رفيق.

- كبش حـكيمr اIولود في 4 يولـيو سنة 1993 ببرج
مـنـايل (واليـة بـومـرداس) شـهـادة اIـيالد رقم 1378 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: كباش حكيم.

- عـزرين عـبد الـقـادرr اIـولود في 23 ديـسـمبـر سـنة
 1964 بــالــعــامــرة (واليــة عــX الــدفـــلى) شــهــادة اIــيالد رقم

 747وعــقــد الــزواج رقم 086 احملــرر بــتــاريخ 11 ســبــتــمــبـر

سنة 1995 بالعامرة (والية عX الدفلى) وأوالده القصر:

Xــولــودة في 26 يـــولــيــو ســنــة 1996 بـعـIا rرزيــقــة *
r01628 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) الدفلى

Xـــــولــــود في 24 أبــــريـل ســــنــــة 2000 بــعــIا rســـــلــــيم *
r01027 يالد رقمIشهادة ا (الدفلى Xوالية ع) الدفلى

Xــولــودة في 25 مــارس ســنــة 2007  بـعـIا rإســراء *
الدفلى (والية عX الدفلى) شهادة اIيالد رقم 0682.

rويـــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: الـــســـلــيـم عــبـــد الـــقــادر
السليم رزيقةr السليم سليمr السليم إسراء.

- بـــعـــرة عــبـــد الـــغـــانيr اIـــولـــود في 11 أبـــريل ســـنــة
1987  بـأوالد جالل (والية بـسكـرة) شهـادة اIيالد رقم 0544

ويدعى من اآلن فصاعدا: فايزي عبد الغاني.

- بـعرة الـبشـيرr اIـولود في 18 ديسـمبـر سنة 1978
بـــــأوالد جالل (واليـــــة بـــــســـــكـــــرة) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 1081

ويدعى من اآلن فصاعدا: فايزي البشير.

- بــعــرة عــبـــد الــلــطـــيفr اIــولــود في 28 مــايـــو ســنــة
1965 بــأوالد جالل (واليــة بــســكــرة) شـهــادة اIــيالد رقم 275

وعـقد الزواج رقم 290 احملـرر بتاريخ 21 غـشت سنة 2002
بأوالد جالل (والية بسكرة) وأوالده القصر:
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*  زيـــنبr اIـــولــودة في 19 مـــايـــو ســـنــة 2003 بــأوالد
r0930 يالد رقمIجالل (والية بسكرة) شهادة ا

*  هـبة الـرحـمـانr اIـولودة في 24 يـونـيـو سـنة 2004
r1115 يالد رقمIبأوالد جالل (والية بسكرة) شهادة ا

*  فاطـمةr اIـولودة في 31 أكتـوبر سـنة 2009 بأوالد
جالل (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 2838.

rويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: فــايــزي عــبــد الــلــطــيف
فايزي زينبr فايزي هبة الرحمانr فايزي فاطمة.

- خــمـــاجـــة كـــلـــثــومr اIـــولـــودة ســـنــــة 1959 بـــاجلــــزار
(واليـة بـاتــنـة) شــهـادة اIـيالد رقم 0161 وعــقـد الـزواج رقم
45 احملـــرر بـــتــاريخ 12 يــولـــيـــو ســـنــة 1976 بـــاجلـــزار(واليــة

باتنة) وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز كلثوم.

- خـمــاجـة دلـيـلـةr اIـولـودة سـنـة 1962 بـاجلـزار(والية
بـــاتـــنـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 0377 وعـــقـــد الـــزواج رقم 108
r(واليـة بـاتـنة)احملـرر بـتاريخ 31 مايـو سـنة 1987 بـاجلـزار

وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز دليلة.

- حــمــارة عــمــرr اIــولـود في 3 ديــسـمـبــر سـنـة 1948
بــالــرويــســة (واليــة مـــيــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم 4024 وعــقــد
الــزواج رقم 554 احملـــرر بـــتـــاريخ 12 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1977
بـــفــرجـــيـــوة (واليـــة مـــيــلـــة) ويـــدعى مـن اآلن فـــصــاعـــدا: بن

بلقاسم عمر. 

- حـمــارة ســعـيـدةr اIــولــودة سـنة 1971 بالـرويـسة
(واليـــــة مــــيـــــلـــــة) شــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 70  وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بن بلقاسم سعيدة. 

- حـمارة عـبد الـسالمr اIـولود سـنة 1972 بالـرويـسة
(واليـة مـيــلـة) شــهـادة اIـيالد رقم 71 وعــقـد الـزواج رقم 52
احملـــــرر بـــتـــاريــخ 14 فـــبـــرايـــــر ســـنـــــة 2005 بـــفـــرجـــيـــــوة

(والية ميلة)   وولداه القاصران: 

* أ�نr اIـــولــود في 17 مــايـــو ســنــة 2007 بــفـــرجــيــوة
r1102 يالد رقمI(والية ميلة) شهادة ا

Xـــــولـــــودة في 18 أبـــــريـل ســـــنــــة 2009 بــعــIا rمـالك *
مليلة (والية أم البواقي) شهادة اIيالد رقم 1208. 

rويـدعون مـن اآلن فصـاعـدا: بن بـلـقـاسم عـبـد السالم
بن بلقاسم أ�نr بن بلقاسم مالك. 

- حــمــارة صـــونــيــةr اIـــولــودة ســنــة 1974 بــفـــرجــيــوة
(واليـــة مــيـــلــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 212 وعــقــد الــزواج رقم

0226 احملـرر بتاريخ 3 أكتـوبر سنة 2000 بفـرجيوة (والية

ميلة) وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم صونية. 

- حــمـارة عــبــد اIــالكr اIــولـود في 20 فــبــرايــر ســنـة
1978 بالرويسـة (والية ميلـة) شهادة اIيالد رقم 409 وعقد

الـزواج رقـم 182 احملـرر بتـاريـخ 17 ديسـمبر سـنة 2008
بــــعـــX الـــبـــيـــضــــاء حـــريش(واليـــة مـــيــــلـــة) ويـــدعى من اآلن

فصاعدا: بن بلقاسم عبد اIالك. 

- حــمـارة نــوارةr اIــولـودة في 21 يــنـايــر ســنـة 1980
بالرويسـة (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 251 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن بلقاسم نوارة. 

- حــمـــارة كـــر�ـةr اIــولـودة في 2 أبــريل ســنـة 1982
بــفـــرجــيـــوة (واليــة مـــيــلـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1075 وعـــقــد
الــــزواج رقم 256 احملــــرر بــــتـــاريخ 22 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2009
بــفـرجــيـــوة (واليــة مــيـلــــة) وتـدعـــى مـــن اآلن فـصــاعــــدا:

بن بلقاسم كر�ة. 

- حـمــارة فــوزيـةr اIــولـودة في 11 غــشت سـنـة 1986
بـعــX الـبـيــضـاء أحــريش (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم

274 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم فوزية. 

- حــمـــارة عــبـــد الــعـــاليr اIـــولــود في 7 مــارس ســنــة
1971 بفـرجيـوة (واليـة ميـلـة) شهـادة اIيالد رقم 410 وعـقد

الـــــزواج رقم 009 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 3 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2007
بفرجيوة (والية ميلة) وابنته القاصرة :

* خـــــديــــجــــةr اIـــــولــــودة في 13 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009
بفرجيوة (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 449.

rويدعـيان من اآلن فـصاعـدا: بن بلـقاسم عـبد الـعالي
بن بلقاسم خديجة. 

- حــمــارة مـــســعـــودةr اIــولــودة في 7 نــوفــمـــبــر ســنــة
1974 بفرجيوة (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 1670 وعقد

الـــــزواج رقم 112 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 25 غـــــشـت ســـــنــــة 1999
بــفـرجــيـــوة (واليــة مــيـلــــة) وتـدعـــى مـــن اآلن فـصــاعــــدا:

بن بلقاسم مسعودة. 

- حـــمــارة مـــحـــمــدr اIـــولــود في 13 مــايـــو ســنــة 1977
بفـرجيـوة (والية مـيلـة) شهـادة اIيالد رقم 988 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن بلقاسم محمد.

- حـــمـــارة حـــســـانr اIـــولـــود في 9 أبـــريل ســـنـــة 1979
بــفـرجــيــوة (واليــة مـيــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 0886 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم حسان.
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- حــمــارة أحــمـــدr اIــولــود في 27 يـــونــيــو ســنــة 1985
بــفـرجــيــوة (واليــة مـيــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 1225 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم أحمد.
- حمارة فاطمةr اIولودة في 28 نوفمبر سنة 1986
بــفـرجــيــوة (واليــة مـيــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 2170 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم فاطمة. 
- حـمـارة لبـنىr اIـولودة في 28 نـوفـمبـر سـنة 1986
بــفـرجــيــوة (واليــة مـيــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 2169 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم لبنى. 
- حمارة إسـماعـيلr اIولود في 15 ينـاير سنة 1991
بعـX البيـضاء حـريش (والية مـيلـة) شهـادة اIيالد رقم 27

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم إسماعيل.
2 :  : عـــمال بـــأحـــكـــام اIـــادة 5 من اIـــرســــوم رقــم 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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 10 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
الــكـاتب الـعــامالــكـاتب الـعــامّ لـدى رئـيـس دائـرة مـفــتـاح في واليـة لـدى رئـيـس دائـرة مـفــتـاح في واليـة

البليدة.البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــام 1435 اIــوافق 12 يـــنــايـــر ســنـــة 2014 تــنــهىr ابــتــــداء
rمـهــام الــسّـيـد أحـمــد بـلـحـاج r2012 مـن 10 ديـسـمـبـر سـنـة
بـصــفـتـــه كــــاتـبــــا عـــامــــا لــــدى رئــيـس دائــــرة مــفـتـــاح

في واليـة البلـيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مكلمكلّفة بالدفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل.راسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 ينـاير سنة 2014 تنهـى مهام السّيدة

عـلجيـة برشيشr بـصفـتها مـكلّفـة بالـدّراسات والتـلخيص
بوزارة العدلr لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r2014 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عام 1435 اIوافق 12 ينـاير سنة 2014 تنـهى مهام اآلنسـة
والــسّـــادة اآلتـــيـة أســمــاؤهم �ـجــلس احملــاسـبـــةr إلحـالــتـهم

عـلى التّقـاعد :

rبصفته رئيس فرع rمحمد بن كراودة -

rبصفته مستشارا rمحمد حبيب -

rبصفته محتسبا مساعدا rأرزقي سي صالح -

- مــــحـــــمـــــد أمــــX قـــــراشr بـــــصـــــفــــتـه رئـــــيس غـــــرفــــة
rاليةIيزانية واIاالنضباط في مجال ا

rبصفته مستشارا rمحمد قرين -

- بـــــشـــــــيــــر خـــــبـــــــيـــــزيr بـــــصــــفـــــتـــه نــــــائـب مـــــديــــــر
rيزانـية واحملـاسبـةIا

- الـــبـــاهي فـــرنــــانr بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديــــرr مـــكـــلّـــفـــا
بـــــالـــــهـــــيـــــكــل اإلداري لــــــدى الـــــغــــــرفــــــة ذات االخـــــتـــــصــــاص

rاإلقلـيمي بعنابـة

- حورية بن عاللr بصفتها رئيسة دراسات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــةIــــوافق اIا
مــفـــتــشـــة بــاIـــفــتـــشــيـــة الــعـــاممــفـــتــشـــة بــاIـــفــتـــشــيـــة الــعـــامّـــة لـــوزارة الــداخـــلــيــةـــة لـــوزارة الــداخـــلــيــة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 10 ربــيع األوّل
عــام 1435 اIــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة 2014 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
عــلــجــيــة بــرشــيشr مــفـــتــشــة بــاIــفــتــشــيــة الــعــامــة لــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.
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وزارة ا;اليةوزارة ا;الية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 21 رمـضان عام  رمـضان عام 1433  اIوافق اIوافق 9 غـشت سنة  غـشت سنة r2012 يحـدد قائـمة التـجهـيزات اIـقتـناة فيr يحـدد قائـمة التـجهـيزات اIـقتـناة في
الـســوق احملـلـيــة أو اIـســتـوردةr اIـوجــهـة ألنـشــطـة الـبــحث الـعـلــمي والـتــطـويـر الــتـكـنــولـوجي لـلــمـراكـز واIــؤسـسـاتالـســوق احملـلـيــة أو اIـســتـوردةr اIـوجــهـة ألنـشــطـة الـبــحث الـعـلــمي والـتــطـويـر الــتـكـنــولـوجي لـلــمـراكـز واIــؤسـسـات

وغيرها من هيئات البحث اIؤهلة واIعتمدةr اIعفاة من احلقوق والرسوم.وغيرها من هيئات البحث اIؤهلة واIعتمدةr اIعفاة من احلقوق والرسوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 - 149  اIـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اIـوافق 28 مـايـو سـنـة 2010
rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 94 - 260 اIؤرخ في 19 ربيع األول عام 1415 اIوافق 27 غشت سنة 1994 الذي
rيحدد صالحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95 - 54  اIؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIوافق 15 فبـراير سـنة 1995  الذي
rاليةIيحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 11 - 36  اIـؤرخ في 24 صـفـر عام 1432 اIـوافق 29 يـنـايـر سـنة 2011 واIـتـعلق
بإعـفاء الـتجـهيـزات اIقـتنـاة في السـوق احمللـية أو اIـستـوردةr اIـوجهـة ألنشـطة الـبحث الـعلـمي والتـطويـر التـكنـولوجي

rعتمدة من احلقوق والرسومIؤهلة واIؤسسات وغيرها من هيئات البحث اIللمراكز وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اIادة 7 من اIرسـوم التنـفيذي رقم 11 - 36 اIؤرخ في 24 صـفر عام 1432 اIوافق 29
يــنـايــر ســنـة 2011  واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا الــقـرار إلى  حتــديــد قـائــمــة الــتـجــهــيـزات اIــقــتـنــاة في الــسـوق احملــلــيـة أو
اIستوردةr اIوجهـة لنشاطات البـحث العلمي والتـطوير التكنـولوجي للمراكـز واIؤسسات وغيرهـا من هيئات البحث

اIؤهلة واIعتمدةr اIعفاة من احلقوق والرسوم.

اIادة اIادة 2 : : تلحق بـهذا القـرار قائمة الـتجهـيزات اIسـتفيدة مـن إعفاء من دفع احلقـوق والرسوم اIـنصوص عـليها في
اIادة األولى أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 21 رمضان عام 1433 اIوافق 9 غشت سنة 2012.

قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بالنيابةوالبحث العلمي بالنيابة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

اIلحق اIلحق 
قـائــمـة الـتـجــهـيـزات اIـقـتــنـاة في الـســوق احملـلـيـة أو اIـســتـوردةr اIـوجـهــة لـلـبـحث الــعـلـمي والــتـطـويـر الـتــكـنـولـوجي

للمراكز واIؤسسات وغيرها من هيئات البحث اIؤهلة واIعتمدة اIعفاة من احلقوق والرسوم.
تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاتالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفي

ـ مفاعالت نووية
rوأجزاؤها rـ آالت وأجهزة للفصل النظائري

ـ ـ مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار اIائي 45 طن في الساعة
ـ ـ مراجل بأنابيب ال يتجاوز إنتاجها من البخار اIائي 45 طن في الساعة

ـ ـ مراجل أخرى لتوليد األبخرةr �ا في ذلك اIراجل اIشتركة
ـ مراجل اIياه اIسعرة

ـ مكثفات لآلالت البخارية
ـ مـولدات غـازات تـعـمل بـاIـاء أو بـالهـواءr وإن كـانت مع مـنـقـياتـهـاr مـولـدات غـاز األستـيـلـX ومـولدات

غازات �اثلة تعمل باIاءr وإن كانت مع منقياتها
ـ عنفات لتسيير اIراكب البحرية
ـ ـ ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط

ـ ـ ذات قدرة ال تتجاوز 40 ميغاواط
ـ ـ ال تتجاوز قدرتها 1.000 كيلوواط

ـ ـ تزيد قدرتها عن 1.000 كيلوواط وال تتجاوز 10.000 كيلوواط
ـ ـ تتجاوز قدرتها 10.000 كيلوواط

ـ ـ ال تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن
ـ ـ تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن
ـ ـ ال تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط
ـ ـ تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط

ـ ـ ال تتجاوز قدرتها 5.000 كيلوواط
ـ ـ تتجاوز قدرتها 5.000 كيلوواط

ـ محركات نفاثةr عدا العنفات النفاثة
ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات)
ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات)

ـ مضخات تدار يدوياr باستثناء اIضخات الداخلة في البند الفرعي 8413.11 أو 8413.19
ـ مضخات الوقود أو الزيوت أو وسائل التبريدr حملركات االحتراق الداخلي اIكبسية (بالشرر أو بالضبط)

ـ ـ رافعات سوائل
ـ مضخات تفريغ الهواء

ـ مضخات هواء تدار باأليدي أوباألقدام
ـ ضواغط من األنواع اIستعملة في آالت ومعدات وأجهزة التبريد

ـ ضواغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر
ـ أغطية ال تتجاوز أكبر مقاس جلوانبها األفقية 120 سم

ـ أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل
ـ أجهزة إشعال أخرى لألفرانr �ا فيها أجهزة اإلشعال اIشتركة

ـ اIواقد اIيكانيكيةr شبكة القضبان احلديديةr مصرفات الرماد اIيكانيكية واألجهزة اIشابهة
ـ أفران للتحميص أو لغيرها من اIعاجلات احلرارية للمعادن أو خلاماتها

ـ ـ مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15
ـ ـ للمنتجات الزراعية

ـ ـ للخشبr لعجائن الورقr للورق أو الورق اIقوى
ـ أجهزة التقطير أو إعادة تقطير

ـ مبادالت حرارية
ـ آالت وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات األخرى

ـ آالت صقل وترقيق
ـ ـ ـ غيرها

8401.10.00

8401.20.00

8402.11.00

8402.12.00

8402.19.00

8402.20.00

8404.20.00

8405.10.00

8406.10.00

8406.81.00

8406.82.00

8410.11.00

8410.12.00

8410.13.00

8411.11.00

8411.12.00

8411.21.00

8411.22.00

8411.81.00

8411.82.00

8412.10.00

8412.21.00

8412.31.00

8413.20.00

8413.30.00

8413.82.00

8414.10.00

8414.20.00

8414.30.00

8414.40.00

8414.60.00

8416.10.00

8416.20.00

8416.30.00

8417.10.00

8418.61.00

8419.31.00

8419.32.00

8419.40.00

8419.50.00

8419.60.00

8420.10.00

8421.19.90



12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1806

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاتالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفي

ـ ـ لترشيح أوتنقية اIياه
ـ ـ مرشحات الزيوت والوقود اIستخدم في محركات االحتراق الداخلي

ـ ـ ـ أجهزة مرشحة (ميز الدم)
ـ ـ ـ غيرها
ـ ـ غيرها

ـ أجهزة وزن األشخاصr �ا في ذلك موازين األطفالr موازين منزلية
ـ أجهزة للوزن اIستمر للبضائع اIنقولة على سيور ناقلة

ـ أجـهزة لـوزن كمـية ثـابتـةr وأجـهزة وزن وقـبابـX لتـعبـئة اIـواد في أكـياس أوعـبوات بـوزن محـدد �ا
في ذلك موازين اIعايرة

ـ مسدسات رش وأجهزة �اثلة
ـ آالت وأجهزة نفث البخار أوقذف الرمالr وآالت قذف �اثلة

ـ ـ للزراعة أو البستنة
ـ ـ تعمل �حرك كهربائي

ـ ـ غيرها
ـ ـ تعمل �حرك كهربائي

ـ ـ غيرها
ـ ـ روافع سيارات ثابتة للمرآب
ـ ـ آالت رفع أحمال وروافع مائية

ـ ـ جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة
Xتباعدة الرجلIواحلوامل ا r(على عجالت) تحركةIـ ـ هياكل الرفع ا

ـ غيرها
ـ ـ مصممة  للتركيب على مركبات تسير على الطرق البرية

ـ ـ غيرها
ـ ـ ـ ال يتجاوز أو يساوي وزنها 8 أطنان

ـ ـ ـ يتجاوز وزنها 8 أطنان
ـ ـ ـ ال يتجاوز أو يساوي وزنها 8 أطنان

ـ ـ ـ يتجاوز وزنها 8 أطنان وال يتجاوز  أو يساوي18 طن
ـ ـ ـ يتجاوز وزنها 18 طن

ـ ـ غيرها
ـ ـ ذاتية الدفع

ـ آالت وأجهزة أخرىr ذاتية الدفع
ـ ـ آالت تفتيت كتل التربة ذات أقراص

ـ آالت البذر والغرس والشتل
ـ آالت فرش وتوزيع األسمدة العضوية واخملصبات

ـ ـ آالت وأجهزة حلضانة وتفريخ طيور الدواجن
ـ آالت وأجهزة ومعدات

ـ ـ آالت طباعة تؤدي وظيفتX أوأكثر (طباعة أو نسخ فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلة معاجلة ذاتية
للمعلومات أو لشبكة عمل

ـ أجهزة تنقية وحتويل اIعادن اIصهورة
ـ آالت جتليخ أنبوبية

ـ ـ آالت ترقيق باألسطوانات باحلرارةr آالت جتليخ باألسطوانات باحلرارة وعلى البارد معا
ـ ـ آالت جتليخ باألسطوانات على البارد

ـ تعمل باستخدام حزم الليزر أوغيرها من احلزم الضوئية أوالفوتونية
ـ تعمل باIوجات فوق الصوتية

ـ تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي
ـ غيرها

ـ مراكز تشغيل آلي

8421.21.00

8421.23.00

8421.29.10

8421.29.90

8421.39.00

8423.10.00

8423.20.00

8423.30.00

8424.20.00

8424.30.00

8424.81.00

8425.11.00

8425.19.00

8425.31.00

8425.39.00

8425.41.00

8425.42.00

8426.11.00

8426.12.00

8426.19.00

8426.91.00

8426.99.00

8427.10.30

8427.10.40

8427.20.40

8427.20.50

8427.20.60

8427.90.90

8430.31.00

8430.50.00

8432.21.00

8432.30.00

8432.40.00

8436.21.00

8442.30.00

8443.31.00

8454.10.00

8455.10.00

8455.21.00

8455.22.00

8456.10.00

8456.20.00

8456.30.00

8456.90.00

8457.10.00



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاتالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفي
ـ آالت ذات محطة شغل مفردة

ـ آالت ذات محطات شغل متعددة
ـ ـ ذات حتكم رقمي

ـ وحدات تشغيل �زالق
ـ ـ ذات حتكم رقمي
ـ ـ ذات حتكم رقمي

ـ ـ آالت تسوية
ـ ـ آالت تشقيق

ـ آالت تفريض (بروش)
ـ آالت قطع أو شحذ أوجتهيز أسنان التروس

ـ آالت نشر أو قطع
ـ غيرها

ـ آالت (�ا فيها اIكابس) للطرق أوالبصم بالضغط أوبالقولبةr مطارق
ـ ـ ذات حتكم رقمي

ـ ـ غيرها
ـ ـ غيرها

ـ مناضد سحب القضبان واألنابيب والزوايا واألشكال اخلاصة (بروفيالت) واألسالك وما �اثلها
ـ آالت ألعمال اللولبة الداخلية أو اخلارجية بالسحب أو التشكيل بأسطوانات

ـ آالت لشغل أسالك
ـ آالت نشر

ـ آالت شحذ أوصقل
ـ آالت �كنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل اآللي دون تغيير األدوات العاملة أثناء هذه العمليات

ـ ـ آالت نشر
ـ ـ مثاقب من جميع األنواعr �ا فيها اIثاقب الدوارة

ـ ـ مناشير وقاطعات
ـ ـ مناشير ذات سالسل

ـ قصبات حلام توجه يدويا
ـ آالت وأجهزة أخرى تستعمل فيها الغازات

ـ أجهزة كتابة بطريقة بريل
ـ ـ غيرها
ـ ـ غيرها

ـ ـ ـ غيرها
rسواء تضمنت أم ال r8471.49 غيـر تلك الداخلة في الـبند الفرعي 8471.41 أوالبـند الفرعي rـ وحـدات معاجلة
في نفس البدن واحد أواثنX من أنواع الوحدات اآلتية: وحدة تخزين (ذاكرة)r وحدة إدخالr وحدة إخراج

ـ آالت قولبة باحلقن
ـ أجهزة التشكيل بالبثق

ـ آالت قولبة بالنفخ
ـ آالت قولبة بالتفريغ الهوائي وآالت تشكيل حراري أخرى
ـ آالت وأجهزة لألشغال العامة أو البناء أو األشغال اIماثلة

ـ آالت وأجهزة استخالص أوحتضير الدهون والزيوت احليوانية أوالدهون والزيوت النباتية الثابتة
ـ مـكـانس لـصـنع األلـواحr الـرقـائق أو ألـواح ألـيـاف من اخلـشب أوغـيـرهـا من اIـواد الـلـفـيـفـة وآالت حـفر

Xعاجلة اخلشب أوالفلI
ـ إنسان آلي صناعي "ربوت"r غير مذكور وال مشمول في موضع آخر من هذا الفصل

ـ ـ Iعاجلة اIعادنr �ا في ذلك أجهزة لف أسالك الوشائع الكهربائية
ـ ـ آالت وأجهزة خلط أوعجن  أوجرش  أوسحق أوغربلة أونخل أوجتانس أو استحالب أوتقليب (حتريك)

ـ ـ غيرها

8457.20.00

8457.30.00

8458.11.00

8459.10.00

8459.21.00

8459.31.00

8461.20.10

8461.20.20

8461.30.00

8461.40.00

8461.50.00

8461.90.00

8462.10.00

8462.21.00

8462.29.00

8462.39.00

8463.10.00

8463.20.00

8463.30.00

8464.10.00

8464.20.00

8465.10.00

8465.91.00

8467.21.00

8467.22.00

8467.81.00

8468.10.00

8468.20.00

8469.00.10

8469.00.90

8471.30.90

8471.41.90

8471.50.00

8477.10.00

8477.20.00

8477.30.00

8477.40.00

8479.10.00

8479.20.00

8479.30.00

8479.50.00

8479.81.00

8479.82.00

8479.89.00



12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2006

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاتالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفي

ـ صناديق قولبة لصب اIعادن
ـ �اذج قولبة

ـ ـ للقولبة باحلقن أوبالضغط
ـ ـ غيرها

ـ قوالب للزجاج
ـ قوالب للمواد اIعدنية

ـ ـ القولبة باحلقن أوبالضغط
ـ ـ صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة تعادل أو تقل عن 50 م/3سا

ـ ـ صمامات تخفيض ضغط الغاز بقدرة تفوق 50 م/3سا
ـ ـ معدات لتحويل غاز البروبان اIميع/وقود ولتحويل غاز طبيعي/وقود

ـ صمامات للنقل الهيدروليكي أو الغازي
ـ آالت وأجهزة لصناعة السبائك أوالصفائح

ـ آالت وأجهزة لصناعة اIعدات شبه اIوصلة أو دوائر إلكترونية متكاملة
ـ آالت وأجهزة لصناعة أجهزة العرض على التلفاز اIسطح

ـ آالت وأجهزة مذكورة في اIالحظة 9 (ج) لهذا الفصل
ـ أفران مقاومة (بالتسخX غير اIباشر)

ـ أفران تعمل بالتحريض أوبكاشف أو بفاقد عزل الكهرباء
ـ أفران أخرى

ـ أجهزة أخرى للمعاجلة احلرارية للمواد بالتحريض أو بفاقد عزل الكهرباء
ـ ـ ذاتية احلركة كليا أو جزئيا

ـ ـ غيرها
ـ ـ ذاتية احلركة كليا أو جزئيا

ـ ـ غيرها
ـ أجهزة وآالت أخرى

ـ ـ غيرها (أنظمة احملاضرة عن بعد)
ـ ـ كاميرات التلفزة

ـ ـ غيرها
ـ أجهزة الكشف اإلذاعي واالستطالع اإلذاعي (رادار)

ـ ـ أجهزة اIالحة بالراديو
ـ ـ أجهزة التحكم عن بعد بالراديو

ـ مكـثفـات كهـربائـيـةr ثابـتة مـعدة لـلشـبـكات الـكهـربائـية ذات 60/50 هرتـز وقـادرة على امـتصـاص قوة
مقاومة تعادل أو تفوق 0.5 كيلو فولت أمبير (مكثفات القوة)

ـ ـ بالتانتال
ـ ـ متحلالت باألIنيوم

ـ ـ بعازالت كهربائية للسيراميك بطبقة واحدة
ـ ـ بعازالت كهربائية للسيراميك بعدة طبقات

ـ ـ بعازالت كهربائية بالورق أو�واد بالستيكية
ـ ـ غيرها

ـ مكثفات متغيرة وقابلة للتعديل
ـ مقاومات ثابتة بالكربونr مكتلة أوبطبقة

ـ ـ بقدرة ال تتجاوز 20 واط
ـ ـ غيرها

ـ ـ بقدرة ال تتجاوز 20 واط
ـ ـ غيرها

8480.10.00

8480.30.00

8480.41.00

8480.49.00

8480.50.00

8480.60.00

8480.71.00

8481.10.10

8481.10.20

8481.10.30

8481.20.00

8486.10.00

8486.20.00

8486.30.00

8486.40.00

8514.10.00

8514.20.00

8514.30.00

8514.40.00

8515.21.00

8515.29.00

8515.31.00

8515.39.00

8515.80.00

Ex 8517.69.00      

8525.80.10

8525.80.90

8526.10.00

8526.91.00

8526.92.00

8532.10.00

8532.21.00

8532.22.00

8532.23.00

8532.24.00

8532.25.00

8532.29.00

8532.30.00

8533.10.00

8533.21.00

8533.29.00

8533.31.00

8533.39.00



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاتالبند الفرعي التعريفيالبند الفرعي التعريفي

ـ مقاومات أخرى متغيرة (�ا فيها معدالت ومقياسات اجلهد)
ـ معـدات حـسـاسـة للـضـوء بـشـبه مـوصلr �ـا فيـهـا شـبـكات الـفـولـطـلنـيـات الـضـوئيـة وحـتى مـجـمـعة في

تركيبة أو�ثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء
ـ مسرعات اجلزيئات
ـ مولدات اإلشارات

ـ آالت وأجهزة التلبس بالكهرباءr التحليل بالكهرباء أواالستشراد
ـ مقاييس البعد

ـ مزاول ومقاييس اIسافات
ـ أدوات وأجهزة التصوير اIسامي الضوئي

ـ أدوات وأجهزة أخرى
ـ كهربائية أو إلكترونية

ـ غيرها
ـ طاوالت وآالت للرسمr حتى اآللية منها
ـ أدوات رسم أو تخطيط أو حساب أخرى

ـ مقاييس األطوال الدقيقةr أقدام قياس السُمكr معايير ومسابير
ـ أدوات أخرى

ـ ـ مخططات القلب الكهربائية
ـ ـ أجهزة التشخيص باIسح فوق الصوتي (أجهزة سكانير)
ـ ـ أجهزة التشخيص بالعرض بواسطة الرنX اIغناطيسي

ـ ـ أجهزة الصور اإلشعاعية
ـ ـ غيرها

ـ أجهزة أشعة فوق البنفسجية أوحتت احلمراء
ـ ـ أجهزة الرسم الطبقي موجهة بآلة أوتوماتيكية Iعاجلة اIعلومات

ـ ـ ذات استعماالت أخرى
ـ ـ ذات استعمال طبيr جراحيr بيطري أو في طب األسنان

أدوات وأجهزة و�اذج مصممة للتوضيح (في التعليم أواIعارض مثال) ال تستهدف استعماالت أخرى
ـ آالت وأجهزة اختبار اIعادن

ـ آالت وأجهزة أخرى
ـ ـ العاملة بالسوائلr لقراءة مباشرة

ـ لقياس أومراقبة الضغط
ـ أجهزة حتليل الغازات أواألدخنة

ـ أجهزة التحليل الكروماتوغرافي وأجهزة االستشراد
ـ مناظير طيفيةr مستضويات طيفية وأجهزة التصوير الطيفي تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجيةr مرئيةr حتت احلمراء)

ـ أدوات وأجهزة لقياس أو كشف اإلشعاعات اIؤينة
ـ مكاشف الذبذبة ومسجالت الذبذبة

ـ أدوات وأجـهـزة مـصمـمـة خـصـيـصـا لـتـقـنـيـات اIـواصالت اIـسـافـيـة (مـثـل مقـايـيـس احملـادثـات الـهـاتـفـية
مقاييس مضاعفات الصوتr مقاييس عامل التداخلr وأجهزة قياس الضوضاء في اخلطوط)

ـ ـ لقياس أو مراقبة األقراص الرقيقة أو األدوات من أشباه اIوصالت
ـ آالت موازنة القطع اIيكانيكية

ـ طاوالت االختبار اآللية
ـ ـ لفحص األقراص  الرقيقة أو األدوات من أشباه اIوصالتr أو لفحص األقنعة أوالشبيكات الضوئية اIستخدمة في صناعة األدوات من أشباه موصالت

ـ منظمات درجات احلرارة
ـ منظمات الضغط (بريسوستات)
ـ ـ هيدرولكية أو بالهواء اIضغوط

8533.40.00

8541.40.00

8543.10.00

8543.20.00

8543.30.00

9015.10.00

9015.20.00

9015.40.00

9015.80.00

Ex 9016.00.10      

9016.00.90

9017.10.00

9017.20.00

9017.30.00

9017.80.00

9018.11.00

9018.12.00

9018.13.00

9018.14.00

9018.19.00

9018.20.00

9022.12.00

9022.19.00

9022.21.00

9023.00.00

9024.10.00

9024.80.00

9025.11.00

9026.20.00

9027.10.00

9027.20.00

9027.30.00

9030.10.00

9030.20.00

9030.40.00

9030.82.00
9031.10.00

9031.20.00
9031.41.00
9032.10.00
9032.20.00
9032.81.00
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* أربـعة (4) مفـتشX جـهويـX مكلّـفX عـلى التوالي
rناطق الشمالية والشرقية والغربية واجلنوبيةIبا

* سـتـة (6) مـســتـشــارين مـكـلّــفـX �ــهـمـة لــدى اIـديـر
العامّ من بينهم :

- ثالثـة (3) مـكــلّـفـX �ـتــابـعـة الــتـسـيــيـر  اIـفـوّض
rللخدمة العمومية للماء والتطهير والشركات الفرعية

rمكلّف (1) بالتعـاون -
- مــكــلّف (1) بــتــطــويــر نـشــاطــات إجنــاز األشــغـال

rاجلديدة وترميم أنظمة التطهير
rمكلّف (1) بالشؤون العامة -

* ست (6) خاليا مركزية تكلّف �ـا يأتي :
rعلوماتيةIاألنظمة ا -

rاالتصـال -
rالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير -

rنازعات والشؤون القانونيةIا -
- الـــوقــــايــــة الـــصــــحــــيــــة واألمن في وسـط الـــعــــمل

rوالبيئة
rالتأطير القانوني للصفقات -

* إحدى عشرة (11) منطقة :
rمنطقة وهران -
rمنطقة تيارت -
rمنطقة الشلف -
rمنطقة اجلـزائر -

rمنطقة تيزي وزو -
rمنطقة سطيف -

rمنطقة قسنطينـة -
rمنطقة باتنة -
rمنطقة عنابة -

rمنطقة األغواط -
- منطقة بشار.

* ثالث (3) مــديــريــات مــكــلّـفــة بــتــســيــيــر واســتــغالل
أنظمة التطهير وصرف اIيـاه :

- مـديــريـــة الـتـطـهــيـر وصـــرف اIـيـــاه بـالـــوادي
والتي تتكـون من :

r1 - مركب التطهير الوادي جنوب
2 - مركب التطهير الوادي شمال.

rياه بحوض ورقلةIمديرية التطهير وصرف ا -
- مديرية التطهير بوادي ريغ.

rمخبر مركزي *

وزارةوزارة ا;وارد ا;ائيةا;وارد ا;ائية
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21  صـفـر عام   صـفـر عام 1435 اIـوافـق  اIـوافـق 24  ديسـمـبر  ديسـمـبر
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن اIـــصــــادقـــة عـــلى الــــتـــنـــظـــيمن اIـــصــــادقـــة عـــلى الــــتـــنـــظـــيم

الداخلي للديوان الوطني للتطهير.الداخلي للديوان الوطني للتطهير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةIوارد اI2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-102 اIؤرّخ
في 27 مــــحـــــرّم عــــام 1422 اIـــــوافق 21 أبــــريـل ســــنــــة 2001

rتضمّن إنشاء الديوان الوطني للتطهيرIوا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقــــــرار اIــــؤرّخ فـي 9 ذي الـــقـــعـــــدة
عـــام 1427 اIــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2006 واIـــتـــضـــمّن
اIـصــادقـة عـلى الــتـنـظــيم الـداخـلي لــلـمـؤســسـة الـعــمـومـيـة

r"الديوان الوطني للتطهير"

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 17 من اIـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 01-102 اIــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام 1422
اIـوافق  21 أبــريل سـنـة 2001 واIـذكـور آعالهr يــهـدف هـذا
الـــقــرار إلى اIــصــادقــة عــلى الــتـــنــظــيم الــداخــلي لــلــديــوان
الوطـني للـتطهـير الذي يـدعى في صلب الـنص "الديوان"

حسب الكيفيات احملدّدة باألحكام أدناه.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـشـتـمل الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـديـوانr حتت
سلطة اIدير العامrّ على مـا يأتي :

rمدير عامّ مساعد (1) مكلّف بالتنمية واالستغالل *
* ست (6) مديريات مركزية :

rمديرية االستغالل والصيانة -
rشاريعIمديرية الدراسات وا -

rفوّضIمديرية الصفقات والتحكم ا -
rمديرية األمالك والوسائل العامة -

rوارد البشرية والتكوينIمديرية ا -
- مديرية اIاليّة واحملاسبة.

rمتلكاتIمساعد (1) مكلّف بأمن ا *
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rيزانيةIدائرة ا -
- دائرة اIالية.

9 : : يُـــنـــظم مـــركــــز الـــتـــكـــوين Iـــهـن الـــتـــطـــهـــيـــر اIــاداIــادّة ة 
للديوان في وحدة تضم الهياكل اآلتية :

rتواصلIدائرة التكوين ا -
rدائرة الوثائق والتطوير -

rاليةIدائرة اإلدارة وا -
- دائرة اإلمداد.

10 : : تـشـتمل وحـدة إدارة مـقر اIـديـرية الـعـامة اIاداIادّة ة 
على الدوائر اآلتية :

rالية واحملاسبةIدائرة ا -
rدائرة اإلمداد -

rدائرة الوسائل العامة -
- دائرة اIوارد البشرية.

اIاداIادّة ة 11 : : تتوفر كـل منطقة على الهياكـل اآلتية :
rمديرية فرعية لالستغالل والصيانة -

rمديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين -
rمديرية فرعية للمالية واحملاسبة -

rمديرية فرعية لألمالك والوسائل العامة -
rممتلكاتIمساعد مكلّف بأمن ا -

- مـــــنــــسق الــــوقـــــايـــــة الــــصــــحـــــيــــة واألمــن في وسط
rالعمـل والبيئة

- وحدة األشغال وترميم أنظمة التطهير.

تــنـــقــسم اIـــنــطـــقــة إلى وحـــدات تــســـيــيــر واســـتــغالل
أنــــظــــمــــة الـــــتــــطــــهــــيــــرr تــــدعى فـي صــــلب الــــنص "وحــــدات
الـتـطــهـيـر" تــوافق حـدود إقــلـيم واليــة واحـدة وفـقــا ألحـكـام

اIواد من 13 إلى 23 أدناه.

12 : : تـــــشـــــتــــمــل كــل وحـــــــدة تـــــطـــــهــــــيـــــر عـــــلى اIــــاداIــــادّة ة 
الهياكــل اآلتية :

rدائرة االستغالل والصيانة -
rوارد البشريةIدائرة ا -
rالية واحملاسبةIدائرة ا -
rدائرة إدارة الوسائل -

- مــــســــؤول الــــوقـــــايــــة الــــصــــحــــيــــة واألمـن في وسط
rالعمـل والبيئة

rهن التطهيرI مركز التكوين *

* وحـدة إدارة مـقر اIـديـريـة العـامـة تـكـلّف بتـسـيـير
.Xقر والتسيير اإلداري للمستخدمIالوسائل وأمن ا

اIــاداIــادّة ة 3 : : تـــشـــتـــمل اIـــديـــريـــة اIـــركـــزيـــة لالســـتـــغالل
والصيانة على مـا يأتي :

rدائرة تسيير شبكات التطهير -

rستعملةIياه اIدائرة تسيير محطات تصفية ا -

rعلوماتي اجلغرافيIدائرة نظام ا -

- دائرة إعادة استعمال منتوج التصفية.

اIــاداIــادّة ة 4 : : تـــشـــتــمـل اIــديـــريـــة اIـــركــزيـــة لـــلـــدراســات
واIشاريع على الدوائر اآلتية :

rدائرة الدراسات -

rدائرة الهندسة -

- دائرة اإلجنـاز.

يـــــســـــاعــــــد مـــــديــــــر الـــــدراســـــات واIــــــشـــــاريـع خـــــبـــــراء
مستشارون في تسيير اIشاريع.

اIــاداIــادّة ة 5 : : تـــشـــتـــمل اIـــديـــريــة اIـــركـــزيـــة لــلـــصـــفـــقــات
والتحكم اIفوّض على الدوائر اآلتية :

rدائرة الصفقات -

rدائرة احملاسبة العمومية -

- دائرج التحكم اIفوّض.

اIـــــاداIـــــادّة ة 6 : : تـــــشـــــتـــــمـل اIـــــديـــــريـــــة اIـــــركـــــزيـــــة لـألمالك
والوسائل العامة على الدوائر اآلتية :

rدائرة األمالك -

rدائرة إدارة الوسائل -

- دائرة األرشيف والوثائق.

اIــــاداIــــادّة ة 7 : : تـــشــــتــــمل اIــــديــــريــــة اIــــركـــزيــــة لــــلــــمـــوارد
البشرية والتكوين على مـا يأتي :

rهنيIسار اIدائرة إدارة ا -

rراقبة والتبليغIدائرة ا -

- دائرة التكوين.

اIــــاداIــــادّة ة 8 : : تــــشـــتــــمل اIــــديـــريــــة اIــــركـــزيــــة لـــلــــمـــالــــيـــة
واحملاسبة على مـا يأتي :

rدائرة احملاسبة العامة -
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اIــــاداIــــادّة ة 17 : : تــــشــــتــــمــل مــــنــــطــــقــــــة تــــيــــزي وزو عـــــلى
الـوحـدات اآلتـية :

rوحدة تيزي وزو -
rوحدة البويرة -

- وحدة بجاية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 18 : : تـــــشـــــتـــــمــل مــــــنـــــطـــــقـــــــة ســـــطــــــيـف عــــــلى
الـوحـدات اآلتـية :

rوحدة سطيف -
rوحدة برج بوعريريج -

- وحدة اIسيلة.

اIــاداIــادّة ة 19 : : تـــشـــتـــمــل مـــنـــطـــقـــــة قـــســنـــطـــيـــنــــة عــــلى
الـوحـدات اآلتـية :
rوحدة ميلة -

rوحدة سكيكدة -
- وحدة جيجـل.

اIـــــاداIـــــادّة ة 20 : : تـــــشــــــتـــــمــل مـــــنـــــطـــــقـــــــــة بــــــاتـــــنـــــــة عــــــلى
الـوحــدات اآلتـية :
rوحدة باتنة -

rوحدة خنشلة -
rوحدة بسكرة -

- وحدة أم البواقي.

اIـــــاداIـــــادّة ة 21 : : تـــــشـــــتــــــمــل مـــــنــــــطـــــقـــــــة عـــــنـــــــابـــــــة عــــــلى
الـوحــدات اآلتـية :
rةIوحدة قا -

rوحدة سوق أهراس -
- وحدة تبسة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 22 : : تـــــشـــــتــــــمــل مـــــنــــــطـــــقـــــــة األغــــــــواط عــــــلى
الـوحــدات اآلتـية :

rوحدة األغواط -
rوحدة غرداية -
rوحدة اجللفة -

rوحدة النعامة -
- وحدة البيض.

اIـــــاداIـــــادّة ة 23 : : تـــــشــــــتــــــمـــل مــــــنــــــطـــــقــــــــة بــــــشـــــــــار عـــــــلى
الـوحـــدات اآلتـية :
rوحدة بشـار -
rوحدة أدرار -

- وحدة تندوف.

rمتلكاتIمكلّف بأمن ا -
- مـــراكــز الــتـــطــهــيــر والـــهــيــاكل اIـــكــلّــفــة بـــاســتــغالل

منشآت التصفية والرفع.

تـــــشــــــتـــــمـــل كـــل وحــــــدة أشــــــغـــــــال وتـــــــرمــــــــيم عــــــلى
الهياكــل اآلتـية :

rدائرة اإلجناز -
rالدائرة التقنية والتجارية -

rدائرة اإلمداد -
rوارد البشريةIدائرة ا -
rالية واحملاسبةIدائرة ا -

- مــــســــؤول الــــوقــــايــــة الــــصــــحـــــيــــة واألمـن في وسط
rالعمـل والبيئة

- مكلّف بأمن اIمتلكات.

13 : : تــــــشــــــتــــــمــل مــــــنــــــطــــــقــــــــة وهــــــــران عـــــــلى اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـوحـدات اآلتـية :

rتموشنت Xوحدة ع -
rوحدة تلمسان -
r¯وحدة مستغا -
rوحدة معسكر -

- وحدة سيدي بلعباس.

اIـــــاداIـــــادّة ة 14 : : تـــــشــــــتـــــمـــل مـــــنـــــطــــــقـــــــة تـــــيــــــــارت عــــــلى
الـوحـدات اآلتـية :

rوحدة تيارت -
rوحدة تيسمسيلت -

- وحدة سعيدة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 15 : : تــــــشـــــتــــــمـــل مـــــنــــــطــــــقـــــــة الــــــشــــــلف عـــــــلى
الـوحــدات اآلتـية :

rوحدة الشلف -
rوحدة غليزان -

- وحدة عX الدفلى.

اIـــــاداIـــــادّة ة 16 : : تـــــشــــــتـــــمـــل مـــــنـــــطــــــقـــــــة اجلــــــزائــــــر عــــــلى
الـوحـدات اآلتـية :

rوحدة بومرداس -
rوحدة البليدة -
rديةIوحدة ا -

rوحدة إيليزي -
- وحدة تامنغست.



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

وتـــنــــظـــيـــمـه وســـيـــرهr فـي اجملـــلس الـــتــــوجـــيـــهـي لـــلـــديـــوان
الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحرواي:

- الـــــســـــيـــــد قـــــاسـم دراجـيr �ـــــثل الـــــوزيــــــر اIـــــكـــــلف
rرئيسا rبالثقافة

- الـســيــد عـمــر آيت وعــرابr �ــثل وزيــر الـداخــلــيـة
rواجلماعات احمللية

- الـــســــيـــد مـــحـــمــــد لـــطـــفي بـن عـــيـــسـىr �ـــثل وزيـــر
rالدفاع الوطني

rــثل وزيــر الـعـدل� rالـســيـد عـبــد الـعــزيـز خــمـيس -
rحافظ األختام

- الـســيـد مــحـمــد بن فـرحــاتr �ـثل الــوزيـر اIــكـلف
rاليةIبا

- الــســيــدة �ــيــنــة قــويــدريr �ــثــلــة الـوزيــر اIــكــلف
rناجمIبالطاقة وا

- الـسـيـد األزهـر بن إبــراهـيمr �ـثل الـوزيـر اIـكـلف
rائيةIوارد اIبا

- الــســيــد نـور الــدين طــيــبيr �ــثل الــوزيــر اIــكـلف
rبالشؤون الدينية واألوقاف

- الـــــســــيـــــد مــــحـــــمـــــد زاويr �ــــثـل الــــوزيـــــر اIــــكـــــلف
rباجملاهدين

- الـــســـيـــدة نـــاديــة شـــنـــوفr �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
rبالتهيئة العمرانية والبيئة

- الـسيد سلـيم حديدr �ـثل الوزير اIكـلف بالفالحة
rوالتنمية الريفية

الــــســـــيــــد إبــــراهــــيم شــــنــــrX �ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
rباألشغال العمومية

- الـسـيـد عبـد الـرحـمـان دحّاجr �ـثل الـوزيـر اIـكلف
rبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــســيـــدة لــيـــنـــدة لــهـالليr �ــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
بـالــصـنــاعـة واIـؤســسـات الــصـغـيــرة واIـتــوسـطـة وتــرقـيـة

rاالستثمار
- الـــســيـــد بـــلـــقـــاسم الـــتـــخيr �ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف

rبالتعليم العالي والبحث العلمي
- السيد عبـد احلميد مخطـوطr �ثل الوزير اIكلف

rبالسكن والعمران
rثل والي والية األغواط� rالسيد محمد تقاري -

- الـــســـيــد عـــبـــد احلـــمــيـــد زكـــيــريr �ـــثل والـي واليــة
rبسكرة

rثل والي والية اجللفة� rالسيد العيد جالل -

اIاداIادّة ة 24 : : تتـوفر كـل مـديريـة تطـهيـر وصرف اIـياه
على الهياكـل اآلتية :

rمديرية فرعية لالستغالل والصيانة -
rمديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين -

rمديرية فرعية للمالية واحملاسبة -
rمديرية فرعية لألمالك والوسائل العامة -

rمتلكاتIمساعد مكلّف بأمن ا -
- مـــــنــــسق الــــوقـــــايـــــة الــــصــــحـــــيــــة واألمــن في وسط

rالعمـل والبيئة
- وحدة األشغال وترميم أنظمة التطهير.

اIــــاداIــــادّة ة 25 : : يُــــعــــيّن اIــــديــــر الــــعــــامّ اIــــســــاعــــد اIــــكــــلّف
بــالـتــنــمـيــة واالســتـغالل واIــديــرون اIـركــزيــون واIـســاعـد
اIـــــكـــــلّف بـــــأمن اIـــــمـــــتـــــلــــكـــــات واIـــــفـــــتــــشـــــون اجلـــــهـــــويــــون
واIسـتشارون واIـكلفـون �همـة لدى اIديـر العامّ ورؤساء
اخلاليا اIركزية ومـديرو اIناطق ومديرو التطهير �قرّر
من اIديـر العـامّ للـديوان ويـصنـفون في صـنف اإلطارات

السامية للمؤسسة.
اIــاداIــادّة ة 26 : : تـــلــــغـى أحــكـــــــام الــقــــــــرار اIـــؤرّخ في 9
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1427 اIــــوافق 30 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2006
واIــتــضــمّن اIــصـــادقــة عــلى الــتــنــظــيـم الــداخــلي لــلــديــوان

الـوطني للتطهـير.
اIـاداIـادّة ة 27 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 24

ديسمبر سنة 2013.
حسX نسيبحسX نسيب

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 16  ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1433 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 9
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلسr يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس
الـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـةالـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـة

لألطلس الصحراوي.لألطلس الصحراوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 16 ربــــيـع األول عـــام 1433
اIــــوافق 9 فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2012 يـــعـــX األعــــضـــاء اآلتـــيـــة
أســمـاؤهمr تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 12 مـن اIـرســــوم الـتــنـفــيــذي
رقــم 09-407 اIــؤرخ في 12 ذي احلــجــة عــام 1430 اIــوافق
29 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة r2009 واIــــتـــضــــمـن إنـــشــــاء الــــديـــوان

الـــوطـــني لــــلـــحـــظـــيــــرة الـــثـــقـــافــــيـــة لألطـــلـس الـــصـــحـــراوي



12 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2606

12 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

- الـــســــيـــد مـــحـــمــــد لـــطـــفي بـن عـــيـــسـىr �ـــثل وزيـــر
rالدفاع الوطني

- الـســيـد مــحــمـد خــالـديr �ــثل وزيــر الـعــدلr حـافظ
rاألختام

- الــــســـيـــد بـــلـــقـــاسـم شـــرقيr �ـــثـل الـــوزيـــر اIـــكـــلف
rاليةIبا

- الــســيــدة �ــيــنــة قــويــدريr �ــثــلــة الـوزيــر اIــكــلف
rناجمIبالطاقة وا

- السيد بـدر الدين محجوبيr �ـثل الوزير اIكلف
rائيةIوارد اIبا

- الـــســــيـــد حـــمــــادو دبـــاغــــrX �ـــثل الــــوزيـــر اIــــكـــلف
rبالشؤون الدينية واألوقاف

- الـسـيـد سيـد أحـمـد تـيـراريr �ـثل الـوزيـر اIـكلف
rباجملاهدين

- الـــســـيـــدة نـــاديــة شـــنـــوفr �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
rبالتهيئة العمرانية والبيئة

- الـسـيــد عـبـد الـقــادر سـاداتr �ـثل الــوزيـر اIـكـلف
rبالفالحة والتنمية الريفية

- الـــســــيـــد نـــاجم مــــيـــمـــونـيr �ـــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلف
rباألشغال العمومية

- الـــــســــيـــــد رضـــــوان بــــاديr �ـــــثل الـــــوزيـــــر اIــــكـــــلف
rبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــســيـــدة لــيـــنـــدة لــهـالليr �ــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
بـالــصـنــاعـة واIـؤســسـات الــصـغـيــرة واIـتــوسـطـة وتــرقـيـة

rاالستثمار
- الــــســــيــــد مــــومن مــــزوريr �ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف

rبالتعليم العالي والبحث العلمي
- الــــســـيــــد جـــمــــال فــــرحـــاتr �ــــثل الــــوزيـــر اIــــكـــلف

rبالسكن والعمران
- الـسـيــد عـبـد الــعـزيــز عـبـابــسـيـةr �ــثل والي واليـة

rتندوف
- السيد عبـد الباقي بن سعدr �ثل اجمللس الشعبي

rالوالئي لوالية تندوف
- السيـد عبـد الرحـمان خـولةr �ـثل اجمللس الـشعبي

rلبلدية تندوف
- الــــســــيــــد مــــحــــمــــد ســـالـم بــــابــــوزيــــدr �ــــثل اجملــــلس

rالشعبي لبلدية أم لعسل
- الــســيــد أحـمــد عــواليr مــديــر احلــظــيــرة الــثــقــافــيـة
لألهـقـارr » اخـتيـاره لـكفـاءته في مـجـال الـتراث الـثـقافي

والطبيعي.

- السـيد مـحمـد الـبوزيـدي قادريr �ـثل والي والية
rسيلةIا

rثل والي والية البيض� rالسيد عبد الرزاق داي -
- الـــســـيـــد زين الـــدين عـــيـــســـاويr �ـــثل والـي واليــة

rالنعامة
- الـــســـيــد مـــقـــدم عـــبــيـــراتr �ـــثل اجملـــلس الـــشـــعــبي

rالوالئي لوالية األغواط
- الـــــســــيـــــد عــــبـــــد الــــرحــــمـــــان بــــريـشr �ــــثـل اجملــــلس

rالشعبي الوالئي لوالية بسكرة
- الــــســـيــــدة خـــيــــرة غــــولr �ـــثــــلـــة اجملــــلس الــــشــــعـــبي

rالوالئي لوالية اجللفة
 - الــســيــد ثـــامــر بن شــهـــرةr �ــثل اجملــلـس الــشــعــبي

rسيلةIالوالئي لوالية ا
- الـــســيـــد مــحـــمــد بـــخــيـــتيr �ـــثل اجملــلـس الــشـــعــبي

rالوالئي لوالية البيض
- الــســيـــد كــبــيــر تــيــجـــيــنيr �ــثل اجملـــلس الــشــعــبي

rالوالئي لوالية النعامة
- الـسـيـد فـريــد إغـيل أحـريـزr مـديـر اIـركـز الـوطـني
لــلـــبــحث في عــلـم اآلثــارr » اخــتــيــاره لــكـــفــاءته في مــجــال

rالتراث الثقافي والطبيعي
- الــسـيــد مـحــمـد بــضـيـافr مــديـر الــديـوان الــوطـني
حلــظــيــرة الـتــاســيــلي الــثـقــافــيــةr » اخـتــيــاره لــكـفــاءته في

مجال التراث الثقافي والطبيعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 16  ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1433 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 9
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلسr يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس
الـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـةالـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـة

لتندوف.لتندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 16 ربــــيـع األول عـــام 1433
اIــــوافق 9 فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2012 يـــعـــX األعــــضـــاء اآلتـــيـــة
أســمـاؤهمr تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 12 مـن اIـرســــوم الـتــنـفــيــذي
رقــم 09-408 اIــؤرخ في 12 ذي احلــجــة عــام 1430 اIــوافق
29 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة r2009 واIــــتـــضــــمـن إنـــشــــاء الــــديـــوان

rالـوطني لـلـحظـيرة الـثقـافيـة لتـندوف وتـنظـيمه وسـيره
في اجملـــلـس الـــتـــوجـــيـــهـي لـــلـــديـــوان الـــوطـــنـي لـــلـــحـــظـــيـــرة

الثقافية لتندوف:
- الـــســـيـــد ســلـــيـــمــان أويـــدنr �ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف

rرئيسا rبالثقافة
- السـيـد عبـد الوهـاب بـكيـليr �ثل وزيـر الـداخلـية

rواجلماعات احمللية
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- الـــســيـــدة لــيـــنـــدة لــهـالليr �ــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
بـالــصـنــاعـة واIـؤســسـات الــصـغـيــرة واIـتــوسـطـة وتــرقـيـة

rاالستثمار
- الــســيــد عـبــد الــنــبي بــاســةr �ــثل الــوزيــر اIـكــلف

rبالتعليم العالي والبحث العلمي
- الــــســـيــــد حـــمــــيــــد دحـــمــــانr �ـــثـل الـــوزيــــر اIــــكـــلف

rبالسكن والعمران
rثل والي والية أدرار� rالسيد إلياس الداودي -

- الــــســــيـــــد مــــحــــمـــــد احلــــاج ابــــراهـــــيمr �ــــثـل اجملــــلس
rالشعبي الوالئي لوالية أدرار

- السـيد عبـد القادر عـثمـانيr �ثل اجمللس الـشعبي
rلبلدية أدرار

- السيد صديـق بواللr �ثل اجمللس الشـعبي لبلدية
rتاماست

- الـــســيـــد مــحـــمــد حـــنــيـــنيr �ـــثل اجملــلـس الــشـــعــبي
rلبلدية شروين

- الـســيـد مــبـارك عــبـد الــهيr �ـثل اجملــلس الـشــعـبي
rلبلدية رقان

- الـسيـد مـحـمد بـايـةr �ثـل اجمللس الـشـعـبي لبـلـدية
rانزجمير

- الـــســيـــد مـــحـــمـــد بن بـــيـــةr �ــثـل اجملـــلس الـــشــعـــبي
rلبلدية تيط

- الـــســــيـــد أمـــحـــمــــد الـــدينr �ـــثـل اجملـــلس الــــشـــعـــبي
rلبلدية قصر قدور

- الـسيـد مـحـمـد خايr �ـثل اجملـلس الـشـعبي لـبـلـدية
rتسابيت

- السـيـد محـمـد السـالم نـقارr �ـثل اجمللـس الشـعبي
rلبلدية تيميمون

- الــســيـــد عــثــمـــان عــطــواتr �ـــثل اجملــلس الـــشــعــبي
rلبلدية أوالد السعيد

- الــــســـيـــد رمـــضـــان بــــركـــةr �ـــثل اجملـــلـس الـــشـــعـــبي
rلبلدية زاوية كنتة

- الـسـيد حـمـو أعبـيـدr �ثل اجملـلس الـشعـبي لـبلـدية
rأولف

- الــســيــد شــريف احلــســانيr �ــثل اجملــلس الــشــعــبي
rلبلدية تمقطن

- الــــســــيــــد عــــبـــد الــــرحــــمــــان نــــاجــــميr �ــــثل اجملــــلس
rالشعبي لبلدية تمنطيط

- الــســيــد مــحــمــد مــوســاويr �ــثـل اجملــلس الــشــعــبي
rلبلدية فنوغيل

- الــســيـــد صــالح أمـــقــرانr مــديـــر اIــتــحـف الــبــحــري
الـوطنيr » اخـتيـاره لكـفـاءته في مجـال التـراث الثـقافي

والطبيعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 16  ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1433 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 9
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلسr يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس
الـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـةالـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـة

لتوات قورارة تديكلت.لتوات قورارة تديكلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 16 ربــــيـع األول عـــام 1433
اIــــوافق 9 فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2012 يـــعـــX األعــــضـــاء اآلتـــيـــة
أســمـاؤهمr تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 12 مـن اIـرســــوم الـتــنـفــيــذي
رقــم 09-409 اIــؤرخ في 12 ذي احلــجــة عــام 1430 اIــوافق
29 نوفـمبر سنة 2009 واIتضـمن إنشاء الديوان الوطني

لــلـحـظـيــرة الـثـقـافــيـة لـتـوات قــورارة تـديـكـلت وتــنـظـيـمه
وســــيـــــرهr في اجملـــــلس الـــــتــــوجـــــيــــهـي لــــلـــــديــــوان الـــــوطــــني

للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت:
- الـــســـيـــد ســلـــيـــمــان أويـــدنr �ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف

rرئيسا rبالثقافة
- الــــســــيــــد رشــــيــــد خــــرابr �ــــثل وزيــــر الــــداخــــلــــيـــة

rواجلماعات احمللية
rثل وزير الدفاع الوطني� rالسيد داود ميمن -

- الـسـيــد سـلـيـمـان قـدورr �ــثل وزيـر الـعـدلr حـافظ
rاألختام

-  الــــســــيــــد جاللي عــــيــــداتr �ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف
rاليةIبا

- الــســيــدة �ــيــنــة قــويــدريr �ــثــلــة الـوزيــر اIــكــلف
rناجمIبالطاقة وا

- الـسـيــد عـلي عـفـانr �ــثل الـوزيـر اIــكـلف بـاIـوارد
rائيةIا

- الـسيد عبـد اخلالق قصـباويr �ثل الـوزير اIكلف
rبالشؤون الدينية واألوقاف

- الـسـيـد مـبـروك بن فـرحـاتr �ـثل الـوزيـر اIـكـلف
rباجملاهدين

- الـــســـيـــدة نـــاديــة شـــنـــوفr �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
rبالتهيئة العمرانية والبيئة

- الـسيد كمـال ياحيr �ثل الـوزير اIكـلف بالفالحة
rوالتنمية الريفية

- الـسـيـد علـي تقـارr �ـثل الـوزيـر اIـكـلف بـاألشـغال
rالعمومية

- السيد معـلم دحّانr �ثل الوزير اIكلف بالسياحة
rوالصناعة التقليدية
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- الـسـيـد مـختـار قـرمـيـدةr رئـيس الـلجـنـة الـوطـنـية
rرئيسا rللممتلكات الثقافية

- الـســيـد نــصـر الــدين سـراي بــوراويـةr �ــثل وزيـر
rالدفاع الوطني

- الـــــســـــيـــــد عـــــلي شــــــريفr �ـــــثـل الـــــوزيـــــر اIـــــكـــــلف
rبالداخلية و اجلماعات احمللية

- الـــســــيــــد كــــمـــال بــــوروديr �ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف
rاليةIبا

- الـسـيـد عبـد الـكـر´ قـاسـميr �ـثل الـوزيـر اIـكلف
rائيةIوارد اIبا

- الـــســـيـــدة نـــاديــة شـــنـــوفr �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
rبالتهيئة العمرانية و البيئة

- الـســيـد عــبـد الــوهـاب عــميr �ـثل الــوزيـر اIــكـلف
rبالفالحة والتنمية الريفية

- الــــســــيــــد ســــعــــيــــد ربــــاشr �ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
rبالسياحة و الصناعة التقليدية

rثل والي والية إيليزي� rالسيد بو بكر شايب -
- الـــســيـــد مـــحـــمـــد قـــطــافـيr �ــثـل اجملـــلس الـــشــعـــبي

rالبلدي لبلدية جانت
- السـيد أحمـد البقيr �ـثل اجمللس الـشعبي الـبلدي

rلبلدية برج احلواس
- الــســيـد عــبــد الـقــادر كــراشr مـهــنــدس في الــفالحـة
« rبـــالــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــحـــظـــيــرة الـــثـــقـــافـــيـــة لألهـــقــار
اخـــتــيــاره لـــكــفــاءتـه في مــجــال عـــلم اآلثــار وحـــفظ األمــاكن

rالتاريخية وما قبل التاريخية و حمايتها
- الـــســـيـــد أحـــمـــد عـــواليr مـــديـــر الـــديـــوان الـــوطـــني
لــلـحــظــيــرة الــثــقــافــيــة لألهــقــارr » اخــتــيـاره لــكــفــاءته في
مــجــال عــلم اآلثــار وحــفظ األمـــاكن الــتــاريــخــيــة و مــا قــبل

التاريخية وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــــؤرخ في قـــــرار مـــــؤرخ في 16 ربـــــيـع األول عـــــام  ربـــــيـع األول عـــــام 1433 اIــــوافــق  اIــــوافــق 9
فــــبــــرايـــر ســــنـــة فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2012  يــــتـــضــــمن تــــشـــكــــيـــلــــة اجملـــلسيــــتـــضــــمن تــــشـــكــــيـــلــــة اجملـــلس
الـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـةالـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـة

لألهقار.لألهقار.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــــوجـــب قــــــرار مـــــؤرخ فــي 16 ربــــيــع األول
عــــام 1433 اIــــــــوافــــق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2012 يـــتـــشـــكل
اجملـلس الـتوجـيـهي لـلـديـوان الوطـني لـلـحـظـيرة الـثـقـافـية
لألهـقـارr طـبـقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم رقم 87 - 231

- الــســيــد مــخــتــار ســمــاحيr �ـــثل اجملــلس الــشــعــبي
rلبلدية تينركوك

- الـــســـيـــد أمـــحـــمـــد حـــداديr �ـــثل اجملـــلس الـــشـــعـــبي
rلبلدية دلدول

- الـســيـد عــبـد الــله الــذهـبيr �ــثل اجملــلس الـشــعـبي
rلبلدية سالي

- الـســيــد مـحــمــد لـقــصــاصيr �ـثـل اجملـلس الــشــعـبي
rلبلدية أقبلى

- الــســيــد الـــشــيخ شــربــالـيr �ــثل اجملــلـس الــشــعــبي
rطارفةIلبلدية ا

- الـــســــيـــد عـــبـــد الـــلـه دلـــيمr �ــــثل اجملـــلس الــــشـــعـــبي
rلبلدية أوالد أحمد

- الـســيـد أحـمــد عـبــد الـهـاديr �ــثل اجملـلس الــشـعـبي
rلبلدية بودة

- الـــســـيـــد مـــحـــمـــد وجالنيr �ـــثل اجملـــلس الـــشـــعـــبي
rلبلدية أوقرت

- الـــســيـــد أحـــمـــد بـــالـــقــاسـمr �ــثـل اجملـــلس الـــشــعـــبي
rXلبلدية طلم

- الـــســـيـــد عـــبـــد الـــكــــبـــيـــر بن الـــســـبـعr �ـــثل اجملـــلس
rالشعبي لبلدية أسبع

- الــســيـد ابــراهــيم �ــلــوكيr �ــثـل اجملـلـس الــشـعــبي
rلبلدية أوالد عيسى

- السـيدة حـبـيبـة باحـميـدr مـديرة الـديوان الـوطني
لـلـحـظـيرة الـثـقـافـيـة لتـنـدوفr » اخـتـيـارها لـكـفـاءتـها في

rمجال التراث الثقافي والطبيعي
- الــــســــيـــــد كــــر´ عــــريبr مـــــديــــر الــــثــــقـــــافــــة لــــواليــــة
تـــامـــنـــغـــسـتr » اخـــتـــيـــاره لــــكـــفـــاءته فـي مـــجـــال الـــتـــراث

الثقافي والطبيعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 16 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 9
فــــبــــرايـــر ســــنـــة فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2012 يــــتـــضــــمن تــــشـــكــــيـــلــــة اجملـــلس يــــتـــضــــمن تــــشـــكــــيـــلــــة اجملـــلس
الـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـةالـتــوجـيــهي لـلـديــوان الـوطــني لـلـحــظـيــرة الـثـقــافـيـة

للتاسيلي.للتاسيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمـــــــوجب قــــــــرار مـــــــؤرخ فــي 16 ربــــــيــع األول
عــــام 1433 اIــــــــوافــــق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2012 يـــتـــشـــكل
اجملـلس الـتوجـيـهي لـلـديـوان الوطـني لـلـحـظـيرة الـثـقـافـية
لـلتاسـيليr طـبقا ألحـكام اIادة 9 من اIـرسوم رقم 87 - 88
اIــــؤرخ في 22 شــــعــــبــــــان عـــــام 1407 اIــــوافــق 21 أبـــــريل
ســـنـــة r1987 واIـــتــــضـــمن إعــــادة تـــنـــظــــيم ديـــوان حــــظـــيـــرة

التاسيلي الوطنيةr من األعضاء اآلتية أسماؤهم :
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- السـيـد محـمـد بن مـبيـريكr �ـثل اجمللس الـشـعبي
rالبلدي لبلدية فقارة الزوي

- السيدة حبيـبية باحميـدr مديرة الديوان الوطني
لـلـحـظـيرة الـثـقـافـيـة لتـنـدوفr » اخـتـيـارها لـكـفـاءتـها في
مــجـال عــلم اآلثــار و حــفظ األمــاكن الــتـاريــخــيــة و مــا قـبل

rالتاريخية و حمايتها
- الــسـيــد مـحــمـد بــضـيـافr مــديـر الــديـوان الــوطـني
حلــظــيــرة الـتــاســيــلي الــثـقــافــيــةr » اخـتــيــاره لــكـفــاءته في
مــجـال عــلم اآلثــار و حــفظ األمــاكن الــتـاريــخــيــة و مــا قـبل

التاريخية و حمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 16 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 9
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة r2012 يـتــضــمن فـتـح دعـوى تــصــنـيفr يـتــضــمن فـتـح دعـوى تــصــنـيف

"اIوقع األثري تسيليل"."اIوقع األثري تسيليل".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rادة 18 منهIال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اIـؤرّخ في 14 جمـادى الثانية عام 1431 اIـوافـق 28 مايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2010 وا
- و�ــقــتــضى اIــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اIـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  تـــفـــتـح دعـــوى لــــتـــصـــنــــيف اIـــمــــتـــلك

الثقافي اIسمى "اIوقع األثري تسيليل"."اIوقع األثري تسيليل".
اIـاداIـادّة ة 2 : - طــبـيــعـة اIــمـتــلك الـثــقـافي : : - طــبـيــعـة اIــمـتــلك الـثــقـافي : مـوقع أثـري

rيعود للحقبة الرومانية
- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي - اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
الـثـقـافي بـبـلـديـة ســطـارة واليـة جـيـجلr وهـو مــبــيـّن فـي

اخملطط اIرفق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
- شـمــاال : اIــسـتــثـمــرة الــفالحـيــة مــرابـطــيــة عـثــمـان

rسابقا
rجنوبا : شعبة بوسمار وطريق برج علي وغبالة -

rشرقا : شعبة ذراع بغلة وشعبة بوسمار -
rغربا : طريق برج علي وغبالة -

- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
حدود اIمتلك الثقافي.

- نـــطــاق الـــتـــصــنـــيف - نـــطــاق الـــتـــصــنـــيف :مـــســـاحـــة اIــمـــتـــلك الـــثـــقــافي
اIقدرة بـ 81 هـ 65 آر 36 سآ تضاف إليها مساحة اIنطقة

rاحملمية

اIــؤرخ في 11 ربـــيع األول عــام 1408 اIــوافق 3 نــوفـــمــبــر
ســـنــة r1987 واIـــتــضـــمن إنـــشـــاء ديـــوان حــظـــيـــرة األهـــقــار

الوطنيةr من األعضاء اآلتية أسماؤهم :
- الـــســيـــد كــر´ عـــريبr رئـــيس الـــلـــجــنـــة الـــوطــنـــيــة

rرئيسا rللممتلكات الثقافية
- الـســيـد نــصـر الــدين سـراي بــوراويـةr �ــثل وزيـر

rالدفاع الوطني
- الـسـيد بـوجـمـعة بـومـيـدونةr �ـثل الـوزيـر اIـكلف

rبالداخلية و اجلماعات احمللية
- الـــســــيــــد كــــمـــال بــــوروديr �ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف

rاليةIبا
- السيد محـمد اخليرr �ثل الـوزير اIكلف باIوارد

rائيةIا
- الـــســـيـــدة نـــاديــة شـــنـــوفr �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف

rبالتهيئة العمرانية و البيئة
- الـــســيـــد عـــبـــد الـــلــطـــيـف زرهــونـيr �ـــثل الـــوزيــر

rكلف بالفالحة والتنمية الريفيةIا
- الــــســــيــــد يــــوسف ســــاIـيr �ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف

rبالسياحة و الصناعة التقليدية
- الـــســـيـــد مـــصـــطـــفى بـــولـــصـــوارr �ـــثل والـي واليــة

rتامنغست
- الـــســـيـــد أحـــمـــد بن مـــالكr �ـــثل اجملـــلس الـــشـــعـــبي

rالبلدي لبلدية تامنغست
- الـــســــيـــد أحـــمــــد بـــوحـــادةr �ــــثل اجملــــلس الـــشــــعـــبي

rالبلدي لبلدية إن صالح
- السـيد أحمـد شيتـوr �ثل اجمللس الـشعبي الـبلدي

rXزوات Xلبلدية ت
- الــــســـيــــد أحـــمــــد أفــــرواقr �ـــثل اجملــــلس الــــشــــعـــبي

rالبلدي لبلدية أبالسة
- الـسيـد أحمـد خـافيr �ثل اجملـلس الـشعـبي البـلدي

rلبلدية إن قزام
- الـــســـيـــد مــحـــمـــد الـــبـــركـــة اديـــهـــكـــالr �ـــثل اجملـــلس

rالشعبي البلدي لبلدية إن أمقل
- الــــســـيـــد الـــشـــيـخ عـــوامـــرr �ـــثل اجملـــلـس الـــشـــعـــبي

rالبلدي لبلدية أدلس
- الـسيد مـحمد سيـدي علي بن الشـيخr �ثل اجمللس

rالشعبي البلدي لبلدية إن غار
- السـيد يحـي بياويr �ـثل اجمللس الـشعبي الـبلدي

rلبلدية تيمياوين
- الـــســـيــــد ســـالم داحــــيـــميr �ـــثـل اجملـــلس الــــشـــعـــبي

rالبلدي لبلدية تاظروك
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- الــطـبــيـعـة الــقـانـونــيـة لــلـمـمــتـلك الــثـقـافي - الــطـبــيـعـة الــقـانـونــيـة لــلـمـمــتـلك الــثـقـافي : أمالك
الدولة.

- هويـة اIالكX : - هويـة اIالكX : يضم اIـوقع األثري احلصص رقم :
11 مـسـتـثـمـرة فالحـيـة بـوسـيـابـة عـلي و12و13 مـسـتـثـمـرة

فالحـيـة سيـمـار زيدان و17 و18 مـستـثمـرة فالحـية ربـاية
طــيــوش و19 مــســـتــثــمــرة فالحـــيــة بــولــغب طـــيب وقــطــعــة
أرض زائـدة من اIــسـتــثـمــرة الـفالحــيـة مــرابـطــيـة عــثـمـان

سابقا.
- اIـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اIـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات

والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
االرتفاقات وااللتزامات : االرتفاقات وااللتزامات :  

حتدد ارتفاقـات استعمـال األرض وااللتزامات التي
تقع على عاتق مسـتعملي اIوقع األثري ومـنطقته احملمية
وتـــبـــيّن في مـــخـــطـط حـــمـــايـــة واســـتـــصالح اIـــوقع األثـــري
ومنطقته احملمية التي حتدد كيفيات إنشائه في اIرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-323 اIــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424
اIـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2003 واIــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد
مـخـطط حـمـايـة اIـواقع األثـرية واIـنـاطق احملـمـيـة الـتـابـعة

لها واستصالحها.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
جــيـــجل بـــغــرض الـــشـــهــر �ـــقـــر اجملــلـس الــشـــعـــبي لـــبــلـــديــة
ســـطــارة Iــدة شــهــرين (2) مــتــتــالــيــX يــســري مــفــعــولــهــمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اIكلف بالثقافة.
اIاداIادّة ة 4 :  :  �كن مالكي اIـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اIـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجدة داخل
اIـنـطقـة احملـميـةr أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية جيجل.
اIاداIادّة ة 5 :  : يكـلف مدير الـثقافـة لوالية جـيجل بتـنفيذ

هذا القرار.
6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIاداIادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اIــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـاداIـادّة ة 7 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـرر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1433 اIـوافق
9 فبراير سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي

Bوزارة التكوين والتعليم ا;هنيBوزارة التكوين والتعليم ا;هني
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 7 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1434 اIـوافق  اIـوافق 20 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2013 يــحـدد كـيــفـيـاتr يــحـدد كـيــفـيـات

تــنـظـيم دورات الــتـكـوين اIــهـني األولي اIــقـدمـة منتــنـظـيم دورات الــتـكـوين اIــهـني األولي اIــقـدمـة من
قبل غـرف التجـارة و الصـناعـة و الغـرفة اجلـزائريةقبل غـرف التجـارة و الصـناعـة و الغـرفة اجلـزائرية

للتجارة و الصناعة و تتويجها.للتجارة و الصناعة و تتويجها.
ــــــــــــــــــــ

     rإن وزير التجارة
rXهنيIووزير التكوين والتعليم ا

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 08 -07 اIـؤرخ في16 صـفر
عــــام 1429 اIــــوافق  23 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2008 واIــــتــــضــــمن

rXهنيIالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -326
اIــؤرخ في17 شــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســبــتــمــبــر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 92 - 27 اIؤرخ
في 15 رجـب عـــام  1412 اIــــوافق 20  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1992
واIتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Iـراكـز التـكوين

rتممIعدل واIا rXهني و التمهIا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 96 - 93 اIؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضــمـن إنــشـــاء غــرف الـــتــجـــارة و الــصـــنــاعـــةr اIــعــدل

rادة  6 منهIالسيما ا rتممIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 96 - 94 اIؤرخ
في 14 شــــــوال عـــــام 1416 اIــــــوافق  3 مـــــارس ســــــنـــــة 1996
rتـضمن إنـشاء الـغرفـة اجلزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةIوا

rادة 5 منهIالسيما ا rتممIعدل و اIا
- و�ــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000 -233
اIـؤرخ في 14 جــمــادى األولى عـام 1421 اIـوافق 14 غـشت
سـنـة r2000 الـذي يــحـدد قــواعـد تــنـظــيم مـصــالح الـتــكـوين

rهني في الوالية وعملهاIا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02 -453
اIـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اIـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 03 - 87 اIؤرخ
30 ذي احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 3 مــارس سـنـة 2003 الـذي

rXهنيIيحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09 -345
اIــــؤرخ في 3 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1430 اIــــوافق 22 أكــــتــــوبـــر
ســنــة 2009 الــذي يــحــدد كــيــفــيــات إحــداث شــهــادات تــتـوج

rهني األوليIدورات التكوين ا
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- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12 -125
اIــؤرخ في 26 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اIــوافق 19 مـارس
ســـنــة  2012 الــذي يـــحـــدد الـــقــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي

rهنيIتخصصة في التكوين اIللمعاهد الوطنية ا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 8
شعـبان عام 1423 اIوافق 15 أكتـوبر سـنة  2002 واIـتعلق
بـــالــتـــكـــوين اIـــقــدم من قـــبل غـــرف الـــتــجـــارة والـــصــنـــاعــة
rتوج بشهادةIوالغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا الـــــقــــــرار إلـى حتـــــديـــــد
كـيــفـيـات تـنــظـيم دورات الـتــكـوين اIـهـنـي األولي اIـقـدمـة
من قـبل غـرف الـتـجــارة و الـصـنـاعـة و الـغـرفـة اجلـزائـريـة

للتجارة والصناعة وتتويجها.
الفصل األولالفصل األول

كيفيات تنظيم دورات التكوين اIهني األولي اIقدمةكيفيات تنظيم دورات التكوين اIهني األولي اIقدمة
اIـــــادة  اIـــــادة  2 :  : يـــــجب أن يـــــســـــتـــــجـــــيـب تـــــنـــــظـــــيم دورات
الـتـكـوين اIـهـني األولـي اIـقـدمـة لنـفـس مـعـايـير الـتـنـظـيم
التـقني والـبيـداغوجي اIـطبـقة في اIـؤسسـات العـمومـية

للتكوين اIهني.
اIـادة اIـادة 3 :  : حتـتـوي بـرامج الـتـكـوين لـدورات الـتكـوين
اIـهـني األولي اIـقدمـةr دروسـا نظـريـة ودروسا تـطـبيـقـية
وأشــغـــاال تــطــبــيــقـــيــة وتــربــصـــات تــطــبــيــقـــيــة في الــوسط

اIهني.
ويــــجب أن تــــنـــاسب مــــحـــتــــويـــات بــــرامج الـــتــــكـــوين
واحلــجم الــسـاعي لــلـتــعـلــيم وشــروط تـنــظـيم االمــتـحــانـات
ومـعامالت الـتـرجـيح ونـقاط اإلقـصـاءr عـلى األقل نـفس ما
هو معمول به في اIؤسسات العمومية للتكوين اIهني.
XـعيـنIوا XـؤهـلIا XـفتـشIـادة 4 : : يـضمن سـلك اIـادة اIا
من قـــبل اIـــفـــتــشـــيـــة الــعـــامـــة الــتـــابـــعــة لـــلـــوزارة اIــكـــلـــفــة
بــــالــــتـــــكــــوين اIــــهـــــنيr اIــــتــــابـــــعــــة واIــــراقــــبــــة الـــــتــــقــــنــــيــــة

والبيداغوجية لدورات التكوين اIهني األولي اIقدمة.
اIــادة اIــادة 5 :  : جتــرى امـــتــحـــانــات نــهـــايــة دورة الــتـــكــوين
اIـــــهـــــنـي األولي اIـــــقـــــدمـــــة حتـت مـــــراقـــــبـــــة ومـــــســـــؤولـــــيـــــة
اIـــؤســســـات الــعــمـــومــيـــة لــلــتـــكــوين اIـــهــني الـــتي أمــضت

االتفاقية اIنصوص عليها في اIادة 6 أدناه.
6 :  : حتـــدد االتــفـــاقـــيـــة اIـــبـــرمـــة بـــX اIـــؤســـســة اIــادة اIــادة 
الــعـــمــومــيــة لــلــتــكـــوين اIــهــني اIــعـــنــيــة وغــرفــة الــتــجــارة
rوالــصــنــاعــة أو الـغــرفــة اجلــزائـريــة لــلــتــجـارة والــصــنــاعـة
شروط وكيفيات متـابعة اIراقبة التقنية والبيداغوجية
اIنصـوص عليها في اIادة 4 أعاله والتـخصصات موضوع
الــتـكــوينr طــبــقــا Iـدونــة الــشــعب وتــخـصــصــات الــتــكـوين
اIــهــني الــسـاريــة اIــفـعــول وكــيـفــيــات تـنــظــيم امـتــحــانـات
نـهــايـة الـتــكـوين وتـشــكـيـلــة مـخـتــلف الـلـجــان (جلـان تـقـد´
مـذكــرات نـهــايـة الــتـكــوين و جلـان نــهـايــة الـتـكــوين)r وكـذا

كيفيات تسليم الشهادات. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
تتويج دورات التكوين اIهني األولي اIقدمةتتويج دورات التكوين اIهني األولي اIقدمة

اIــــادة اIــــادة 7 :  : تـــــتــــوّج دورات الـــــتــــكــــويـن اIــــهـــــني األولي
اIـــقــدمـــة من قـــبل غـــرف الـــتــجـــارة والـــصــنـــاعـــة والــغـــرفــة

اجلزائرية للتجارة والصناعة  بإحدى الشهادات اآلتية:
- شهادة التكوين اIهني اIتخصص;  

- شهادة الكفاءة اIهنية ;
- شهادة التحكم اIهني;                

- شهادة تقني;                     
- شهادة تقني سام.

اIادة اIادة 8  : : تـمنح شهـادة النجـاح اIؤقتة لـكل متربص
مـقـبـول في امــتـحـان نـهـايـة دورة الــتـكـوين اIـهـني األولي
من قـبل مدير اIـؤسسة مكـان إجراء التـكوين على أساس

إعالن جلنة اIداوالت النتائج النهائية.
تـــمــــضى شـــهــــادة الـــنــــجـــاح اIـــؤقــــتـــة اIــــذكـــورة أعاله
واIــرفق �ـــوذجــهـــا �ــلـــحق هــذا الـــقــرار بـــX مــديـــر غــرفــة
الـتجـارة والـصنـاعـة أو مديـر الـغرفـة اجلـزائريـة لـلتـجارة
والـصـنــاعـة ومـديـر اIـؤسـسـة الـعـمـومــيـة لـلـتـكـوين اIـهـني
الذي أمضى االتفاقية اIنصوص عليها في اIادة 6 أعاله.
 اIــــادة  اIــــادة 9 :  : تــــمــــنـح الــــشــــهــــادات الـــــتي تــــتــــوج دورات
الـــــتــــكـــــوين اIـــــهــــني األولـي اIــــقـــــدمــــةr طـــــبــــقـــــا لــــلـــــنــــمــــاذج
واإلجـراءات اIــنـصــوص عــلـيــهـا في الــتـنــظــيم اIـعــمـول به
واIــطــبـقــة عــلى اIــؤسـســات الــعــمـومــيــة لـلــتــكــوين اIــهـني
وتسلم عـند الطـلب للمـتربصـX اIقبـولX في امتـحانات
نـــهــــايــــة الــــدورة من قــــبل مــــديـــر مــــؤســــســـة مــــكــــان إجـــراء

التكوين.
 الفصل الثالث الفصل الثالث

األحكام االنتقالية واخلتاميةاألحكام االنتقالية واخلتامية
اIـادة اIـادة 10 :  : يـتــحـصل اIـتــربـصـون اIـقــبـولـون نــهـائـيـا
فـي امـتـحـانــات نـهـايـة الــدورات اIـنـظــمـة من طـرف غـرف
الــتـــجـــارة والــصـــنـــاعــة أو الـــغـــرفـــة اجلــزائـــريـــة لــلـــتـــجــارة
والصـناعـة على الـشهـادات التي تـمنـحهـا اIصـالح اIؤهـلة
بــالـوزارة اIــكـلــفــة بـالــتــكـوين اIــهــني قـبل تــاريخ ســريـان

مفعول هذا القرار.
 تـــســلّـم الــشـــهــادات اIـــذكــورة أعـاله طــبـــقــا لـــلــنـــمــاذج

اIنصوص عليها في التنظيم الساري اIفعول.
اIـادة اIـادة 11 :  : يــلـغـى الـقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1423 اIــوافق 15 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2002

واIذكور أعاله.
اIـادة اIـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلـــــــزائــــــر في 7 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اIوافق 20 مارس سنة 2013.

وزير التكوينوزير التكوين
XهنيIوالتعليم اXهنيIوالتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة



32
ة / العدد 06

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
 ربيع الثاني  عام 1435 هـ هـ

12 ربيع الثاني  عام 
فبراير   سنة 2014 م

12 فبراير   سنة 

اجلمهورية اجلزائرية الدFقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدFقراطية الشعبية

شهادة جناح مؤقتةشهادة جناح مؤقتة
GHهنيIإن وزير التكوين والتعليم ا

Gو وزير التجارة

- fـقـتـضى الـقرار الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرخ في 7 جـمـادى األولى عام 1434 اIـوافق 20 مـارس سـنة 2013  الذي يـحـدد كـيفـيـات تـنظـيم دورات الـتـكوين
Gقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وتتويجهاIهني األولي اIا

- وبناء على محضر جلنة اIداوالت رقم :                                       اIؤرخ في :

تمنح السيد(ة)G اآلنسة :                                                      اIولود(ة) في  :                                                    بـ

شهادة جناح مؤقتة                                                              تخصص                                                              مستوى التأهيل

فترة التكوين من                                    إلى    

                                                                                              حرر بـ                                         في 

مدير مؤسسة التكوين اIهني                                                                                        مدير الغرفة

HهنيIوزارة التكوين والتعليم اHهنيIوزارة التكوين والتعليم ا
الوالية :الوالية :

مؤسسة التكوينمؤسسة التكوين ( (1) : :
رقم التسجيل :رقم التسجيل :

وزارة التجارةوزارة التجارة

(1) غرف التجارة والصناعة أو الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة                                                                                                         ال تسلم إال نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة
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