
العدد العدد 09
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

اخلميس اخلميس 20 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 20  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

إعالناتإعالنات
اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ

إعالن رقم 01/ إ. م د/14  مـؤرّخ في 10 ربــيـع الــثــاني عــام 1435 اIـوافق 10 فــبــرايــر ســنــة r2014 يـــتــضــمّن نــتــائج االنــتــخــاب
اجلزئي من أجل استخالف عضو منتخب في مجلس األمة..................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - 70 مـؤرّخ في 10 ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافـق 10 فـبـرايـر سـنة r2014 يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات
إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة.......................................................................................................

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

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 19 ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 19 فـبــرايـر ســنـة r2014 يــتــضـمـن إنـهــاء مــهـام اIــديــرة الـعــامـة
للموارد البشرية والتكوين والقوانX األساسية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.............................................

قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء
وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قــرار مــؤرّخ في 27 ربــيع األول عــام 1435 اIـــوافق 29 يـــنــايـــر ســنــة r2014 يــتــضـــمّن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر اIـــيــزانــيــة
واحملاسبة....................................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 رجب عـام 1434 اIـوافق 21 مـايـو سـنـة r2013 يــحـدد تـعـداد مـنــاصب الـشـغل وتــصـنـيـفـهـا
ومـــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعـــوان الــعــامــلــX في نـــشــاطــات احلــفظ أو الــصـــيــانــة أو اخلــدمــات بــعــنـــوان اIــدرســة الــوطــنــيــة
Iستخدمي أمانات الضبط............................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 13 رجب عام 1434 اIوافق 23 مـايـو سـنة r2013 يحـدد عـدد اIنـاصب الـعلـيـا للـمـكلف �ـهـمة
حتويل األشخاص احملبوسrX بعنوان اIؤسسات العقابية...................................................................................

وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24   شعـبان عام 1434 اIوافق 3   يـولـيو سـنة r2013 يحـدّد تشـكـيلـة اللـجـنة الـوالئيـة اIـكلـفة
بدراسة طلبات منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها..........................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 اIوافق 12 ديسمبر سنة r2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة.............
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مـؤرخ في 19 ذي الــحـجـة عام 1434 اIـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة r2013 يـتـضـمن فــتـح دعــوى تـصــنــيـف " مـنـزل الـعـنـقة -
دار الساعد "...............................................................................................................................................

وزارة التوزارة التّجارةجارة

قرار مؤرخ في 16 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 16 فبـراير سنة r2014 يتضـمن توزيع اIقـاعد في اجلمـعيات العـامّة لغرف
التّجارة والصّناعة.......................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2013...............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2013...............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30  سبتمبر سنة 2013..........................................................................................................
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إعالناتإعالنات
اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ

إعالن رقم إعالن رقم 01/ إ. م د// إ. م د/14  مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع الـثـانـي عام ربـيع الـثـانـي عام
1435 اIوافق  اIوافق 10 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r2014 يتـضمr يتـضمّن نـتائجن نـتائج

االنتخاب اجلـزئي من أجل استخالف عضو منتخباالنتخاب اجلـزئي من أجل استخالف عضو منتخب
في مجلس األمة.في مجلس األمة.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ اجمللس الدّستوري

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 98  و 101
rو102 (الفقرة 2) و163 (الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 104 و105
rو106 و107 و108 و125 و126 و127 و128 و129 و130 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 12 � 01 اIـؤرخ في 20 ربـيع
األول عام 1433 اIوافق 13 فبـراير سنة 2012  الـذي يحدد
الـدوائــر االنـتــخـابــيـة وعــدد اIـقــاعــد اIـطــلــوب شــغـلــهـا في

rانIانتخابات البر

- و�ــقـتــضى الــنــظــام اIـؤرخ في  24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 احملـدد لـقـواعـد عمل

rاجمللس الدستوري

- و�قـتـضى إعـالن اجمللـس الـدستـوري رقم 02/إ.م د/09
اIـؤرخ في 14 مـحـرّم عام 1431 اIـوافق 31 ديـسـمـبـر سـنة
2009 و اIتعلق بـنتائج جتديد نصـف أعضاء مجلس األمة

rXنتخبIا

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 14 - 02 اIـؤرخ
في 4 ربـيع األول  عـام 1435 اIـوافق 6 يــنـايــر ســنـة 2014 
واIــتـضــمن اســتـدعــاء الـهــيـئــة االنـتــخـابــيـة لــواليـة ســيـدي
بـــلـــعــبـــاس لالنـــتــخـــاب اجلــزئي مـن أجل اســـتــخالف عـــضــو

rمنتخب في مجلس األمة

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 342
اIـؤرخ في 25 شـوال عام 1433 اIـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـنة
2012 الـذي يــحـدد عـدد اIــقـاعــد اIـطـلــوب شـغــلـهـا النــتـخـاب

rأعضاء اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
اIـؤرخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 اIـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واIــتــعـــلـق بـتــنـظــيم انـتــخـاب أعــضـاء مـجــلس األمـة

rوسيره XنتخبIا

- و�ــقــتــضى الــقـــرار الــصــادر عن وزارة الــداخــلــيــة
واجلــمــاعـــات احملــلـــيــة اIــؤرخ في 26 ربــيـع األول عـام 1435
اIــــوافق 28 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2014 الــــذي يـــحــــدد شــــكل ورقـــة
الـتـصـويت التـي تسـتـعـمل لالنـتـخـاب اجلـزئي السـتخالف
عـضــو مـنـتـخب �ــجـلس األمـة عــلى مـسـتــوى واليـة سـيـدي

rبلعباس و �يزاتها التقنية

- و بـــنــــاء عـــلى الــــتـــصــــريح بـــشــــغـــور مــــقـــعــــد عـــضـــو
مــنـتــخب في مــجــلس األمــة عـلى إثــر انــتـخــابه عــضـوا في
اجملـلس الـدسـتـوريr اIرسـل من قـبل رئـيس مـجلـس األمة
حتت رقم r13/52 و اIــســـجل بـــاألمــانـــة الــعـــامــة لـــلــمـــجــلس
r08 الدستوري بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2013 حتت رقم

- وبـــعــد االطالع عــلى الـــنــتــائج اIــدوّنـــة في مــحــضــر
rرفقة بهIفرز األصوات والوثائق ا

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

- واعــتــبــارا أنـه بــعــد الـــتــحــقــيـق في صــحــة عـــمــلــيــة
rالتصويت

rوبالنتيجة -

يـعلــن ما يأتي يـعلــن ما يأتي :

أوال أوال : إن نـــتـــائج االقــتـــراع اجلــزئي الـــذي جــرى يـــوم
الـسبت 8 ربيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 8  فبـراير سـنة
2014 بـــواليـــة ســــيـــدي بـــلـــعـــبـــاس قـــصـــد اســـتـــخالف عـــضـــو

منتخب في مجلس األمة هي كما يأتي :
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ثانيا ثانيا : إن اIترشح الفائز في االنتخاب اجلزئي هو :

اIترشح عمار طـيب الذي يستخـلف العضو ابراهيم
بـــوتــخـــيل عن واليـــة ســيــدي بـــلــعـــبــاس الــذي شـــغــر مـــقــعــده

بسبب انتخابه عضوا باجمللس الدستوري.

:  تـفـتح آجـال الـطـعن في نـتـائج االقـتـراع إلى ثـالـثا ثـالـثا 
غـاية الثـامنـة مساء من يـوم الثالثاء 11 ربيع الـثاني عام

1435 اIوافق 11 فبراير سنة  2014.

rيبـلّغ هـذا اإلعـالن إلى رئـيس مـجلـس األمة  : رابـعا رابـعا 
و إلى وزير الدولةr وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

خــامـسـا خــامـسـا : يـنـشــر هـذا اإلعالن في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اIنـعـقدة
بـــتــاريخ 10 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435 اIــوافق 10 فـــبـــرايــر

سنة 2014.
رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 70 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1435  اIــــوافـق اIــــوافـق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r r2014 يـــحـــدديـــحـــدد
شروط وكيفـيات إيجار األراضي الوقفية اخملصصةشروط وكيفـيات إيجار األراضي الوقفية اخملصصة

للفالحة.للفالحة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الــتـقـريـر اIـشــتـرك بـX وزيـر الـشـؤون
rالدينية واألوقاف ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
rو125  ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن  القانون اIوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75 - 74 اIـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اIـــــوافق  12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واIـتضـمن  إعـداد مـسح األراضي الـعـام وتـأسـيس الـسجل

rعدلIا rالعقاري

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اIــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتممIعدل واIا rتضمن التوجيه العقاريIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اIــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اIــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rباألوقاف

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اIــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنـة 2001

rتممIعدل واIا rتعلق بتطوير االستثمارIوا
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- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اIؤرخ في 16 ذي
احلـجـة عام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003  واIـتـعلق

rواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اIــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اIوافق 25 فبـراير سـنة 2008  واIـتضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اIــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اIـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واIــتـضـمن

rالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 10 - 03 اIــــؤرخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اIــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

rالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

 rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرخ في 28
ربـــــيع األول عــام 1433 اIــوافق 21 فــبـــرايـــر  ســـنــة  2012

rتعلق بالواليةIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اIــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

r2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 76 - 63 اIــــؤرخ في 24
ربــــــيـع األول عـــــام 1396 اIــــــوافق 25 مــــــارس  ســــــنــــــة 1976

rتممIعدل واIا rتعلق بتأسيس السجل العقاريIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة  عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

 rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 96 - 87 اIؤرخ
في 6 شــــوال عــــام 1416 اIــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
rــتـضــمن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةIوا

rتممIعدل واIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 483
اIؤرخ في 15 شعـبان عام 1418 اIوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 الـذي يـحـدد كـيــفـيـات مـنح حق امـتـيـاز قـطع أرضـيـة

مـن األمالك الـــــوطــــنــــيــــة اخلـــــاصــــة الــــتـــــابــــعــــة لــــلـــــدولــــة في
اIـــســـاحــات االســـتـــصالحـــيــةr وأعـــبـــائه وشـــروطه r اIـــعــدل

rتممIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 490
اIؤرخ في 20 شعـبان عام 1418 اIوافق 20 ديسـمبـر سنة

r1997 الذي يحدد شروط جتزئة األراضي الفالحية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 381
اIــؤرخ في 12 شـــعـــبـــان عــام 1419 اIــوافـق أول ديــســـمـــبــر
ســـنــة 1998 الــــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك الـــوقـــفـــيـــة

rوتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 200
اIـؤرخ في 24 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اIـوافق 26 يــولــيـو
ســنــة 2000 الــذي يــحــدد قــواعــد تـنــظــيـم مـصــالـح الــشـؤون

 rالدينية واألوقاف في الوالية وعملها

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -   

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 26 مـكـرر 9 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 10 اIـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
اIــوافق 27 أبـــريل ســـنــة r1991 اIـــعــدل واIـــتــمم واIـــذكــور
أعـالهr يـهــدف هـذا اIـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيـات

إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة.

الفصل التمهيديالفصل التمهيدي
مجال التطبيقمجال التطبيق

2 : : تــســري أحــكــام  هــذا اIــرســوم عــلى األمالك اIـادة اIـادة 
الــوقــــفــيــــة الــعـــامــــة اIـــخـــصـــصــة لــلـــفـالحـــة اIــــنـــصـــوص
عــــلـــيـــهــا في اIـــادة 8 مـن الـــقـــانــون رقم 91 - 10 اIـــؤرخ
r1991 ـــــوافق 27 أبـــــريـل ســـــنــــةIفي 12 شـــــوال عــــام 1411 ا

اIعدل واIتمم واIذكور أعالهr ال سيما :

rعلومة التي � حصرهاIاألمالك الوقفية ا  -

- األمالك الـوقـفيـة اIـسـتـرجـعـة من الـدولة واألمالك
الــــوقــــفــــيـــة األخــــرى الــــتي هـي في حــــوزة الــــدولـــةr والــــتي
يتـبـX الحـقـا أنهـا أوقـاف عـامـة  بنـاء عـلى وثـائق رسـمـية

أو شهادات أشخاص.

اIـادة اIـادة 3 :  : تـسـتـثـنى من مـجــال تـطـبـيق هـذا اIـرسـوم
األراضي الـوقفـية اخلـاصة الـتي يخـضع نظـامهـا القـانوني
وقـــواعــد تــســيــيـــرهــا واســتــغـاللــهــا لــلـــتــشــريع والـــتــنــظــيم

اIعمول بهما.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامة أحكام عامة 

اIادة اIادة 4 : : يقـصد بـإيجار األراضـي الوقفـية اخملـصصة
لــلــفالحــة في مـفــهــوم أحـكــام هــذا اIـرســومr كل عــقـد تُــؤجـر
�ـوجـبه الـسـلـطـة اIكـلـفـة بـاألوقـافr إلى شـخص مـسـتـأجر

أرضا وقفية مخصصة للفالحة.
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األراضي الـوقـفـيـة اخملصـصـة لـلـفالحـة اIـؤجـرة يـكون
االنتـفـاع  بهـا  قـصد تـنـميـتـها واسـتـغاللـها اسـتـغالال أمثل
وجـعـلـها مـنـتـجـة وتـدعى في صـلب الـنص "  أراض وقـفـية

فالحية  " .

اIـادة اIـادة 5 :  : يـكــون إيـجــار األراضي الـوقــفـيــة الـفـالحـيـة
مـقــابل دفـع قــيـمــة إيــجــاريــة حلــسـاب الــصــنــدوق اIــركـزي

لألوقاف.

اIــادة اIــادة 6 : : تُـــؤجـــر األراضي الـــوقـــفـــيـــة الـــفالحـــيـــة Iــدة
محددة.

حتــــدد مـــــدة اإليـــــجــــار حـــــسـب طــــبـــــيـــــعـــــة االســــتـــــغالل
الفالحي.

اIـــــادة اIـــــادة 7 : : �ـــــكن كـل شـــــخص طـــــبـــــيـــــعـي أن يـــــتـــــرشح
الســـــتـــــئـــــجـــــار األراضـي اIـــــذكـــــورة في اIـــــادة 4 أعـالهr  مع

مراعاة ما يأتي :
rأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يثبت صفة الفالح .

�كن اIـترشح الـذي ال �ـكنه إثـبـات صفـة الفالح  أن
يقدم شهادة تكوين  أو تأهيل في اجملال الفالحي.

8 :  : �ــكن الــشــخـص اIــعــنــوي أن يــســتــفــيــد من اIـادة اIـادة 
اســتــئـجــار األراضـي الــوقــفـيــة الــفـالحــيـة عــلـى  أن  يــكـون
خـــاضــعـــا لـــلـــقــانـــون اجلـــزائــري وأن يـــكـــون الــنـــشـــاط الــذي

�ارسه في مجال الفالحة. 

اIادة اIادة 9 :  : تخـول السلـطة اIـكلفـة باألوقاف إعـداد عقد
اإليجار.

يخـضع عقـد اإليجـار إلجـراءات اإلشهـار العـقاري إذا
كانت مدة اإليجار اثنتي عشرة (12) سنة فما فوق.

اIادة اIادة 10 : : يتـعX عـلى اIسـتأجر احـترام االلـتزامات
الـتــعــاقــديـة  الــنــاجتـة عـن عـقــد اإليــجــار  ودفـتــر الــشـروط

اIلحق به.

اIــادة اIــادة 11 :  : يــلــتــزم اIـــســتــأجــر اIــســتـــفــيــد من إيــجــار
األراضي الوقفية الفالحية r على اخلصوص  �ا يأتي:

rعدم  تغيير الوجهة الفالحية -
 rتسديد مقابل اإليجار السنوي مسبقا -

rعدم تأجير األراضي الوقفية من الباطن -
- احترام اIدة الثابتة في عقد اإليجار.

اIــــادة اIــــادة 12 :  : يــــتــــرتب عـــــلى كل إخـالل من اIــــســــتــــأجــــر
بالتزاماته فسخ العقد.

اIادة اIادة 13 :  : يكـون  تأجـير األراضي الـوقفـية الـفالحية
في إطـــار هـــذا اIـــرســـوم r إمـــا  عن طـــريق اIـــزاد الـــعـــلـــني

أوبالتراضي.
الفصل الثانيالفصل الثاني

اإليجار باIزاد العلنياإليجار باIزاد العلني
14 :  : دون اإلخالل بـأحــكــام اIـواد من 22 إلى 24 اIـادة اIـادة 
مـن اIــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 98 - 381 اIـــــؤرخ في 12
شــــعــــبــــان عــــام 1419 اIــــوافـق أول ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة 1998
واIذكـور أعالهr تـختص الـسلـطـة اIكـلفـة بـاألوقاف وحـدها
بـإجـراءات تـأجـيـر األراضي الـوقـفـيـة الـفالحـيـة عن طـريق

اIزاد العلني. 
اIـادة اIـادة 15 :  : حتــدد الـسـلـطـة اIــكـلـفـة بـاألوقــاف  الـقـيـمـة
الــدنـيــا لإليــجـار  بــإيـجــار اIـثـل وفق مـقــتـضــيـات الــسـوق
العقارية عن طـريق اخلبرة  بعد مـعاينة أو استطالع رأي

مصالح إدارة أمالك الدولة.
اIــــادة اIــــادة 16 :  : جتـــرى اIــــزايـــدة حتت إشــــراف الـــســــلـــطـــة
اIكلفـة باألوقافr على أساس دفـتر شروط ¤وذجي يرفق

بهذا اIرسوم.
اIــادة اIــادة 17 :  :  تـــعـــلن اIـــزايــدة في الـــصـــحف أو بـــطــرق
اإلعالن األخـــــــرى قــــــبـل عــــــشـــــــرين (20) يــــــومـــــــا من تـــــــاريخ

إجرائها طبقا للتنظيم اIعمول به.
اIــــادة اIــــادة 18 :   :  ال يــــبـتّ في اIـــــزايــــدة إال إذا قــــدم عــــرض
يـفـوق  الــقـيـمـة الـدنــيـا لإليـجـار  ويــكـون رسـوّ اIـزاد عـلى

من يقدم أعلى عرض.
19 :   :  يـــحــــدد عـــقـــد اإليــــجـــار ودفـــتــــر الـــشـــروط اIــادة اIــادة 
اIتـعـلـقـX بـاإليـجـار عن طـريق اIـزاد الـعـلنـي وفق الـشكل

النموذجي اIرفق بهذا اIرسوم.
الفصل الثالثالفصل الثالث

اإليجار بالتراضياإليجار بالتراضي
20 : تـــــؤجـــــر األراضي الـــــوقـــــفـــــيــــة الـــــفـالحـــــيــــة اIــــادة اIــــادة 
بـــالــتـــراضـي  بــتـــرخـــيص مـن الــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالـــشــؤون
Xمــتـتــالـيــتـ Xبــعـد تــنـظــيم عـمــلـيــتـ r الــديـنــيــة واألوقـاف

لإليجار عن طريق اIزاد العلني أثبتتا عدم اجلدوى.
اIـادة اIـادة 21 :  :  مع مــراعــاة أحـكــام اIـادة 25 مـن اIــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 381 اIـؤرخ في 12 شـعـبـان عـام 1419
اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1998 واIـذكور أعـالهr �كن أن
يتم التأجير بالتراضي لتشجيع  االستثمارات الفالحية

اIنتجة اIستدامة.
اIــادة اIــادة 22 : : حتــدد الــســلـــطــة اIــكــلــفـــة بــاألوقــاف قــيــمــة
اإليـــجـــار بـــصـــيـــغــة الـــتـــراضي وفـق مــقـــتـــضـــيـــات الـــســوق

العقارية.
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اIـادة اIـادة 23 : : يــكـرس اإليــجــار بــالـتــراضي بــعــقــد يـرفق
بــدفـتــر شـروط يــعـدّ وفـق شـكل ¤ــوذجي يــحـدد بــقـرار من

وزير الشؤون الدينية واألوقاف.

الفصل الرابعالفصل الرابع
نظام اإليجار اخلاص باألمالك الوقفية الفالحيةنظام اإليجار اخلاص باألمالك الوقفية الفالحية

اIسترجعة من الدولةاIسترجعة من الدولة

اIــادة اIــادة 24 : : يـــســتـــمــر في اســـتــغـالل وتــنــمـــيــة األمالك
الـوقــفـيــة الــفالحـيــة اIـســتـرجــعــة من الـدولــة وكـذا األمالك
r تـصلة بها بعقد إيجار  يخضع لنظام خاصIالسطحية ا

يُعوض ¤ط االستغالل السابق.

اIادة اIادة 25 :  : يـستفـيد من اإليجـار  الذي يخـضع لنظام
خـاص أعضـاء اIـستـثـمـرات  الفالحـيـة اجلمـاعـية والـفـردية
احلائزون حق االنتفاع الدائم �وجب عقد رسمي أو قرار

من الوالي.

كــــمـــــا يــــخص هــــذا االجــــراء أعـــــضــــاء اIــــســــتــــثــــمــــرات
الــفالحـيـة اجلـمـاعــيـة أوالـفـرديـة احلـائــزين حق امـتـيـاز في
إطـــار الـــقــــانـــون رقم 10 - 03 اIــــؤرخ في 5 رمــــضــــان عـــام

1431 اIوافق 15 غشت سنة 2010  واIذكور أعاله.

26 :  : يحـدد اإليـجار  Iـدة أقـصاهـا أربـعون (40) اIادة اIادة 
سـنة قـابـلة لـلـتجـديد مـقـابل دفع إيـجار سـنـوي عنـد إعداد

العقد.

27 :  : يــــــجب عـــــــلى  كـل مــــــســــــتــــــأجـــــــر أن يــــــدفع اIـــــادة اIـــــادة 
لـــلـــصـــنـــدوق اIــــركـــزي لألوقـــاف اإليــــجـــار الـــســـنـــوي الـــذي
تـساوي قيمـته مبلغ اإلتاوة الـسنوية اIنـصوص عليه في
الــــقــــانــــون رقم 10 - 03 اIــــؤرخ في 5 رمــــضــــان عــــام 1431
اIــوافق 15 غــشت ســنــة 2010 واIــذكــور أعالهr احملــددة في

قانون اIالية.

اIــادة اIــادة 28 : : يـــكــرس اإليــجــار بـــعــقــد يــخـــضع لإلشــهــار
الـــعـــقـــاريr تـــعـــده الـــســـلـــطـــة اIـــكـــلـــفـــة بـــاألوقـــاف بـــاسم كل

مستأجر معني.

 يـــرفق بـــهــــذا اIـــرســـوم الـــعـــقـــد الــــنـــمـــوذجي ودفـــتـــر
الـشـروط اIـتـعــلـقـX بـإيــجـار األراضي الـوقـفــيـة الـفالحـيـة

اIسترجعة من الدولة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIادة اIادة 29 :  : يـتعX علـى أعضاء اIسـتثمـرات الفالحية
اIــنـصــوص عــلــيـهـــم فــي اIـادة 25 أعــالهr أن يــقــومـوا فـي

أجل سـنة واحدة (1)  ابـتداء من تـاريخ نشـر هذا اIـرسوم
في اجلــريـــدة الــرســمــيــةr بـــإيــداع طــلــبــاتـــهم لــدى الــديــوان
الـوطني لألراضـي الفالحـيـة لـتحـويل حق االنـتـفـاع الدائم
أو حق االمــتـــيــاز  إلى إيـــجــارr بـــالــتـــنــســيـق مع الــســـلــطــة

اIكلفة باألوقاف.

وعــنــد انــقــضـاء األجـل اIــنـصــوص عــلــيه أعـالهr تــقـوم
Xــكــلــفــة بــاألوقــاف بــتــوجــيه إعــذارين مــتــتــالـIالــسـلــطــة ا
بـفـتـرة شـهـر واحد (1) يثـبـتـهـمـا مـحـضـر قـضـائيr يـعـتـبر
Xسـتغـلون أو الـورثة الـذين لم يـودعوا طـلبـاتهم مـتخـلIا

عن حقوقهم.

وفي هـذه احلالةr تسـترجع السلـطة اIكلـفة باألوقاف
بـــكل الـــطـــرق الـــقـــانـــونـــيـــة األراضي الـــوقـــفـــيـــة الـــفالحـــيـــة
واألمالك الــســطـحــيــة اIــرتـبــطــة بــهـا ويــتم إيــجــارهـا وفق

أحكام هذا اIرسوم.

rعـنــد االقـتــضـاء rــادةIحتـدد كــيــفـيــات تـطــبـيـق هـذه ا
بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اIــكــلـف بــاIــالــيــة والــوزيـر
اIــكـلـف  بـالــشـؤون الــديـنــيـة واألوقــاف و الــوزيـر اIــكـلف

بالفالحة والتنمية الريفية.

اIـادة اIـادة 30 :  : في حـالـة اكـتـشـاف أراض  وقـفـية فـالحـية
أخــرى يـســتــغـلــهــا أعـضــاء مـســتــثـمــرات فالحــيـة فــرديـة أو
جــمــاعـيــة اسـتــفـادوا من عــقــود امـتــيـاز في إطــار الـقــانـون
رقم 10 - 03 اIــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1431 اIــوافق 15
غـــشت ســـنـــة 2010 واIـــذكـــور أعـالهr تـــطـــبق عـــلـــيـــهم نـــفس

اإلجراءات اIنصوص عليها في اIادة 29 أعاله.

31 :  : يــــــــقـــــــوم الــــــــديـــــــوان الــــــــوطـــــــنـي لـألراضي اIــــــادة اIــــــادة 
الـفالحـيـةr بـنـاء عـلى دفـتـر الـشـروط اIـذكـور في اIـادة 28
أعالهr اIـــوقع مـن اIــســـتـــأجــر r وبـــنـــاء عــلـى عــقـــد اإليـــجــار
اIـشــهــر  في احملــافــظــة الــعـقــاريــةr بــتــسـجــيل اIــســتــثــمـرة
الـفالحـيــة في بـطـاقــيـة اIـسـتــثـمـرات الـفـالحـيـة مع إشـارة

"أرض فالحية وقفية ".

اIادة اIادة 32 : : يجوز للسـلطة اIكلـفة باألوقاف والديوان
rفي أي وقت rالــــوطــــني لـألراضي الــــفالحــــيــــة أن �ــــارســــا

الرقابة على اIستثمرة الفالحية الوقفية .

اIـــــاداIـــــادّة ة 33 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 10 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اIالحقاIالحق

اIلحق األولاIلحق األول
¤وذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط¤وذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط

اIطبقة على اإليجار عن طريق اIزاد العلني لألراضياIطبقة على اإليجار عن طريق اIزاد العلني لألراضي
الوقفية اخملصصة للفالحةالوقفية اخملصصة للفالحة

تمهيد :تمهيد :
تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 11 من اIرسـوم التنـفيذي رقم
14 - 70 اIــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام 1435 اIــوافق 10

فـبـرايـر سـنـة 2014 الـذي يــحـدد شـروط و كـيـفـيـات إيـجـار
األراضي الوقفية اخملـصصة للفالحةr يـحدد دفتر الشروط
هـــذا الـــبـــنـــود والـــشـــروط اIـــطـــبـــقـــة عـــلى إيـــجـــار األراضي

الوقفية اخملصصة للفالحة عن طريق اIزاد العلني.

أحكام عامةأحكام عامة
اIادة األولىاIادة األولى

الهدف من اإليجار - استعمال األراضيالهدف من اإليجار - استعمال األراضي
الــقـــطــعـــة األرضــيـــة مــوضـــوع اإليــجـــار هــذاr مـــوجــهــة
لالســــتــــغـالل الــــفالحـيr كل تــــغـــــيــــيــــر في وجـــــهــــتــــهــــا أو في
اســــتــــعــــمــــال كل  أو جــــزء ألغــــراض أخــــرى غــــيــــر األغـــراض

احملددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ اإليجار.

اIادة اIادة 2
قواعد االستغالل الفالحي وحماية البيئةقواعد االستغالل الفالحي وحماية البيئة

يــــجـب أن يـــكــــون إيــــجــــار األرض الــــفالحــــيــــة في ظل
احـترام الـطابـع الفالحي لألرض الـوقفـيـةr ال سيـما قـواعد
الـــبـــنـــاء عـــلـــيـــهـــا  مع حـــمــــايـــة الـــبـــيـــئـــة في إطـــار األحـــكـــام

التنظيمية اIعمول بها .
اIادة اIادة 3

صيغة اإليجارصيغة اإليجار
يـتم االيجـار عن طريق اIزاد الـعلـنيr إما عن طريق
اIزايدات الشفويـة وإما بالتعهـدات اخملتومةr ويعلن قبل
عـــشـــرين (20) يـــومـــا عـــلى األقـل قـــبل تـــاريخ اIـــزايـــدة عن
Xوطنـيت Xطريق ملـصقـات وإعالنات تنـشر في يـوميتـ
عـلى األقلr وعـنــد االقـتـضـاءr بـأي وسـيــلـة إشـهـاريـة أخـرى

تتضمن على اخلصوص ما يأتي :
- الـــتـــعـــيـــX الـــدقــيـق واIــفـــصـل لــلـــقـــطـــعـــة األرضـــيــة
ومساحتـها و حدودها و مراجع اIسح - في اIناطق  التي
شـمـلـتــهـا عـمــلـيـات مـسـح األراضي الـعـام - ونــظـام الـسـقي

rعروض  وكذا مدة اإليجارIطبق و الثمن األدنى اIا
rزادIمكان إجراء ا -

- حتـديــد تـاريخ اIــزايـدات الــشـفــويـة أو تــاريخ آخـر
أجل إليــداع الـتــعـهــدات اخملــتـومــة وكـذلـك تـاريخ فــرز هـذه

التعهدات.

الـتعيX الـدقيق لكل قـطعة اIسـاحةr احلدودr اIوقعرقم
في البلدية والوالية أو مراجع اIسح إن وجدت

القيمة الدنيا
لإليجار

مدة 
اإليجار

تاريخ ومكان
 اIزايدة

أ - اIزايدات الشفوية :أ - اIزايدات الشفوية :
يعـلن اIوظف الـذي يرأس جـلسـة اIزايـدة عن الثمن

األدنى اIعروض اIذكور في اIلصقات.
تـــــكـــون اIــــزايـــدات �ــــبـــلـغ ال يـــقل عـن ألـــفــــX ديـــنـــار
( 2.000 دج) إذا لـم تــــتــــجـــاوز الــــقــــيــــمــــة األدنى اIــــعــــروضـــة
خــــمــســـمـــائــة ألـف ديــــنــار (500.000 دج) و بــخـــمــســة آالف
ديــنــار (5.000 دج) عــنــدمــا يــفــوق الــثــمن األدنـى اIــعـروض

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
ال يــعـــلن اIـــزاد حــتى تـــتم مـــزايــدة واحـــدة عــلى األقل
�ـــبـــلغ الـــثـــمن األدنى اIـــعـــروض وال �ـــكن تـــخـــفــيـض هـــذه

القيمة في اجللسة نفسها.
إذا لم جتـر أيــة مـزايـدةr يـؤخـر مــنح اإليـجـار ويـؤجل
إلى جـلـسـة يـحـدد تـاريـخـهـا فـيـمـا بـعـد ويـعـلن عـنـهـا حـسب

نفس أشكال اجللسة األولى.
إذا قــــدم شــــخــــصـــــان أو عــــدة أشــــخــــاص في آن واحــــد
مــزايـدات مـتـســاويـة تـخــولـهم حـقــوقـا مـتـســاويـة في رسـوّ

اIــــزادr جتــــرى مــــزايــــدات جــــديــــدة يــــشــــارك فــــيــــهــــا هــــؤالء
rوإذا لـم تـقـع أيـة مــزايــدة جــديـدة rاألشــخـاص دون ســواهم
جتري الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اIزاد.

ب - التعهدات اخملتومة :ب - التعهدات اخملتومة :

يـــقــدم عــرض اإليـــجــار عن طـــريق تــعـــهــد عــلـــيه طــابع
ومصـحـوب باسـتـمارة مـعـلـومات مـطـابقـة لـلنـمـوذج الذي
تسلمه اإلدارة مع إثبات دفع الكفالة اIذكورة في اIادة 5

أدناه.
�كن أن يـرسل عـرض اإليـجار عن طـريق الـبـريد أو
يـــودع مـــبــــاشـــرة في مـــقـــر اIـــديــــريـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــشـــؤون
الـديـنـيـة و األوقـاف اIـعـيــنـة كـمـا هـو مـحـدد في اإلعالنـات
اإلشـهـارية فـي مـوعـد أقـصاه آخـر يـوم عـمـل يسـبـق الـيوم
الــــذي جتــــرى فــــيـه عــــمــــلـــــيــــة الــــفــــرز قـــــبل إغـالق اIــــكــــاتب

ويترتب عن اإليداع اIباشر تسليم اIودع وصال. 
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وإذا كــان اإلرســـال عـن طريـــق الـبــريـدr يـجــب أن
يــكـــون في رســالــة مــوصـى عــلــيــهــا مـع إشــعــار بــاالســتــالم
وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة

اآلتية :
" الـــتــــعــــهــــد من أجـل إيـــجــــار..................اجلــــزء رقم

..........اIزاد اIؤرخ في  .............
يـتــرتب عـلى عـرض اإليــجـار قـانــونـاr قـبـول اIــتـعـهـد
rفروضـة في دفتـر الـشـروط هـذاIكل األعـباء والشـروط ا
وال �ــــكن ســــحب الـــتــــعــــهـــد وال إلــــغـــاؤه بــــعـــد تــــاريخ األجل

النهائي لإليداع اIبX في اإلشهار.
ج - مكتب اIزاد - جلنة فتح األظرفة :ج - مكتب اIزاد - جلنة فتح األظرفة :

يـجرى اIزاد عن طـريق اIزايدات الـشفويـة أو بفرز
الــتــعـــهــدات اخملــتــومــة فـي الــتــاريخ اIــبـــX في اIــلــصــقــات
واإلعالنـات الـصحـفـية وحـسب الـكيـفـية اIـقـررةr بواسـطة

جلنة تنصب كمكتب اIزاد تتكون من :
- مــديــر الــشــؤون الـديــنــيــة و األوقــاف  بــالــواليـة أو

rثله رئيسا�
- مـديـر  الــفـرع الـوالئي لـلـديـوان الـوطـني لألراضي

rعضوا r الفالحية أو �ثله
- مـــوظـف �ـــديــريـــة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة و األوقــاف

بالواليةr عضوا.
r ـــزاد عـن طـــريق الــــتـــعــــهـــدات اخملــــتـــومـــةIوإذا وقـع ا
يـجـب عـلـى اIـتــعــهــدينr إال في حــالــة وقــوع مـانـع نـاجت عن
قــــوة قـــاهــــرةr أن يــــحـــضــــروا إلى جــــلــــســـة فــــرز الــــعـــروض
شــخــصــيــا أو عن طــريق تــعــيــX وكــيل يــزود بــوكــالــة كــمـا

تنص على ذلك اIادة 6 أدناه.
يـجب عـلى اللـجـنة اIـذكـورة أعالهr أن تقـبل الـعرض
الــوحــيـد اIــتــعـلـق بـجــزء مــعــX أو الـعــرض األنــفع حلــسـاب
األوقـاف فـي حـالــة تــعــدد الــتــعـهــدات الــتي تــتــعــلق بــاجلـزء

نفسه.
وإذا تــســاوت الـــعــروضr يــدعى اIـــتــنــافـــســون قــصــد
انـتـقـاء الـفـائـز مـنـهمr لـيـقـدم كل واحـد مـنـهم تـعـهـدا جـديدا
في عX اIكان اعـتمادا على العروض اIذكورةr وفي حالة
Xمن ب rـزادIالراسي عـليه ا Xانعـدام العـرض اجلديـد يعـ

اIتنافسX اIعنيrX بواسطة القرعة .
يــحــرر مـحــضــر اIـزاد فـي اجلـلــســة نــفـســهــاr ويــوقـعه
أعـضـاء مـكـتب اIـزاد (جلـنـة فـتح األظـرفـة) والـراسي عـلـيه

أو عليهم اIزاد.
اIادة اIادة 4

األشخاص اIسموح لهم باIزايدةاألشخاص اIسموح لهم باIزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اIــــزاد كـل األشــــخــــاص الــــذين
يــثــبــتــون مــوطــنــا أكــيــدا ويــسـرهـم عــلى الــوفــاء مــالــيـا أو

يتمتعون بحقوقهم اIدنية.

كمـا يشـتـرط فيـهم أن يكـونوا مـن جنـسيـة جزائـرية
و أن يـثــبـتـوا صــفـة الــفالح وأن يـكـونــوا قـد اســتـفـادوا من

تكوين أو تأهيل في اجملال الفالحي.
اIادة اIادة 5
الكفالةالكفالة

يــجب عـلى األشــخـاص الــذين يـريــدون اIـشــاركـة في
اIــزاد أن يــدفــعـــوا كــفــالــة ضــمــان مــالــيــة تــمــثل 10 %  من
مـبـلغ الـقـيـمـة الـدنـيـا اIـعـروضـة لـلـجـزء الـذي يـرغـبـون أن
يـــكــونــوا مـــزايــدين فـــيهr ويــجب عـــلى الــطـــرف اIــســدد أن
يــــقـــدم اإلثــــبـــات بــــإرفــــاق الـــوصل اIــــســــلم له بــــتـــعــــهـــده أو
بـتــقـد�ه إلى مــكـتب اIــزاد في حـالــة اIـزايــدات الـشــفـويـة

قبل بدء العمليات.
وتدفع هذه الكفالة إلى حساب األوقاف ...........

يــخــصم مــبــلغ الــكـفــالــة الــذي يــدفــعه الــشـخـص الـذي
رسا عليه اIزاد من ثمن اIزايدة.

يــرد احملــاسـب الــكــفـــالــة الــتي تـــســلــمـــهــا لــلـــمــزايــدين
اآلخرين أو لـذوي حقوقـهمr بنـاء على تقـدª قسيـمة الدفع
أو وصـلهr بـعـد أن يــضع اIـديـر الـوالئي لـلـشـؤون الـديـنـيـة
واألوقـــاف عــبـــارة تــشـــهــد أن اIـــزاد لم يــتـم إعالنه لـــصــالح

اIودع.
اIادة اIادة 6
الوكالةالوكالة

يـــجب عـــلى كل شـــخـص يــتـــقـــدم نـــائب عـن غـــيــره أن
يــثـــبت ذلك بــوكـــالــة تـــودع لــدى مـــكــتب اIـــزاد ويــصـــدقــهــا

الوكيل.

اIادة اIادة 7
تعيX اIوطنتعيX اIوطن

يجب على الراسـي عليه اIزاد أن يعX فــي محضر
اIــزاد مــوطــنــا داخـل إقــلــيم اخــتــصــاص مــديــريــة الــشــؤون
الدينية واألوقـاف وإال صح تبليغه كـل العقود الالحقة في

مقر البلدية التي جرى فيها اIزاد.

اIادة اIادة 8
الفصل في االحتجاجاتالفصل في االحتجاجات

يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اIـــزاد جــمـــيع االحـــتــجـــاجــات
التي قـد حتـدث وقت اIزاد �ـناسـبـة العـملـيـات التي تـعد
تابـعة لهr في شـأن صفـة اIزايـدين أو يسـرهم على الـوفاء
اIــالي أو صـــحــة اIـــزايــدات أو أيـــة أحــداث أخـــرى تــتـــعــلق

باIزاد.
اIادة اIادة 9

محضر اIزايدةمحضر اIزايدة
يــوقع حــاال عـلى أصـل مـحــضــر مـنـح اإليـجــار أعــضـاء
مــكـتب اIــزاد وكـذا الــراسي عـلــيه اIـزاد أو �ــثـلهr وإذا لم

يتمكن هذان األخيران من ذلك يشار إليه في احملضر.
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يـجب  أن حتـمل األوراق التـي تظل مـلـحـقة �ـحـضر
اIــزاد عــبـــارة مــلــحـق ويــوقع عــلـــيــهــا كل األطـــراف. تــكــتب
اإلحاالت واإلضـافات عـلى هامش الـعقود ويـوقع علـيها كل
األطــراف وحتــسب الــكــلــمــات اIــشــطــوبــة ويـعــلـن بـطـالنــهـا

بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل األطراف.
اIادة اIادة 10
الضمانالضمان

يــعــتــبــر كـل راس عــلــيه اIــزاد عـــارفــا تــمــام اIــعــرفــة
بالـقـطعـة األرضـيـة التي اكـتـسب عـليـهـا اإليـجار ويـأخـذها
في احلـالـة الـتي هي عـلـيـهـا يـوم بـدء اIـزادr دون أن يـطلب
أي ضـمــان أو أي تـخـفــيض في اإليـجــار بـسـبب اإلتالف أو

أخطاء في التعيX أو ألسباب أخرى.
اIادة اIادة 11

االرتفاقاتاالرتفاقات
ينـتـفع الـراسي عـلـيه اIـزاد بـاالرتـفـاقـات اإليـجـابـية
rالـظـاهـرة مـنـهـا واخلـفـية rويـتـحـمل االرتـفـاقـات الـسـلـبـيـة
الـدائـمة واIـنقـطـعة الـتي �ـكن أن تثـقل القـطـعة األرضـية
مــحـل مــنح اإليـــجــارr إال إذا تـــذرع بــبـــعــضـــهــا واعـــتــذر عن
األخـــــرى حتـت مـــــســــؤولـــــيـــــتـه دون أي طـــــعن ضـــــد ســـــلـــــطــــة
الــشــؤون الـــديــنــيــة واألوقــاف اIـــانــحــة اإليــجــارr ودون أن
يـلـتـمس ضــمـانـا بـأي حــال من األحـوال ودون أن �ـكن هـذا
الشرط من منح أكـثر عن احلقوق النـاجتة من القانون أو
من الــسـنــدات الــشـرعــيــة غـيــر اIــتـقــادمـةr ســواء لــلـراسي

عليهم اIزاد أو للغير.
اIادة اIادة 12

مصاريف اإليجارمصاريف اإليجار
يـدفع الـراسي عـلــيه اIـزاد r زيـادة عـلى مـبـلغ مـقـابل
اإليـــجـــار الـــســـنـــوي الــــنـــاجت عن اإليـــجـــار بـــالــــتـــنـــاسب مع

القيمة الدنيا اIعروضة لكل جزءr ما يأتي :
1)  مـصـاريـف اإلعالنـات واIـلـصــقـات والـنـشـرات أو

rزايدةIأية مصاريف أخرى مستحقة قبل ا
 2) رسم الـنسـخـة األصـلـيـة حملـضـر الـبـيع واIـلـحـقات

rكدفتر الشروط واخملططات اإلجمالية r شتركةIا
3)  حق تسجيل اIلحقات اIشتركة.

يتحمل كل راس عليه اIزاد بصفة منفردة :
rعند احلاجة rحقوق التسجيل -

- رسم الشهر العقاريr عند االقتضاء.

اIادة اIادة 13
التأجير من الباطن التأجير من الباطن 

r ال �ـــكـن صـــاحب االمـــتـــيـــاز أن يــــؤجـــر من الـــبـــاطن
حتت طائلة إسقاط حق اإليجار.

اIادة اIادة 14

مدة اإليجار -  جتديده - نهايتهمدة اإليجار -  جتديده - نهايته

حتــــــدد مـــــدة اإليـــــجــــــار بـ. ......... r تـــــأخــــــذ طـــــبــــــيـــــعـــــة
االستغالل الفالحي بعX االعتبار. 

ال يـــحق جتـــديــد اإليـــجـــار  إال �ــوافـــقــة صـــريـــحــة من
السلطة اIكلفة باألوقاف .

ينتهي اإليجار بانقضاء مدته ما لم يتم جتديده.

اIادة اIادة 15

فسخ اإليجارفسخ اإليجار

r Xيفسخ اإليجار في أي وقت باتفاق الطرف -

- يـــفــــسخ اإليـــجــــــار �ـــبـــادرة اإلدارة إذا لـم يـــحـــتـــرم
اIـــســتـــفـــيــد من اإليـــجـــار بــنـــود وشـــروط دفــتـــر الـــشــروط
اIـرفق بـالـعـقــد  وأحـكـام اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 14 - 70
اIـؤرخ في 10 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اIـوافق 10 فـبـراير

سنة  2014 واIذكور أعاله.

في حـالــة عـدم احــتـرام اIــسـتــفـيـد مـن اإليـجــار بـنـود
دفـتـر الـشـروط تـقـوم الـسـلـطــة اIـكـلـفـة بـاألوقـاف بـتـوجـيه
إعذارين متتاليX بفترة شهر واحد (1) يثبتهما محضر

قضائي .

بعـد انـقـضـاء أجل شـهـر واحد (1) ابـتـداء من اإلعذار
الثانيr تباشر السلطة اIكلفة باألوقاف إجراءات إسقاط

احلق أمام اجلهات القضائية اخملتصة. 

اIادة اIادة 16
الشروط اIالية لإليجار الشروط اIالية لإليجار 

�ـنح اإليـجـار مـقـابل دفع إيــجـار سـنـوي �ـثل اIـبـلغ
الناجم عن عملية اIزاد.

يدفع هذا اIقابل سنويا ومسبقا حلساب األوقاف .

 وفي حالة الـتأخر في الدفعr يتم حتصيل احلق بكل
الطرق القانونية.

اIادة اIادة 17

مراجعة  قيمة اإليجارمراجعة  قيمة اإليجار

�ـكن مراجـعة قـيمـة بدل اإليـجار  عـند جتـديد الـعقد
وفق اإلجراءات احملددة في اIادة 14 أعاله.

توقيع اIزايـدتوقيع اIزايـد
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اIلحق الثانياIلحق الثاني

اجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة

وزارة الشؤون الدينية و األوقافوزارة الشؤون الدينية و األوقاف

مديرية الشؤون الدينية و األوقاف  بوالية .............  
رقم : ..............من سجل العقود لسنة ..................
التاريخ : ..........................................................

عقد إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة عقد إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة 
عن طريق اIزاد العلنيعن طريق اIزاد العلني

فـي ........................... نـــــحـن الـــــســـــيـــــد................
بـصـفـتـنـا مـديرا لـلـشـؤون الـديـنـية واألوقـافr تـلـقـيـنـا هذا
العقد تطبيقا ألحكام اIادة 14 من اIرسوم التنفيذي رقم
14 - 70 اIـؤرخ في 10 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اIـوافق 10

فـبـرايــر سـنـة 2014 الـذي يـحــدد شـروط وكـيـفــيـات إيـجـار
األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة.

- �قـتـضى األمر رقم 75-58 اIـؤرخ في 20 رمـضان
عــام 1395 اIــوافق 26 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1975 واIـــتـــضــمن

rتممIعدل واIا rدنيIالقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اIــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اIــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rباألوقاف
- و�ــــــــــــــوجـب مــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــر اIــــــــــــــزايــــــــــــــدة اIــــــــــــــعـــــــــــــد
بـــتـــاريـخ.................لـــفـــائـــدة الــــســـيـــد....................حتت
رقم..................و�وجب وصل التسديد رقم ...............
اIــــــؤرخ في...............................................واIـــــتــــــعـــــلق

باإليجار السنوي واIصاريف.

نصرح تعيX اIستفيد من اإليجار عن طريق اIزاد
العلني

الــسـيــد..................... ابن...........و...........اIــولـود
بتاريخ...................................................................
واليـة.................اجلــنـسـيــة جـزائــريـةr فالحr احلـامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم ..................................
الــــــــصــــــــادرة بـــــــتــــــــاريـخ................................... عن
دائرة ......................... والساكن بـ ...........................
نـصـرح بـاإليـجـار عن طريـق اIزاد الـعـلـني وبـتـحفظ
صــريح حــول االحــتــرام الـصــارم لألعــبــاء والــشـروط اآلتي
ذكــــــــــــــــرهـــــــــــــــا لـــــــــــــــفــــــــــــــــائـــــــــــــــدة الـــــــــــــــســــــــــــــــيـــــــــــــــد أو الـــــــــــــــســـــــــــــــادة
..............................................الـــــراسـي عــــــلـــــيـه اIـــــزاد

لألمالك العقارية موضوع هذا العقد.

 Xالتعي Xالتعي
تـقع القطـعة األرضية ذات الـطابع الوقـفي اخملصصة
لـــــــلـــــــفـالحـــــــة فـي إقـــــــلـــــــيم بـــــــلـــــــديـــــــة..................بـــــــاIـــــــكـــــــان

اIسمى...........والية...................يحدها :
شماال :
جنوبا :
شرقا :
غربا :

مسقية أو غير مسقية .........................
قـطـعـة أرض مـسـاحتـهـا.................تـشـكـل مـجـمـوعة
مــلـــكــيـــة رقم..............قـــسم................تــقـــدر مــســـاحــتـــهــا
بـ..................حسب مخطط اIسح اIؤرخ في...............

أصل اIلكيةأصل اIلكية
القطعة األرضية ملك وقفي �وجب.....................

قيمة ومدة اإليجارقيمة ومدة اإليجار
يــتــعـــX عــلى الــراسي عــلــيـه اIــزاد دفع اإليــجــار إلى

صندوق األوقاف.
حتدد مستحقات اإليجار............ واألعباء............
يتم التأجير Iدة ...............ابتداء من .................

التكاليف والشروطالتكاليف والشروط
يتم اإليجار باIزاد الـعلني وفقا للشروط القانونية

اجلاري بها العمل في مثل هذا الشأن.
* الضمان : الضمان :

يـعــتــبـر كـل راسي عـلــيه اIــزاد عــارفـا تــمــام اIـعــرفـة
لـلـقـطـعـة األرضـيـة الـتي اكــتـسب عـلـيـهـا اإليـجـار ويـأخـذهـا
في احلـــالـــة الــتـي هي عـــلــيـــهـــا يـــوم بــدء االنـــتـــفــاعr دون أن
يطـلب ضمـانا أو أي تـخفـيض في اإليـجار بـسبب اإلتالف

أو أخطاء في التعيX أو ألسباب أخرى.
* االرتفاقات : االرتفاقات :

ينـتـفع الـراسي عـلـيه اIـزاد بـاالرتـفـاقـات اإليـجـابـية
rالـظـاهـرة مـنـهـا واخلـفـية rويـتـحـمل االرتـفـاقـات الـسـلـبـيـة
الـدائـمة واIـنقـطـعة الـتي �ـكن أن تثـقل القـطـعة األرضـية
مــحـل مــنح اإليـــجــارr إال إذا تـــذرع بــبـــعــضـــهــا واعـــتــذر عن
األخــــرى حتت مــــســـؤولــــيـــتـه دون أي طـــعـن ضـــد الــــســـلــــطـــة
اIكلفة بـاألوقاف اIانحة اإليجـار ودون أن يلتمس ضمانا
بـأي حال من األحـوال ودون أن �كن هـذا الشـرط من منح
أكثــر عـن الـحـقوق الـناجتة عـن القـانون أو عن الـسندات
الــشـرعـيــة غـيــر اIتــقـادمــةr ســواء لـلــراسي عـلـيـهم اIزاد

أو للغير.
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* بداية االنتفاع : بداية االنتفاع :
يــعـــتــبــر الـــفــائــز أو الـــفــائــزون بـــاIــزاد مــســـتــأجــرين
ابـــتــداء من رســـو اIــزاد عـــلــيـــهمr ويـــدخــلـــون في االنــتـــفــاع
باألمالك الـعقـارية الوقـفية ذات الـطابع الـفالحي موضوع
هــذا اإليــجــار �ــجــرد احلــيــازة الــفـعــلــيــة واحلــقــيــقــيــة لــهـذه
األخيرة على أن يقوموا بتسديد مصاريف عملية اIزاد العلني.

االستعمالاالستعمال
تـــســـتـــعـــمل األمالك اIـــؤجـــرة في الـــنـــشـــاط الـــفالحي
طـبــقـا لـدفـتـر الـشـروط اIـلـحـق بـأصل هـذا الـعـقـد وال �ـكن
في أي حـال مـن األحوال أن تـسـتـعـمل أو تـسـتـغل فـي غـير

الغرض اIوجهة إليه.
الضرائب والتكاليفالضرائب والتكاليف

يـؤدي الـراسي عــلـيه اIــزاد ابـتـداء من يــوم الـشـروع
فـي االنــتــفــاع ســائـــر الــضــرائب والــرســـوم وغــيــر ذلك من
التكاليف التي يخضع لها العقارr بحيث ال يكون اIؤجر

ملتزما بأي منها في هذا الشأن.
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يـعـلن اIــسـتـأجـر في الــعـقـد اIـبـرم بــأنه اطـلع مـقـدمـا
على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له صراحة.

إجراءات الشهر العقاريإجراءات الشهر العقاري
سـتـشـهـر نـسـخـة من هـذا الـعـقـد بـاحملـافـظـة الـعـقـاريـة
بـ......................... إذا كانت مـدة اإليجار تفوق 12 سنة
تطبـيقا ألحكام اIادة 17 من األمر رقم 75 - 74 اIؤرخ في
8 ذي الـــعـــقـــدة عــام 1395 اIــوافق 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1975
واIتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

rا ذكرI إثباتا
حـرر هــذا الـعــقـد من أصل واحــد وفي نـســخـتــX يـتم
إيـداعـهمـا لـدى احملـافـظـة الـعقـاريـةr بـحـيث تـسـلم إحـداهـما

للراسي عليه اIزاد.
اIستأجر           اIدير الوالئي للشؤون الدينية

                          واألوقاف
مكتب التسجيل بـ :

مسجل في :
احلقوق احملصلة :

حسب اإليصال رقم :
مفتش التسجيلمفتش التسجيل

أنـــا اIـــوقع أســـفـــله الـــســيـــد : .......................مـــديــر
الشـؤون الـدينـيـة األوقافr أشـهـد أن هذه الـنـسخـة صورة
مـراجـعـة ومـطـابـقـة لألصل اIـتـضـمـنـة أربع ورقـات اIـعـدة
لـلـحـصـول عـلى تـأشـيـرةr وأشـهـد أيـضـا أن هـويـة األطـراف
اIذكـورة في هـذه الـوثـيـقـة كـمـا هي مـبـيـنـة حتت األسـماء
قــد � إثــبـــاتــهــا لــدي وأنــهـم من جــنــســيـــة جــزائــريــة وأنــهم
كاملـو  األهلـية اIـدنيـة وذلك طبـقا لـلمادة 65 من اIـرسوم
رقم 76 - 63 اIــؤرخ في 25 مـــارس ســـنــة 1976 واIـــتـــعــلق

بتأسيس السجل العقاري.
في .................

دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات اIستأجر الراسيدفتر شروط يحدد حقوق وواجبات اIستأجر الراسي
عليه اIزادعليه اIزاد

 في اإليجار عن طريق اIزاد العلني لألراضي الوقفية في اإليجار عن طريق اIزاد العلني لألراضي الوقفية
اخملصصة للفالحة مرفق بعقد اIزاد العلنياخملصصة للفالحة مرفق بعقد اIزاد العلني

اIادة األولى : الهدفاIادة األولى : الهدف
يـــــهــــدف دفـــــتــــر الـــــشــــروط هـــــذا إلى حتـــــديــــد حـــــقــــوق
وواجـبـات اIـسـتـأجـر الـراسي عـلـيه اIـزاد في اإليـجـار عن
طريق اIزاد العلني لألراضي الوقفية اخملصصة للفالحة.

اIادة اIادة 2 : حقوق اIستأجر : حقوق اIستأجر
- تـــــســــــلـم األرض الـــــفـالحـــــيــــــة الــــــوقـــــفــــــيـــــة اIــــــؤجـــــرة

وملحقاتهاr إن وجدتr مباشرة بعد إعالن رسو اIزاد.
-  االستغالل احلر لألرض الفالحية وملحقاتها.

- البناء و/أو التـهيئات الضـرورية الستغالل أمثل
rعمول بهماIلألرض الوقفية طبقا للتشريع والتنظيم ا

- طــلب جتــديــد عــقــد اإليـــجــار من الــســلــطــة اIــؤجــرة
rسنة قبل انتهاء مدة العقد

- طـــلب الــفـــسخ اIــســـبق لإليــجـــار بــواســطـــة إشــعــار
مسبق يوجه للسلطة اIؤجرة.

اIادة اIادة 3 : التزامات اIستأجر : التزامات اIستأجر
- يــتــعـهــد اIــســتــأجــر بــاســتــغالل األراضي الــفـالحــيـة

rزاد بشكل شخصي ومباشرIؤجرة عن طريق اIا
- يـتــعــهـد اIــســتـأجــر بــعـدم الــتــنـازل عـن كل األمـاكن
اIــؤجــرة أو عن جــزء مــنــهــا إال بــعــد مــوافــقــة من الــســلــطــة

rكلفة باألوقافIا
- يتـعهد اIـستأجـر بعـدم إيجار األرض الـفالحية من

rالباطن أو وضعها حتت تصرف الغير
- يــتــعــهـد اIــســتــأجــر بــدفع مــبــلغ اإليــجــار الــســنـوي

rتفق عليهIواألعباء اإليجارية في األجل ا
- يـتعهد اIـستأجـر باحتـرام الطابع الفالحي لألرض
اIـؤجـرة وحــمـايـة الــبـيـئــة واحـتـرام كل الــتـعـلـيــمـات الـتي

rؤجرة أنها ضرورية في هذا الشأنIترى السلطة ا
- يتـحمل اIستـأجر الفـواتير الـناجمـة عن التموين

rاء والكهرباءIبا
- يـــتـــعــهـــد اIــســـتـــأجــر بـــعــدم إحـــداث أي تــغـــيـــيــر في

rؤجرةIؤجرة دون موافقة من السلطة اIاألرض ا
Xــطـــالــبـــة بــأي حتـــســIـــســـتــأجـــر بــعـــدم اIيـــتــعـــهــد ا -

rؤجرةIلألرض ا
- يــلـزم اIــسـتـأجــر بـتــحـمل كـل اIـصــاريف الـنــاجـمـة
عن األضـــرار الــتي أحــدثــهـــا شــخــصــيــا أو أحـــدثــهــا شــخص

rحتت مسؤوليته والتكفل بها
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- يـلتزم اIسـتأجر بعـدم االعتراض على كل عـمليات
الرقـابـة التي يـتـوالها األعـوان الـتابـعـون للـسـلطـة اIـكلـفة
بـاألوقاف ولـلديـوان الـوطني لألراضي الـفالحـيةr ويـتعـهد

rبتسهيل مهمتهم

- يــلـتـزم اIـســتـأجـر بــالـتـكــفل بـاألشـغــال ذات الـصـلـة
بـــــالـــــصــــيـــــانـــــة الـــــعـــــاديـــــة لألرض الـــــفـالحـــــيـــــة وكل األمالك
السطحية الـتي يستغلها إن وجدت وهذا من أجل إبقائها

rفي حالة جيدة

- يــلـــتــزم اIــســـتــأجـــر بــإخالء األمــاكـن مــبــاشـــرة بــعــد
انــتــهـــاء مــدة اإليــجــار دون إعــذارr إال إذا قـــررت الــســلــطــة

rؤجرة جتديد عقد اإليجارIكلفة باألوقاف اIا

- يلـتـزم اIـسـتـأجـر بـأخـذ األرض الـوقـفـيـة في احلـالة
rالتي هي عليها يوم بدء االنتفاع دون ضمان

- حتـتـفظ الـسـلـطـة اIـؤجرة بـحق مـطـالـبـة اIـسـتـأجر
بالـنفـقات اIـتعـلـقة بـإعادة األمـاكن على احلـالة الـتي كانت
عـلـيــهـا في حـالــة مـا إذا � الـقــيـام بـأشــغـال دون مـوافــقـتـهـا

اIسبقة.

حرر بـ : .......................... في : .......................

إمــضــاء اIــســتـــأجــر    إمــضــاء وخــتم �ــثل الــســلــطــة 
                                             اIكلفة باألوقاف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحق الثالثاIلحق الثالث

استمارة تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حقاستمارة تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق
اإليجاراإليجار

اIــرجع :اIــرجع :  اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 14 - 70 اIــؤرخ
في 10 ربــيع الــثــانـي عـام 1435 اIــوافق 10 فــبــرايــر ســنـة
2014 الــــذي يـــحــــدد شــــروط و كـــيــــفـــيــــات إيــــجـــار األراضي

الوقفية اخملصصة للفالحة.
اللقب : ......................................................
االسم : .......................................................

عـضـو اIـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة اجلـمـاعـيـة / اIـسـتـثـمرة
الفالحية الفردية رقم : .......................................

اIنبثقة عن اIزرعة الفالحية االشتراكية : ...........
البلدية : .........................................................
الوالية : .........................................................

اIستأجر

استمارة تتعلق بتحويل حق االمتياز إلى حق اإليجاراستمارة تتعلق بتحويل حق االمتياز إلى حق اإليجار
اIــرجع :اIــرجع :  اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 14 - 70 اIــؤرخ
في 10 ربــيع الــثــانـي عـام 1435 اIــوافق 10 فــبــرايــر ســنـة
2014 الــــذي يـــحــــدد شــــروط و كـــيــــفـــيــــات إيــــجـــار األراضي

الوقفية اخملصصة للفالحة.

اللقب : ..................................................................

االسم : ...................................................................

عــضـــو اIــســـتـــثــمـــرة الــفالحـــيـــة اجلــمـــاعــيـــة / اIــســـتــثـــمــرة
الفالحية الفردية رقم : .................................

اIنبثقة عن اIزرعة الفالحية االشتراكية : ..................

البلدية : ................................................................

الوالية : .................................................................

اIستأجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر شروط  إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحةدفتر شروط  إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة
اIسترجعة التي كانت بحوزة الدولة لالنتفاع بها اIسترجعة التي كانت بحوزة الدولة لالنتفاع بها 

اIادة األولىاIادة األولى
الهدفالهدف

يــــــهــــدف دفـــــتــــر الـــــشــــروط هـــــذا إلى حتـــــديــــد أعـــــبــــاء
وشــروط إيـــجـــار األراضي الــوقـــفـــيــة اخملـــصـــصــة لـــلـــفالحــة
واألمالك الـــســـطـــحـــيـــة اIــســـتـــرجـــعـــة الــتـي كـــانت بـــحــوزة

الدولة لالنتفاع بها.
اIستأجر اIستأجر 

لــــــقب واسـم وتــــــاريخ مــــــيالد وانــــــتــــــســـــاب وعــــــنـــــوان
اIــسـتــأجــر اIــســتــغل وكــذا صــفــته كــمــمــثل لــلــورثــةr  عــنـد
االقتضاء.................................................................
..........................................................من جهة

و 
*  الــــــــــديـــــــــــوان الــــــــــوطــــــــــنـي لـألراضـي الــــــــــفـالحــــــــــيــــــــــة
لوالية............. �ثال  في شخص مديره بوالية : ......... 

السيد ......................................................
*  وزيــــر الـــشــــؤون الــــديـــنــــيــــة و األوقـــاف �ــــثال في
شـــــــــخـص مــــــــــديـــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــــــــــديـــــــــنـــــــــيـــــــــة و األوقـــــــــاف
بوالية........................السيد ..........................

من جهة أخرى



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

20 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م م

اIادة اIادة 2
حقوق اIستأجرحقوق اIستأجر

للمستأجر احلق في :
- االســـــــتـــــــغـالل احلـــــــر لـألرض الـــــــوقـــــــفـــــــيـــــــة واألمالك

rوضوعة حتت تصرفه ألغراض فالحيةIالسطحية ا
- القـيام بكـل تهيـئة و/أو بنـاء ضروريـX الستغالل
أفـــــــضل لـألراضـيr مع مـــــــراعــــــاة اســـــــتــــــيـــــــفــــــاء اإلجــــــراءات
rنـصوص عليـها في هذا اجملالIالتشـريعية والـتنظيـمية ا
بــــعـــد تــــرخـــيص مــــســـبق مـن الـــديــــوان الـــوطـــنـي لألراضي

rكلفة باألوقافIالفالحية و السلطة ا
- جتــديــد اإليـــجــارr بــطـــلب مــنهr عـــنــد انــتـــهــاء مــدته
شريطة تقدª الـطلب للسلطة اIكلفة باألوقاف و الديوان
الـوطــني لألراضي الــفالحــيــة سـنــة واحـدة (1) قــبل تــاريخ

rانتهائه
- طـلـب الـفســخ اIـسـبــق لإليجـار بـواسطـــة إشـعار
بــســنــة واحــدة (1) عــلى األقــل يــوجــه لــلــســلــطــــة اIــكــلــفــــة

r باألوقــاف والديوان الوطني لألراضي الفالحية
- اخلروج من الـشـيوع في حـالـة مسـتـثمـرة جـماعـية
قـصـد تـشـكـيل مـسـثـمـرة فالحـيـة فـرديـة مع مـراعـاة أحـكام
اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 97 - 490 اIـؤرخ في 20 شــعـبـان
عــام 1418 اIــوافق 20 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1997 الـــذي يـــحـــدد

شروط جتزئة األراضي الفالحية.

اIادة اIادة 3
التزامات اIستأجر التزامات اIستأجر 

زيـــــادة عـــــلى االلـــــتـــــزامـــــات اIـــــلـــــقـــــاة عـــــلـى عـــــاتق كل
مـســتـأجــر فالحيr يـجب عــلى اIــسـتـأجــر أن يـكــون مـطــلـعـا
اطالعــا كـامـال عـلـى قـوام األمالك اIــمــنــوحـة لـهr ويـجب أن
يـوفـر الوسـائـل الـكـافيـة بـهـدف إعـطـاء مـردوديـة لألراضي
rوعليه rـستفـيد مـنهـاIالـفالحية وكـذا األمالك السـطحـية ا

يتعهد �ا يأتي : 
rإدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة -

- االعتناء باألراضي الوقفية اIمنوحة والعمل
rعلى إثمارها

rاحملافظة على الوجهة الفالحية لألراضي -
- االمتناع عن إحداث أي تغيير في طبيعة األرض

rالوقفية
- أال يستعمل مباني اIستثمرة إال من أجل أهداف

rذات صلة بالنشاطات الفالحية
- عدم تأجير األراضي واألمالك السطحية اIقامة

rفيها من الباطن

- التصـريح بكل اتـفاقـات الشـراكة الـتي يبـرمها أو
rعمول بهماIيلغيها طبقا للتشريع والتنظيم ا

- دفع اإليـجـار الـسـنـوي اIـستـحقr عـنـد حـلـول آجال
rالدفع

- سـداد الـرسـوم واIـصـاريف األخـرى الـتي �ـكن أن
rتخضع لها األمالك طيلة مدة اإليجار

- إعـالم الــــســــلــــطــــة اIــــكـــــلــــفــــة بــــاألوقــــاف و الــــديــــوان
الـــوطـــني لألراضـي الـــفالحـــيـــةr و فـي كل وقت بـــكل حـــدث

�كن أن يؤثر على السير العادي للمستثمرة.
اIادة اIادة 4

رقابة الديوان الوطني لألراضي الفالحية والسلطةرقابة الديوان الوطني لألراضي الفالحية والسلطة
اIكلفة باألوقافاIكلفة باألوقاف

دون اإلخالل بـاIـراقـبـات األخـرى اIـمـارسـة في إطار
التشريع والتنـظيم اIعمول بهـماr �كن الديوان الوطني
لألراضي الفالحـية و السـلطـة اIكلـفة باألوقـاف أن �ارسا
الـرقابة على اIـستثمـرة الفالحية في كل وقت لـلتأكد من
مــطـابــقـة الــنــشـاطــات اIـقــامـة عــلــيـهــا مع أحـكــام الــتـنــظـيم

اIعمول به وكذا بنود دفتر الشروط هذا.
يـلـتزم اIـستـأجـر r أثنـاء عـملـيات الـرقـابة r أن يـقدم
مــســاعــدته ألعــوان الــرقــابــة بــأن يـــســهل لــهم الــدخــول إلى
اIـســتـثــمـرة وأن يــزودهم بــكل اIـعــلــومـات و/ أو الــوثـائق

اIطلوبة.
اIادة اIادة 5

مدة اإليجار وسريان مفعوله و جتديدهمدة اإليجار وسريان مفعوله و جتديده
 حتـــدد مـــدة اإليـــجـــار الـــذي �ـــنح بـــعـــنـــوان اIـــرســـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 14 - 70 اIـؤرّخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
1435 اIوافق 10 فبراير سنة 2014 واIذكور أعالهr بـ......

يسري مفعول التأجير ابتداء من تاريخ شهر العقد
باحملافظة العقارية.

تــــعـــــاد جــــمــــيع األمالك اIـــــمــــنــــوحــــة الــــتي يــــحــــوزهــــا
اIــسـتـأجــر r إذا لم جتـدد مــدة اإليـجـار بــعـد انــقـضـاء أجــلـهـا

اIقررr إلى السلطة اIكلفة باألوقاف.
اIادة اIادة 6

قوام األمالك اIستأجرةقوام األمالك اIستأجرة
- مساحة الوعاء العقاري اIمنوح : .....................
- اIسقى منه : ................................................
- قـــوام األمالك الـــســـطـــحـــيـــة �ـــا فـــيـــهـــا احملالت ذات
االستعمال السكني : ................................................
- اإلحـــداثـــيـــات اجلــغـــرافـــيـــة لـــلـــوعــــــــاء الـــعـــقـــــــاري
مـطــابـقــــــة خملــطــــط مــســح األراضـــــي اIـرفــــق �ــلـحــق
عقــــد اإليجار: .......................................................
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اIلحق الرابعاIلحق الرابع

اجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة

وزارة الشؤون الدينية و األوقافوزارة الشؤون الدينية و األوقاف

مديرية الشؤون الدينية و األوقاف  بوالية .............  
رقم : .............. من سجل العقود لسنة ..................
التاريخ : ..........................................................

عقد إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة عقد إيجار األراضي الوقفية اخملصصة للفالحة 
اIسترجعة التي كانت بحوزة الدولةاIسترجعة التي كانت بحوزة الدولة

- بـــنـــاء عــــلى الـــعـــقــــد اإلداري رقم ........ اIـــؤرخ في
...................... الصادر عن مـديرية أمالك الدولة لوالية
................ واIـشـهـر بـاحملـافـظــة الـعـقـاريـة ............ حـجم
... رقـم ... واIــتــضــمن مـــنح حق االنــتــفـــاع الــدائم لــفــائـــدة
اIــســتـــثــمــــرة الــفالحـــيــــة اجلــمــاعــيـــة رقم ......... اIــســمــاة
مزرعة .............. سابقا الواقعة ببلدية ......................
- بــنـاء عـلـى دفـتـر الــشـروط اIـؤرخ في.................

اIمضي من طرف اIستأجر.
وبـــاقـــتــــراح من مـــديـــر الـــديـــوان الـــوطــــني لألراضي

الفالحية لوالية ......................

نصرح تعيX اIستفيد من اإليجارنصرح تعيX اIستفيد من اإليجار

�ـــــنـح .............. لــــــفـــــائــــــدة اIــــــســـــتــــــأجــــــر الـــــســــــيـــــد :
...................... ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ..........................
و..................... اIــــــولــــــود فـي ...............بـ......... واليـــــة
........r اجلـــــنـــــســــيـــــة جـــــزائــــريـــــةr فـالحr احلــــامـل لــــبـــــطـــــاقــــة
الــــتــــعــــريف الــــوطــــنــــيــــة رقم ........... الــــصــــادرة بــــتــــاريخ
.............. عن دائرة ........والساكن بـ.........................

يــــكـــــون االســــتــــغالل فـي الــــشــــيـــــوع بــــنــــســــبــــة .........
بـالـتـسـاوي بـX أعـضـاء اIـســتـثـمـرة اجلـمـاعـيـة أو الـفـرديـة
رقم ...... اIسمـاة مزرعة .................r بلدية ......... على

قطعة األرض الفالحية واألمالك السطحية اIدينة.

تعيX األراضي الفالحية واألمالك السطحية موضوعتعيX األراضي الفالحية واألمالك السطحية موضوع
اإليجاراإليجار

* قطعة األرض : قطعة األرض :
قطـعة أرض مـساحـتهـا .......... حسب اخملـطط اIرفق
بــــأصـل هــــذا الــــعــــقــــد والــــتـي تــــقع بــــبــــلــــديــــة ........ r واليــــة

........... تشكل :
مـــجــــمـــوعـــة مـــلـــكــــيـــة رقم ............. قـــسم ..............
تقـدر مسـاحتـها بـ .........................حـسب مخـطط اIسح

اIؤرخ  في ............... حتت رقم .....................

* األمالك السطحية : األمالك السطحية :

تـتـكــون األمالك الـســطـحـيــة من األمالك اIـبــيـنـة في
قـائــمـة اجلـرد اIـرفـقـة بـهـذا الـعـقـد واIـصـرّح بـهـا من طـرف
اIستأجر r اIصادق عليها ببلدية .......... بتاريخ ..........

أصل اIلكيةأصل اIلكية

إن األراضي الـــفالحـــيـــة واألمالك الـــســـطـــحـــيـــة مـــحل
التأجير ملك وقفي �وجب عقد اIلكية.........................

االستعمالاالستعمال

تـــســـتـــعـــمل األمالك اIـــؤجـــرة في الـــنـــشـــاط الـــفالحي
طـبــقـا لـدفـتـر الـشـروط اIـلـحـق بـأصل هـذا الـعـقـد وال �ـكن
في أي حـال مـن األحوال أن تـسـتـعـمل أو تـسـتـغل فـي غـير

الغرض اIوجهة إليهr حتت طائلة إسقاط احلق.

قيمة اإليجار ومدتهقيمة اإليجار ومدته

�ـــنح هــــذا اإليـــجـــار مــــقـــابل دفـع إتـــاوة ســـنــــويـــة من
طرف اIستأجر  إلى صندوق األوقاف.

يتم التأجير Iدة أربعX (40) سنة قابلة للتجديد.

الشروط والتكاليفالشروط والتكاليف

- يــعــتــبـر اIــســتـأجــر عــارفـا تــمــام اIـعــرفــة بـالــبــنـود
اIـنــصـوص عـلـيــهـا في دفـتـر الــشـروط اIـلـحق بــهـذا الـعـقـد

rوأي إخالل بأي بند من بنوده يؤدي حتما إلى الفسخ

- ينتـفع اIستـأجر بـاالرتفاقـات اإليجـابية ويـتحمل
االرتفـاقـات السـلـبيـة الـظـاهرة مـنـها أواخلـفـية الـدائـمة أو
اIنـقطـعة الـتي �كن أن تـثقل األرض مـحل اإليجار إال إذا
تذرع ببعضها أو اعتذر عن األخرى حتت مسؤوليته دون
أي طـعن ضـد الـدولـة ودون أن يـلـتـمس ضـمـان الـدولـة بأي

حال من األحوال .

النظام القانوني للمستثمرة الفالحيةالنظام القانوني للمستثمرة الفالحية

تــكـتــسب اIـســتــثـمــرة الـفالحــيـة األهــلـيــة الـقــانـونــيـة
الـــكــامــلــة لالشــتـــراك واIــقــاضــاة والــتــعـــاقــد طــبــقــا ألحــكــام

القانون اIدني.
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اإلشهار العقارياإلشهار العقاري

يشهر هذا العقد باحملافظة العقارية بـ..................
هــذا الـعـقـد يـلـغي و  يحل محل العقد اإلداري رقم
.............. اIــــؤرّخ في ............... الــــصـــادر عـن مـــديــــريـــة
أمالك الــدولــة لـواليــة .................... واIــشــهـر بــاحملــافــظـة

العقارية .....................
مــــجــــلـــد ....................... رقم .............................

اIصاريفاIصاريف

يــعــفى هـــذا الــعــقــد مـن جــمــيع اIـــصــاريف اIــتـــعــلــقــة
بـإعداده وتـسجـيله وإشـهاره الـعقـاري طبـقا لـلمادة 44 من
الــــقـــــانــــــون رقم 91 - 10 اIـــــؤرخ في 12 شـــــوال عــــام 1411
اIـوافق 27 أبــريل سـنـة 1991 واIــتـعــلق بــاألوقـافr اIــعـدل

واIتمم.

التصريحالتصريح

حـــرر هـــذا الـــعـــقـــد من أصل وفي نـــســـخـــتـــX ســلـــمت
إحـداهـما لـلـمحـافـظة الـعـقـارية واألخـرى لـلمـسـتأجـرr  بـعد
االطالع والتوقيع علـيها من طرف مدير الشؤون الدينية

و األوقاف.
- مشطبة على أنها ملغية :

- السطور الكاملة :
- البياض :
- الكلمات :
- األرقام :

حـــــــــرر بـ .................ســـــــــنـــــــــة ................ فـي يــــــــوم
.............. من شهر  ...................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرمـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام 1435 اIــوافق اIــوافق

أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة r r2013 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.
ـــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77 - 8 و125

r(الفقرة األولى)  منه
-  وبــــمــــقــــتــــضى األمـــر رقم 70 - 20 اIــؤرخ في 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اIـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970

rادتان 55 و56 منهIال سيما ا r دنيةIتعلق باحلالة اIوا
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 71 - 157 اIــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واIـتـعــلـق بــتــغــيـيـر الـلـقب r اIـتـممr ال سـيـمـا اIـواد 3 و4

rو5  منه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبr وفــــقــــا
لـلــمـرسـوم رقم 71 - 157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثـاني عـام
rـذكـور أعالهIـتـمم واIا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- خـراخـريـة عالوةr اIـولود في 13 يـولـيـو سـنة 1936
بـحـمـام الـنـبـايل (واليـة قـاIـة) شـهـادة اIـيالد رقم 324/977

وعــقـد الـزواج رقم 65/315 احملــرر بـتـاريخ 10 يـنـايـر سـنـة
1968 بــــقـــاIــــة (واليــــة قـــاIــــة)r ويــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا :

دزيري عالوة.
- خــراخــريــة حــيــزيــةr اIــولــودة في 27 يــولــيــو ســنـة
1970 بــقــاIــة (واليــة قـــاIــة) شــهــادة اIــيالد رقم 1328 وعــقــد

الزواج رقم 016 احملرر بتاريخ 19 غشت سنة 1992 بقاIة
(والية قاIة)r وتدعى من اآلن فصاعدا : دزيري حيزية.

- خـــراخـــريــــة شـــريفr اIــــولـــود في 24 أبـــريل ســـنـــة
1973 بـقــاIـة (واليــة قـاIــة) شـهــادة اIـيالد رقم r887 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : دزيري شريف.
- خــراخــريـــة فــيــروزr اIــولــودة في 2 فـــبــرايــر ســنــة
1979 بـــقـــاIـــة (واليــة قـــاIـــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 464 وعـــقــد

الزواج رقم 66 احملـرر بتاريخ 9 فبـراير سـنة 2010 بـقاIة
(والية قاIة)r وتدعى من اآلن فصاعدا : دزيري فيروز.

- خراخرية جابرr اIولود في 18 نوفمبر سنة 1980
بــقـاIــة (واليــة قــاIــة) شــهـادة اIــيالد رقم r4135/80 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : دزيري جابر.
- خــراخـريــة ونــاســةr اIــولـودة في 21 أكــتـوبــر ســنـة
1982 بقـاIـة (واليـة قاIـة) شـهـادة اIيالد رقم r3898 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : دزيري وناسة.
- خــراخـــريــة عـــبــد الــرزاقr اIـــولــود في 17 فــبــرايــر
r679 ـــيالد رقمIشـــهــادة ا (ــةIواليــة قـــا) ـــةIســـنــة 1984 بــقـــا

ويدعى من اآلن فصاعدا : دزيري عبد الرزاق.
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- وسخ مــحــمــدr اIــولــود ســنـة 1976 بــحــاسي بــحــبح
(واليــة اجلـلــفــة) شــهـادة اIــيالد رقم 308 وعــقــد الـزواج رقم
402 احملــرر بــتــاريخ 27 غــشت ســنــة 2007 بــحــاسي بــحــبح

(والية اجللفة)r وولداه القاصران :
*  لـيــلىr اIـولـودة في 22 غــشت سـنـة 2008 بـاجلــلـفـة

r5901 يالد رقمI(والية اجللفة) شهادة ا
* خــلــيلr اIــولــود في 28 أبــريل ســنـة 2010 بــحــاسي

r936 يالد رقمIبحبح (والية اجللفة) شهادة ا
rويــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا : بـن مـــحـمـــد مــحــمـد

بن محمد ليلىr بن محمد خليل.
- وسخ أحـــمـــدr اIــولـــود ســـنــة 1983 بـــحـــاسي بـــحــبح
(واليـة اجلـلــفـة) شـهـادة اIـيالد رقم 1020 وعـقـد الزواج رقم
560 احملـرر بـتاريخ 4 ديـسـمـبـر سـنة 2006 بـحـاسي بـحـبح

(والية اجللفة)r وابنته القاصرة :
* فـرحr اIـولـودة في أول أبـريل سـنـة 2009 بـحـاسي

r525 يالد رقمIبحبح (والية اجللفة) شهادة ا
rويـــدعــيـــان من اآلن فـــصـــاعـدا : بـن مـــحـــمــد أحــمـد

بن محمد فرح.
- وسـخ عــقـــونr اIـــولــود في 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 1985
r313 ـــيالد رقمIبـــحـــاسي بـــحـــبح (واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد عقون.
- وسـخ اخملــــتــــارr اIـــــولــــود في 6 مــــارس ســـــنــــة 1988
r483 ـــيالد رقمIبـــحـــاسي بـــحـــبح (واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد اخملتار.
- وسخ عـــامـــرr اIــولـــود ســـنــة 1984 بـــحـــاسي بـــحــبح
(والية اجللـفة) شـهادة اIيالد رقم r417/22 ويدعى من اآلن

فصاعدا: بن محمد عامر.
- وسخ عــــبـــد الـــقـــادرr اIــــولـــود ســـنـــة 1985 بـــحـــاسي
بـحــبح (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اIـيالد رقم r422/27 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن محمد عبد القادر.
- وسخ بـاللr اIــــولــــود في 10 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1987
r1713 ــيالد رقمIبـــحــاسي بــحــبـح (واليــة اجلــلــفــة) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد بالل.
- وسخ مـسـعــودةr اIـولـودة في29 يـولـيــو سـنـة 1990
r1292 ــيالد رقمIبـــحــاسي بــحــبـح (واليــة اجلــلــفــة) شـــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد مسعودة.
- وسخ عــيــسىr اIــولــود ســنــة 1974 بــحــاسي بــحــبح
(والية اجللـفة) شـهادة اIيالد رقم 103/4 وعـقد الزواج رقم
368 احملــرر بـتـاريخ 9 نـوفـمـبـر سـنـة 1996 بـحــاسي بـحـبح

(والية اجللفة) وولداه القاصران :
* ياسـrX اIـولود في 25 يـولـيـو سـنـة 1997 بـحـاسي

r1302 يالد رقمIبحبح (والية اجللفة) شهادة ا

* فـــتـــيــــحـــةr اIـــولـــودة في 18 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2001
r1861 يالد رقمIبحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة ا

rويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا : بـن مـــحــمــد عـيــسى
بن محمد ياسrX بن محمد فتيحة.

- وسخ يــوسفr اIــولــود ســنـة 1978 بـحــاسي بــحـبح
(واليــة اجلـلــفــة) شـهــادة اIـيالد رقم 537/100 وعــقـد الـزواج
رقم 78 احملـرر بتاريخ 5 مـارس سنة 2005 بحـاسي بحبح

(والية اجللفة) وولداه القاصران :
* عـطـيـةr اIـولود في 2 ديـسـمبـر سـنة 2005 بـحاسي

r1886 يالد رقمIبحبح (والية اجللفة) شهادة ا
* خلــضـــرr اIــولــود في 4 أبــريل ســنــة 2009 بــحــاسي

r545 يالد رقمIبحبح (والية اجللفة) شهادة ا

rويــــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــدا : بـن مــحـــمــد يــوسف
بن محمد عطيةr بن محمد خلضر.

- وسـخ لــرويـــةr اIـــولــودة في 25 يــنـــايـــر ســـنــة 1937
r111 ــــيالد رقمIبـــدار الــــشـــيـــوخ (واليــــة اجلـــلـــفــــة) شـــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد لروية.
- وسخ أم اخلـيــرr اIـولـودة في 20 مــارس سـنـة 1965
بدار الـشيـوخ (واليـة اجللـفـة) شهـادة اIيالد رقم 252 وعـقد
الــزواج رقم 455 احملـــرر بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1985
بـحـاسي بـحـبح (واليـة اجلـلـفـة)r وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

بن محمد أم اخلير.
- وسـخ فــاطــمــةr اIــولــودة في 4 فــبــرايــر ســنـة 1948
بدار الـشيـوخ (واليـة اجللـفـة) شهـادة اIيالد رقم 196 وعـقد
الـــــزواج رقم 06 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 31 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1972
بـحـاسي بـحـبح (واليـة اجلـلـفـة)r وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

بن محمد فاطمة.
- وسخ طـلـيـبيr اIـولـود في 10 ديـسـمـبـر سـنة 1939
بــــــدار الــــــشــــــيــــــوخ (واليـــــة اجلــــــلــــــفــــــة) شــــــهــــــادة اIــــــيـالد رقم
00931/00/1939 وعـقد الـزواج رقـم 138 اIـحـرر بتـاريـخ

r(واليــة اجلـــلــفــة) 30 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1976 بــحـــاسي بــحـــبح

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد طليبي.
- وسـخ صـلــيــحــةr اIــولـودة في 20 أبــريل ســنـة 1977
بحاسي بحـبح (والية اجللفـة) شهادة اIيالد رقم 344 وعقد
الــزواج رقم 104 احملـــرر بـــتـــاريخ 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2009
بـحـاسي بـحـبح (واليـة اجلـلـفـة)r وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

بن محمد صليحة.
- وسـخ حــــمــــزةr اIـــــولــــود في 7 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1984
r42 ــــيالد رقمIبــــحـــاسـي بـــحــــبح (واليـــة اجلــــلـــفــــة) شـــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد حمزة.
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- وسخ فـــــايـــــزةr اIــــولـــــودة في 2 غـــــشـت ســـــنــــة 1988
r1337 ــيالد رقمIبـــحــاسي بــحــبـح (واليــة اجلــلــفــة) شـــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد فايزة.
- وسخ فــطــيــمــةr اIــولــودة في 19 أبــريل ســنـة 1993
r962 ـــيالد رقمIبـــحـــاسي بـــحـــبح (واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن محمد فطيمة.
- قالوي بـركـةr اIـولـود سـنـة 1940 بـالـعـبـادلـة (واليـة
بــــشـــــار) شــــهــــادة اIـــــيالد رقم 1517 وعــــقــــد الــــزواج رقم 97
احملــرر بــتــاريخ 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1972 بــبـــشــار (واليــة

بشار) وابنته القاصرة :
* هـــاجـــرr اIـــولــودة في 2 يــنـــايــر ســـنــة 1995 بــأدرار

r06 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا
rويـــدعـــيـــان من اآلن فـــصـــاعـــدا : بـن طــاهــر بــركـــة

بن طاهر هاجر.
- قالوي بــهـــاء الـــدينr اIـــولــود في 17 يــونـــيـــو ســـنــة
1974 بــتــيــقــزيــرت (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اIــيالد رقم

293 وعقد الزواج رقم 120 احملرر بتاريخ 24 فبراير سنة

2009 ببشار (والية بشار) وولداه القاصران :

* زيــنبr اIــولـودة في 30 يــنـايــر ســنـة 2010 بـأدرار
r220 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

* مــحـمــد الــصــديقr اIــولـود في 4 غــشت ســنـة 2012
r1618 يالد رقمIبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

rويــدعـون مـن اآلن فـصــاعـدا : بن طــاهــر بــهـاء الــدين
بن طاهر زينبr بن طاهر محمد الصديق.

- قالوي جمـيلـةr اIولودة في 14 نوفـمبـر سنة 1976
ببـشار اجلـديـد (والية بـشـار) شهـادة اIيالد رقم 306 وعـقد
الـــــزواج رقم 129 احملــــرر بـــــتــــاريخ 18 مــــارس ســـــنــــة 2010
بأدرار (والية أدرار)r وتدعى من اآلن فصاعدا : بن طاهر

جميلة.
- قالوي الـــصـــديـقr اIـــولـــود في 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة
1978 بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهـــادة اIــيالد رقم 214 وعــقــد

الـــــزواج رقم 106 احملــــرر بـــــتــــاريخ 24 مــــارس ســـــنــــة 2009
بأدرار (والية أدرار) وابنتاه القاصرتان :

* سمـيةr اIـولودة في 22 فبـراير سـنة 2010 بأدرار
r378 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

* رودينـةr اIـولودة في 2 فبـراير سـنة 2012 بأدرار
r260 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بن طـاهــر الـصـديقr بن
طاهر سميةr بن طاهر رودينة.

- قالوي فـاطـمة الـزهراءr اIـولودة في 4 ينـاير سـنة
1981 بـأدرار (واليـة أدرار) شــهـادة اIـيالد رقم r11 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : بن طاهر فاطمة الزهراء.

- قـالوي عـبــد اجملــيــدr اIــولـود في 20 نــوفــمــبــر ســنـة
1982 بـبشـار اجلـديـد (واليـة بـشـار) شـهادة اIـيالد رقم 849

وعــقــد الــزواج رقم 181 احملــرر بــتــاريخ 25 فـــبــرايــر ســنــة
2010 ببشار (والية بشار) وابنته القاصرة :

* ســارةr اIــولــودة في 10 يــنــايــر ســنـة 2012 بـأدرار
r77 يالد رقمI(والية أدرار) شهادة ا

rويـدعــيــان من اآلن فـصــاعـدا : بن طــاهـر عــبـد اجملــيـد
بن طاهر سارة.

- قالوي عــمـرr اIــولـود في أول نــوفـمــبـر ســنـة 1984
r894 ــــيالد رقمIبـــبــــشـــار اجلـــديــــد (واليـــة بـــشــــار) شـــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن طاهر عمر.

- قـالوي حــمـــزةr اIـــولــود في 28 يــولـــيـــو ســـنــة 1986
بــأدرار (واليـة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم r608 ويــدعى من

اآلن فصاعدا : بن طاهر حمزة.

- قالوي عـــبــد الـــكــرrª اIـــولــود في 13 يــولـــيــو ســـنــة
1988 بأدرار (واليـة أدرار) شهادة اIيالد رقم r603 ويدعى

.ªمن اآلن فصاعدا : بن طاهر عبد الكر

- قالوي بــغـداد عــبـد الـرحــمنr اIـولـود في 19 أبـريل
r316 ــيالد رقمIســنــة 1991 بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن طاهر بغداد عبد الرحمن.

- زبـيـلـة عبـد احلـمـيـدr اIـولود في 28 ديـسـمـبـر سـنة
1953 بــالــعــنــصــر (واليــة جــيـــجل) شــهــادة اIــيالد رقم 4718

وعــقــد الــزواج رقم 2558 احملــرر بــتــاريخ 9 أكـــتــوبــر ســنــة
1983 بقسنطينة (والية قسنطينة) وابنته القاصرة :

* عبـيرr اIولودة في 3 مايـو سنة 1997 بقـسنطـينة
r5331 يالد رقمI(والية قسنطينة) شهادة ا

rويـدعـيـان من اآلن فـصـاعدا : بن أحـمـد عـبـد احلـمـيد
بن أحمد عبير.

- زبــيــلــة ســـارةr اIــولــودة في 16 ديــســمـــبــر ســنــة
1984 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم

18038 وعـقد الزواج رقم 5179 احملـرر بتاريخ 15 ديسـمبر

سنة 2003 بقسنطـينة (والية قسنطينة)r وتدعى من اآلن
فصاعدا : بن أحمد سارة.

- زبــيـــلــة مـــحـــمــدr اIـــولــود في 7 مـــارس ســـنــة 1986
r3445 ـيالد رقمIبـقـسـنــطـيـنـة (واليـة قـسـنـطــيـنـة) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد محمد.

- زبــيــلـــة حــمــزةr اIــولــود في 16 يـــولــيــو ســنــة 1987
r10447 يالد رقمIبـقسـنـطـينـة (واليـة قـسنـطـينـة) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد حمزة.
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- زبـــيـــلـــة ولـــيـــدr اIـــولـــود في أول مـــايـــو ســـنــة 1990
r5780 ـيالد رقمIبـقـسـنــطـيـنـة (واليـة قـسـنـطــيـنـة) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد وليد.

- زبـــيــلـــة نـــبـــيلr اIـــولـــود في 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1992
r7914 ـيالد رقمIبـقـسـنــطـيـنـة (واليـة قـسـنـطــيـنـة) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد نبيل.

- بن خرارة العيدr اIولود في 8 نوفمبر سنة 1960
بليـوة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 125 وعقد الزواج
رقم 846 احملـــرر بـــتــاريخ 22 غـــشت ســـنــة 1983 بــالـــبــلـــيــدة

(والية البليدة) وابنته القاصرة :
* مــــــروةr اIـــــــولــــــودة في 20 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2003

r1379 يالد رقمIبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا

rويــدعـــيــان من اآلن فـــصـــاعــدا : بن كــرارة الـــعـــيــد
بن كرارة مروة.

- بن خـــرارة عـــبـــد الـــنـــاصــرr اIـــولـــود في 16 مــارس
سـنـة 1985 بـالــبـلــيــدة (واليـة الــبـلــيـدة) شــهــادة اIـيالد رقم

r1550 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن كرارة عبد الناصر.

- بن خـــرارة صــلــيــحــةr اIــولــودة في 31 غــشت ســنــة
r4860 ـيالد رقمI1986 بــالـبــلـيـدة (واليــة الـبـلــيـدة) شـهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن كرارة صليحة.

- بن خـرارة عــادلr اIـولـود في 30 أبــريل سـنـة 1994
بالـبلـيدة (والية الـبلـيدة) شـهادة اIيالد رقم r2384 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن كرارة عادل.

- بن خـرارة مـختـارr اIـولود في 5 غـشت سنة 1983
بالـبلـيدة (والية الـبلـيدة) شـهادة اIيالد رقم r4600 ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن كرارة مختار.

- بن خـرارة خــمـيـســةr اIـولـودة في 10 يـونـيــو سـنـة
1963 بـبغـاي (واليـة خـنـشـلـة) شـهادة اIـيالد رقم 098 وعـقد

الـــــزواج رقم 846 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 22 غـــــشـت ســـــنــــة 1983
بــالــبـلــيـــدة (واليــة الــبـــلـيـدة)r وتـدعـى من اآلن فـصـاعـدا :

بن كرارة خميسة.

- بــهـيم عــبـد الـغــانيr اIـولـود في 8 مـايــو سـنـة 1972
بتـرعي بايـنان (واليـة مـيلـة) شهـادة اIيالد رقم 498 وعـقد
الـــــزواج رقم 059 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 21 أبـــــريـل ســـــنــــة 2004

بترعي باينان (والية ميلة) وأوالده القصر :

* أيـادr اIـولود في 18 مـايـو سـنـة 2005 �ـيـلـة (واليـة
r1167 يالد رقمIميلة) شهادة ا

*  ضـيـاء الـدينr اIـولـود في 29 نـوفـمـبـر سـنـة 2007
r2986 يالد رقمIيلة (والية ميلة) شهادة ا�

*  بـــــيـــــســــانr اIــــولــــودة في 6 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2011
r102 يالد رقمIبوادي النجاء (والية ميلة) شهادة ا

rويدعون من اآلن فصاعدا : بن مخلوف عبد الغاني
بـن مـخـلــوف أيـادr بن مـخــلـوف ضـيــاء الـدينr بن مــخـلـوف

بيسان.
- خــامـج رشــيــدr اIــولــود في 22 أكــتــوبــر ســنـة 1953
بـعـX فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اIـيالد رقم 2738
وعــقــد الــزواج رقم 0117 احملــرر بــتــاريخ 12 يـــونــيــو ســنــة
1976 بــعــX فــكــرون (واليــة أم الــبــواقي)r ويــدعى من اآلن

فصاعدا : مبارك رشيد.
- خـامج فــاطــمـةr اIــولـودة في 9 أكــتـوبــر ســنـة 1972
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 840
وعـقـد الزواج رقم 233 احملـرر بـتاريخ 5 غـشت سـنة 1999
بــــــعــــــX فـــــكــــــرون (واليــــــة أم الـــــبــــــواقـي)r وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : مبارك فاطمة.
- خـامج الـسعـوديr اIـولود في 17 يـونـيـو سـنة 1974
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 553
وعـقد الزواج رقم 429 احملـرر بتاريخ 26 غـشت سنة 2004

بعX فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر :
* إسـالمr اIـــــولـــــود في 25 ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2004

r1838 يالد رقمIباخلروب (والية قسنطينة) شهادة ا
* هــــيــــثـمr اIــــولـــود في 11 ســــبــــتــمـــبـــر ســـنــة 2007
r1024 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

* بـــلــــقــــيـسr اIــــولــــودة في 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 2011
r556 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

rويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعـــدا : مــــبــــارك الــــســــعـــودي
مبارك إسالمr مبارك هيثمr مبارك بلقيس.

- خــــامج حــــلـــيـمr اIــــولـــــود في 28 غــــشت ســــنـــة 1979
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 720
وعـــقـــد الــــزواج رقم 450 احملــــرر بــــتـــاريـخ 7 غـــشت ســـنـــة
2006 بعX فكرون (والية أم البواقي) وولداه القاصران :

* عـــبــد اجلـــلــيلr اIـــولــود في 13 أكــتـــوبــر ســـنــة 2007
r1196 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

*  مـحــمـد أنــيسr اIــولـود في 26 يــونـيــو ســنـة 2012
r653 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

ويــدعـون مـن اآلن فـصــاعـدا : مــبــارك حــلــيمr مــبـارك
عبد اجلليلr مبارك محمد أنيس.

- خــامج ســـاميr اIــولــود في 9 نــوفــمـــبــر ســنــة 1981
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 927
وعـــقـــد الــزواج رقم 143 احملـــرر بـــتــاريخ 22 يــونـــيـــو ســـنــة

2002 بعX فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر :

* مــــنــــصـفr اIــــولــــود في 6 نــــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2002
r933 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع
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* حــــذيـــفــــةr اIــــولــــود في 8 فــــبــــرايــــر ســــنـــــة 2006
r133 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

* نــــــــوحr اIــــــــولــــــــود في 21 مــــــــارس ســــــنــــــة 2009
r0376 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : مـبـارك سـاميr مـبـارك
منصفr مبارك حذيفةr مبارك نوح.

- خـــامج ســـعـــادr اIـــولـــودة ســـنــة 1982 بــعــX فــكــرون
(واليـة أم الــبـواقـي) شـهــادة اIـيالد رقم 250 وعــقــد الـزواج
رقم 335 احملـرر بـتاريخ 7 يـونـيـو سـنة 2007 بعـX فـكرون
(واليـــة أم الــبـــواقي)r وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا : مـــبــارك

سعاد.

- خـــامج صــــابـــرr اIـــولـــود في 20 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1983
r109 ـيالد رقمIفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Xبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا : مبارك صابر.

- خـــامج Iـــيـــاءr اIـــولـــودة في 21 يــونـــيـــو ســـنــة 1984
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 771
وعـــقـــد الــزواج رقم 331 احملـــرر بـــتــاريخ 25 يــونـــيـــو ســـنــة
2006 بــعــX فــكــرون (واليــة أم الــبــواقي)r وتــدعى من اآلن

فصاعدا : مبارك Iياء.

- خـــامج رمــــزيr اIـــولـــود في 16 مـــارس ســـنـــة 1987
r342 ـيالد رقمIفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Xبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا : مبارك رمزي.

Xـولود في 7 يولـيو سـنة 1989 بعIا rخامج سـليم -
فكرون (والية أم البواقي) شهادة اIيالد رقم r604 ويدعى

من اآلن فصاعدا : مبارك سليم.

- خـامج الـسعـيـدr اIـولود في 7 سـبـتمـبـر سـنة 1973
بـعــX فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اIـيالد رقم 904
وعــقـد الـزواج رقم 115 احملــرر بـتـاريخ 2 مـايــو سـنـة 2001

بعX فكرون (والية أم البواقي) وابنتاه القاصرتان :
*  لـــيــــنــــدةr اIــــولــــودة في 2 فــــبــــرايـــــر ســــنـــة 2002
r100 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

*  أنــــفــــالr اIـــــولــــودة في 17 فــــبــــرايــــر ســـنـــة 2008
r173 يالد رقمIفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Xبع

ويدعـون من اآلن فصاعدا : مبارك الـسعيـدr مبارك
ليندةr مبارك أنفال.

- بــوقــوادة إبــراهـــيمr اIــولــود في 24 أكـــتــوبــر ســنــة
1982 بورقلـة (والية ورقلـة) شهادة اIيالد رقم 2762 وعقد

الـــــزواج رقم 06 احملــــرر بـــــتــــاريخ 5 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2008
بحاسي بن عبد الله (والية ورقلة) وابنته القاصرة :

* رحـــــابr اIـــــولـــــودة في 24 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2010
r4655 يالد رقمIبورقلة (والية ورقلة) شهادة ا

rويـــدعـــيــان مـن اآلن فــصـــاعــــدا : بن عــلي إبـــراهــيم
بن علي رحاب.

- بـوقـوادة مــحـمــدr اIـولـود في 12 غــشت سـنـة 1959
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 985 وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 314 اIـــــحــــرر بــــتــــاريخ 5 مــــايــــو ســــنــــة 1981
بــورقـلـة (واليــة ورقـلـــة) وعــقــد الــزواج رقم 453 اIــحـرر
بـتـاريخ 30 ســبــتـمـبــر سـنـة 1996 بــورقـلـة (واليــة ورقـلـة)

وأوالده القصر :
* جـــــمـــــيـــــلــــةr اIـــــولـــــودة في 20 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1998

r567 يالد رقمIبالرويسات (والية ورقلة) شهادة ا
* األزهـــــــــرr اIــــــــولــــــــود في 5 يــــــــنــــــــايـــــــــر ســــــــنــــــــة 2000

r39 يالد رقمIبالرويسات (والية ورقلة) شهادة ا
* بـلخـيرr اIـولود في أول أبـريل سنة 2005 بـورقلة

r1288 يالد رقمI(والية ورقلة) شهادة ا
* إينـاسr اIـولودة في 12 ينـاير سـنة 2008 بـورقلة

r755 يالد رقمI(والية ورقلة) شهادة ا

ويدعـون من اآلن فصـاعدا : بن علي مـحمـدr بن علي
جميلةr بن علي األزهرr بن علي بلخيرr بن علي إيناس.

- بـوقـوادة ربـحـةr اIولـودة في 23 يـنـايـر سـنة 1982
بـــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلـــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 281 وعـــقـــد
الــزواج رقم 918 احملـــرر بـــتـــاريخ 7 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2005
بورقلـة (والية ورقلة)r وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي

ربحة.

- بــوقـوادة الــزبــيــرr اIــولــود في 2 مـايــو ســنـة 1984
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r1207 ويــدعى

من اآلن فصاعدا : بن علي الزبير.

- بوقوادة فـطيمـةr اIولودة في 3 يونـيو سـنة 1986
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r1296 وتــدعى

من اآلن فصاعدا : بن علي فطيمة.

- بــوقـــوادة أمــrX اIـــولــود في 27 غـــشت ســـنـــة 1989
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم r1985 ويــدعى

.Xمن اآلن فصاعدا : بن علي أم

- بورخـيس عليr اIـولود في 7 سـبـتمـبر سـنة 1943
بـأربيـعـة (واليـة بـرج بوعـريـريج) شـهـادة اIيالد رقم 2271
وعـــقـــد الــزواج رقم 124 احملـــرر بـــتــاريخ 13 يــونـــيـــو ســـنــة
1967 باألبـيـار (والية اجلـزائر)r ويـدعى من اآلن فصـاعدا :

بوركيس علي.
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- بورخيس نـبيلةr اIولودة في 21 غشت سنة 1967
بـســيـدي أمـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم 8220
وعــقــد الــزواج رقم 375 احملــرر بــتــاريخ 4 نــوفــمـــبــر ســنــة
1993 باألبـيـار (والية اجلـزائر)r وتـدعى من اآلن فصـاعدا :

بوركيس نبيلة.

- بــورخـيـس مــورادr اIـولــود في 17 ديــســمــبــر ســنـة
1968 بـســيـدي أمـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم

12338 وعــقـد الـزواج رقم 723 احملــرر بـتـاريخ 18 نـوفــمـبـر

ســنــة 2009 بــبــوزريــعــة (واليــة اجلـزائــر)r ويــدعى من اآلن
فصاعدا : بوركيس موراد.

- بـــورخــيـس �ـــيـــنــةr اIـــولـــودة في 11 مـــارس ســـنــة
1970 بـســيـدي أمـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم

2206 وعــقــد الـزواج رقم 530 احملــرر بــتـاريخ 31 ديـســمــبـر

ســـنـــة 1995 بــــاألبـــيــــار (واليـــة اجلــــزائـــر)r وتــــدعى من اآلن
فصاعدا : بوركيس �ينة.

- بـــورخــيس جنـــمــةr اIـــولــودة في 25 فــبـــرايــر ســـنــة
1972 بـســيـدي أمـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اIـيالد رقم

1896 وعقد الزواج رقم 78 احملرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة

1990 باIنـصورة (والية برج بوعريريج)r وتدعى من اآلن

فصاعدا : بوركيس جنمة.

- بورخيـس سميـرr اIولود في 13 غـشت سنة 1973
بـبـوزريـعة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIيالد رقم 1025 وعـقد
الــزواج رقم 682 احملـــرر بـــتـــاريخ 28 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2009

ببوزريعة (والية اجلزائر)r وبناته القاصرات :
*  دنــــــيــــــازادr اIـــــولــــــودة في 20 غــــشـت ســــنــــة 1999

r2588 يالد رقمIببني مسوس (والية اجلزائر) شهادة ا
* مـــــريــمr اIــــــولـــــــودة في 12 غـــــــشـــت ســــــنــــــة 2003

r3073 يالد رقمIببني مسوس (والية اجلزائر) شهادة ا
* حـــــنـــانr اIـــــولــــودة في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2007

r254 يالد رقمIببني مسوس (والية اجلزائر) شهادة ا
* آيـــــةr اIــــــولـــــــودة في 27 يـــــنـــــايـــــر ســــــنــــــة 2013
r121 يالد رقمIبسي مصطفى (والية بومرداس) شهادة ا

rويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : بــــوركــــيس ســــمــــيــــر
rبــــوركـــيس حـــنـــان rªبــــوركـــيس مـــر rبـــوركــــيس دنـــيـــازاد

بوركيس آية.

- بورخـيس نـعـيـمـةr اIـولودة في 2 مايـو سـنة 1975
بــاألبــيــار (واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اIــيالد رقم 1164 وعــقــد
الــزواج رقم 30 احملـــرر بـــتـــاريخ 7 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1993
بـالــيـلـتــX (واليـة تـيــزي وزو)r وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا :

بوركيس نعيمة.

- بـورخــيس صـلــيـحــةr اIـولــودة في أول جــوان سـنـة
1976 بــاألبـــيـــار (واليــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1266

وعـــقـــد الــزواج رقم 181 احملـــرر بـــتــاريخ 28 يــونـــيـــو ســـنــة
1995 بــــــبــــــوزريــــــعــــــة (واليـــــة اجلــــــزائــــــر)r وتــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : بوركيس صليحة.

- بـورخيـس سمـاعيلr اIـولود في 28 ديـسـمبـر سـنة
r2499 ـــيالد رقمI1978 بــاألبـــيـــار(واليــة اجلـــزائــر) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بوركيس سماعيل.

- بورخيـس نصيـرةr اIولودة في 4 مايـو سنة 1980
بــاألبــيــار (واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اIــيالد رقم 1347 وعــقــد
الــــــزواج رقم 206 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 3 غــــــشـت ســــــنـــــة 1998
بــبــوزريــعــة (واليــة اجلـــزائــر)r وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

بوركيس نصيرة.

- بـورخـيس رابحr اIـولـود في 17 يـونـيـو سـنة 1982
بــاألبــيــار (واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اIــيالد رقم 1985 وعــقــد
الـــــزواج رقم 604 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 22 غـــــشـت ســـــنــــة 2007

ببوزريعة (والية اجلزائر)r وولداه القاصران :
* مـالكr اIـــــــــولــــــــودة في 21 غــــــــشـــت ســـــــنــــــة 2008

r5851 يالد رقمIببني مسوس (والية اجلزائر) شهادة ا
* إســــالمr اIــــــولــــــــود في 14 مـــــــايـــــــو ســــــنــــــة 2012

r2928 يالد رقمIببني مسوس (والية اجلزائر) شهادة ا

rويــــــدعـــــــون مـن اآلن فـــــــصـــــــاعــــــدا : بـــــــوركـــــــيـس رابح
بوركيس مالكr بوركيس إسالم.

- خميجـة محمد أمـقرانr اIولود في 30 ينـاير سنة
1948 بـبــويـغـزار (واليـة تـيـزي وزو) شـهـادة اIـيالد رقم 17

وعـــقـــد الـــزواج رقم 123 احملـــرر بـــتـــاريخ 13 مـــارس ســـنـــة
1969 بــذراع اIـيــزان (واليــة تـيــزي وزو)r ويـدعى من اآلن

فصاعدا : يانيس محمد أمقران.

- خــمـيــجــة عـليr اIــولـود في 19 فــبـرايــر ســنـة 1970
بـبـوغـني (واليـة تـيـزي وزو) شـهادة اIـيالد رقم 275 وعـقد
الـــــزواج رقم 45 احملــــرر بـــــتــــاريخ 17 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2003

بجباحية (والية البويرة)r وولداه القاصران :

* لـــــيـــــنـــةr اIـــــولــــــودة في 10 يــــــنـــــايـــــر ســــنـــة 2005
r37 يالد رقمIيزان (والية تيزي وزو) شهادة اIبذراع ا

* مــــحـــمــــدr الـــمـــولــود في 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2007
r1494 يالد رقمIيزان (والية تيزي وزو) شهادة اIبذراع ا

ويـــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : يــانـــيس عــلـيr يــانــيس
لينةr يانيس محمد.
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- خــمـيــجــة ســمــاعــيلr اIــولـود في 15 فــبــرايــر ســنـة
1972 بـذراع اIيـزان (والية تـيـزي وزو) شهـادة اIيالد رقم

195 وعـــقـــد الــزواج رقم 80 احملـــرر بـــتــاريخ 5 غـــشت ســـنــة

2003 ببوغني (والية تيزي وزو)r وولداه القاصران :

* كسـيلةr اIولود في 28 ينـاير سنة 2006 بالـبويرة
r236 يالد رقمI(والية البويرة) شهادة ا

* Iـيسr اIولودة في 19 ينـاير سـنة 2008 بالـبويرة
r206 يالد رقمI(والية البويرة) شهادة ا

rويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : يــــانــــيس ســــمــــاعــــيل
يانيس كسيلةr يانيس Iيس.

- خـميـجة فـريدةr اIـولودة في 16 مـارس سنة 1975
r381 ــــيالد رقمIبــــفـــريــــقـــات (واليــــة تــــيـــزي وزو) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : يانيس فريدة.
- خـمــيــجـة حــكـيمr اIــولـود في 19 يـولـيــو سـنـة 1977
r1259 ـــيالد رقمIبـــفـــريـــقـــات (واليـــة تــيـــزي وزو) شـــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : يانيس حكيم.
- خـمـيــجـة مــرrª اIـولـودة في 3 فـبـرايــر سـنـة 1980
بـذراع اIــيـزان (واليـة تــيـزي وزو) شــهـادة اIـيالد رقم 208
وعــقــد الـزواج رقم 029 احملــرر بــتـاريخ 5 ســبــتــمــبــر ســنـة
2002 بــــــبــــــونـــــــوح (واليــــــة تــــــيـــــــزي وزو)r وتــــــدعـى من اآلن

.ªفصاعدا : يانيس مر
- خميـجة صوفيانr اIولود في 22 أبريل سنة 1982
r1200 ــــيالد رقمIبــــبـــوغــــني (واليــــة تـــيــــزي وزو) شــــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : يانيس صوفيان.
- خـمـيـجـة سـامـيـةr اIولـودة في 7 يـولـيـو سـنة 1984
بـذراع اIيـزان (والية تـيـزي وزو) شهـادة اIيالد رقم 1057
وعـــقـــد الــزواج رقم 318 احملـــرر بـــتــاريخ 29 يــونـــيـــو ســـنــة
2006 ببوروبة (والية اجلزائر)r وتدعى من اآلن فصاعدا :

يانيس سامية.
- خمـيـجـة جـازيـةr اIـولودة في 19 غـشت سـنة 1986
r1126 يالد رقمIيـزان (والية تيزي وزو) شهادة اIبذراع ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : يانيس جازية.
- خـميـجة سـعيـدr اIولود في 21 نوفـمبـر سنة 1988
r1553 يالد رقمIيـزان (والية تيزي وزو) شهادة اIبذراع ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : يانيس سعيد.
- بـوقزانـة الـونـاسr اIـولـود في 6 غـشت سـنة 1958
بـاخلـروبـة (واليـة بـومـرداس) شـهادة اIـيالد رقم 152 وعـقد
الــزواج رقم 71 احملـــرر بـــتـــاريخ 5 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1993

بأوالد موسى (والية بومرداس)r وولداه القاصران :
* مـــرrª اIـــولــودة في 9 مــايـــو ســنــة 1996 بـــاحلــراش

r2074 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

*  مــحــمـــد عــمــادr اIــولــود في 4 أكـــتــوبــر ســنــة 2000
r805 يالد رقمIببرج الكيفان (والية اجلزائر) شهادة ا

rويــدعـــون من اآلن فـــصــاعــدا : ســيــد أحـــمــد الــونــاس
سيد أحمد مرrª سيد أحمد محمد عماد.

- بــوقـزانــة أســمــاءr اIــولــودة في 13 نــوفــمــبــر ســنـة
r02134 يالد رقمI1994 بالـرويـبة (واليـة اجلزائـر) شهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : سيد أحمد أسماء.
- بـوقزانـة سـعيـدr اIـولود في 2 نـوفـمبـر سـنة 1951
بــأوالد مـــوسى (واليــة بـــومــرداس) شــهـــادة اIــيالد رقم 579
وعـقد الزواج رقم 46 احملـرر بتاريخ 29 يونـيو سـنة 1978
بـــــــــأوالد مـــــــوسـى (واليـــــــة بــــــــومـــــــرداس)r ويــــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : سيد أحمد سعيد.
- بـــوقــزانـــة فـــؤادr اIــولـــود في 10 مـــايـــو ســـنــة 1979
بـالـرويــبـة (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اIـيالد رقم 1461 وعـقـد
الــــزواج رقم 412 احملــــرر بــــتـــاريخ 4 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010

بأوالد موسى (والية بومرداس)r وولده القاصر :
*  مــــهــــديr اIــــولــــود في 14 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2011
r2393 يالد رقمIبسيدي أمحمد (والية اجلزائر) شهادة ا

rويــــدعـــيــــان من اآلن فـــصـــاعـــدا : ســيـــد أحــمـــد فــؤاد
سيد أحمد مهدي.

- بــوقـزانــة لــيـلىr اIــولـودة في 5 يـولـيــو سـنـة 1980
بـالـرويــبـة (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اIـيالد رقم 1897 وعـقـد
الــــزواج رقم 47 احملــــرر بــــتـــاريخ 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2006
بــاIـــحــمــديـة (واليــة اجلــزائــر)r وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا :

سيد أحمد ليلى.
- بوقزانـة فريـدةr اIولودة في 3 أكتـوبر سنة 1981
بالرويـبة (والية اجلزائر) شهادة اIيالد رقم r2963 وتدعى

من اآلن فصاعدا : سيد أحمد فريدة.
- بوقزانـة نزيهـةr اIولودة في 29 يونـيو سنة 1983
بـالـرويــبـة (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اIـيالد رقم 1898 وعـقـد
الــــــزواج رقم 474 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 2 غــــــشـت ســــــنـــــة 2006
بـــالــــرغــايــة (واليـــة اجلــزائـــر)r وتــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

سيد أحمد نزيهة.
- بــوقـزانــة حــمــزةr اIــولـود في 4 يــنــايــر ســنـة 1988
r55 ـــــيالد رقمIداي (واليـــــة اجلـــــزائــــر) شـــــهـــــادة ا Xبـــــحـــــســــ

ويدعى من اآلن فصاعدا : سيد أحمد حمزة.
- بـوشـرديـد مــحـمـدr اIـولـود في 5 ديـسـمـبـر سـنـة
1964 بــالـــدحـــمــونـي (واليــة تـــيـــارت) شـــهــادة اIـــيالد رقم 4

وعقد الزواج رقم 045 احملرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1994
بالدحموني (والية تيارت)r وبناته القاصرات :
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* أســـمـــاءr الــمــولــودة في 18 ســبــتــمــبــر ســنـة 1995
r84 يالد رقمIبوشقيف (والية تيارت) شهادة ا Xبع

* رانياr اIولودة في 14 أكتوبر سنة 1998 بتيارت
r4201 يالد رقمI(والية تيارت) شهادة ا

* شــــــيــــــمــــــاءr اIــــــولــــــودة في 22 مــــــارس ســــــنــــــة 2003
r1375 يالد رقمIبتيارت (والية تيارت) شهادة ا

* عــــائـــشــــةr اIــــولـــودة في 9 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2006
r1246 يالد رقمIبتيارت (والية تيارت) شهادة ا

rويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـدا : بــن حــلـــيـمــة مـحــمـد
rبن حـلـيـمـة شـيـمـاء rبن حـلـيـمـة رانـيـا rبن حـلـيـمـة أسـمـاء

بن حليمة عائشة.
- يـحــوي عـيــسىr اIــولـود في 15 يــونـيــو ســنـة 1965
بـــعــX اخلــضـــراء (واليــة اIـــســيــلـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 137
وعـقد الزواج رقم 12 احملـرر بتاريخ 28 مـارس سنة 1995

بعX اخلضراء (والية اIسيلة)r وأوالده القصر :
* شـكــيبr اIـولـود في 19 غــشت سـنـة 1996 بـبـريـكـة

r2516 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا
* مـحـمـد شــهـاب الـدينr اIـولـود في 22 مــارس سـنـة

r0832 يالد رقمI1999 ببريكة (والية باتنة) شهادة ا

*  سـامــر يــاسـrX اIــولـود في 16 مــارس ســنـة 2006
r797 يالد رقمIبجيجل (والية جيجل) شهادة ا

rويــــدعـــــون مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا : يــــحـــــيـــــاوي عــــيـــــسى
يـحيـاوي شـكـيبr يحـيـاوي مـحمـد شـهـاب الدينr يـحـياوي

.Xسامر ياس
- يــحـوي حــسـrX اIـولــود سـنـة 1966 بـعـX اخلـضـراء
(واليـة اIـسـيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 007 وعـقـد الزواج رقم
007 احملــرر بــتـاريخ 9 فــبـرايــر ســنـة 1999 بـعــX اخلـضـراء

(والية اIسيلة)r وأوالده القصر :
* أصــــــالــــــةr اIـــــــولــــــودة فـي أول مـــــــارس ســــــنــــــة 2000

r0169 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببرهوم
* أنـسr اIـولــود في 17 أبــريل ســنـة 2002 بــاIـســيــلـة

r1430 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)
* أمــrX اIــولـود في 4 يــنـــايـــر ســـنــة 2006 بـــبـــرهــوم

r0014 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)
*  أالءr اIــولــودة في 4 ســبــتــمــبــر ســنـة 2010 �ــقــرة

r1279 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)
rXويـــــدعــــــون من اآلن فــــــصـــــاعـــــدا : يــــحــــيــــاوي حــــســــ
rXيــــحــــيــــاوي أمــــ rيـــــحـــــيــــاوي أنس rيــــحـــــيـــــاوي أصـــــالـــــة

يحياوي أالء.
- فــار فـاطــيــمــةr اIــولـودة في 26 يــولـيــو ســنـة 1971
بـاIــنـيــعـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اIـيالد رقم r568 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : أوالد عبد الله فاطيمة.

- الـفار سـعـديـةr اIـولـودة في 15 أكـتـوبـر سـنة 1974
بــاIـــنــيـــعــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 767 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 96 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 4 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1995
بــــاIـــنـــيــــعــة (واليـــة غــردايــة)r وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

أوالد عبد الله سعدية.

- الفار الـزهرةr اIولـودة سنة 1975 باIـنيـعة (والية
غــردايـــة) شــهــادة اIــيالد رقم 19 وعــقــد الــزواج رقم 15/98
احملــــرر بــــتـــاريخ 7 مــــارس ســــنـــة 1998 بــــاIــــنـــيــــعــــة (واليـــة
غرداية) وتدعى من اآلن فصاعدا : أوالد عبد الله الزهرة.

- الـــفـــار الــــشـــيخr اIــــولـــود في 17 مـــايـــو ســـنـــة 1977
بــاIـــنــيـــعــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 379 وعـــقــد
الــــــزواج رقم 550 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 4 غــــــشـت ســــــنـــــة 2007

بالبيض (والية البيض)r وابنتاه القاصرتان  :
* مـرrª اIـولودة في 15 يـونـيـو سـنة 2008 بـاIـنـيـعة

r519 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* فـاطـمة غـزالنr اIـولودة في 16 فبـراير سـنة 2010

r206 يالد رقمIنيعة (والية غرداية) شهادة اIبا
rويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : أوالد عـبـد الـله الـشـيخ 

أوالد عبد الله مرrª أوالد عبد الله فاطمة غزالن.
- فـــار عـــثــــمـــانr اIـــولـــود في 18 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1982
بـاIــنـيــعـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اIـيالد رقم r668 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : أوالد عبد الله عثمان.
- مـعــوج بـهـتـوتـةr اIـولـودة سـنـة 1958 بعـX فـكرون
(واليـة أم الــبـواقـي) شـهــادة اIـيالد رقم 336 وعــقــد الـزواج
Xرقم 472 احملـــرر بـــتـــاريخ 20 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1993 بـعـ
فــكـــرون (واليــة أم الـــبـــواقي)r وتــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :

صفيان بهتوتة.
- معـوج بـشطـولةr اIـولودة سـنة 1964 بعـX فكرون
(واليـة أم الــبـواقـي) شـهــادة اIـيالد رقم 309 وعــقــد الـزواج
رقم 3583 احملـــرر خـالل يـــنـــايـــر ســـنــة 1986 بـــقـــســـنـــطـــيـــنــة
(واليـــة قــســنــطـــيــنــة) وتــدعـى من اآلن فــصــاعــدا : صــفــيــان

بشطولة.
- مــعــوج مـســعــودr اIـولــود ســنـة 1956 بـعــX فـكـرون
(واليـة أم الــبـواقـي) شـهــادة اIـيالد رقم 335 وعــقــد الـزواج
Xرقم 215 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 28 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1980 بـــعــ

فكرون(والية أم البواقي)r وابنته القاصرة :
* شـــــهـــــرزادr اIــــولـــــودة في 9 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 1999
r12183 يالد رقمIبقسنطينة (والية بقسنطينة) شهادة ا

rويـــدعـــيــــان من اآلن فــــصـــاعـــدا : صـــفــــيـــان مــــســـعـــود 
صفيان شهرزاد.
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- مـــعــوج لـــيــلىr اIـــولــودة في 10 يــنـــايــر ســـنــة 1981
r33 ــيالد رقمIفــكــرون (واليـة أم الــبــواقي) شــهــادة ا Xبــعــ

وتدعى من اآلن فصاعدا : صفيان ليلى.

- مـــعــوج غـــالـــيــةr اIـــولــودة في 15 مــايـــو ســنــة 1982
r440 ـيالد رقمIفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Xبـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا : صفيان غالية.

- مــعــوج عــبــد احلــمــيــدr اIــولــود في 15 مــارس ســنـة
1985 بـعـX فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اIـيالد رقم

r335 ويدعى من اآلن فصاعدا : صفيان عبد احلميد.

- مــعـــوج هــارونr اIـــولــود في 12 أبـــريل ســـنــة 1987
r429 ـيالد رقمIفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Xبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا : صفيان هارون.

- مـعـوج مــوسىr اIـولـود في 15 فـبـرايــر سـنـة 1991
r125 ـيالد رقمIفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Xبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا : صفيان موسى.

- ¤ـوسـة نــصـيـرةr اIـولـودة في 3 يـونـيـو سـنـة 1963
بـبسـكـرة (واليـة بـسـكـرة) شـهادة اIـيالد رقم r1292 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : تمامي نصيرة.

- ¤ــوسـة فــوزيr اIــولـود في 6 نـوفــمــبـر ســنـة 1967
بـبــســكــرة (واليــة بــســكــرة) شـهــادة اIــيالد رقم 2569 وعــقــد
الـــــزواج رقم 267 احملــــرر بـــــتــــاريخ 31 مــــارس ســـــنــــة 1999

ببسكرة (والية بسكرة)r وابنته القاصرة  :
* مـيـارr اIـولـودة في 16 يـنـايـر سـنـة 2000 بـبـسـكـرة

r321 يالد رقمI(والية بسكرة) شهادة ا

rويـــــدعــــــيـــــان من اآلن فــــــصـــــاعــــدا : تــــمـــــامي فــــوزي
تمامي ميار.

- ¤وسة سـليمـةr اIولودة في 9 ديسـمبر سنة 1969
بـبسـكـرة (واليـة بـسـكـرة) شـهادة اIـيالد رقم r3162 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : تمامي سليمة.

- ¤ــوســة جــمـــالr اIــولــود في 5 أكـــتــوبــر ســنــة 1971
بـبسـكـرة (واليـة بـسـكـرة) شـهادة اIـيالد رقم r2686 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : تمامي جمال.

- بـوزيـزة مـحــمـد أمـrX اIـولـود في 14 يـنـايــر سـنـة
1971 بـتـلـمـســان (واليـة بـتـلـمـسـان) شـهـادة اIـيالد رقم 280

وعــقـد الـزواج رقم 1750 احملــرر بـتـاريخ 21 نـوفـمـبـر سـنـة
2004 بتلمسان (والية تلمسان)r وأوالده القصر :

* مـحـمـد ولـيـد سـلـيمr اIـولـود في 28 نـوفـمـبـر سـنـة
r8391 يالد رقمI2005 بتلمسان(والية تلمسان) شهادة ا

*  وســــــامr اIـــــــولـــــــودة في 4 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2008
r8366 يالد رقمIبتلمسان(والية تلمسان) شهادة ا

* عــــبـــــد احلــــكــــيمr اIــــولــــود في 2 مــــارس ســــنــــة 2013
r1963 يالد رقمIبتلمسان (والية تلمسان) شهادة ا

rXويــدعـون مـن اآلن فـصــاعـدا : بــوعــزيـز مــحـمــد أمـ
بـــوعــزيـــز مـحــمـد ولـــيـد ســلـيمr بــوعـزيــز وسـامr بــوعـزيـز

عبد احلكيم.
- جـربـوعــة زهـيـةr اIـولـودة في 7 يـونـيـو سـنـة 1967
بــــآفــــلــــو (واليــــة األغــــواط) شـــــهــــادة اIــــيالد رقم 393 وعــــقــــد
الــزواج رقم 812 احملـــرر بـــتـــاريخ 12 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1993
بـبـشـار (واليـة بـشار)r وتـدعـى من اآلن فـصـاعدا : نـاصري

زهية.
- كـــبش عــــمـــرr اIــــولـــود في أول مــــارس ســـنـــة 1939
بــبــرج مـــنــايل (واليـــة بــومــرداس) شــهـــادة اIــيالد رقم 205
وعــقــد الـزواج رقم 195 احملــرر بــتـاريخ 8 ســبــتــمــبــر ســنـة
1967 بـبــرج مــنـايـل (واليـة بــومـرداس) وعــقــد الـزواج رقم

388 احملــرر بــتـاريخ 2 ديــســمــبــر ســنـة 2003 بـبــرج مــنـايل

(والية بومرداس)r ويدعى من اآلن فصاعدا : كباش عمر.
- كـبش الـونـاسr اIـولـود في 8 ديـسـمـبـر سـنـة 1968
بـبــرج مــنـايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة اIـيالد رقم 1885
وعقد الزواج رقم 132 احملرر بتاريخ 28 يوليو سنة 2003

ببرج منايل (والية بومرداس) وأوالده القصر :
* أنــــيسr اIــــولــــود في 24 مــــايــــو ســــنـــة 2005 بـــبـــرج

r603 يالد رقمIمنايل (والية بومرداس) شهادة ا
* نـــور الـــهـــدىr اIـــولـــودة في 22 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2008

r108 يالد رقمIببرج منايل (والية بومرداس) شهادة ا
* يـاســrX اIــولـود في 2 أكــتـــوبــر ســـنــة 2009 بــبــرج

r1421 يالد رقمIمنايل (والية بومرداس) شهادة ا
ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : كـبـاش الـونـاسr كـبـاش

.Xكباش ياس rكباش نور الهدى rأنيس
- كـــبش إيـــديـــرr اIـــولـــود في 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1975
r0386 ـيالد رقمIبـبـرج مــنـايل (واليـة بـومــرداس) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : كباش إيدير.
- كـبش صـليـحةr اIـولودة في 18 فبـراير سـنة 1978
r636 ــيالد رقمIبــبــرج مــنــايل (واليــة بــومـرداس) شــهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : كباش صليحة.
- كـبش حـمـيـدr اIـولـود في 26 سـبــتـمـبـر سـنـة 1983
r3683 ـيالد رقمIبـبـرج مــنـايل (واليـة بـومــرداس) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : كباش حميد.
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- كــــبـش أحــــمــــدr اIـــــولــــود في 22 غــــشت ســــنــــة 1985
r3354 ـيالد رقمIبـبـرج مــنـايل (واليـة بـومــرداس) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : كباش أحمد.
- شريـر جـيالليr اIـولـود في أول مـارس سـنة 1940
بـثـنــيـة احلـد (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اIـيالد رقم 273
وعــقــد الـزواج رقم 43 احملــرر بــتـاريخ 10 ســبــتــمــبــر ســنـة
1965 بـثــنـيــة احلـد (واليــة تـيــسـمــسـيــلت)r ويـدعى من اآلن

فصاعدا : شريف جياللي.
- شــريـر عــليr اIــولـود في 15 ســبــتـمــبـر ســنـة 1966
بالكالـيتوس (والية اجلـزائر) شهادة اIيالد رقم 367 وعقد
الـزواج رقم 250 احملــرر بــتـاريخ 11 ســبــتـمــبــر ســنـة 1997

بالكاليتوس (والية اجلزائر)r وأوالده القصر :
* مـرrª اIـولودة في 24 يـنـايـر سـنـة 2001 بـاحلراش

r469 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا
* أ�ـنr اIـولــود في 17 يــونـيــو ســنـة 2003 بـاحلـراش

r3315 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا
* يـــــوسفr اIـــــولـــــود في 30 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2004

r6615 يالد رقمIداي (والية اجلزائر) شهادة ا Xبحس
Xـولـودة في 5 يـنـايــر سـنـة 2011 بـحـسIا rحـنــان  *

r116 يالد رقمIداي (والية اجلزائر) شهادة ا
ويــدعـــون من اآلن فـــصــاعــدا : شـــريف عــلـيr شــريف

مرrª شريف أ�نr شريف يوسفr شريف حنان.
- شـريـر أحـمـدr اIـولـود في 28 سـبـتـمـبـر سـنة 1968
بـــالــقـــبــة (واليـــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اIـــيالد رقم 2010 وعـــقــد
الــزواج رقم 373 احملــرر بــتــاريخ 2 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1997

�حمد بلوزداد (والية اجلزائر)r وولداه القاصران :
*  نــبــيلr اIــولــود في 2 يـــنــايــر ســنــة 2000 بــســيــدي

r21 يالد رقمIامحمد (والية اجلزائر) شهادة ا
* لــطــفـيr اIــولــود في 3 غـــشت ســـنــة 2005 بــســيــدي

r1833 يالد رقمIامحمد (والية اجلزائر) شهادة ا
ويــدعـون مـن اآلن فـصــاعـدا : شـريف أحــمــدr شـريف

نبيلr شريف لطفي.
- شـريـر ليـلىr اIـولودة في 21 سـبـتمـبـر سـنة 1970
r817 ـيالد رقمIبـثـنـيـة احلـد (واليـة تـيــسـمـسـيـلت) شـهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : شريف ليلى.
- شــريـر مــحــمــدr اIــولــود في 31 يــولــيــو ســنـة 1974
بـثـنــيـة احلـد (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اIـيالد رقم 707
وعقد الزواج رقم 187 احملرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1999

بالكاليتوس (والية اجلزائر)r وأوالده القصر :
* عالء الـــدينr اIـــولــود في 23 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2001

r6565 يالد رقمIباحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا
* عـــــبــــد الــــكــــرrª اIــــولــــود في 11 مــــايــــو ســــنــــة 2006

r09 يالد رقمIالكاليتوس (والية اجلزائر) شهادة ا

* عمـادr اIـولود في 11 مايـو سـنة 2006 الكـاليـتوس
r10 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

*  آيـةr اIـولودة في 8 نـوفـمبـر سـنة 2008 بـاحلراش
r9445 يالد رقمI(والية اجلزائر) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعدا : شـريف مـحـمـدr شريف
rشـــــريف عـــــمــــاد rªشـــــريــف عـــــبــــــد الــــــكـــــر rعــالء الــــديــن

شريف آية.
- شريـر عمـرr اIولود في 9 مايـو سنة 1976 بالـقبة
(واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIـيالد رقم r1528 ويـدعى من اآلن

فصاعدا : شريف عمر.
- شـريــر حــفـيــظــةr اIــولـودة في 9 أبــريل ســنـة 1978
r2023 ـــيالد رقمIداي (واليـــة اجلـــزائـــر) شــــهـــادة ا Xبـــحــــســـ

وتدعى من اآلن فصاعدا : شريف حفيظة.
- شــريــر هــشـــامr اIــولــود في 7 أكــتـــوبــر ســـنــة 1981
باحلراش (واليـة اجلزائر) شـهادة اIيالد رقم r3915 ويدعى

من اآلن فصاعدا : شريف هشام.
- شــريـر خــديــجــةr اIــولـودة في 11 مـايــو ســنـة 1984
r3025 ـــيالد رقمIداي (واليـــة اجلـــزائـــر) شــــهـــادة ا Xبـــحــــســـ

وتدعى من اآلن فصاعدا : شريف خديجة.

2  : : عـــمال بــأحـــكـــام اIــادة 5 مــن اIـرســوم رقم اIـاداIـادّة ة 
71 - 157 اIؤرخ في 10  ربيع الـثاني عام 1391 اIوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اIـــتــمّـم واIــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هــوامش عــــقـــود الــــحــالـــة اIـــدنــيـــة لــلـــمــعـــنــيـــX بــاأللـــقــاب
اجلـديـدة اIـمنـوحـة �قـتـضى هـذا اIرسـوم وذلك بـنـاء على

طلب وكيل اجلمهورية.

اIاداIادّة ة 3  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرّخ في خ في 19 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1435
اIـوافقاIـوافق 19 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2014 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامr يـتضـمـن إنـهـاء مـهام
اIـــديــــرة الـــعــــامـــة لــــلـــمــــوارد الـــبــــشـــريــــة والـــتــــكـــويناIـــديــــرة الـــعــــامـــة لــــلـــمــــوارد الـــبــــشـــريــــة والـــتــــكـــوين
والـقـوانـX األسـاسـيـة بـوزارة الـداخـلـيـة واجلـمـاعاتوالـقـوانـX األسـاسـيـة بـوزارة الـداخـلـيـة واجلـمـاعات

احمللية.احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 19 ربـيع الـثاني
عــــام 1435 اIــــوافق 19 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2014 تــــنــــهى مــــهـــام
الــســيـدة كــر�ــة مــزيـانr بــصــفــتـهــا مــديــرة عـامــة لــلــمـوارد
الــــبـــشــــريــــة والـــتــــكــــوين والــــقـــوانــــX األســــاســـيــــة بـــوزارة

الداخلية واجلماعات احملليةr إلحالتها على التقاعد.
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وزارة العدلوزارة العدل
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 11 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1434
اIاIـوافق وافق 21 م مـايايــــو سو ســــنـة ة r2013 يـحــدد تــعـداد مــنـاصبr يـحــدد تــعـداد مــنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلــدمــات بــعــنــوان اIــدرســة الــوطــنــيــة Iــســتــخــدمياخلــدمــات بــعــنــوان اIــدرســة الــوطــنــيــة Iــســتــخــدمي

أمانات الضبط.أمانات الضبط.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rحافظ األختام rووزير العدل

rاليةIووزير ا
- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIؤرخ في 26 صفر عام 1424 اIوافق 28 أبريل سنة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةIالذي يحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اIـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اIـوافق 24 أكتـوبر سـنة
rحافظ األختام r2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 240
اIــؤرخ في 8 شــعــبــان عــام 1432 اIــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة
2011 الـــذي يـــتـــضــمـن إعـــادة تــنـــظـــيم اIـــدرســـة الـــوطـــنـــيــة

rلكتابة الضبط وتسييرها
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم  الـرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 8  من اIـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهr يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اIــــطـــابــــقـــة
لنشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا
مدة الـعـقـد اخلاص بـاألعـوان الـعـاملـX بـاIـدرسة الـوطـنـية

Iستخدمي أمانات الضبطr طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 27 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 29
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة r2014 يـتــضــمr يـتــضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلىن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اIيزانية واحملاسبة.مدير اIيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإنّ وزير الدولة
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 13 - 312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اIـــــؤرّخ في 2 ربــــيـع األوّل عـــــام 1415 اIـــــوافــق 10 غـــــشت
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــداخـــــلـــــيــــة

rواجلماعات احمللية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 248
اIؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 واIـــتـــضــــمّن تـــنــــظـــيم اإلدارة اIــــركـــــزيــــة في وزارة

rتمّمIعدّل واIا rالداخلية واجلماعات احمللية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اIـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ
في 28  ذي احلجة عام 1432 اIوافق 24 نوفمبر سنة 2011
rـــــتـــضــــمّــن تــــعــــيــــيـن الـــسّــــيّــــد رمـــضــــان حــــديـــوشIوا
مـــــديـــــرا لــــلــــمــــيــــزانــــيــــة واحملــــاســــبــــة بــــوزارة الــــداخــــلــــيـــة

rواجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّــيد رمضان حديوشIاداIا
rاإلمضـاء في حدود صالحـياته rيزانـية واحملـاسبـةIمديـر ا
rوزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـــية rباسـم وزيـر الدولـة
بـصــفـته اآلمــر بـالــصـرف الــرئـيـسـي حلـســاب الـتـخــصـيص
اخلــاص رقم 075 - 302 الـــذي عــنـــوانه "صـــنـــدوق تـــعــويض

ضحايا اإلرهاب".

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلــزائر في 27 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق
29 يناير سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء
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اIـاداIـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 21
مايو سنة 2013.

الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفـــيـــــات مــــنح الـــــزيــــادة االســــتـــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اIـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اIـوافق 24 أكتـوبر سـنة
rحافظ األختام r2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 167
اIـؤرّخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اIـوافق 7 يــونـيـو
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا
اIـنتمX لـألسالك اخلاصة بإدارة الـسجونr ال سـيما اIادة

r72 منه

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم  الـرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

35

9

5

4

1

5

4

5

1

1

70

200

219

240

288

315

348

1

2
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5

6

7

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
28

7

9

5

4

1

5

4

5

1

1

42

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1434
اIاIــــوافق وافق 23 م مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة r2013 يــحـــدد عــدد اIـــنــاصبr يــحـــدد عــدد اIـــنــاصب
rXالـعلـيا لـلمـكلف �ـهمـة حتويل األشـخاص احملـبوسrXالـعلـيا لـلمـكلف �ـهمـة حتويل األشـخاص احملـبوس

بعنوان اIؤسسات العقابية.بعنوان اIؤسسات العقابية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rحافظ األختام rووزير العدل

rاليةIووزير ا

- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عامل مهني من اIستوى األول
حارس

سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني
عون خدمة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى الثالث

عون وقاية من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى الرابع
عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 72 من اIـرسوم
التـنفيذي رقم 08 - 167 اIؤرّخ في 3 جمـادى الثانـية عام
1429 اIـوافق 7 يـونـيــو سـنـة 2008 واIـذكــور أعالهr يـهـدف

هــذا الـقــرار إلى حتـديــد عـدد اIــنـاصـب الـعــلـيــا الـوظــيـفــيـة
لــلــمــكـلـف �ـهــمــة حتــويل األشــخــاص احملـبــوســrX بــعــنـوان

اIؤسسات العقابية.
اIـاداIـادّة ة 2 :  يـحـدد عدد اIـنـاصب الـعلـيـا لـلـمكـلف �ـهـمة
حتويـل األشخـاص احملـبوسـX �ـنـصب واحد لـكل مـؤسـسة
إعــــادة الــــتــــربــــيــــة ومــــنــــصب واحــــد لــــكل مــــؤســــســــة إعــــادة

التأهيل.
اIـاداIـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 13 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 23

مايو سنة 2013.

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 368
اIؤرّخ في 26 رمـضان عـام 1427 اIوافق 19 أكتـوبر سنة
2006 الــذي يـــحــدّد الــنـــظــام الـــقــانــوني لـــرخــصـــة اســتــغالل

rغابات االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 427
اIـؤرّخ في 2 صـفـر عــام 1434 اIـوافــق 16 ديـسـمـبـر سـنـة
2012 الذي يحدّد شـروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك

rالعمومية واخلاصة التابعة للدولة
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 17 من اIـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 06 - 368 اIؤرّخ في 26 رمـضان عام 1427
اIوافق 19 أكتـوبر سـنة 2006 واIذكـور أعالهr يهــدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد تــشــكـــيــلــة الــلـــجــنــة الــوالئــيـــة اIــكــلــفــة
بـدراسة طـلبـات منح رخـصة اسـتغالل غـابات االسـتجـمام

وعملهاr وتدعى في صلب النص "اللجنة الوالئية".
اIـاداIـادّة ة 2 : : تــتــشــكل الــلـجــنــة الــوالئـيــةr الــتي يــرأســهـا

الواليr من األعضاء اآلتي ذكرهم :
rمدير التنظيم والشؤون العامة للوالية -

rمحافظ الغابات للوالية -
rصالح الفالحية للواليةIمدير ا -

rمدير أمالك الدولة للوالية -
rدنية للواليةIمدير احلماية ا -

rمدير البيئة للوالية -
rمدير التعمير والبناء والسكن للوالية -

rمدير األشغال العمومية للوالية -
rائية للواليةIوارد اIمدير ا -

rمدير الشباب والرياضة للوالية -
rمدير السياحة والصناعة التقليدية للوالية -

- رئيس اجمللس الشعبي البلدي اIعني.
�ـكن الـلـجـنـة الوالئـيـة أن تـسـتـعـX بـكل شـخص من

شأنه مساعدتها في أشغالها.
تــتـــولى اإلدارة اIـــكــلـــفـــة بــالـــغــابـــات أمـــانــة الـــلــجـــنــة

الـوالئـية.
3 :  : جتـتــمـع الـلــجــنــة الــوالئــيــة في دورة عــاديـة اIـاداIـادّة ة 
أربع (4) مـرات في الـســنـة. و�ـكــنـهــا أن جتـتـمع في دورة

غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يــــحــــدّد رئـــــيس الــــلــــجــــنـــــة الــــوالئــــيــــة جــــدول أعــــمــــال

اجتماعات اللجنة.
اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : تـــــرسل االســــتـــــدعــــاءات مـــــرفــــقـــــة بــــجــــدول
األعــمـال إلى أعــضـاء الــلـجــنـة الــوالئـيــة قـبل خــمـســة عـشـر

(15) يوما من التاريخ اIقرر لعقد اللجنة.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 24   شــعــبــان عــام    شــعــبــان عــام 1434
اIـوافق اIـوافق 3 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2013 يـحـدr يـحـدّد تشـكـيـلة الـلـجـنةد تشـكـيـلة الـلـجـنة
الـــوالئـــيـــة اIـــكـــلـــفـــة بـــدراســـة طـــلـــبـــات مـــنح رخـــصـــةالـــوالئـــيـــة اIـــكـــلـــفـــة بـــدراســـة طـــلـــبـــات مـــنح رخـــصـــة

استغالل غابات االستجمام وعملها.استغالل غابات االستجمام وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
rاليةIووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـوّال عـــام 1433 اIـوافــق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 12 اIؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1410 اIـــوافــق أوّل يـــنـــايــــر
rســــنـــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحــــــة

rتمّمIعـدّل واIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اIؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

rاحمللية
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- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 328
اIــــؤرخ في 27 رجـــــب عــــــام 1421 اIــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــر
سـنة 2000 واIـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اIـركـزية في وزارة

rتمّمIعدّل و اIا rاألشغال العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 331
اIــــؤرخ في 19 شــــوال عــــام 1433 اIــــوافـــق 6 ســــبــــتــــمــــبــــر
ســـنــــــة 2012 الــــذي يـــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكـــومــــة تــــفـــويض

rإمضائهم
- وبــــعـــد االطـالع عـــلـى اIـــرســــوم الــــرئـــاسـي اIـــــؤرخ
فـــي 26 مــحـرم عـام 1434 اIـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 2012
واIتضمن تعـيX السيد إلـياس بوالريشr مديرا لإلدارة

rالعامة بوزارة األشغال العمومية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rـادة األولى : يفـوض إلى الـسـيد إلـيـاس بـوالريشIـادة األولى : اIا
مديـر اإلدارة العـامةr اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهr باسم
وزير األشغال العـموميةr على جميع الوثائق و اIقررات

باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بــــاجلـــــزائــــر في 9 صــــفـــــرعــــام 1435 اIـــــوافق 12
ديسمبر سنة 2013.

فاروق شيعليفاروق شيعلي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 19 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1434 اIــــــــوافق اIــــــــوافق 24
أكتوبر سنة أكتوبر سنة r2013 يتضـمن فـتـح دعـوى تـصـنـيـفr يتضـمن فـتـح دعـوى تـصـنـيـف

" منزل العنقة - دار الساعد "." منزل العنقة - دار الساعد ".
ــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98 - 04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1419 اIـوافق 15 يــونــيــو ســنـة 1998 و اIــتــعـلق

rادة 18 منهIال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و �ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13- 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 و ا
- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 - 79
اIــــؤرخ في 17 مــــحّــــرم عــــام 1426 اIـــــوافـق 26 فـــــبـــــرايـــــر

rسـنـة 2005 الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــادة األولى اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الثقافي اIسمى " منزل العنقة - دار الساعد ".

�ــكن أن يــقــلص هــذا األجـل بــالــنــســبــة لــلــدورة غــيــر
العادية دون أن يقـل عن ثمانية (8) أيام.

اIــــاداIــــادّة ة 5 :  : ال تـــصـح مــــداوالت الــــلـــجــــنــــة الــــوالئــــيـــة إال
بحضـور أغلبـية أعضـائها. وإذا لم يـكتمل الـنصابr يـعقد
اجـتـمـاع آخـر لـلـجـنـة في أجل ال يـتـعـدى خـمـسـة عـشر (15)
يومـا. وفي هـذه احلالـةr تـصح مداوالت الـلـجنـة مـهمـا يكن

عدد أعضائها احلاضرين.
اIـاداIـادّة ة 6 :  : تـتـخذ قـرارات الـلـجنـة الـوالئيـة بـاألغلـبـية
الـبسيطـة ألصوات األعضـاء احلاضرين. وفي حـالة تساوي

عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : تـــــدون مــــداوالت الــــلـــــجــــنـــــة الــــوالئـــــيــــة في

محاضر يوقعها الرئيس وكاتب اللجنة.
تسجـل هذه احملـاضر في سجـل مرقم ومؤشـر علـيه
ومــوقـع من الـــرئــيس وكـــاتب الــلــجـنـــةr وتــرســل بــعــدئـذ
إلى الــوزيــر اIــكــلف بـــالــغــابــات خالل الــثــمــانــيــة (8) أيــام

اIوالية لتاريخ انعقاد اللجنة.
rعــنــد نـهــايــة كل اجــتــمـاع r8 :  : يــتـخــذ الــرئــيس اIـاداIـادّة ة 
الـــتـــدابـــيــر الـالزمـــة قــصـــد تـــبـــلـــيغ رخـــصـــة االســتـــغالل أو

الرفض اIعلل في أجل ال يتجاوز شهرا (1) واحدا.
اIـاداIـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 24 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 3

يوليو سنة 2013

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 9 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 12 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســنــة ســنــة r2013 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اإلدارة العامة.اإلدارة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــ
rإن وزير األشغال العمومية

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13 - 312 اIـؤرخ
فـي 5 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1434 اIـــوافـق 11 ســـبــــتــــمــــبـــر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسـنة 2013 وا
- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 327
اIــــؤرخ في 27 رجـــــب عــــــام 1421 اIــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــر
ســــــنــــــة 2000 الــــــذي يــــــحــــــدد صالحــــــيــــــات وزيــــــر األشــــــغــــــال

rالعمومية
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اIادة اIادة 2 : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :
-  طـبـيــعـة اIـمـتــلك الـثـفـاقي :-  طـبـيــعـة اIـمـتــلك الـثـفـاقي : مــنـزل لـعـمــيـد أغـنـيـة
الــشـعــبي " احلــاج امــحــمـد الــعــنــقـة "r يــضم أثــاثه و أدواته

الشخصية.
- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
الثقـافي ببـلديـة احلمامـاتr والية اجلـزائرr وهـو مبX في

اخملطط اIلحق بأصل هذا القرارr و يحدد كما يأتي :
rشماال : شارع حميد كبالج -

rجنوبا : ملكية اإلخوة لعيشي و بن مدور طاهر -
rشرقا : ملكية اإلخوة لعيشي و طريق مسدود -

- غربا : ملكية اإلخوة مراد.
- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة :- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من

rمتلك الثقافيIحدود ا
- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف :- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف : مـــســاحــة اIـــمــتـــلك الــثـــفــافي
rنطقة احملميــةIقدرة بـ 1453 م2 و تضاف إليها مساحة اIا
rالطبيعة القانونية للممتلك الثقافي :- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة -

rورثة حالو : XالكIهوية ا -: XالكIهوية ا -
- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات

rوالصور ملحقة بأصل هذا القرار
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- �ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
rفي حدوده

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

rعلمIمن شأنها حجب الرؤية عن ا
- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشبـكـة صـرف اIيـاه الـصـحـية و الـكـهـرباء و الـغـاز خلـدمة

عقار مجاور.
3 : يــبــلّغ الــوزيــر اIــكـلـف بـالــثــقــافــة بــالــطـرق اIـادة اIـادة 
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
اجلــزائـــر بــغــرض الــشـــهــر �ــقـــر اجملــلس الـــشــعــبـي الــبــلــدي
للـحـمـامـات Iـدة شـهرين (2) مـتـتـالـيـX يسـري مـفـعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اIكلف بالثقافة.
اIادة اIادة 4 : �كن مـالكي اIـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اIـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجدة داخل
اIـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مديرة الثقافة لوالية اجلزائر.
اIــادة اIــادة 5 : تـــكـــلّـف مـــديـــرة الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة اجلـــزائــر

بتنفيذ هذا القرار.
6 : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اIـــــؤرخ فـي 20 صــــــفــــــرعــــــام 1419 اIـــــوافــق 15 يـــــونــــــيــــــو

ســـنـــة 1998 و اIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـادة اIـادة 7 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بــــــاجلـــــــزائـــــــر في 19 ذي احلــــــــجــــــــة عــــــام 1434
اIوافـق 24 أكتوبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 16 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 16
فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة r2014 يr يــــتــــضــــــمن تمن تــــوزيع اIوزيع اIــــــقــــاعاعــــد فيد في

ـــــــــــــــــــــــــاجلمعيات العاماجلمعيات العامّة لغرف التة لغرف التّجارة والصجارة والصّناعة.ناعة.
rإنّ وزير التّجارة

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13 - 312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 96 - 93 اIؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســــــنــــــة 1996
rتمّمIعدّل واIا rتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعةIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اIــــــؤرّخ في 17 شــــوّال عـــــام 1423 اIـــــوافق 21 ديـــــســــمـــــبــــر

rسنة 2002 الذيّ يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�قتـضى القرار الوزاري اIشترك اIـؤرخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اIــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واIـتـضـمن تـسـمـيـة غـرف الــتـجـارة والـصـنـاعـة ومـقـراتـهـا

rالرئيسية وحتديد دوائرها اإلقليمية
- و�ـقـتـضى الـقـرار اIــؤرخ في 18 ربـيع األول عـام
1431 اIــــوافق 4 مــــارس ســـــنــــة 2010 واIـــــتــــضــــمّـن تــــوزيع

rقاعد في اجلمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعةIا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اIــادّتـX 10 و29 من
اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96 - 93 اIؤرّخ في 14 شوّال عـام
1416 اIوافق 3 مارس سنة r1996 اIعدّل واIتمّم واIذكور

أعـالهr يـهـدف هــذا الـقـرار إلى تــوزيع اIـقــاعـد في اجلـمــعـيـات
العامة لغرف التجارة والصناعة حسب الصنف اIهني.

اIـادة اIـادة 2 : : تـوزع مــقـاعـد اجلـمــعـيّـات الـعــامّـة حـسب كل
صنف مهني لكل غرفـة للتجارة والصناعة طبقا للجدول

اIلحق بهذا القرار.
اIـادة اIـادة 3 : : تــلـغـى  أحـكــام الـقــرار اIــؤرخ في 18 ربـيع
األول عام 1431 اIوافق 4 مارس سنة 2010 واIذكور أعاله.
اIادة اIادة 4 :  : ينــشر هـــذا القرار في الـجريدة الرسمية

للجمهــورية اجلــزائرية الد�قراطيـة الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1435

اIوافق 16 فبراير سنة 2014.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 يوليويوليو سنة  سنة 2013

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

1.142.872.906,10

1.008.347.209.189,48

129.202.712.668,26

306.781.586,32

14.070.262.471.630,70

169.319.323.230,46

0,00

0,00

0,00

5.586.004.967,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.271.132.974,75

57.295.489.789,69

15.451.733.998.943,34

3.138.475.704.767,09

106.214.242.549,58

791.243.216,69

143.683.345.565,74

5.999.768.540.738,30

894.565.121.528,84

1.554.644.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.455.604.119.094,83

15.451.733.998.943,34

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 20 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

20 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )
1.143.112.486,06

941.206.360.248,36

132.116.159.377,70

300.352.332,98

14.430.121.648.462,55

172.638.506.547,46

0,00

0,00

0,00

5.107.514.416,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.455.326.359,64

48.319.186.847,82

15.741.408.167.079,28

3.199.341.906.703,48

98.202.511.483,86

818.463.661,74

143.683.345.565,74

5.962.866.263.867,92

916.509.374.525,88

1.564.500.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095,11

502.080.200.329,01

2.622.823.626.846,54

15.741.408.167.079,28

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 غشتغشت سنة  سنة 2013



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )
1.143.112.486,06

938.303.088.348,19

134.192.776.693,19

314.226.448,17

14.614.913.914.331,85

179.695.292.904,26

0,00

0,00

0,00

4.733.898.729,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.602.116.986,98

46.904.932.695,88

15.930.803.359.623,86

3.212.657.376.697,99

102.137.807.916,87

829.185.015,45

149.645.813.093,00

5.754.717.411.901,66

997.888.076.800,36

1.613.900.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095,11

502.080.200.329,01

2.866.365.013.774,41

15.930.803.359.623,86

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2013

20 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3609

20 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م م

اdطبعة الرسمياdطبعة الرسميّةC  ةC  حي البسات`C بئر مراد رايسC ص.ب حي البسات`C بئر مراد رايسC ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


